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Az Igaz 

K E R E S Z T Y É N 
EMBERNEK PAPI 

Tisztiröl , Annak pedig 
legnemesebb Részéröl, 

ugy mint: 
A' 

KÖNYÖRGE'SNEK  TUDÓ* 
MA'NYA'RO'L  IRT RÖ-

VID TRAKTA. 
A' mellyet 'Edes 

NEMZETE'NEK JAVA'RA 

Készitett 
BOROSNYAI  N A G Y S I G M O N D . 
Sz. I.  M.  D. 

Filip. I. vs. 21. 
'Énnékem  mind életemben , mind halá-

lomban nyereségem a' Kristus. 

Nyomtattatott 
A ' M S T E L O D A ' M B A N , 

H E N D R I K S M E T S által, 
MDCCXXX VI-dik Esztendöben. 
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4 Móf.  11. vs. 29. Vajba  az Urnák  minden 
népei Próféták  válnának, és. adná az Ur 
az S Lelkét ö belejek. 

Jóel. 2. vs. 28. Ki  öntöm az én Lelkemet 
minden.emberre , és Prófétálnak,  s'. t. 

Jelen. 1. vs. 5. 6. A' Jcfus  Kristus  tett 
minket Királyokká  és 1Japókká az IJlennek 
és az ö Attyának. 

Ján. 4. vs. 23. Az igaz imádók imádják 
az Atyát  lélekben és igaz/ágban. 

1 Tim. 2. vs. 1. Intelek  azért mindeneknek 
előtte  , bogy légyenek könyörgéfek  , kéré-
fek  , imádkozáfok,  báláadáfok  minden 
'emberekért.  , 

iThess. 5. vs. 17. Szüntelen  imádkoz-
zatok. . 

Jak. vs. 16. Igen  hathatos  az igaznak 
buzgófágos  könyörgéfe. 

l Pét. 4. vs. 16. Ha valaki ugy szenved 
mint Keresztyén,  ne szégyenlye',  Jót  in-
kább ditsiittse  az I/lent  azért. 

Telén. 3. vs. 21. A' kigyőzedelmes leszen, 
együtt  ültetem  velem az én Királyi 

Lukfio.^vs.  41. 41. Mártba,  M-ártbal 
szorgalmatos  vagy , és fokra  igyekezel; 

De egy a'szükséges dolog: Mária  pedig 
a' jobb rcszt választma , melly el nem 
vétetik  í töle. 

• - r •!• ' •. -

I S T E N H A ' Z A ' N A K 

K E G Y E S D A J K A I N A K . 

'Es a' Könyörgésekben buzgós' 
jobb részt választott 

M E ' L T O ' S A ' G O S U R I. 
A S Z S Z O N Y O K N A K . 

Méltóságos Gróss Losontzi 
BA'NFFI KLA'RA-ASZSZONYNAK, 

Méltóságos Gróss Bethleni 
B E T H L E N ' A D A M U R , 

A' FELSE'GES RO'MAI TSA'SZA'R 
Status Intimus Consiliariussa, Came-
rariussa, Nemes Erdély Országában 

Fejér Vár-Megye Fő Ispánnya, 
ö Excellentiája Kedves 

Hites Társának 
Ö E X C E L L E N T I A'J A' N AK. 

Méltóságos Baro Gyerö Monostori 
KEME'NY KATA  ASZSZONYNAK, 

Méltóságos L. B. Losontzi 
B A ' N F F I S I G M O N D U R , 

A' FELSE'GES RO'MAI TSA'SZA'R 
Erdélyi Királyi Guberniumában 

Intimus Conílliarius Kedves 
Hites Társának 
Ő N A G Y S A ' G A ' N A K . 
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Méltóságos Matskási, 
MATSKA  SÍ KATA  ASZSZONYNAK, 
Méltóságos L. B. Gyerö Monostori 
K E M E ' N Y S Á M U E L U R , 
NemesDobokaVármegyeFö-Ispánnya 

Az N. Enyedi Nemes Tássaság Fö 
Curatora kedves Hites Társának 

Ö N A G Y S A' G A' N A K. 

Méltóságos Gróss Bethleni 
BETHLEN KATA  ASZSZONYNAK, 

Néhai Méltóságos S. R. L 
Gróff  Széki 

T E L É K Í J O' S E F U R , 
'Árva Özvegyének 

Ö N A G Y S A' G A' N A K. 
Méltóságos 

FO'LTHI MA RIA ASZSZONYNAK, 
Néhai Méltóságos Gróff  Bethleni 

B E H L E N L A ' S Z L O ' U R , 

'Árva Özvegyének 
Ö N A G Y S A '  G A ' N A K . 

Méltóságos 
VAJI BORBA'RA  ASZSZONYNAK, 

Méltóságos S. R. I. Gróff  Széki 
T E L E K I J A ' N O S U R , 

Nemes Kö Vár-Vidéke Fö Kapi-
tánnya kedves Hites Tárfának 

ö N A G Y S A' G A' N A K 

GYULAI KLA'RA  ASZSZONYNAK, 

Méltóságos Gróff 

B E T H L E N I M R E U R f 

Ö Nagyfága  kedves Hites 
Tárfának 

Ö N A G Y S A' G A' N A K. 

Méltóságos Nalátzi 

NALA'TZI SA'RA  ASZSZONYNAK, 
Méltóságos Nagy Bartsai 

B A R T S A I  G E R G E L Y U R , 
Nemes Zaránd Vár-Megye Fö 

Ispánnya kedves Hites 
Társának 

Ö N A G Y S A ' G  A'-N A K. 

Méltóságos Gróff 
GYULAI KATA  ASZSZONYNAK, 

Tekintetes Borbereki 
A L V I N T Z I G A ' B O R U R , 

A' FELSE'GES RO MAI TSA SZAR 
Erdélyi Gubernialis Secretaríussa, 

s' a' N. Enyedi Nemes Tár-
saság Curatora kedves 

Hites Társának 
Ö N A G Y S A ' G A ' N A K . 
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Tekintetes 

KAJALI  RLA'RA  ASZSZONYNAK, 

Néhai Tekintetes 

R A' D A I PA 'L U R , 

'Árva Özvegyének. 

Isten kegyelméből érdeme felett  való 
Kegyes Patronájinak, és Méltóságos 
Jó Aszszonyainak ö Extellentiájának 
s' ö Nagy ságoknak leg kissebb szolgája, 
BOROSNYA1  NAGY SIGMOND, 
ez tsekély Munkátskáját igen aláza 
tosan ajánlya. 

A ' K E -

K E R E S Z T Y É N 

O L V A S Ó H O Z 
Való 

ELÖL-JÁRÓ-BESZÉD. 

Kívánnám  az Istentől,  hogy 
mind kózél, mind ugyan va-
lóba», (igy szóll a' Sz. Pál 
Apostiíol. Tfel.26.  vs.29.) 
nem tsak te ; hanem mind 

ez ok, a' kik ma engem halgatnak, let-
tetek  válna óllyanok, a minemű én 
vagyok. A' mely beszédében az 
Apostol nem tsak nagy bátorsággal 
kivallya Agrippa Király elötc az ö 
méltóságos nevét , hogy t. i. ö 
KERESZTYÉN  légyen : nem tsak kü-
lömbséget tészen a' közél és ugyan 
valóban való Keresztyének között, 

* 4 s* 
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E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 
S'a' szájjal, tsak távól való képma-

tató Keresztyériek között; hanem 
mint az ö Mesterének s' Kriftufá-
»ak igaz tanítványa , mint valófá-
gos Keresztyén mint a' nemes Ke-
résztyéni név erejének jól tudója, 
kiváníágát-is élé adja , hogy t. i. 
kívánná ö az ö halgatóit nem tá-
vól; hanem közéi való és valósá-
gos Keresztyénekké  lennTs' tenni. 
De óh mely ritka és kevés igaz kö-
vetői találtathatnak ma a' Sz. Pál 

Apostolnak ! Ugy vagyon ugyan, 
bőven s' elegen vadnak ma-is , a' 
kik a' Keresztyéni nével ditfeked-
nek; de nem az üldözök előtt, mint 
Sz. Pá!. Sokan vadnak kiviil s' tá-
vól való hipókrita Keresztyének; 
de nem tudják miben áll a'közéi és 
ugyan valóban való Keresztyénség, 
annak méltóságát s' erejét nem értik 
ugy a' mint Sz. Pál: hogy-hogy kí-
vánhatnák tehát az Apostollal, hogy 

mások-is óllyanak légyenek mint 
ök. Tanóld-meg hát K. O. ha ed-
dig nem tudtod , mely igen méltóságos , betfúletes  s' hathatós erejű 
légyen a' KERESZTYÉNI  név. 

A' Kriftuft  kővető hiv Tanítvá-
nyok 

E L Ö L - J A'R Ó - B E S Z É D . 
nyok leg-elföbenn  'Antiókiában 
neveztettenek KERESZTYÉNEKNEK. 
Tfel.  II. vs. z6. Avagy inkább a' 
Görög és Deák nyelvnek ereje 

szerint : KRISTUSOSOKNAK  ; mivel 
nem a' Keresztröl ; hanem a' mi 
'Edes Idvezitönknek  KRISTÜSI ne-
vétől vészen ez az ige eredetet. 
A' miképpen pedig a' mi 'üdes Id-
vezitönknek  KRISTUSI neve tészen 
m e g K E N E T T E T T E T : U g y a' m i 
KRISTUSI vagy Keresztye'ni  nevünk-
is jelent meg-kenettetnek  s' annak ke-
netének részefit.  Mint hogy pedig 
az O' Testamentumban a'-meg ke-
nettttés .által jelentetik vala ezekre 
a' Hivatalokra, úgymint a' Próf.ta-

ságra , Papságra , Király/ágra  való 
rendeltetés , és azokra a' Hívata. 
Iokra illendő szükséges ajándékok-
kal való felékeíitetés  : Ugy a' 
Názáretbéli Jélus-is neveztetett 
KRISTUSNAK  ; mert az Iílen meg-
kente ö;et Sz. Lélekkel és hatalom-
mal. 'lTel. 10. vs. 38- Az az , ren-
delte Öte.t Fö  'Prófétává,  a kii bal-
gatn'jnk  mindenekben, Tfel.  3- vs. 22. 
Tette ötet örökké zaló Fó  Pappá, 
Melk'tf  de'jtek  rendi íze.int.  Síd f. 

* 5 y*~ 
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Ex Ö L - J A' R Ó - B E S Z É D. 
vs. 6. 'Es  emelte ötet Királlyá 
S'tomn  , az ö Sz. hegyén. Sóit 2. vs.6. 
Hafanlókép'pen  a' ÍCriílus tanítványi 
neveztetnek Kri/tufofoknak,  vagy 
Keresztyéneknek  ; mert a' Kriítuf-
rak és az ö kenetének, az az, Sz. 
Lelkének, és az által az ö méltóságos hármas Tisztének részeűvé 
lettenek. Sóit. 105*. vs. 2 Kór. 
1. vs. 21. 22. 

Elföben  tehát innen a' következik, 
hogy: Minden  igaz Keresztyén  em-
ber, a' Krifiufnak  tagja.  I Kór. 12. 
vs. 27. Ellenben pedig a' ki ily 

szorolTan nem kiván a' Kriftuűal 
egyefülni,  a' nem igaz Keresztyén 
ember 5 Ugyan-is az igaz Keresz-

tyénség nem tsak abban áll, hogy 
tudjam a' Kriftufnak  eredetét, va-
lófágát  s' minémüfégét  , mert mit 
haf/nál  nékem ha tudom-is , hogy 
vagyon a' világon fényes  nap, ha-
nemha annak fugári  engemet is 
meg-viiágofiranak.  Maiak. 4. vs. 4. 
Nem-is tsak abban áll hogy a' 
Kfiítus  titkos tudományát értfem  ; 
mert minden böltfesség"  a' szeretet 
nélkül semmi. 1 Kór. 13. vs. 2. 
Nem-is tsak abban áll, hogy meg-

ER. Ő L - J A ' R Ó - B E S Z Í Ű . 
kóílollyam az ö ajándékit; mert ez 
a" hitetlenekkel is köz. Sid. 6. vs. 
4.5. Nem-is tsak abban áll, hogy a* 
Kriftufl  szájjal Uramnak mondjam; 
mert ezt a' hipókriták-is kiáltyák. 
Luk. 13. vs. 25-. 26. Hanem abban 
áll, hogy az én Urammala'Kriítuf-
fal  szorolTan kivánnyokedgyefülni, 
mint a' tagok a\ fővel,  ö" tölle s' 
az ö Lelke által meg-elevenittetni, 
a' szeretet által övé lenni, és ötet 
magamévá tenni , hogy igy nagy 
örömmel bátran el-mondhaíTom: 
Az én szerelmefem  enyim , é»-is öve 
vágyik, 'Enek. 1. vs. 16. 'Elek  pedig 
többé nem én , hanem él én bennem a* 
Krijtus  , és mely életet  moft  élek a' 
teliben , azt az lfte»i  híjában való hit 
által élem. Gal. 2. vs. io. 

Máfodjzor.  Minden  igaz Keresztyén 
embernek Vagyon  Sz. Lelkei és ellen-
ben, a' kinek nintfen  Sz Lelke, 
nem igaz Keref-tyén  az. Ugyan-
is a' kiknél vagyon a' Kriílus, va-
gyon azoknál a'"Kristus Sz. Lelke-
is Róm. 8. vs, 9, 'Es a' Kristus a' 
Sz. Lélek nélkül fenkié  fcm  lehet, 
i Kór. 15- vs. 45. 'Es fenki'a'  Krif-
tufb  Urának nem monühatrya , 
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E L Ő L - J A ' R Ó - B E S Z É I J . 
hanem-ha a' Sz. Lélek által, i Kór-. 
12. vs. 3. A'Sz. Lélek efmérteti 
meg-velünk a' Kriíluiti inert öróla 
bizonyfágot  tészen Ján. 15. vs. 26 
'Es ö a' Krilb.s jelenlétének tfal-
hatatlan jele : Úgyannyira , hogy 
egyik a' raáfiktól-el  nem választat-
hatik , és valamiképpen az eleve-
nítő és tápláló fpiritufok  a' főből 
a' tettnek minden tagjaira széllyel 
folynak,  ugy a' Kriílusból mint az 
Anya Sz. egy Háznak fejéből  az ö 
Sz. Le'ke minden hívőkre mint ö 
tagjaira ki árad és ki hat. Ján. 1. 
vs. 16 

Harmadszor.  Minden  igaz Kcresz-
tyén ember ez hármas Tiszt  e hivatta-
tott  , úgymint Prófétai,  Királyi  és Pa-
pi Tísztre  ; ellenben pedig, valaki 
nem tudja miben áll ezeknek mél-
tófágok  és erejek , és valaki azo-
kat nem gyakarollya , az nem igaz 
Kéresztyén ember. Sokat mondok, 
de a'mind igaz, a'mint hogy rendre 
elé-is igyekezem adni. 

Minden igaz Keresztyén tehát 
(1) P'óféta.  Ez meg-jövendölte-
fett  vólt Jóel. 2. vs. 28. Ki  öntöm 
úZ  én Lelkemet minden emberre , és 

E L Ő L - J A'RÓ - B E S Z É D . 

Prófétálnak  a ti fiaitok  és le 'nyitok. 
Tfel.  2. vs. 17. Az Uj Teítamen-
tumban tölt bé Mófefnek  ama' ne-
vezetes kivánfága  4. Móf.  11. vs. 
29. 1/ajha  az Urnák  minden népei 
Próféták  válnának, és adná azUt  aZ  'ó 
Lelkét ö beléjek. A' Prófétai  hiva-
tal pedig ebben áll. (a) Hogy ki 
ki az Úrtól taníttatott légyen , és 
mindeneket értfen  s' tudjon, vala-
mellyeket az idveflégre  szükfég 
hinni , kérni , tlelekedni. Ján. 6. 
vs. 4f.  Ján. 11. vs. 27. Mát. 16. 
vs. 17. Luk. 10. vs; 42. A'Kriftuí-
nak mint fö  Doktornak szájától 
fiiggjen.  Mát. 23. vs. 8. 10. Péld. 
8. vs. 34. Ha az Angyal hirdetne-
is egyebet annak ne higyen. Gal. 

•1. vs. 8. 9 Ês légyen az ö Kriítu-
fának  ditföirégére.  zPét. 3. vs. 18. 
(h) Hogy ki ki a' Kriítufról  valláft 
tenni kész légyen , s'őiet az em-
berek előtt meg ne tagadja. Efa. 
44. vs. y. Az ö Felebaráttyát, Há-
zanépét s' tfelédit  oktoiTa azokra , 
a' melfyek  a' hitre és a' kegyességre 

szükfégsfek.  KolofT.  3. "vs. 16. 
Intfen  , vigasztallyon másokat, és 
a' nálla le-tett ajándékokat az 
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E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 

Ekléfia  hasznára fordittfa.  i Kór. 
14. vs. 26. Eféf.  s- 18. 20. 
Az Evangyéliumot mindenek előtt 
ditföílegeíle  tégye , azt bátran s' 
örömmel hirdefíe  , és az Istennek 
fok  formájú  böltfességét  magasztal-
lya. Efa.  43. vs. 21. Eféf.  3-vs. 8. 
9. 10. iPét. 2. vs. 9. A' maga jó 
tfelekedeteivel  máíokat a' Kriítuf-
nak meg-nyerjen. Mát. f.  vs. 16. 
Az Evangyéliumi igaílággal máfo 
kat-is meg-gyözzen s' téritfen. 
Tfel.  2. vs. 6. 7. (c) Végezetre, 
hogy ki ki az igasságért, a' hitért, 
a' jéfufért,  a' Keresztyéni névért, 
nem tsak gyaláztatni ; hanem már-
tiromfágotés  halál t-is kész légyen 
ízenvedni. Mát. 10. vs. 24. 28. Ján. 
13- v s - 37- Tfel.  s• vs. 41- Filip. 
j . vs. 7. 11. 13. 21. Hogy hogy 
mondhatr.yák hát azok magokat igaz 
Keresztyéneknek  a' kik az Uri I-
mádtfágot,  a' tiz parantfolatokat, 
a' Hiszek egy Istent , a' Bibliát s' 
Valláfokat  nem tudják, nem hogy 
annak minden tzikkeleit értenék, 
főt  nyilván azt felelik:  Nem akarok 
én Pap lenni, nem f-  égyen hn nem 
tudom-is. De bár meg olvafná  az 

E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 
ilíyen azt a' mi vagyon Sid. f.  vs. 
11—14. s' nem szóllana ugy; de a' 
mi nagyobb, nem hogy magok kí-
vánnának Prófétákká  lenni , föt 

másoktól-is irigylik azt. 4Móf.  11. 
vs. 28. 29. A' kik nem hogy tfeléd-
jeket oktatnák az idveíleg útára; 
lot inkább a' drága időt haszonta-
lon játékokkal s' hivalkodó beszé-
dekkel töltikel. Az Istennek drága 
ajándékit elássák , vagy azokkal 
viszsza élnek, fok  bűnökkel máfo-
kat-megbotránkoztatnak, üldö/éft sem várnak, tsak kevés fenyegeté-
fért  vagy Ígéretért, a' Kriííufról  s' 
Vaiiáfokról  hamar le-mondanak. 
Mát. 13. vs. 21. t Kór. 15-. vs. 34. 
Róm. 2. vs. 24. 1 Pét. 4. vs. 16. 
íllyenek pedig a' mint mindenütt 
û y a' mi Nemzetünkben-is elegen 
találtatnak, a' kik a' tudománynak 
akármely szelétöl ide s' tova há-
nyattatnak s a' kik irigylik a' Pró-
fétáknak  szaparodáfáta'kik  egész 
életekben sem olvassák által egyszer 
a' Bibliát j a' kik nem hogy" ázzál 
ditfekedbetnének  hogy ők az Isten-
nek minden akarattyác ki jelentet-
ték felebaráttyoknak  , és minden 
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E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 
embere az által tökélleteííé igye-
keztenek vólna tenni a' Kriltusban. 
Koloss. i. vs. 28. Hanem inkább 
magok-is tudatlanok. 

Minden igaz Keresztyén ember 
(2) Királyit.  Jelen. 1. vs. 5. Tett 
minket Királyokká  az Istennek és az 
ö Sz. Attyának,  és Uralkodunk e' 
földen.  5. vs. 10 A' Királyi Hiva-
tol pedig ebben áll. (a) Hogy ki 
ki tudjon okofan  és álhatatofan  U« 
ralkodni a' teltnek indulatain és 
kivánfágain  a' mellyek a' Kriílus 
Orfeágával  ellenkeznek. Péld. 16. 
vs. 22. Koloil". 3. vs. 5 1 Pét. 2. 
vs. 11. 'Es igy állitfa  kiki a' maga 
tagjait igafágr.ak  fegyvere  gyanánt 
iíteunek. Rom. 6. vs. 13. (b)Hogy 
ki ki a' Kriltuférc  az ördögnek or-

szága eílen viaskodjék mind a' gyö-
zedelemig, a' Kristus országát igye-
kezvén felépíteni.  Filip. 1. vs. 20. 
A'fátánt-megrontfa,  a'bűnt ki szag-
gafla  , a'teílet meg-zabolázza, a* 
világot meg-feszittfe.  Gal. f.  vs. 24. 
í ján 2. vs. i6. f.  vs. 4 1 Pét.5. 
vs. 8. 9- (c) Hogy ki ki öltö/.ze-
fel  az 1 (lennek fegyverét,  és a' 
hitben álhatatofan  meg-maradjon a* 

E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 

gonosznak napján mind a'vérig és a' 
végig. Eféf.  6. vs. 10—14. s'.t. 'Es 
igy az ö ellenféginek  erejét meg-
rontván. Jelen. 2. vs. 10. ijan.5. 
vs. 4. A' Kriüuüal edgyütt iillyen 
az ö Királyi székében. Jelen. 3. vs. 
21. Hogy-hogy ditfekedik  hat az 
Keresztyéni nevel , a' ki a' maga 
indulatain nem tud uralkodni, és a' 
bűnnek szolgája. Ján. 8. vs. 34. 
A' ki a' Világnak hármas Iítenét 
tiszteli, ugyminy a' nagyra való 
vágyodáft  , a' pénznek szerelmét, 
és a' teltnek gyönyörüfégét,  a' ki 
el-meri mondani minden tartozko. 
dás nélkül: Az erdógvek-is illó néhit 
gyertyát  tartani,  a? mellyel az ördög 
országát épiti. Illyenek pedig a* 
mint mindenütt, ugy Nemzetünk-
ben 1 föt  külfö  Gyülezetünkben ele-
gen vadnak. 

Minden igaz Keresztyén ember 
végezetre egyszerfmind  (3) Pap-is. 
1 Pét. 2. vs. 9. Ti pedig választott 
Nemzettfég  , Királyi  Papfág,  Sz. 
nép vagytok. Jelen. 1. vs. j. vs. 
10. A' Papi Hivatal pedig ebben 
áll. (a) Hogy ki ki magát állaíTa 
az lítennek élö , szent és kedves 
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E L Ö L - JA'RÓ - B E S Z É D . ' 
áldozatul. Efa.  61. vs. 6. i Pét. a. 
vs. f.  Meg-öldökelvén a' teftnek 
kivánfágit,  a' mellyekkel az előtt 
a' világnak és a' bűnnek szolgált. 
Róm. 12. vs. r. 2. Ditíoitvén az 

Istent. i Kór. 6. vs. 20. Hogy lé-
gyen fegyhetetlen  , vifelvén  az ö 
mellyén és szivében a' (ehova 

szentfégének  ékességét az Urimot 
és Thummimot , a' világosságokat 
és tökélleteíTégeket. 2 Móf.  28. vs. 
30.36. Efa.  5-2. $5. i- Jak- i.vs. 27. 
(b) Hogy ki ki az Ekléilában, a' 
mely az Istennek Temploma. Ján. 
4. vs. 21—24. Eféf.  2. vs. 21. 2i. 
Tisztellye szüntelen az Istent lé-
lekben és igazfágban,  és vigyen a* 
Kegyelemnek széki eleiben töredel-
mes szivbéli áldozatot, azaz,buz-
gófágos  könyörgéfeket.  Sóit. 51. vs. 
19. iPét. 2. vs. f.  9. Sid. 13. vs. 15. 
Sóit. 69. vs. 31. 32. (c) Hogy ki 
ki mindenét a' mije vagyon, az iften-
nek szentellye, mert minden az 

Istené. jób. 1. vs. n iChrón. a?, 
vs. 11. 12- Magát megdagadja, és 
az ö életét a' Kristusért, az Igassá-
gért, a' Keresztyéni névért le-ten-
ni mindenkoron kész légyen. iTim. 
a., vs. 6.7. iFilíp. i.vs.21. 1 Pét. 4. 

E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 
vs. 14. 16. Filip. 3. vs. 8. Hogy-
hogy meri hát az ajakán pengetni 
a' méltóságos Keresztyéni nevet, a' 
kinek Istene a' maga hafa  , teíli 
kivánfága,  a' világi gyönyörüfég  s* 
ezeknek áldozza meg-magát. Filip. 
3. vs. 19. A' ki nem hogy másokat 
tanítana; de maga sem tud imádkoz-
ni , a' kinek drágább az ö élete az 

Isten ditföíTégénél,  és ha az lften 
valamit a'magáéból töle viszFzakér y 
avagy el-vészen, azért zúgolódik, 
átkozódik, nem követi a'Sz. Jébör. 
Esséle Keresztyének pedig min-
denütt s' közöttünk-is vadnak. 

Láttyuk tehát ezekből, hogy a' 
Keresztyéni név igen méltóságos és 
betfületes  név , de egytzerímind 
nagy erejű és terhes név ; ezért 
irigylette- Juliánus Tfászár-is  a* 

Kristus kővetőitől ezt a' nevet, és 
parantfolatot  adott, hogy a'Kristus 
kővetői ezután ne hivattassanak 
Keresztyéneknek,  hanem Galiléu-
foknak.  Ugyan-is nagy méltóság-
nak tartyák az emberek itt e' földön, 
ha a' Fejedelmeknek és Királyoknak 
belfö  szolgai lehetnek ; hogy ne 
vólna hát nagy tiszteíTég a* Király 
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Etör--J A ' R Ó - B E S Z É D . 

Kriftufnak  örökös tárfává,  föt  tag* 
jává , föt  az líten székében véle 
edgyütt Uralkodó Királlyá lenni. 
Jelen 3. vs. 21. Nagy betfiiletnek 
tartyák az emberek, ha valami Fö 
ember hozzájok méltóztatik szálla-
ni ; az igaz Keresztyénhez pedig 
ama'drsga vendég, a'Sz.LéldcUr 

Isten nem tsak bé tér, hanem benne 
lakik mint ö Templomában. 2 Kór. 
6. vs. 16. Nem tsak benne lakik; 
hanem ajándékokat osztagot néki, 
és tészi ötet Prófétává  , Pappá és 
Királlyá.  r . , 

De egytzerfmind  terhes név-isa 
Keresztyéni név ; ugyan-is nagy 
dolog Prófétafágot  , Papfágot  és 
Királyfágot  illendőképpen vifelni, 
és mindeniknek a' fellyebb  elé szám-
lált módok szerint meg felelni.  Itt 
e' földön  tsak egy Tisztféget-is  bajos 
dolog jól véghez vinni , hát még 
ily hármos méltóságos Tiszttet vi-
felni  hogy ne vólna terhes. Bizony 
nagv dolog az halandó embernek az 
halhatatlan lítenhez járulni, nagyobb 
dolog a' bűnös embernek a' Szent 
Iítennel beszédben szállani: de-leg 
Hagyobb a' magával jóltehetetleu 

E L Ö L - J A ' R Ó - B E S Z É D . 

embernek ináíbkért-is líten előtt 
szószóllóvá lenni 5 mind ezek pedig 

az igaz Keresztyéni embernek Pa-
pi tisztihez; köttöttek. Hát a' Pró-
fétafág,  hát'a' Király fág,  mely fok 
és nagy dolgokat foglal  bé magában? 
Azonban ennek a' névnek kereszt 
vagyon a' végén. Sokak és eröflek 
az ellenfégek  , úgymint a' Sátán, 
a' világ s' a' büriös teít, a' kik ezt 
kiáltyák : Kereszt  l Kereszt  ! a' Ke-
rejztyéwiekz,  ezek ellen szüntelen 
kell ftráfálni,  főt  mind halálig vias-
kodni és ugyan győzedelmeskedni. 

Hogy pedig Elöljáró beszédemet 
bé rekeszszem , kivánnám én-is a* 
Mólelíel : Vyba.  áz Urnák  minden 
népei Prófétálnának-,,  de kivánnám a' 
Sz. Pá! ApostolMris , * hogy 'Édes 
Nemzetünkben &' Apoíioli Nemes 
Valláfunkban  , közéi és ugyan va-
lóban való Keresztyének lennének 
mindenek , tudnák és tanítanák e' 

méltóságos névnek erejét., azt-meg 
betfülnék  s' hivatolakot gyakorol-
nák. Lennének lítentöl tanittöttak, 
és másokot-is taníthatnának az Id-
vesség útára. Tudnának Uralkodni 
a' Sátánon A a' Világon és a'telten. 
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Lennének hivek az igafl'ágban  mind 
halálig. Tudnának imádkozni mind 
magokért s' mind másokért, s' má-
fokat-is  taníthatnának imádkozni, 
és igy az Isten eleiben kedves és 
kellemetes áldozatokat vinni , a' 
melly-is énnékem ez tfekély  mun-
kátskában fö  tzélom. Hogy azért 
én-is és én általom minden igaz 
Kerefctyének  ezt a' tzélt el érjük, 
izükfég  hogy a' mi Tanítónknak az 

mások Kriftuíhak  lábainál le borul-
ván , igy kiáltfunk  : Uram  ! taníts 
minket imádkozni  ; Luk. u : I. mert 
mit kellyen kérnünk , «' mint kellene 
nem tudjuk.  Róm. vs. 16. Amen. 

Ebben a' Munkátskában bé fog-
laltatott Részeknek Mutató 

Táblátskája. 

I. Rész. A' Kónyórgéfnek  szühfé-
ges Volt  ár ÓL Lev. I—7 

11. Rész. /i' Kónyórgéfnek  Lelké-
ről sy Méltóságos  Neve-
zeteiről.  8—12 

111. Rész. A' Konyáig,féknek  az 0 
Testamentombéli  áldoza-

tokkal való meg egyezéfé-
ról. 13—37 

I V. Rész. A' Kónyórgéfnek  kivált-
képpen való Rcszeirtl. 

38—40 
V. Rész. A" Kónyórgéfnek  kivált-

képpen való Nemeiről. 
41—47 

VI. Rész. A' Magános Konyórgé-
fehról.  48—58 

V I I . Rész. /i' Kózónféges  Kőnyör-
géfekról.  5-9—72 

VIII. Rész. /í' Kónyáig  éfeknek  kivált-
képpen való kútfejéről. 

yg 
I X . Rész. A' töke'lletes  Kónyórgéfnek 

firmájáról,  az az : Az 
Uri  Imádfágrót.  79-IOO 
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X. Rész. dz Ifién  előtt  kedvesés 
foganatos  Kónynrgéfról. 

XI. Rész. Az híjában való Konyör-
géfekröl,  s' azoknak né. 
mely nevezetefebb  okai. 

__ 200 216 
XII. Rész. /í' három IJleni  Szemé-

lyekhez alázatofan  bé-
nyújtandó  három fohász-
kodáfok.  217. a' Tólda-

A' Toldalék  ez Munkátskát'bé^' 
rekeszti. 

Pag. 1 

U R A M ! 

TANÍTS m i n k e t 

I M Á D K O Z N I . 
Luk. XI. 1. 

E L S Ő R É S Z . 

A" Könyörgéfnek  Szukféges  Fóliáról. 

ogy légyen örökké 
való hatalmasságu Is-
ten , azt a' józan 
okofkodás  által is, 
e' Világnak alkotvá-

nyából s* a' teremtett állatokból 
eléggé meg érthetni. Róm. 1. vs. 
19. 20. De hogy az az Isten.álla-
tyában egy ; személyében pedig 
három , ugy mint: Teremtő Atya, 
Megváltó Fiu , Meglzentelö Sz. 

A Lé-
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a URAM, TANÍTS MINKET 
Lélek Ur líten légyen , azt mint 
nagy titkot, tsak egyedül az Iíten-
nek ' igéjéből lehet meg tanólni. 
Ef.  61. vs. i. Mat. 3- vs. i<5. 17. 
18. vs. 19. I Ján. S. vs. 7. Igy szin-
tén , a' mint minden teremtett ál-
lat a'maga módgya szerint, ugy az 
okos lelkű ember, az Iítennek 
tiszteletére való kötöleíTégét efmé-
ri s'magában érzi. Sóit. 148. De 
miképpen kelyen az lítent tisztel-
ni, fenki  is nem tudgya más ; ha-
nem tsak az líten Ofkolájában  ta-
nólt s'gyakoraltatott hivő ember. 
Ján. 4- vs. 22. 23. Ha igy vagyon 
tehát a' dolog, a'minthogy kétfég 
nélkül ugy vagyon , imádkozni is 

tsak azok tudnak , a kik az Idén-
től tanittottak. Rom. 8. vs. 26. 
Mert a könyörgés is az Itteni tiszte-
letnek egy réíze ; ugyanis három 
kiváltképpen való részekböl áll az 

Istenitiszteiet, úgymint: a'buzgó 
könyörgéfböl;  az líten igéjének 
tiszt'án való hirdetéféböl  s' figyel-
metes halgatáfából;  és a' Sakramen-
tumoknak igazán való ki Szolgál-
tatáfából  s' azokkal idveűegefen 
való éléfböl.  Söc, ha szabad ha-
fonlitáít  tenni, legnemeflebb  ez há-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 3 
rom között a' könyörgés , a'mely 
az embernek az ö lítenével való 
alázatos s' bizodalmos beszélgetéfe. 
Innen vagyon , hogyaz imádkozás 
a' Sz. Iráfban  gyakorta az Iltennek 
egész tiszteletiért tétetik s'vétetik. 
1 Móf.  4. vs. 26. Ján. 4. vs. 24. 
Ezért neveztetik az* Iltennek Háza 
is könyörgéfnek  házának. Mát. 21. 
vs. 13." Azért hivták a'Régiek is a' 
Könyörgéít : az IJlem  tiszielet  lel-
kének. 

(2) Tfuda  dolog tehát , hogy 
mégis fokakban  a' teít és a' vér kü-
lömben mér okofkodni,  mintha a' 
könyörgés éppen nem vólna szük-
féges.  Találtatnak ugyanis , még 
pedig felefen,  óly hivalkodó beszé-
dü emberek, a' kik igy szóllanak; 
Mi Szükfég  Papot halgatni ? mi 
Szükfég  Templomban járni? hiszem 
a Prédikátziót s' a' Bibliát otthonnis 
lehet olvafni.  Mi Szükfég  könyö-
rögni ? hiszem az líten jól tudgya 
minélkül szükölködiink , a' mit el 
végzett, azt meg adgya kinek ki-
nek , azon kivül egvébért hijjában 
könyörgünk. De bár meg gondol-
nak ezek az líten tiszteletének meg 
efküdt  ellcnfégi  , hogy az líten ö 
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4 URAM, TANÍTS MINKÉT 
Felfége  ellenek panaszolkodik. Ma-
iak.^. vs. 6. A fin  tijzteli  az ö Atyát 
és a' Szolga az ö Urat  ; Ha én Atya 
vagyok , hói az én tiszteltetéfem  ? és 
ha én Urvagyok,  hói az én tőlem való 

félelem.  Nem ditföitik  ezek az 
Istent ; mert a' ki ditsérettel áldo-

zik, a' ditföiti  ötet Sóit. yo. vs. 23. 
Nem Isten ofkólájában  tanólták 
ezt, igazán nem a' Kristus tanítvá-
nyi, a' kiknek ez a' kivánfógok: 
Uram!  taníts  minket imádkozni.  Luk. 
II. vs. 1. Bizonyára tévelyegnek 
azok, nem tudván az IráJokat  , ho-
lott a' tellyes Sz. írás-, mind nyil-
vánfágos  parantfolatokkal  ; mind 
nevezetes példákkal; ugyan rakva 
vagyon , és elég bőven tanitya, 
hogy a' könyörgés igen Szükféges 
dolog. Bár Eva is könyörgött vól-
•na az Istennek , midőn a' Paradi. 
tfomban  a' kígyótól kiférteték,  s' 
nem ejtette vólna mind ö magát 
mind utánna való maradékat , e' 
nagy veszedelemben. 

(3) Szükréges hát a' Keresztyén 
embernek is a'könyörgés. E/főben 
azért, mert ez, az Isteni tisztelet-
nek leg főbb  s' pemessebb része: 
az Isteni tisztelet pedig igen Szük-

fí'frox 

IMA'D KŐZNI. Luk. XI. 1. f 
féges  dolog. Luk. r. vs. 74. 7f. 
Szotg  ,'ellyunk őnéki szentféggel  és igás-
fággal  , a mi életünknek minden idejé-
ben. Máfodszor  azért; mert az Isten, 
mind az ó mind az Uj Teftamen-
tumban világofan  parantfolya,  hogy 
könyörögjünk. Sók. j-o. vs. 14. í j . 
Áldozzál  az Istennek  , ditsérettel,  és 
add meg c? magaságban lakozó Istennek 
a" te fogadáfidot.  'Es  hijj engemet fe-
gitfégiil  Ö'  te nyomarufágodnak  idejen. 
Sóit. 27. VS. 8. Keressétek  az én or-
tzámat.  Mát. 7. vs. 7. Kérjétek,  ke-
fejjétek,  törge(fetek.  Mat. 26. VS. 41. 
Imádkozzatok,  hogy kifértetben  ne jus-

fátok.  Harmodszor  azért ; mert a* 
könyörgés a' mi háládatosságunknak 
kiváltképpen való bizonyfága  : u-
gyanis a' kőnyörgéfben  eímérjük-
meg , hogy egyedül tsak az Iíten 
minden jóknak kútfeje  , s' oszto-
gatója, a'melyei ötet, mint jól té-
vő Kegyelmes Atyánkot ditférjük 
és magasztallyuk ; innen vagyon, 
hogy a' könyörgés és háláadás a' Sz. 
Iráfban  gyakor helyen egybe fog-
laltatnak. Kolof.  4. vs. 2. 1 Thef. 
5. vs. 17. 18. Negyedszer  azért; 
mert a' könyörgéfeknek  külömb kii-
lömbféle  példájival s' formájival 
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6 URAM, TANÍTS MINKET 
tellyes a' Sz. írás. Bizony a' Sz. 
Dávid Sókáros: könyve, a' könyör-
géfeknek  mintegy kintses tárháza. 
•Nevezetes a' Salamon Király kö-
nyörgéfe  is , midőn a' Templomot 
fel  Szentelné, x Kir. 8. vs. 22—54. 
Keresztelő Sz. János is tanította az 
ö tanitványit könyörgéfre.  A szen-
teknek is imádkozásokkal ugyan 
ragyog a' Titkos könyv. Hogy pe-
dig többet elé ne hordgyak , nem 
illik minékünk a' mi Tudós Meíle-
rünknél s' édes Idvezitönknél tudó-
fobbaknak  s' okofobbaknak  len-
nünk , a' ki maga is nem tsak fok-

szor könyörgött; Ján. 17. hanem 
szükfégefnek  ítélte azt is, hogy ta-

nitványit imádkozni tanitamá. Mát. 
6: vs. 9 — 1 3 . Luk. 11. vs. 2 — 4 . 
a' mely az Uri Imádtfág.  Otödszór 
azért  ; mert az líten a' könyörgef-
hez kötötte a' maga kegyelmének 
ki fáfárláfát.  f  Mof.  4. vs. 29. Hogy 
ha pedig meg ke r ej ed a" te S/radot 

Istenede:  , meg találod  ötét.  Mát. 7. 
vs. 7. Luk. 11. vs. 13.Ján. 14. vs. 13. 
ÍJ-, vs. 7. K5. vs.23. Jak. I . V S . J . Ö . 
A ki szükölkddik  bóltjejjég  nélkül, kér-
je í(lent  ól, és megadatik  óné ki. Nem 
is lehet erről kételkedni, mert a* 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI.. 1. 7 
Sz. írás bizonyíttya széllyel, hogy 
az líten a' Szenteknek kéréfeket 
bé tellyefitette.  iMóf.  24. vs. 12-
15. Apoít. Tfel.  10. vs. 4. Solt, 
138. vs. 3. Luk. 23. vs. 42. 43. 

(4) Mindezekből tehát látyuk: 
Hogy jóllehet az líten öröktöl fog-
va el végezte, kinek mit adgyon , 
még is a' felöl  a' könyörgéít meg 
kiványa. Jóllehet a' nem kérőknek 
is ád teíti jókat, hogy magok ment-
hetetlenek légyenek ; de az ö lelki 
kegyelmeinek ki fáfárláfát  a' könyör-
géfhez  kötötte. Jóllehet az líten 
Lélek; és a' mi kiáltáfinkal  tulajdon-
képpen fel  nem inditathatik; mind-
azonáltal a' törödelmes Szivböl és 
alázatos lélekből származott kiáltá-
fokat  igen kedveili. Sóit. fi.vs.  19. 
Távozzanak el tehát mind azok, 
a'kik az lítent nem efmérik,  a'kik 
az Urat nem tisztelik, a' kik az ö 
nevét fegitfégül  nem hívják, a'kik 
aztmondgyák: Nintsenlíten;mert 
ezek balgatagok , értelem nélkül 
valók , a' gonoszfágnak  tfeleke-
döi, és az Ittenteleníégnek bélye-
gét vifelik.  Solt.14.vs. 1.4. Jérém. 
10. vs. 2f.  s\ t. 
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8 URAM, TANÍTS MINKET 

I I . R É S Z . 

A Könyörgéjnek  Lelkéről  s'  Méltóságos  Nevezeteiről. 

(i) A Sz. írást Magyarázó Dok-
M X toroknak közöiiféges  Regtt-

lájok ez : Az I[lennek  magáu kivül 
xaló munkái} mind a' bárom Istenisze-
niélyekkel körök. Példánakokáért: 
A Teremiéfnek  munkája , a* mint az 
Atyának, Tfel.4.  vs. 24. ugy a'/7«-
nak. Ján. 1. vs. 3. és a' Sz. Lélek 
litennek tulajdoníttatik. Jób. 33. 
vs. 4. A meg Váltás  , az Atyával. 
Tit. 3. vs. f.  A Fiúval,  Tfel.  4. vs. 
íz.  és a' Sz. Lélek lítennel köz, 
i Kór. 6. vs. t i . A meg szentele's  , 
mind az Atyáé ; 1 Thef.  5. vs. 23-. 
mind a' Fiúé;  iKór. 1. vs. 30. mind 
pedig a' Az. Lélek Ktené. 1 Kor. y. 
vs. 16. Mindazonáltal a' Teremtés 
kiváltképpen való módon tulajdo-
níttatik az Atyának ; mivel ö az 
Jftenfégben  rend szerint elfő  sze-
mély , és minden Isteni munkáknak 
eredete. A' Megváltás  kiváltkép-
pen való módon tulajdoníttatik a' 

IMA'DKOZNI.  Luk XI. r. 9 
Fiúnak-,  mivel ö az Atyától el kül-
detvén , a' Sz. Lélektől meg kenet-
tetvén, az ö emberi természetében 
maga vitte végben ezt a' munkát. 
A' Meg szentelés  pedig kiváltképpen 
való módon tulajdoníttatik a' Sz. 
Lélek Istennek; mivel ezt az Atya 
és a'Fiu, a'Sz. Lélek által, ez pe-
dig maga által viszi végben az ö 
Templomaiban. 

(2) Ugy szintén , az Atya Isten 
is kőnyórgefnek  Lelke. Gal. 4. VS. 6. 
A" Fiu  Ijlen  is. Ján. tf.  vs. 7. 1(5. 
A' Sz. Létek Isten  is. 1 Kor. 12. vs. 3. 
Mindazonáltal kiváltképpen való 
módon a' Sz. Lélek Isten nevezte-
tik könyörgéfnek  Lelkének; mivel 
ö indit fel  minket a' könyörgéfre, 
ö fegélli  fel  a' mi erötelenfégein-
ket,ö efedezik  mi érettüuk ki mond-
hatatlan fohászkodáfokkal.  Róm. 8. 
vs. 26. ö általa tudgyuk meg miket 
ajándékozott minékünk az Isten a' 
Kriftüfban.  iKór. 2. vs. 12. ötészen 
minket bizonyofokkárhogy  a' mi 
könyörgéfünk  meg halgattatott Is-
tentől. Sóit. 34. vs. 7. Ez az oka 
tehát , hogy. minden közönféges 
könyörgéfeknek  elein , fegitfégiil 

szokcuk hívni a' Sz. Lélek Ux Istent, 
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10 URAM, TANÍTS MINKET 
hogy ö tanittson minket buzgófá-
gofan  imádkozni. Innen vagyon az 
is, hogy a' Sz.Lélek Istenhez iga-
zított könyörgéfeknek  formáji  rit-
kábbak a' SzJráfban,  gyakrobbak 
pedig az Atyához, és a' Fia Isten-
hez , nem azért mintha óly igaz és 
örökké való Isteni szémély nem 
vólna , mint az Atya és a' Fiu, a' 
mint az Ellenkezők okofkodnak; 
hanem azért, mert ö a' könyörgé-
feknek  formálója,  Lelke, diktáló-
ja, fel  fegéllöje,  a' mellyeketőál-
tala nyujtunk az Atyához a'Fiúnak 
nevében és érdemében. Tsak e-
gyedül ö általa kiálthattyuk az 
lítent : Atyánknak. Gal. 4. vs. 6. 
Tsak egyedül ö általa mondhattyuk 
a' Kriftuft:  tni Urunknak.  1 Kór. 12. 
vs.3. Es fenki  nem leheta'Krifcuf-
é , hanemha Sz. Lelke vagyon. 
Róm. 8. vs. 9. Senki is nem tud-
hattya ha ö Istennek Fiáé hanemha 
arról bizonyfágot  tészen a' Sz. Lé-
lek az ö lelkével edgyütt. Róm. 8. 
vs. 16. 

(3) A' KÖNYÖRGÉS  nem egyéb, 
hanem az Isten  kegyelmének székéhez, 

Kristus  nevében , igaz hittel  x' tel-
yes bizodalommal való járulás. Eféf. 

IMA'DKOZNI.  Luk. Xí. 1. i í 
3.vs. is. Sid. 10.vs. 19.22. Avagy: 
Az lítennek általunk való igen 
alázatos meg szóllitáfa,  azok felöl 
a'dolgok felöl,  a' mellyek fundál-
tattak az ö velünk tött'kegyelmé- 1 
nek szövettfégében.  A' könyör-
gésnek pedig fok  és méltóságos ne-
vezetei találtatnak.szerte széllyela* 
Sz. Iráfban.  Neveztetik ugyanis: 

Istenhez  és a' kegyelem székéhez való 
járuláfnak.  Sid. 10. vs. 19. 22. Ke-
zeinknek sziveinkel egybe az égre való 
fel  emeléfének.  Sóit. 141. vs. 2. Tér* 
diink meg hajt  áfának.  'Efef.  3. vs. 14. 
A jakok meg nyitáfának.  Sóit. 51. vs. 
I 7. A' szájnak fel  tátáfának.  Sóit. 
Sí . vs. II . A' szájnak az Ijlen  di-
tfnfj  égével való meg tellyefédéfenek.  Sóit. 
71. vs. 8. Az Ur  hevének fegitfégül 
való hiváfának.  Tfel,  22. 16. Sóit. 
50. vs. if.  Az Ur  tiszteletinek,  imá-
dáfának,  áldáfínak.  Sóit. 103. vs. 21. 
Sziveinknek Ijlen  elótt  való ki tóltéfé-
nek. Sóit. 62. vs. 9. A' jó lelki efméret-
r.ek Istenével  való beszéigeléfének.  iPét. 
3. vs 21. Kéréfnek,  kereféfnek,  zör-
getéfnek.  I Móf.  4. vs. 29. Mát. 7. 
vs. 7. Luk. 11. vs. 13, Jak. 1. vs. 
5. 6. Minden  terhünknek az Úrra  való 
vetéfének.  Sóit. J-J. vs. 23. Ifi  enhez 
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rí URAM, TANÍTS MINKET 
való kiiltájjiak.  'Efa.  őf.  vs. 24. Fo-
hászkodáfnak  , nyögéfnek  , kónyhulla-
téj'nak.  Sid. f.  vs. 7. 8.. Jó slla'.tal 
tellyes arany pohárnak. Jelen. 5. vs. 8. 
Pavasznak.  ST. t. IJlen  oltárához való 
bemenélnek. Sóit. 43. VS. 4. Hálá-
dáfnak.  'Eféf.  I . VS. 16, 17. Fii. 4. 
VS. 6. Jó  illat  füftölgéfének.Sóit,  141 . 
vs. 2. Ditfret  áldo-zatyának  j ' foga-
dás meg a iájának.. Sóit. 50. vs. 14. 
23 Sid. 13. A jak ok tulkainak^  Hóf, 
14. vs. 3. Az IJlen  nevéről vall'ft  u!-
vó ajakiaknak gyümóltfének.  Sid. 13.. 
vs. s$7 Fegyvernek..  'Eféf.  6. vs. II. 
s'. t. 

(4) A' Könyörgés ama' mennyei 
lajtorja,  a' mellyen az Ifcennek  An-
gyali alá s' fel  járnak. 1 Mof.  28. 
vs. 11. Ján. 1. vs. Ez amaz 
arany lántz  , a' mely minket Isten-
nei öszve köt. Mát. 15-. vs.2) 2g. 
Ez menyeknek kéltsa  , a' mellyel az 
ég bézáratik s' meg nyittatik. Jak, 
5. vs. 17. 18. Ez ama tsatorna,  a* 
mellyen az égnek harmattya s' a' 
földnek  firja  hozzánk foly.  Ez amaz 
J/lengyöz'ó  eszkóz. 1 Mól. 32. vs. 26. 
Ez amaz tengert és szeleketle tsen-
difitö  erő. Mát. 8. vs, 2j*. Ez amaz 
Kiindcnt meg nyerő hatalom„ Márk. 

11. vs. 24. Ez az a' mely által az 
ördög ki üzettethetik. Mát. 17. vs. 
21. Ez amaz igen haszms orvo(Jág, 
a' mely által a' betegek meg gyó-
gyulnak. Jak. $•. vs. 15. 16. Ez amaz 
galamb, a' mely a' mi sziveinkböl ki 
botfáttatván  az égben , nem tér 
meg üröfienj  hanem olajfalevéllel. 
1 Móf.  8. vs. 11. 'Es hogy egyebe-
ket el mulaűak, ez amaz IJlen  előtt 
való kedves s' kellemetes áldozat. 
Sóit. 51. vs. 19. 

I I I . R É S Z . 

A Könyörgéfeknek  az 0'  Tejlamen-
tumbéli  áldozatokkal  való meg-

egyezéféröl. 

C O \ f  i vel hogy a' könyörgés ne-
J - y x veztetik Isten oltára eleiben 

való menéfnek.  Ajakok tulkainak. 'Ál-
dozatnak.  Jó  illat  fii/lenek,  a'mint 
fellyebb  látók: hasznos dolog lészen 
tehát, ha az O' Testamentumbéli 
áldozatok s' a' buzgófágos  könyör-
géfek  között való hafonlatolTágot, 
ez úttal tsak igen rövideden" elé 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



14 URAM, TANÍTS MINKET 
adándom! Az O'Testamentumban 
két oltár vala , úgymint : jó illat 
tételre való arany oltár. 2 Móf  30 
vs.1.3. és az áldozatok réz. oltára. 
2, Móf.  27. vs. 1. 2. amaz helyhez-
tetett vala a' Sz. helyben. 2 Móf. 
4°. vs. 5. ez pedig a' Sátornak aj-
taja eleiben. 2 Móf  40. vs. 6. A' 
TudóíTok közönfégefen  ugy véle-
kednek , hogy tsak az arany óltár 
nézi a'könyörgéfnek  dolgát; a'réz 
óltár pedig tulajdonképpen tsak az 
áldozatokra tartozik. De bizonyá-
ra szorossabb egyben köttetélTe vólt 
e' két óltárnak , hogy sem mint 
azok a' könyörgéfnek  dolgában is 
egy máftól  el választathatnának; 
ugyan is a' Templomban való reg-
geli és eftveli  szolgálat szerint, a' 
mint az áldozat, könyörgés és jó 
illat nélkül végben nem mégyen 
vala , ugy szintén a' jó illat tétel 
előtt, áldozatnak kell vala végben 
menni. 2 Móf.  29. vs. 38. 39. 2Móf. 
30. vs. 7. 8. Innen vagyon , hogy 
az áldozatok a' könyörgéfekhez 
hafonlitatnak.  Hóf.  14. vs" 3. Söt 
a' könyörgéfeknek  az áldozatok 
hellyében való következéfek  nyil-
ván jövendöltetik. Sóit. jo, vs. 23. 
jr.VS.H, (2) 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. 15 
(2) Hogy azért az O' Teftamen-

tumbéli áldozatoknak a' könyörgé-
fekkel  való meg egyezéfek  világofab-
ban ki tessék, szükfég  lészen az ál-
dozatoknak kiváltképpen való ne-
meit elé számlálnunk. Az áldoza-
toknak tehát hat kiváltképpen való 
nemei vóltanak, úgymint: Tűzzel 
egészen meg emészíendó áldozatok. 
4 Móf.  28. vs. 27. 2 Móf.  30. vs. 9. 
A' nép bűnének el tórléféért  való áldo-
zat. 3 Móf.  10. vs. 16.17. Nevezetes 
bűnökért való engesztelö áldozat.  3Móf. 
5. vs. 18. s\ t. Háláadó  áldozatok. 
3 Móf.  3. vs. l. Eledeli  áldozat. 
3 Móf.  6. vs. 15. 21. Itali  áldozat, 
i Móf.  29. vs. 40. Hogy pedig a'mi 
Fö Papunk az Ur Jefus  Kristus, az 
ö érettünk Isten előtt való efede-
zéfe  által, ezeket az áldozatodat a 
lelki Templomban a' mennyei Jéru-
fálemben  lelkiképpen mais gyako-
rollya , igen könnyű vólna meg 
mutogatni s' bizonyitoni; de mint 
hogy a' nékem nem tzélom, azért 
el mulatom, és által mégyek az Uj 

Testamentumi Papokra, a' kik nem 
tsakazegy Egyházi Tanitók, hanem 

minden hivők. 1 Pet. 2. vs. 9. a' kik 
is a'magok könyörgéfekben  mikép-
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i6 URAM, TANÍTS MINKET 
pen viszik végben azelé számlálc 
áldozatokat, rendel elé adom. 

C3) 'Egő  áldozatot  áldozik a' kö-
nyörgő ember, midőn a' menyei tüz 
által meg gyuladván , mind teftéc 
lelkét s'minden külfö,  belfö  tehet-
tfégit  az Iítennek szenteli. Róm 
12. vs. r . i P e t . 2 . vs.j. és mint-
egy langalo febességgel  a' főidről  fel 
emelkedvén , az égben ragadtatik 
az Istennek szemléléfére,  és a' véle 
való közöfüléfe.  Az a' sz. tüz az 
Iltennek szerelme , a' mely a' Sz. 
Lélek ereje által a' szivben fellob-
bant , és azt miveli , hogy a' kö-
nyörgő,Lélek mentől inkább látánd-
gya az Isten tökélleteíTégeinek fé-
nyeífégét  , annál febeílebben  fel-
gyuladgyon azoknak imádáfokra, 
az ó embernek s' annak indulatai-
nak le vetkezéfére,  az Isten szerint 
való életre, a'kinek kiványamagát 
állitanti elő, szent és jó illatú, s' 
egészszen égőáldozatul, a'Kriftuf-
nak szerelme és a' Sz. Léleknek 
tüze által mindenkoron , ugyanyi-
ra , hogy az Istenhez és az ö Há-
zához való buzgó szerelemtöl ép-
pen meg emészteífék.  Ebben az 
áldozatnak nemében tehát béfog-

laltathatik az a' méltóságos könyör-
genek formája,  a' mely áll az Isten 
nevének imádáfában,  magasztaláfá-
ban, szenteléíében, midőn tudniil-
lik a' könyörgő Lélek, a' véghetet-
len Felfégnek  fugáritól  meg vilá-
gofodv  án, az Isten székéhez repül-
vén ezt kiáltva: izent,  Szent,  Szent 
a' Seregeknek Ura  , teljes  mind a szé-
les fald  az ó ditfó  [Jégével.  'Efa.  6. VS. 3. 
Jelen. 4. vs. A királyi székben ülő-
nek, és-a Báránynak áldás, tiszt«[fég, 
ditföjfég  és hatalom órőkken órókké. 
Jelen. f.  vs. 13. El ragadtatik il-
Ivenkor a' könyörgő Lélek, és mint-
egy belé merül az Isten véghetet-
lenfégéhek  mély tengerében , ef-
mérv^n, imádván ,tisztelvén azt a* 
kinek egyedül neve Jéhova. 2 Móf. 
34. vs. 6 7. hirdetvén annak tsu-
dalatos dolgait , Isteni hatalmát, 
jőrökkévalófágát,  a' ki sem a' ter-
mészetnek sem a' kegyelemnek piat-
zán nem hagyta magát bizonyfág 
nélkül. 

(4) A nép bűnéért s' azzal együtt 
a' maga bűnéért 'való áldozatot 
végben viszi a' könyörgö Lélek, 
midőn az Isten előtt magát meg-
alázza . az ö lábainál le borul -
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18 URAM, TANÍTS MINKET 
nypszolyáját könyhullatáfokkal  ász-
tattya, a'maga teftét  böjtöléílel, 
Keíergéílel fanyargattya,  a' bűnére 
a büntetéfre  való kötölességét , 
nyomorultfágának  nagy voltát, vét-
keinek undók voltát, efméri,  va-
djában fájlallya  , s' ezt mondja : 
•£.» Istenem!  Szégyenlem és általiam te 
elődben fel  emelni az én ortz ; 
mert a' mi álnakfágink  felyül  baladtak a' 
mi fejeink  felett,  és a' mi bűneink mind 
az égig nevelkedienek. Efd.  9. vs. 6. 
Nintsen  tsa.k egy igaz is , nintsen ki 
tudná és meg kerefné  az Jflent.  Mind-
nyájon az emberekel hajlottak,  bafkon-
talanokká Lótlenek, nintsen ki jót  tsele-
kednek, nintfen  tsak egy igaz is. Róm. 
3. VS. 11. 12. Nyilván  vagyon az If-
tennek haragja menyből, az emberek-
nek minden bitetlenfégek  és bamijfágok 
ellen. Róm. 1. vs. 13. Kitsoda  ál-
hatna hát meg Uram  a' te ortzád  előtt. 
Sóit. j6. vs 8. Kitsoda  maradhatna 
meg mi közüliünk a' meg emésztó tűz-
zel ? Kitsoda  lakhatnék mi közüliünk 
az örökké való égéfekkel.  'Efa.  33. vs. 
14. Jaj  nékem , el kell vesznem ; mert 
*»eg fertezt  etett  ajakú ember vagyok, és 

fertelmes  ajakú nép között  lakom. 
'£ía. 6. VS. 5. Boldog ember a kinek 

nem tulajdonitya  Isten  a bünt. Róm. 4. 
vs. 8. Botfáfd  meg hát Uram  nékünk 
á' mi bűneinket, Luk. IX. vs. 4. Az 
esséle könyörgéfekre  inditbattya a* 
Keresztyén embert mind bitnnek 
Sóldgya , mert minden bűn a'"maga 
természetére nézve balált, idösze-
rint való büntetéfeket  s' örökké 
való kinokat érdemel, a'mint az 

Isten maga meg mondotta : 'Átko-
zott  valaki meg nem marad mind azok' 
ban, me/lyek meg írattattak  a'Törvény-
nek könyvében , hogy azokat ts eleked-
gye. s Móf.  27. vs. 16. Gal. 3. vs. 10. 
Mind pedig a bűnnek fertelmessége; 
ugyan is a' bűn nem tsak doholTá, 
hanem utálatolTá, oktalan és tsuda 
teremtett állattá változtattya, az 
embereket , úgymint : Mérges  kí-
gyóknak fajzativá.  Mát. 3. VS. 7. 
11. vs. 34. ördög Atyáktól  valókká. 
Ján. 8. vs. 44. Kegyetlen  oroszlánok-
ká. Jób. 4. vs. 10. 11. Ragadozó 
farkafokká.  Ján. TO. VS. 12. Gödölyék-
ké. Mát. 25*. vs. 32. 33. Fertőben 
hevet ö disznókká, s' okádáfra  tneg térő 
ebekké. 2 Pet. z. vs. 21. Vakokká  s'kő 

szivüekké. Ján. 12. vs. 40. Hamif-
fágnak  sz '.nthtvá  , gonoszfágnak  vetői-
vé. ]Ób, 4. vs. 8. s' ugyan azoknak 
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20 URAM, TANÍTS MINKET 
aratóivá. Mi lehet teliét rútabb te-
remtett állat az bűnös emberné1? 
De még e* nem elég, több vagyon 
natra ; ugyan is abün teremt az 
embernek bujálkodó szenieket  íján 2 
vs.i6 aPét.x.vs.14. Mát.20.vs; 15* 
A ge hennának tüzétől  fel  lobbant / a" 
világot meg égető nyelvet.  Jak. 3. vs. 6. 
Meg nyilt  kopárjához hafinló  torkot. 
Solt f.  vs. lo. ss írrelrakott  tisztátalon 
kezeket.  'Efa.  I. vs. 15. Tolvajságrafutó 
lakokat. Solt. jo. VS. 18. Földi  tago-
kat Kolof.  3. vs. f.  Lélek nélkül való 
teftet  Ján. 3..VS. 6. Mi lehet hát 
tsudálatofabb  teremtett állat , a' 
vérszopó bűnös embernél ? a'kinek 
litene a' maga hafa,  eledele a* 20-
noszfág,  itala a' hamisság s' álnok-
lag. Jób. 15. vs. 16. s'. t. 

(5) A harmadik ádozatnak neme 
külömböz a' máfodiktól  ebben • 
hogy a' máfodik  nézi inkább az erö-
telenfégböl  és tudatlanfágból  efett 
vétkeket : a' harmadik pedig téte-
tik vala a' szántszándékkal s" nyil-
vánfágofan  tselekedett gonoszfágó-
kért. Esséle áldozattal áldozik az 
Uj Testamentumban a' könyörgő 
Lélek, midőn meg hajolván a' ke-
gyelemnek széki előtt, a'maga bű-

iéit 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. n 
neit nem menti , nem paláftollya, 
nem igazitya magát mint a' Fari-
feus.  Luk. IG. VS. II. 12. hanem 
azt igazán meg vallya, nagy és un-
dok voltát valójában fel  fedezi,  és 
a' PublikánuíTal botfánattyát  kéri. 
Luk. 18. vs. 13. Hlyen formán: 
Inlé  én álnokfágban  fogantattam,  és az 

Anyám bűnben meUgitett  engemet. 
Sóit 51 . vs. 7. Gonosz volt az énszi-
vemnek gondolattya  , az én gyermek-

fegemtől  fogva.  I Móf.  6. vs. y. 8. vs/ 
21. Vétkeztem  az Ádámban. Róm. f. 
VS. 12. Jól  tudom , hogy nem lakik én 
bennem jó. Róm. 7. vs. 18. Nem  tu-
dom az én titkos  és nyilvánvaló bűneim-
nek számát. Sóit 19. vs. 13. Bolond 
és májuknak gyűlölője voltam.  T i t . 3, 
VS. 3. Látok az én tagaimban más tör-
vényt , mely az én elmémnek törvényé-
vel ellenkezik , és engemet rabul ád a' 
bűnnek törvényének, mely az én tagam-
ban vagyon. Oh én szegény nyavalyás 
bűnös emberi Kitfoda  szabadit  meg en-
gemet e'halálnak tefiéból.  Róm, 7. vs. 
23. 24. s'. t. Meg jelentem az én 
bűneimet, és az én hamisságimat el nem 

fedezem,  meg vallom az én álnokfári-
not. Sóit. 32. vs. 5. Atyám! vét-
keztem az ég ellen. Luk. jy , vs. 21. 

T. 
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a URAM, TANÍTS MINKET 
Tenéked  tsak teaéked vétkeztem  , és 
gonoszfágot  tselekedtem  a' te szemeid 
élőtt.  Sóit. 51. VS. 6. Boldog a' kinek 
meg botját  tátik  az ó bamissága , és a' 
kiknek elfedeztetik  az ö bűnök. Boldog 
ember , a' Kinek  nem tulajdonittya  Isten 

bűnt. Róm. 4. vs. 7. 8. Isten  \ légy 
irgalmas hát nékem bűnös embernek. 
Luk. 18. vs, 13. Nem  az én igazfá-
gomért, a"mely nintsen, hanem a'te 
nagy irgalmasságodért.  Dan.p.vs. 18. 
Az én ijjuj  ágamnak bűneiről, és az én 
vétkeimről  meg ne emlékezzél;  hanem 
inkább Uramat  te irgalma])ágod  szerint 
emlékezzél meg én rólam a' te jövólte-

1 dért.  Sóit. 2f.  vs. 7. Köuyörü/y  én 
rajtam én IJlenem  a' te irgalmajfágoa 

szerint,  A te irgalmasságodnak fokfága 
szerint  töröld  el az én bűneimet. Való-

ban mofs  meg engemet az én álrnkfá-
gimból, és az én bűneimből tisztits  ki 
engemet. Mofs  meg engemet ifóppal, 
és meg tisztulok;  mofs  meg engemet, és 
fejérb  lészek a' hónál. Rejtfd  el az én 
bűneimtől  a' te ortzádat  és minden én 
álnokfágimat  töröld  el. Sóit. J I . vs.3. 
4. 9- II- Tselekedgyed  Uram  , hogy 

szűnjem meg a' gonoszfágnak  tselekede-
tettől,  és tanulyak jót tselekedni.  'Efa. 
I . VS. 17. vetkezzem le atr.d'-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 13 
régi élet szerintvaló  ó embert, étólteZ' 
zem fel  amaz ttj  embert , mely IJlen 

J'zerint  teremtetett  az igaft  ágra és a 
valófágos  szent életre.  'Eféf.4.  VS. 12. 
23. 24. Uram  ! kívánom a' te szabadi-
táfodat  , hogy élyen az én lelkem, és 
ditférjen  tégedet.  Sóit. 119. VS. 174. 
175-.  HalgaJ'd  meg azért az én könyór-
gejémet.  Dan. 9. vs. 17. A ki igy 
imádkozik, az az Idéntől meg iga-
zittatik. Luk. 18. vs. 14. 

(6) De ha az IgaíTágot meg kell 
vallanunk , óh mely keveílen vad-
nak a' mint minden Nemzetben, 
ugy a'mi Magyar Nemzetünkben 
is, a' kik bűnöket valójában meg 
elmérnék , ha meg eíinérik is azt 
meg nem vallyák ; hanem az ör-
dögre vagy máira kenik , a' mint 
Adam az Istenre. i Mof.  3. vs. 12. 

Ha meg vallyák is, azt kitsinitik, 
bakatellanak (az Olasz és Déak 
nyelv szerint , peccatillumnak) az 
az, aprólék vétkeknek nevezik, 
es igy, azokból meg nem térnek. 
Uh mely nagy, fok,  tzégéres, 
botránkoztató és égre kiáltó vétkek 
Uralkodnak a' mi Nemzetünkben 
is, a melyeket elé számlálni, nem 
az én tísztem, tudgya, láttya azo-
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24 URAM, TANÍTS MINKET 
kat az egész Ország , bártsak a' 
Magiftratuftól  félnének  az iliye-
nek , a' ki nem ok nélkül vifeli  a' 
fegyvert,  mert Isten boszszujának 
meg állója azon, a' ki gonoszt tse-
lekeszik. Róm. 13. vs. 4. Innen vá-
gyon hogy az idegenektől gyakron 
az Istennek neve, és a' keresztyé-
ni méltóságos név mi érettünk ká-
romoltatik. AzEvangyeliumnakfo-
lyamattya meg gátoltatik , a' Po-
gányoknak és a' Sidóknak a'Kristus 
Ofkolájában  való jövetelek meg 
tiltatik, a'kik, haszégyenis, meg 
kell vallanunk, hogy fok  jó tseleke-
detekben a' Keresztyéneket  fellyül 
múllyák. Nem halgathatomel min-
dazáltal 'Edes Nemzetünknek egy 
nagy vétkét , t. i. Istenéhez, val-
láfához,  Tanítóihoz való hidegfé-
gét; a' mellyért a' mi Nemzetünk-
nek is ezt a' Levelet iratya az Isten 
a' menyből : Ezt  mondja az, a' ki 
az ö jobb kezében tartya  a' hét tsillago-
kat, a ki jár <j'  hét arany gyertyatartók 
közlött.  Tudom  a' te tselekedetidet  és 
a' te fáradfágodat  és türéfedet,  és hogy 
a' gonoszokat el nem szenvedheted,  és 
meg kéjértetted  azokat , a' kik Apofto-
toknak mtmdják  magokat, holott  nem 

azok. 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 2 f 
azok, és hazugoknak tal Utód  őket lenni, 
Es terhel, meg terheltettél  volt, és el 

szenvedted  , és az én nevemért mun-
kálkodtál  és nem faradtá/el.  De 
vagyon valami ellened való mondájom, 
mert a' te elfő  szeret  etedet  el hagytod. 
Emlékezzél  meg azért hontlét  ejlél ki, 
és térj  meg, és az elébbi tselekedeteket 
tselekedjed  ; ha pedig nem miveled, 
hamar el jóvek ellened, és a' te gyertya-
tartódat  helyéből ki vetem, ha meg nem 
téréndesz.  Jelen. 2. vs. 1—j. 

(7) Nohát szeressiik mi a' mi 
lítenunker, Valláfunkot,  Tanítóin-
kat s' Felebarátinkot. Ugy  fénlyék 
a mt yilágo(Jágunk  az emberek elótt  , 
hogy fájják  a' mi jó tse le ke Jeteinket,  és 
ditJottfA  a' mi mennyei Atyánkat.  Mát. 
5• VS.  16. Ha azt mondíndjuk,  hogy 
nem vétkeztünk  , magunkat meg tjal-
lyk, hazuggá téjzszük  az IJlent,  és 
az 0 bejzedének Jemtni  helye nintsen 
bennünk. Hogyha pedig meg-valyuk a' 
""  , hivjs ij,az f i z  Ijlen 
hogy meg butJá(fa  azokat , és meg lijz-
titjon  minket minden hamij]ágtól.  I Ján 

9- 10. Térjünk meg böj-
tolessel, fíráfla!  és kefergélTel,  kér-
jük bűneinknek botfáhatyác  a' léfus 

•ű ne-
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26 URAM, TANÍTS MINKET 
nevében, a' ki az Isten igasságának 
mi érettünk tökélletefen  eleget 
tött, az ö Attyát meg engesztelte, 
és az ö hozzája való járuláfraszabad-
lágot nyert. Tit. 2. vs. 13. s\ t. 
hl temetlettünk  a' Krijlussal  a' kereszt-
fégnek  általa , ki által ö véle edgyütt 
Jel  is támadtunk,  az Isten  erejének hi-
te által,  ki fel  támasztotta  ötet  a'halál-
ból, és minket kik meg holtunk vala 0' 
bűnökben , ó véle edgyütt  meg elevení-
tett  , meg botfátván  nékünk minden 
bűneinket.  Kól. 2. vs. 12. 13. 

(8) A' Könyörgö Keresztyén em-
ber , Hálaadó  áldozatnak  tulkaivá 
tészi a'maga ajakait akkor, a'mikor 
az literitől ki nyert bünbotfánatért, 
kegyelemért és békeíTé^ért, minden 
gonoszoknak el háritáfáért,  minden 
közönfégefen  vagy különöfen  köz-
lött jókért, mennyei adományo-
kért, a' minden jó adományoknak 
s' tökélletes ajándékoknak egyedül 
való kútfejének  a' menyei Sz. Atyá-
nak ditföíléget  tulajdonit. 'Es lát-
ván meg gyogyuláfát  , meg tér az 
ö Urához ama' bélpokloílal , di-
tföitvén  az Istent nagy szóvaí, és 
artzal le borul az ö lábainál hálá-

kat 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. 27 
kat adván őnéki. Luk. 17. vs. 15.16. 
és igy szóll: Méltó vagy Uram, 
a' ki végy ditsöíTéget , tisztefleget 
és háláadáft  ; mert meg ölettettél,  és 
meg váltottál  minket Istennek  a' te vé-
red által , és tött  él minket a' mi Ifte. 
nünknek Királyokká  és Papokká. Jelen 
5- vs. 9. io.'Hálá légyen az Isten-
nek , a' ki ugy szerette  e' világot 
hogy az ö egyetlen egy szülött  Fiát  ad-
na, hogy minden valaki hiszen ö ben-
ne , el ne veszszen ; hanem örök élete 
legyen. Ján 3. vs. 16. 'Áldom  azUrat 
minden tdöben; mert meg kereftem  ötet 
es meg balgatott,  semmi fo^yatkozáCok 
nintsen az ötet  félőknek  , az oroszlá-
Moknak xölykei meg éhezlek és sziiköl-
kodnek ; de kik az Urat  kerefik 

Jemmi  jp nélkül nem szükölkodnek. Sok 
nyomorufagi  vagynak az igaznak , de 
™»d azokból meg szabaditya  ölet azUr. 
í>Ó T . 3 4 . V S . I . Y . N 20, 

Y azért a' másokkal jó! tévő 
emberek is igen meg szokták ki-
vanm a haládatoíTágot , és a' há-
ládatlan ember nem méltó a' jó 

™ ' mennyi vei inkább tar-
tozunk az Istennek a' háláadáflal, 
a ki mir.ekünk ingven kegyelem' 
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28 URAM, TANÍTS MINKET 
böl nem tsak az ö Fiát, hanem 
abban mindeneket bőven ajándé-
kozott. A' ki minket örök idők-
töl fogva  az idvességre el választott; 
a' ki minket a' maga Sz. Lelke ál-
tal meg szentelt, fiaivá  fogadott, 
az el vesztett igaílágot és életet 
viszsza ajándékozta , mindenféle 
mennyei és földi  áldáfokkal  meg-
gazdagitott, az örökké való kár-
hozattól meg szabaditott. A' ki 
ama' tsuda teremtett állatot a'bűnt 
le vetkeztette mi velünk , és fel-
öltöztette az Uj embert. Adott mi-
nékünk Uj  nevet. Jelen. 2. vs. 17. 
Adott minékünk, Uj  Jzivet  és Uj 
lelket és hus jzivet.  Ezék. 36. vs. 26. 
/í'  kik régen Jetét/égek  va/ánk, lótiünk 
világojjág az Úrban.  'Eféf.  5. vs. 8. 
Gyönyörködünk az Isten  Törvényében 
Ö' belfó  ember szerint.  Róm. 7. VS. 22. 
Szeretyiik  az Istent  és az ö farantsola-
tit  meg tartyuk.  i Ján. 5. vs. 3, Es 
mivel IJlentöljzűlettettünk  , biint nem 
tselekelziink.  iján.3. vs. 9. t. i. a'mi 
ujjá született részünkre nézve. A* 
mi tagjaink lóttenek  ignjjágnek fegyve-
rivé. Róm. 6. vs. 13. Szemeink tisz-
tákká. Nyelveink Isten ditséreti-

nek 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. x. 19 
nek eszközhté. Lettünk Isten  elótt 
betsületes  emberekké. I Pét. 3. VS. 4. 

Istenéi, az Uréi. 1 Kór. 6. vs. 20. 
Róm. 14. VS. 8. I/lennek  órök'óji  és a' 
Kriftttfnak  öróköstárfai.  Róm. 8. VS. 
17. Istennek baráti, a' Sz. Lélek-
nek Templomi, és ez által az Ifltni 
természetnek  , az az tökél letejjégek-
nek és l/irtujohnak  réjzfi.  2 Pét. I. 
vs. 4. és igy immár nem mi ; ha-
nem a' Kristus él mi bennünk. 
Mindezekből pedig tudjak,  hogy mi-
nékünk mindenek javunkra vadnak, és 
bizonnyal el biszszük, hogy az Istennek 

szer elmétől  minket semmi el nem 
szakaszthat.  Rom. 8. vs. 28. 39. Ha 

igy vagyon a' dolog, bizony lzük-
fég  hát, hogy az líten óltára elei-
ben háládáfnak  áldozatit vigyünk. 
Sóit fi. vs. 21. az az, a' mi bű-
neinkből igazán meg térjünk , az 

Isten Törvényéhez szabjuk, és a' 
szerint rendelyük a' mi keresztyéni 

életünket, az'Isten nevének fégit-
fégü,l  való hiváfa  által, és a' szor-
galmatos könyörgés által. 

C'o) Bizony vagyon elég oka a' 
mi Nemzetünknek is, hogy az Isten-
hez szüntelen való háláadó áldoz a-

B 3 to-
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30 URAM, TANÍTS MINKET 

h á n a f S l h n ;  ki minket a' Kana-
hán földéhez  hafonló  termékeny 
földe]  meg áldott. A'ki a'mi föl-
dünknek térméiét, u. m . aranyát' 
gabonaját, borát, marháját, T t 

hiSrtxül? ^"^"Nemzetekközött 
hirefié  es bűtfessé  tötte. A' ki a' 
u ztefleges  Tudományok által a' 
mi Nemzetünket meg frisselte.  A' 
l i v X Í 1 T k e C a ' k e r e í ^ y é n i val-ialra Két ízben méltóztatta. A'ki 
a maga arany gyertyatartóját,  s ' 
beszedének ti&tán való hirdetéféc 
mind ez ideig közöttünk meg ma-
rasztotta. A' ki a' Tudományok-
nak veteményes kértéit virágoz-
tattya. A ki adott minékünk Ke-
gyelmes Királyt és Fejedelmet, a* 
kinek árnyéka alatt nyugodunk. 
Egyszoval, nem lehet semmi pal 
nasz, mert az Isten mind lelki, mind 
5 sjandekival böfégefen  mee 
koronázott. De óh mely keveífen 
vágynák a'kik ezekért hálát ad-
nának az Istennek. 'Oh mely fo-
fan  élnek vjszsza az Isten ajándé-
kival. Mely fokán  költik az Isten 
jo adományit haszontalonfágokra, 
a ízemnek gyönyörüfégeire°  s\ t 

In-

IMADKOZNI.  Luk. XI. í. 31 
Innen vagyon hogy az Isten is oly 
gyakran látogatya 'Edes Nemze-
tünket nevezetes Ítéleteivel, u.m. 
éhféggel,  döghalállal, pusztitó el-
lenfégnek  fegyverével,  s'. t. 

(11) Eledeli  áldazottal  járul elé 
Isten eleiben a' könyörgő keresz-

tyén ember akkor , a' midőn az 
lítenhez való szerelméröl igazán 
valláft  tészen s' ezt mondja : Sze-
retem az Ur  Ijlent.  Sóit. II6. vs. 1. 
mert a'ki az lítent szereti, az Isten 
is szereti azt, és ahoz megyén s' 
annál marad. Jan. 14. vs. 27. Uram 
meg nyitom az én szivemet jövel 

szály bé és zárkózzál bé abban. 
Enek. 5. vs. f.  mert az illyenhez 
bé mégyen az Ur Jéíus, és véle 
vatsorál. Jelen. 3. vs. r«. 'Áldott 
légy Uram mások , mert annak a-
karattyát véghez vitted, a' ki té-
gedet el botfátott;  mert ez a' 
Kriftufnuk  eledele. Ján. 4. VS. 34. 
A' ki ditsérettel áldozik , a' ki fo-
gadáíit meg adja az Istennek, s' az 
ö nevét fegitfégül  hívja , az áldo-
zik eledeli áldozattal ; mert az 

Isten nem észi a'bikáknak hufokat, 
nem is iszsza a' bakoknak véreket. 

B 4 Sók.. 
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32 URAM, TANÍTS MINKET 
v f  53—15- Ezek az áldozók 

eiznek és íszaak a' Kristus asztaián 
az Itiennek országában. Luk. zi 
vs. 30. Ezekkel eszik maga is a' 
Knítus. vs. ió. 'Oh melvnagymél-
tofág  illyen vendéggel maradni! 
Uh mely nagy ditföllég  az Istennel 
és az ö Kriftufával  vatsorálni! 'Oh 
mely nagy bóldogfág  mennyei hal-
hatatjaníagnak eledelében részefüi-
ni, a' ki ebben eszik , fha  mer nem 
éhezik. Ján. 6. vs. 35. A' k?e'  ke-
nyer el ejéndi , él mindörökké, vs. yS. 
Uram,  adjad minéknnk tehát  minden 
koron e kenyeret , hogy örökké éhünk 
VS. 34. 

(12) Az eledeli áldozatok készi-
tetnek vala olajjal,  fával,  és tömjén-
nel meg elegyített tisztafemlye  liszt-
böl. Igy készittsük el azért mi ig 
ezt az áldozatot. Könyörögjünk 
az I(lennek , hogy tisztittfa  ki a'mi 
lelkünkből és teltünkből vétkek-
Bek kovászsz ít  , a' hamisságnak ma-
radványit, és ama' bűnre való haj-
landófágoc  naponként szaggaíTaki 
belölünk gyökereitől, öntse mi be-
lénk ama' mennyei kenetet, a' Sz. 
Lélek Istennek  olajját,  hogy járjunk 

az, 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. fö 
az Uj életben és virágozzunk min-
den féle  jó tfelekedetekkel  , lé-
gyünk a' Kriftufnak  követői , ta-
gadjuk meg magunkat, és vifelyük 
az ö keresztét, és igy mértékle-
tefen,  igazan s' szentül éllyünk eJ 

jelen, való világban. Sózzan meg 
minket egészszen és minden mi be-

szédinket, hogy légyünk a' földnek 
fauai,  és másokat is a' mi Sz. éle-
tünkel meg fózzunk  s' jó izüekké 
tégyünk Isten előtt; ne hogy Ízet-
lenekké lévén , ki vettefsünk  az 

Istennek országából, és mindenek-
től meg tapodtassunk. Légyen a' mi 
imádtfágunk  mindenkor drága töm-
jén, és jó illatnak füftölgéfe  ^ a'mi 
Menünknek, a'mások nevében. 

(13) Végezetre itali  áldozattal  kV 
dozunk a' mi könyörgéfünkben  az 

Istennek , a' mikor a' mi szivein-
ket ki-töltyük mint valami vizeket 
az iften  eleiben , a' midőn köny-
hullatáfokkal  nyujtyuk fel  Isten e-
leiben a' mi imádfáginkat  ; mert 
ez az Istennek itala', ezt szedi a' 
maga tömlőiben.  Sóit. 56. vs. 9. A' 
midőn az Evangyéliumnak tiszta 
tudományával mint uj borral meg-
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J4 URAM, TANÍTS MíNKET 
töltvén a' mi lelkünket , azokat 
Iltennek ajánlyuk. Esséle szölö-
tönek gyümcíltsét iszsza az Ur fé-
fus  az Iltennek országában. Luk. 
22. vs. 18. Ezt kell minékünk is 

szomjuhoznunk. Sóit. 03. vs. 2. A' 
Jésus Kristus vérével kell meg ré-

szegednünk. Enek. j.vs. 1. Szín-
méz tsepegjen a' mi ajakinkról. 
Kívánjuk,  mint a' moítan született 
gyermekek , az líten beszédének 
ama' tiszta tejét. 1 Pét. 2. vs. 2. 
'Oh mely drága lakadolom ez. 'Oh 
mely boldog az a' lélek , a' ki essé-
lével bé tellyefedik.  Sóit. 63. vs. 6. 
A' ki nem iszsza ez italt, nem lé-

szen élet ö benne. Ján. 6. vs. 5-3.. 
Ez ama' valófágos  ital, a' ki iszsza 
ezt , vagyon annak örökélete, a" 

Kristus abban lakozik , és fel-tá-
masztya ötet amaz utólfó  napon, 
vs. 54. S5-  Jő. Uram  Jésus  1 adjad 
nékünk ezt a' vizet  , hogy légyen mi 
kennünk öröké létre forró  •víznek feje, 
is fohay  meg ne szomjuhuzzttnk.  Ján.4.. 
vs. 14. 1 f. 

(14) Ehez az áldozatnak nemé-
hez tartozik , a' könyörgö ember-
aefe>,  uz ö idvezitö líteneben való 

örö-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 
ó'röme s' ditfekedéfe  , és az Isten 
ditfölfégére  való kész maga el-aján-
láfa.  ugy hogy ha az Istennek di-
tíösségo kiványa, kész az igasság 
mellett mártyromfágot  szenvedni, 
a' maga vérével azt meg petsétel-
ni, és ama' ditfösséges  koronáért 
a' nemes hartzot meg hartzolni, 
és másokat is a' maga példájával s' 
tanitáfával  arra indítani, föt  (Tia 
lehetféges  vólna) az ö Attvafiainak 
meg nyeréfekért,  átokká lenni, és 
az Istennek könyvéből ki töröltet-
ni. 2 Móf.  32. vs. 32. s\ t. Ez az 
nemes hit tfelekeszi  , hogy a' ke-
gyes lélek inkább akar az Isten 
népével nyomorufággal  illettetni, 
mint a'bűnnek ideig való hasznával 
élni, s' nagyobb gazdagfágnak  íté-
li lenni a' Kristusért való gyaláza-
tot , hogy nem mint a' világnak 
kintsét, nézvén a'jutalomnak fize-
téfere.  Kész szenvedni oftorozáfo-
kat , kötözéfeket,  tsufoláfokat, 
tömlötzezéft,  halált , keresztet 
a' Kristusért, hogy drágább fel  tá-
madaft  nyerheífen  , és magát az ö 
Urának tisztán meg tarthaíla. Sid.. 
10. vs. 25.20.35-. 36.37. 

B 6 (if). 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



3.6 URAM, TANÍTS MINKET 
(15) De óh mely ritka ma mi 

Közöttünk az illyen nemes hittel, 
indulattal, álhatatossággal biróem-
ber, óh mely fokán  találtatnak a' 
kik , akármely tudománynak sze-
létől ide s' tová hányattatnak , in-
kább szerecik a' Világot mint a' 
Kriftuft,  ígérettel s' fenyegetéfek-
kel hamar el szakasztatnak a' mi 
Gyülekezetünktől , és nem hogy 
halált, de tsak leg kiílebb tsufo-
láftis  a' Kristusért s' a' keresztyéni 
névért el nem szenvednének. 'Oh 
mit használ valakinek ha a' világot 
meg nyeri is , ha az ö lelkét el-
veszti ; bizony drága a' léleknek 
váltsága , nem arany , nem ezüft; 
hanem a' Kriftufnak  vére. Nem 
nagyobb a' szolga az ö Uránál, a' 
tanítvány az Ö Mesterédfl  , ha a' 

Kristus érettünk tsufoltatott,  ofto-
rozratott , megfeszitetett,  meg-
holt j hát mi hogyne szenvednénk 
a'Kristusért és az ö tudományáért. 
Tudják meg pedig azok , a' kik 

szabadakarat szerint vétkeznek az 
igasságnak efmérete  után , hogy 

întsen az öbűnökért áldozat; ha-
nem az ítéletnek rettenetes váráfa, 
V és 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI, 1. 37 
és ama' mególthatatlan tűznek 
lángja , mely meg emészti őket. 
Sid 10. vs. 26. 27. Mert lehetetlen 
dolog, hogy az illyenek viszontag 
meg ujjitaflanak  , úgymint kik vi-

szontag meg feszitsék  a' Kriftuft  és 
azt gyalázatra adják. Sid. 6. vs. 6. 

(16) Nosza Istenfélö  Sz. hivekj 
légyünk hát mi mind a' vérig s' mind 
a' végig álhatatofok  a' hitben. Azt 
kérdi ma mi töllünkis édes Idvezi-
tönk : Nemde  el akartaké tiis tőlem 
menni? Felellyük ezt Péterrel: U-
ram kihez mennénk ? mert örök életnek 
beszéde vásym te nálad, Ján. 6. vs. 
<57. 68. Mondjuk ezt Pállal :' Mi 
nem tsak meg kötöztetni  ; hanem meg 
halni if  készek vagyunk az Ur  mások 
nevéért. Tsel. 21. vs. 13. Gondol-
lyuk meg hogy a' keresztfégben  er-
re meg-efküdtünk,  hogy álhatato-
fok  lészünk. A' párt-ütö-vitéz 
halált s' kinokat érdemel; a' ki 
azért a' Kriftuft  el hadja, nem mél-
tó az az örök életre. A' ki pedig 
mind végig meg marad, a* diadal-
mas lészen , annak fejér  ruhák 
adatnak. Jelen. 2. vs 26. 3. vs 9. 
10. 11, A' ki hiv lészen mind ha-

li 7 Iáiig 
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38 URAM, TANÍTS MINKET 
Miig annak adatik az életnek koro-
nája , annak engedtetik ülni a' 
Kristussal az ö királyi székében. 
Jelen. 3. vs. 21. 'E»  pedig bizonnyal 
el hiszem , hogy Jem  halál ; sem élet; sem Angyalok ; sem hatalmasságok; sem jelen valók ; sem következendők  , és 

semmi teremtett  állat el nem szakaszthat 
minket az Istennek  szerelmétöl,  mely 
vagyon a' mi Urunk  mások Kristusban. 
Róm.g.vs. 38. 39. 

I V . R É S Z . 

•A Könyörgéfnek  kiváltképpen  való 
Részeir'ól. 

0 ) A >• Könyörgés, a' mint az al-
• L X kalmatosság hozza , és a' 

szükfég  kivánnya s' az idö engedi, 
néha'hoszszabb, néha rövidebb szo-
kott lenni ; mindazonáltal többire 
áll e' kiváltképpen való Részekböl. 
U. m. El/ben.  Az Istennek  fegitfégül 
való hiváfából.  Sóit. 50. vs. 15. Hijj 
engemet fegitfégül  a' tenyomorufágodnak 
idején. Másodszor.  Az Istennek  meg 

szóllit  áfából.  Luk. I I . VS. a. Mikor 
imád" 

imádkoztok  , ezt mondjátok  : Mi  A-
tyánk ! Harmadszor.  Az lftennek 

ditséretéböl  , és az ö tókélletef]égeinek 
hirdetéféböl.  Sóit. 107. VS. I. 2. Sóit. 
146. 147.148. 150. vs. 1.2. 3.4. f.  6. 
Negye  djzer.  Az el vött  jókért  való háláa-
dáfbóL  Rolof-3.  VS. 17. Adjatok  hálá-
kat Istennek,  és az Atyának a Kristus 
állal, otödjzer.  Az el-vejendó jókért 
való kónyórgéfböl  és efedezéfbél.  Mát. 
7. vs. 7. Kérjétek,  és meg adatik  ti~ 
néktek : Keressétek  , és meg talállyá-
tok : Zörgesseiek  és meg nyittatik  nék-
tek. Utíflszor.  A7  meg halgatáfért 
való bérekesztö igékből. I Ján. 5*. vs. 
14. Ez az Istennél  való bizodalmunk 
hogy ö , valamit kérünk az ó akarat-
tya szerint  ó tőle  , minket meg halgat. 
Jak. 5. vs. 16. 

(2) Ezek szerint a' Könyörgéf-
nek elé számlált részei szerint for-
máltatott iinez következendő i-
mádtfágnak  példája : Uram  ! nyifd 
meg az én ajakaimat,  és az én Jzám 
hirdeti  a' te ditséretedet.  Sóit. f i . vs. 
17. 'Oh Ut  am ! én Atyáimnak Istene  , 
te vagy egyedül Isten  a' menyben , te 
Uralkodol  a* Pogányoknak minden orszá-
gin. Te  kezedben az erösség és a" ha-

talom 
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40 URAM, TANÍTS MINKET 
tahm és Jenki  nintsen, a ki te elleped 
alhatna. aKrón. 20. vs. 6. Nem  hagy-
tad magadal anubizonyság nélkül lenni, 
aj ndéknkat osztogatvan  az embereknek 
menyből , bé töltvén  eledellel  és öröm-
mel az énszivemet is. Tfel.  14. vs 17 
Ez te akaratod a' "mások Kristus  ál-
tal , hogy mindenekben bálikot adjak 
tenéked.  1 Theíf.  5-. vs. 18. Az Ur 
vált az én Pásztorom,  azért semmiben 
meg nem fogyatkoztam.  Sóit. 23. VS. 1. 
Mii  el fizejjek  hát az Urnák  minden 
én hozzám való jótéteményiértl  azhá-
láadáfuak  poharát fel  vészem , azzal 
tenéked áldozom, és az én fogad  fimot 
meg adom. Sóit. 116. vs. 12. 13. 14. 
17.  18. 'Áldjad  h H én lelkem azU,at, 
és el ne felejtkezzél  semmi jótétemé-
nyeiről. Sóit. 103. vs. 2.3. 'Oh Isten  , 
ki meg halgatod a' könyörgéjl te hoz-
zád mégyen minden teft.  SÓI c. 6j. vs. 3. 
Te  hozzád kiáltok Ur  Isten  én is. Sóit. 
141. VS. I. Az én bűneimből tijz'i.'s  ki 
engemet és a te ,z. Leikedet  ne vedd 
el én tőle-  . Sóit. fi  vs.ü. n iáp-
lály Uram  engemet hozzám" Ucndö 
eledellel.  Pé'd. 30 vs. 8. Mivel  pedig 
az ember ntmt,ak  kenyérrel el; hanem 
mind azzal , valami Jzát  maz'k az 

Urnák 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 41 
Urnák  szájából. fMÓf.  8 .VS.3 . Gaz-, 
dagittion  meg engemet is az Lrnak ál-
dáfa  mindennel.'Féld.  io. VŜ  22. és 
adjon énnékem minden jót.  Sóit. 
VS. 13. Uram  halgasd-meg az én kó-
nyörgefemet,  figyelmezzél  az én imád-
tságomra, t? le igaz Ígéreted  és igajfá-
god szerint  halgafs  meg engemet. Sóit. 
143. vs. I. és tégy jól mindörökké én 
velem , óh én idvességemnek Ijltne, 
Amen.. Sóit. 6j. vs. 6. 

V . R É S Z . 

A Könyörgéjnek  kiváltképpen  való 
Nemeiről. 

(1) A > Könyörgéfnek  négy féle 
Nemeit Számlállya elé az 

Apostol. I Tim. 2. vs. I. Intelek  a-
Zért  mindeneknek előtte,  hogy légyenek 
Könyórgéfek  , kéréfek  , iniádkozájok, 
hál 'indájuk.  'E11 ugyan jól tudom , 
hogy némellyek ezek között semmi kölöm'bféget  nem tartanak. Azt 
is tudom , hogy mind ezek egy 
könyörgés formájában  bé foglal-

tai-
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42 URAM, TANÍTS MINKET 
tathatnak. Ezt sem tagadom hoev 
ha ezek közül valamellyik tsak 
egyedül találtatik valami Sz. írás-
beli helyben, akkor mind a' négyet 
magában bé foglallya.  De minda-
zonaltal vagyon ez négy között 
valami külömbség, midőn ezek kö-
zű! kettő, vagy három, vagy mind 
a négy azon egy Sz. írásbéli hely-
ben találtatik. Láttyák ezt a' kü-
lömbséget , a' kik itt a' Görög 
Nyelvnek erejére vigyáznak; ugy-
a " l s > hogy egyebeket el halgaílak, 
akárkiéi hiheti, hogy vagyon kü-
lömbség, az el vött jókért való hálá-
adás között, és az elvéjendöjókért 
való kérés között. Más a' mi szük-
légeinket elé számlálni; más egye-
bekért Isten előtt efedezni.  Hogy 
azért ez a' külömbség nyilvánfágo-
fabb  légyen , a' Görög Nyelvnek 
ereje szerint, az Apostol szavait igy 
fordítom  : Intelek  azért mindeneknek 
előtte,  hogy légyenek szükfégeknek  elé 

szamláláfi  ; kivánfágok  ; Efedezéfeky 
és H/íláadáfok,  minden emberekért. 

(2) A' mi tehát az elföt  illeti, a* 
mely a' Szükfégeknek  ele Jzámláláfa, 
ez a' Görög, szónak ereje szerint, 

je-

IMA'DKOZNI.  Luk XI. i. 43 
jelenti azt a' könyörgéfneknemét, 
a' melyben, vagy a' mi szükfégein-
ket; vagy a' másokét Isten eleiben 
rakjuk, s'elé'hordjuk, meg efmér-
vén nyomorultfágunkat  s' bóldog-
talanfígunkat,  hogy mindennel nem 
bírunk ; hanem lelki és tefti  jók 
nélkül szükölködünk ; és egy-
tzerfmind  valláft  tévén az Istennek 
gazdagfágáról,  a'ki mindennel bö-
völködik , semmi nélkül nem szü-
kőlködik , mint minden jóknak el-
fogyhatatlan  kútfeje,  mint minden 
tökélietes ajándékoknak Attya. 11-
lyen a' Dávid király könyörgéfe. 
Sóit. 14a, vs. 2.3.4. AZ  énjzómmal 
haltok az Úrhoz  , az én szómmal kö-
nyörgök az Urnák.  Ki  ontom ö előtte-
az én lelkemet , és az én nyomorufági-
mot ö előtte  meg jelentem.  Mikor  az 
en lelkem keferegne  én bennem, te tud-
tad.  Esséle magános sziikfégek, 
nyomorufágok  és panaszok szám-
láltatnak elé. Sóit. 38.88. 102. vs. 
5'.6. 7. s'.t. Márk. 9. vs. 17.18. s'.t. ' 
A' közönféges  nyömorufágnak  elé 

számláláfit  láthatni. Sólt7 74. vs. 
4—i 1: Sóit. 79. vs. 1—j. Tfel.  4. 
vs. 24. 28. Ezokáert a' Hetven 

For-
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44 URAM, TANÍTS MINKET 
Ford'itók is , a' kik a' Sidó Bibliát 
Görögre fordították  , ezt a' kö-
nyörgéfnek  nemét nevezik szerte 

széllyel. Kiáltáfnak  , panasznak, 
nyomorufágok  ki-jelentélenek s*elé 

számüláfának. 
(3) A' mi a' könyörgéfnek  má-

fodik  nemét illeti t. i. a kívánjágo-
hat, ez alatt bé fogláltatnak  azok 
a' kéréfek  , a' mellyekkel mind a' 
gonoszoknak róllunk való el hári-
táfáért;  mind a'jóknak réánk való 
áradáfáért  imádkozunk az Istennek. 
Hlyen amaz 'Edes Idvezitönk ki-
vánfága.  Mát. 26. vs. 39. Atyám, 
ha lehet jégét , mulyák el e' pohár én 
tőlem.  Ide való a' Bölts Salamon 
könyörgéfe  is. Péld. 30. vs. 7. 8. 
Kettőt  kérek te töl'ed  , ne tartsd  meg 

-addig, míg élek. A' híjában valófágot 
és a' hazugfígot  meszsze távoztafd  én 
tőlem : szegényjéget  avagy gazdagfá-
got ne adj énnekem ; táplálj  engemet 
hozzám illendő eledellel.  Ha pedig a' 
Görög szónak erejére nézünk , je-
lent ez a' könyörgéfnek  neme, 
erös és nagy kivánfággal  való ki-
vánfágot;  a' millyen vólt az Ábra-
hámé , a' ki a' mint láthatni Ján. 

8. vs. 

8. VS. fő. Nagy  kivánf  ggal , kíván-
ván kívánta  lítni  a' Krijlufnak  napját, 
látta  is és örvendezett.  Ide való a* 
Jákobnak is könyörgéfe.  1 Móf.  32. 
vs. 26. Nem  botj'itlakel  tégedet,  míg 
vieg nem áldajz.  Esséle a'Sz. Péter 
kivánfága  is. Mát. 14. vs. 30. Uram 
tarts  meg engem ! Mát. 8. vs. 25. 
Uram  ! tarts  meg minket ; mert el 
vesz'ink. 

A' könyörgéfnek  harmadik 
neme az Ejedezés.  A' mely az ö 
erejére nézve jelent óly imádtságot, 
a' melyei másokért Isten előtt meg 
jelenünk, ötet meg szóllittyuk, és 
mintegy mások ügyének s' bajának 
Prókátori , Szószóllóí vagyunk. 
Ide való, a' mi vagyon. Sóit. fi. 
vs. 20. Tégy  jól a' te jóakaratodból  a' 
Sionnal , és építsd  meg a' Jérufálem 
kőfalait.  Hlyen a' Kriftufnak  imád-
tsága. Luk. 22. vs. 31. 32. Simon! 
Simon, imé a' Sátán kívánt  titeket  meg 
rt/iálni,  mint a'gabonát;  De én imád-
koztam éretted  , hogy el ne fogyatkoz-
zék a' te hited.  Több esséle könyör-
géfeit'Edes  Idvezitönknek láthatni, 
a' Sz. Ján os 'Evangy. Tizenhete-
dik részében. Az Eféfusbéliekért 
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4<S URAM, TANÍTS MINKET 
is könyörgött az Apostol. 'Efef.  i. 
*s_ i6- 17-  IB.  Nem  Jzünóm  meg ti 
rolatok emlékezni az én könyörgéfem-
ben Hogy  a'  mi Urunk  Jé  fut  Krif-
tufnak,  Ijiene,  a' ditfösségnek  amaz At-
ty« , adja néktek a' böltfejj  égnek és jelen-
téfnek  Lelkét , az ö efméretében,  és 
a' ti elméteknek meg világbjitott  sze-
niéit : hogy tudhatjátok  mi légyen az ó 
hivatalának reménfége  , és az ö örök-

fége  ditfőjfcgének  minémü gazdagfági 
légyenek a' szentekben. Igy efedezik 
ma is Isten előtt mi érettünk a' mi 
Fö Papunk az Ur mások Kristus. 
Róm. 8. vs. 34. Sid. 7. vs. 25. ezt 
mondván : Atyám, ne eJJenek  a' ve. 
remben ; mert találtam  válijágnak ár-
rát. Jób. 33, vs. 24. 

({) Negyedik és utólfó  neme aJ 

könyörgéínek a' Háládás.  Az eddig 
emiitett könyörgéfnek  nemei néz-
ték az el vejendö jókért való imád-
tságot; ebben pedig hálákot adunk 
lftennék  az el vött jókért. Ez te-
hát magában foglallya  mind az el 
vött kegyelemnek meg efméréfét, 
s' hirdetéfét  , vidám elmével való 
emlegetéfét  ; mind pedig az em-
bernek azért az Isten szolgálatyára 

való 

való készfégét  , kötölességét. A' 
Görög Szó mellyel ez ki tétetik, 
jelenti mind a'kegyelmet, mellyec 

Istentöl el vettünk ; mind a' hálá-
adáft,  melyet azért az Istennek, 
vagy magunk vagy mások képében 
adunk, és mintegy viszszafizetünk. 
Nevezetes ama' Mófes  Háláadó 
éneke. zMóf.  if.  A' szüz Mária 
éneke. Luk. 1. vs. 46. s\ t. Hlyen 
ama' huizonnégy vének éneke. 
Jelen. j\ vs. 9, 7.VS12. 19. vs. 1 .2 . 
Ide való az is a' mi vagyon. Sóit. 
9J. vs. 2. Mennyünk eleiben háláadáf-
fal,  énekellyünk néki ditséreteket.  'E-
des Idvezitönk is igy szóliot. Jan. 
10. vs. 41. Atyám , hálákat aduk ne-
ked, hogy engemet meg halgattál.  Ide 
való az Apostolnak háláadáfa  is a' 
Rómabéliekért:  Hálákat  adok az én 

Istenemnek  a' mások Krijiut  ahal, 
mindnyáján tt  érettetek  , hogy a' ti hi-
teteknek  mind e' világon hire vagyon. 

v s - i Kór. r. vs. 4. 5. 
1 1 heíT 1. vs. 2. 2 Tim. 1. vs. 3. Az 
egyedül bölts l/lennek  a* mi Megtar-
tónknak, ditsésség , nagyfág,  erö, és 
hatalom mojlan és mind örökké. 
Amen. Jud. vs. 25, 
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URAM, TANÍTS MINKET 

V I . R É S Z . 

A' Magános  Könyörgéfekröl. 

(i) A ' Könyörgéfek  továbbá vagy 
különöfek  és magánafok; 

vagy pedig közönfégefck.  A' mi a* 
magános könyörgéfeket  nézi, azok 
igen fok  és külömb külömb félék  le-
hetnek , a' minthogy minden hivő 
embernek fok  és külömb külömb 
féle  szükfégei,  nyavalyái,  panaszi 
s' kivánfági  lehetnek , mellyeket 
tsak maga tud : és az Isten ajándé-
ki is , melyeket elvett, fokak  és 
külömb külömb félék  lehetnek. 
Nevezetefebb  nemei mindazonál-
tal a' magános könyörgéfnek  im' 
ezek. A'reggeli  könyörgés, a'midön 
álmából fel  ferken  s' ágyából fel-
kél az ember, akkor hálákat ád az 

Istennek , hogy a' teremtés által a' 
semmifégböl  a' valóságra hozta; 

hogy a' Megváltás által az halál-
nak koporfójából  az életre méltóz-
tatta ; a' meg-szentelés által a' fe-
téttfégböl  a' világoíságra hozta : 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. f.  49 
könyörögvén , hogy az Isten, mind 
azon a' napon , mind egész életé-
ben, mind halálában, mind fel-tá-
madáfában  minden jókkal szerefle. 
Minden  munkához fogáskor  való könyór-
gés. Ugyan is minden embernek, 
akár Ur, akár Pap, akármilégyen, 
vagyon valami hivatalos munkája, 
a' melyhez midőn hozzá fog  , az 

Isten nevét fegitfégül  hívja ; mert 
az Isten ereje nélkül még tsak meg sem mozdulhatunk, annál is inkább 
emmit véghez nem vihetünk. Há-

lákat ad Istennek hogy arra a' Hi-
vatalra méltóztatta ; könyörögvén 
ö néki hogy az ö elméjének s' 
kezeinek munkáját áldja meg, téeye 
azt foganatossá  , légyen az Isten-
nek ditsöfségére,  Felebarátunknak 
épületére, s'néki, a'ki könyörög, 
hasznára , s tisztességére. Asztali 
Könyörgés.  Etel  ehtt  könyörög Sz 
ember iftennek,  hogy a' mely ele-
deleket rendelt, azokat szentellve-
meg adjon azokban tápláló eröc, 
"e hogy azok nyavalyát és halált 

íetTenmeneT V V 3 g I a z o k k a l 

íetienui viszsza élven <"inmi«.. 
lelkét ama' mennyeikenyérrê tdVét 
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50 URAM, TANÍTS MINKET 
a' földivel,  és fózza  meg minden 
asztalibeszélgetéfét.  'Etelután.  Há-
lákat ád az ember Istennek, hogy 
az ö elébbi kéréfét  meg-halgatta, 
ötet áldáíira méltóztatta , meg elé-
gítette: könyörögvén egytzerfmind 
hogy azok által téteífék  alkaima-
tollá az egéíféges  teftben  az Isten-
nek tiszteletére s' Felebaráttyának 
hasznára, továbbis az Úrra vetvén 
minden gondját; hogy ö vifellyen 
reá gondot. E/ivé/i  Könyörgés.  A' -
melyben hálákat ád az ember az 

Istennek minden jótéteményiért, 
mellyeket véle közlött életének 
minden napjaiban s' azon a' napon-
is, bűneinek botsánattyátkéri, el-
mélkedik a' bóldog ki muláfról, 
mert az álom a' halálnak , az ágy 
a' koporfónak  árnyéka. Az Isten-
nek vigyázáfát  kéri a' fetétben  a' 
Sátán "és minden gonosz ellen. 
Eszében jut hogy a'bünben elalutt 
vólt, a' kereszrségben mintegy a' 
vizben merült vólt, a* Kristusban 
meg hólt és el temettetett vólt; de 
fel  "is támadott: minden gondala-
tainak meg szenteléfeit,  tsendes és 
mértékletes álmot kivánván, lelkét, 

tef-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. n 
teftét  s' mindenit az Ur őrizeti alá 
ajánlya , a' ki vigyáz örökké. 
Szükfég  azért , hogy' az Egyházi-
Tanitókaz ö Halgatóikat; a'Skóla-

Mesterek az ö Tanitványikat ; a' 
Tselédes Gazdák az ö Gyermekei-
ket esséle magános fohászkodáfokra 
jó idején lzoktoílak, oktoílak, hogy 
az Illeni félelemben  , a' mely á' 
böltseíl'égnek kezdete, nevekedje-
nek ; mert fokán  tsak szokáfból 
fowják  egybe kezeket , örömeit 
imádkoznának; de nem tudnak: a' 
közönféges  könyörgéfeket  ugyan el 
mondhattyák a' Pap után ; de a' 
magános imádtságokhoz éppen nem 

szoktanak , és igy áldozni nem 
tudnak ; holott minden igaz hivő 
keresztyén ember az Uj Teftamen-
tumban Papi hivatalra méltóztatott. 
Jelen. 5. vs. 10. 

(2) Továbbá a'magános könyör-
géfek  közi számláltathatik: a' Tem-
plomban , reggeli és ejlvéli lfteni  ti/zte-
tet  elótt  való f»hászkod.;s  ; a* melvben 
hálákat ád a'könyörgő ember Isten-
nek azért , hogv otet az Ekféfia 
tagjai közé számíálta, az lfteni  fé-
lelemben fel  nevelte, a' maga Há-
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URAM, TANÍTS MINKET 
zában meg jelenni engedte Sz. 
Ortzája s* tekintete előtt; de mint-
hogy ö bűnös, kéri az Istent, hogy 
tísztittsa meg , küldje el a' meg 

szentelö köuyörgéfnek  Lelkét, a' 
ki inditfon  benne buzgó fohász-
kodáfokat  , minden világi gondot, 
álmot , hijjában való gondolatot, 

másokat botránkoztató maga vife-
léft  , meszsze távoztalfan  ö töle, 
hogy az ö Illenének Házában , az 
ÖTeremtő, Megváltó és Megszen-
telö Jílenét igazán lélekben és va-
lófágban  szolgálhaíTa , és igy az ö 
könyörgéfe  legyen kedves illat. 
Vafrnap  pedig és más fáturos  Innepek-
ben, midőn az Istennek igéje hir-
dettetik , hálákat ád a' könyörgő 
ember a' maga fohászkodáfában 

Istennek , hogy a' maga igéjének 
arany gyertyatartóját még abban a' 
helyben meg tartotta, nem hagyta 
azt a' hellyet Pásztor és Tanitó 
nélkül tévelyegni , ötet is méltóz-
tatta , a' maga drága beszédének 
halgatáfára;  könyörögvén egytzerf-
mind azért, hogy az ö szivét nyifía 
meg, füleit  szentellye ipeg, értel-
métvilágofittsa  meg , s' ákarattyát 

haj-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. n 
hajtsa arra, hogy öazlgéknéknem 
tsak hallója ; hanem tselekedöje-is 
leheífen  , és azok az Igék ne lé-
gyenek néki halálnak illatya a' ha-
lálra; hanem örökéletnek illatya az 
örökéletre, rf  kerefctfégnek  alkalma-
to'jágával,  a' kereszt Atvák és Anyák 
a' magok fohászkodáfokban  , hálá-
kot adnak á' Kriftufnak  a' ki azt a' 
Sákramentumot szerzette , a' ki 
őket is az által á' maga zászlója alá 
fogadta,  a* keresztyéni névre mél-
tóztatta , könyörögvén egytzerf-
mind azért , hogv az Isten az ö 
kötöleilegeket juttaíla szüntelen 
eszekben , hogy a' Kristus szerel-
métöl semmi őket el ne szakaszsza, 
és a' maga Lelke által tselekedje, 
hogy ök ahoz a'méltóságos keresz. 
tyéni névhez méltó s'illendöéietet 
élheíTenek. A' kifdedet  fogadja  bé 
a'hivök-közi, nevellye fel  a' maga 
félelmében  s' az igaz Tudomány-
ban, annak szüléit éltefle  ; ha pe-
dig azok meg halnának, inditfa 
őket a' kifdedhez  való szeretetre, 
mely szerint ök, mint Atyák és A-
iiyák ; a' Kristus -Ofkolájában  azt 
fel  nevelheífék.  s'. t. Ur  Vatso-
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J4 URAM , TANÍTS MINKÉT 
rajához, való menetelkor  , a' keresz-
tyén hivő ember, a' maga fohász* 
kodáfában  hálákot ád Istennek, 
hogy a'Világot szerette, és az ö 
egyetlen egy szülött Fiát el kül-
dötte , hálát ád a* Kriftufnak  a' ki 
e' Sz. Vatsorát és drága vendégfé-
get szerzette , melyben a' maga 
teftét  és vérét adja; de mint-hogy 
Iakadalmi köntös kell oda, kéri ö-
tet, hogy ruházza fel  igaz hittel, 
s* álhatatos szeretettel, tégye ötet 
méltó véndéggé, ne hogy kárhoza-
tot egyék s' igyék mag'ának , és 
a' maga Sz. Lelke által tégye ötet 
bizonyofi'á  bűneinek botsánattyá-
xól s' arról , hogy a' Kristus áldo-
zattyával szerzettjókban, úgymint 
a' bűnöknek botsánattyában és az 
örök életben része vagyon. Mine-
kutánna pedig az Ur  Vat  tórájával  <?'/, 
nem mégyen el mint ama' kilentz 
bélpoklos háládatlanui; hanem há-
látád 'Edes Idvezitöjének , hogy 
ötet magában méltatlant és bünöft 
e' drága vendégíégre méltóztatta, 
s' ígéri magát a' Kristusban való 
hitre s' minden keresztyéni jó tse-
lekedetekre, tsak hogy az Isten-

nek 

IMA'DKOZNI.  Luk XI. i. j f 
nek- Lelke fegéllye  ötet azokra. 
A' Házajulandók  dszie efketéfeko:  , a' 
keresztyén ember a' maga fobász-
kodáíiban hálákat ád az Iltennek, 
hogy az embert teremtette a' maga 
képére s' hafonlatosságára  , hogy 
annak rendelt hozzáülendő fegitö-
tárfat  , és igy a' Házasságot szer-
zette , és azt a' Kriftufnak  az Eklé-
üával való titkos egyeífégének  pél-
dázójává tette, a'bűnért az embert 
el nem törlötte, hanem szaporadni 
engedte , és abból magának Sz. 
Magot választott , hogy lenne e' 
földön  vitézkedő Anyasz: egy Háza, 
és hogy az elé állott személyekec 
a' tiszteíTéges házasságra méltóz-
tatta, és kéri az lítent , hogy áldja 
meg őket minden jókkal, Illeni fé-
lelemmel , egy máfhoz  való tiszta 

szeretettel, józan , jámbor és fen-
kit meg nem botránkoztató, min-
dennek jó példát adó tsendes élet-
tel , s' szaporitsa őket óly magza-
tokkal , a' kik légyenek Istennek 
ditsöíTégére, az Ekléfiának  diszire, 
a' közönféges  Tárfafágnak  haszná-
ra, ízűiéinek örömére, s' Attyaíi-
ainak szolgálattyára alkalmatafok. 
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f6  URAM, TANÍTS MINKET 
Végezetre  Temettfkor,  a' keresztyén 
ember a* maga fohászkodáfában 
emlékezik arról, hogy az Itten az 
embert halhatatlanná teremtette 
vala, és hogy a'halál a'bűnért jött 
bé e' világra s' mindeneken Ural-
kodik ; de háiát ád a'Kriftufnak, 
hogy az ö halála által a' halálnak 
ertjét elvette, ugy hogy az a'hivő 
embernek ne légyen büntetés; ha-
nem általüt az örök életre , hálá-
kat ád azért is , hogy az ö életé-
nek az Isten kedvezett, és az előtte 
fekvő  halott által mulandófágára 
emlékeztette, hogy nintsen itt ma-
radandó város, hanem jövendőt kell 
kerefni,  a' hói nintsen semmi infég, 
hanem örömöknek elégfége  és örök 
élet ; kéri tehát az Istent, ne en-
gedje hogy ö a* Világhoz ragadjon, 
hanem ugy éllyen, mintha minden 

szempillantáfban  meg halna, öldö-
köllye az ó embert benne , és 
készittse ötet a' boldog ki muláfra, 
hogy valamely órában el jő az ö 
Ura Lelkének meg kéréfére,  nagy 
örömmel és készféggel  mondhatta 
ezt : Uram  mások a te kezedben aján* 
lom , vegyed hozzád tehát  az én lelke-

met 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. i. 5? 
met. Vadnak ezeken kivül elég e-
gyéb magános fohászkodáfoknak 
nemei ; de azokat elé számlálni, 
vagy azoknak formát  irni, nemtzé-
lom; mint hogy minden alkalma-
tofiagra  elég példát kaphatni, ama' 
tzifra  titulufuimádtságos  könyvetf-
kékben. 

(3) Jóllehet a' magános könyör-
géfekrek  meíterféges  Regulákot ir-
ni, a' mellyekhez szabattaftunak, 
bajos is, mivel külömb külömb fé-
lék , és a' Sz. Léleknek titkos mun-
kálkodáíi s' fel  buzditáfr  igen sza-
badofak  : nemis igen szükséges; 
mivel tudja az Isten mind azoknak 

sziveket , a' kik tiszta elmével já-
rulnak ö hozzája, elméri az önvö-
géfeket  minekelőtte szájókat fel 
tatonák, föt  gyakran, ha az lften-
nek félelméből  származnak , jólle-
het, mefterfégés  rend nélkül adat-
nak elé , inkább meg halgattatriak 

Istentöl; mint ama'nagy mefterfég-
gel, fr.ép  rendel , tzifra  , tzikor-
nyás s' fiilbemászó  világi ftiluííal, 
fok  munkával ki dolgozott könyör<-
géfek.  Vadnak mindazonáltal a' 
magános könyörgéfnek  némely köz 
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j8 URAM, TANÍTS MINKET 
régulái a' közönféges  könyörgéfek-
kel, a' mellyeket alább elé szám-
lálok. Vadnak ezeken kivül kü-
lönös réguláj-iis, mellyeket  vEdes 
Idvezitönk maga szabott. Mát. 6. 
VS. S• <5- 7. 8. Alikor imádkozol, ne 
légy óllyan rnint á* kép mutatók  , kik 
őrömefl  imádkoznak fen  allva a' Gyüle-
kezetekben , és utz iknak szegeletin, 
hogy az emberektől  látta/fának;  Bizony 
mondom néktek hogy el vótt  ék jutalma-
kot. Az az, el vötték az emberek-
től azt , a' mire tzéloztanak , és 

Istentöl immár semmi jutalmot ne 
várjanak. Te  pedig mikor imádkozol, 
t. i. magános könyörgéílel, rnenjbé 
a' te titkos  házadban , . és ajtód  bé zá-
rolva imádjad a te Atyádat,  és a' te 
Atyád, a, ki réád néz titkon,  megad-
ja néked nyilván ay mit titkon  kérsz. 
Mikor  pedig imádkoztok  , ne légyetek 
fok  beszédiiek mint ar Pogányok , kik 
azt á/ityák,  hogy az ö fok  beszédek ál-
tal halgattatnak  meg. Ne  légyetek azért 
azokhoz hafonlók  : mert jót tudja  a' ti 
Atyátok,  minélkiil szükölködtek  , minek-
előtte  ti kernétek ó tőle. 

VII. R É S Z . 
J1  Közönféges  Könyörgéfekröl. 

( 0 A > közönféges  könyörgéfeken 
* A értem azokat, a' mellyeket 

az Egyházi-Tanitó elöl mond , és 
a Sz. Gyülekezet vagyszivel; vagy 
izájjal is; laflan,  vagy hathatós szó-
val is utánna mond. Ezek pedig 
vagy RendJzerintvalók  ; vagy Rend-
ktvülvalók.  Rendszerint való köny-
orgefeknek  mondom azokat , a' 
mellyekkel az Egyházi-Tanitó Va-
fárnap  vagy mászszor , prédiká-
ció alkalmatosságával könyörög, 
iizek nmét vagy predikátzió  előtt  va-
lók ; vagy prédikátzió  után való kö-
nyorgefek.  A> mi a' prédikátzió 

o könyörgéfeket  illeti: 
Nern szukfég  s' nem is illik, hogy 
f  Egyezi-Tanitó ezekben bö 
beszéddel elé hordja a'maga követ-
kezendo tanitáfának,  avâ y prédi-
ká ziojának materiáját ; fa'  mely 

lanitók vottenek bé, a'kik tette-
C 6 t i k 
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60 URAM, TANÍTS MINKET 
tik s' mutogattyák mintha éppera 
készületlen és tsak a' Sz. Léleknek 
diktáláfábói  könyörögnének) mert 
az Itten azt jól tudja , és nem illik, 
hogy mi az Istennek azt magyaráz-
zuk , avagy ö Felfégét  arra tanitfuk, 
a' ki mindéntudó. Azonban a' kö-
nyörgéfbéli  beszédböl a' Halgatók sem érthetik meg világofan,  annál 
inkább valójában meg nem tanul-
hattyák, mi légyen azt a' köiiyör-
géíl'követö prédikátziónak maté-
riája, íummája , tzéllya , 'Es igy 
arra a' könyörgéfre  , a' mint ille-
nék , nagy készféggel  és tellyes 
bizodalommal áment nem mond-
hatnak. Végezetre, a'prédikátzió 
előtt való könyörgéfnek  rövidnek, 
is kell lenni , "ne hogy abban el. 
fáradván  a' Halgatók , a' prédiká-
tziót is osztán unalommal s'álmofaií 
halgassik. Mindezekért pedig he-
Ivefebbnek  kélem , hogy a' Taní-
tó , az igasságot a' melyről immár 
a' maga Halgatóit meg győzte, tsak 
a' prédikátzió után való könyörgéf-
hez tartsa, s' abban elegyittfe. 

(2) Minekutánna el mondotta 
tehát a' Tanitó az ö prédikátziója 

előtt 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. 61 
előtt való könyörgéfének  elejét, 
az elé adandó igaifágnak  tsak kö-
zönlégefebb  szemléléfében  allápod-
jék meg, és azt egyenefen  s'neve-
zet szerint ne illeílé. Annakután-
na magát, mint lílentöl a' Kriltus 

szolgálattyára hivattatott Szem-
ély t-ajánlya az Istennek, kérvén ö 
Felfégétöl  , hogy ötet a' maga Sz. 
Lelke által fegéllye  fel  azoknak 
hiven és bóldogtil való elé̂ adáfo-
kra, a' mellyekröl az Urnák félel-
mében elmélkedett az Anya Sz. 
egyháznak épületére. Továbbá a-
zért is könyörögjen , hogy légye-
nek Isten előtt kedvefek  az ö Hal-
gatói , tégye az Isten őket termé-
keny földökké  , hogy az Istennek 
drága igéjét , a' mellyet hallánda-
nak, fogadják  bé a' magok idveíTé-
gekre, azt mint drága kintset meg 
tartsák , annak jó izü gyümöltfeít 
teremjék. Légyen az Istennek 
beszede, a' Sz.Léleknek sziveket ál-
taljáró hathatós munkálkodáfa  által 
Ujjá születéfhek  élő magva az Uijá-

születetlenekben; az Ujjá-izületet-
c e ™ . F d i S hitek az által me°-
eroífedjek,  és az ö. meg szentelt£ 
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6% URAM, TANÍTS MINKET 
téfek  az Urnák félelmében  az ál-
tal naponként gyarapodjék, mig a' 
kivánc tökélletefTéget  el éréndi, a' 
melyre igyekeznek , hogy légye-
nek szentek , miképpen az Isten 
Szent. 

(3) A' mi a' prédikátzió előtt 
való Kónyörgéfnek  elejét nézi, az 
külömb külömb féle  lehet, a' kü-
lömb külömb alkalmatosságokhoz 
képeft.  Mindazonáltal eí kezd-
hetni azt ; Vagy  <J'  bűnöknek vallás 
tételén,  a' melyek minket az Isten-
nek kegyelmére, szerelmére, igé-
jére éppen méltatlanokká tettenek, 
méltókká a' kárhozatra, úgyhogy, 
ha ö Fellegének tettzett vólna, a' 
mi örökké való veszedelmünkben 
magát meg ditsöithette vólna. Vagy 
az tjlen  könyörületet!égének  J' hoszszu-
tiiréfenek  , hirdetéjén,  magasztaláfán  ,. 
a' mely szerint minket, a' bün miá 
arra érdemetleneket , az élőknek 
földében  kegyelmefen  elszenved, 
és az ö Sz. igéjének tsak nem fem-
miben való hajtáfát,  unolmas hal-
gatáfát,  gyakor el mulatáfát,  ben-
nünk meg nem boszullya, és azért 
a' maga igéjének hirdetéílt közül-

iünk 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 63 
lünk ki nem mozditya , által köi-
töztetvén azt más népek közé , a' 
kik azt készebb alázatafobb,  s' há-
láadóbb szivel fogadnák  , és bő-
vebb gyümöltsöket teremnének. 
Vagy  az Istennek  velünk közlött  küífó 
jótéteményein  , mellyekkel minket 
minden napon szeret , hálákat ad-
ván azért is hogy amaz 'O Teíla-
mentúmbéli el vifelhetetlen  igával 
minket nem terhelt, az idvellég-
nek utát s' a' maga akarattyát a' 

Kristus által világofabban  s'tökélle-
tefen  ki jelentette. A* maga igéjé-
nek közöttünk való hirdettetéfe  ál-
tal , az igasságnak idveíréges efmé-
retere való jutáfra  jó alkalmatofTá-
got nyújtott, av mely által meg ta-

nólhatnok az Istennel való megbé^ 
kellefre  vezető utat, a1 mely által 
hivogattatunk az lílennel, a' Kristus 
áldozattyan valóSzövettfégtételre 
Vm  az iflennek  legközelebb való gond-
HtUfen  , örizetén,  a ' melyet azon a' 
napon, vagy az elmúlt éjtzakában 
korulettunk tapasztaltunk, és a're. 

nyuitott' Isten nékünk 
nnnie '' m e ] y s z e " " t a'jelen való 
Hapis a mi életünknek idejéhez 
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URAM, TANÍTS MINKET' 
fogna  számláltatni ; kérvén, hogy 
nem tsak a' terméf/eti  nap; hanem 
az igasságnak ama'fényes  napja, a' 
maga idveíféges  fugárival  minket e' 
mái napon is világoíittson meg. 

(4) A' prédikátzió után mon-
dandó könyörgéfeknek  pedig az 
eleje nem kiván annyi külömbséget} 
mert az többire áll a' Háláadáfból,, 
hogy az Isten Y Tanitóc tisztiben 
s' hivatallyában fel  fegéllette  a' 
maga kegvelme által, és hogy óly 
alkalmatosságot engedett, a' mely-
ben a' Halgatók a' Tanítónak szá-
jából , óly dolgokat hallattanak,, 
a' melyek az ö idveífégekre  hasz-
nafok,  s'szükfégefek.  Azután pe-
dig kérje buzgófágos  könyörgéfe 
által az Istentöl , hogy a' Sz. Lé-
leknek hathatós munkál kodáfa  ál-
tal, a' maga kegyelmének fokafága 

szerint, adjon a' Halgatóknak elég-
féges  eröt, hogy ök, az Istenhez, 
magokhoz és Felebarátyokhoz való 
tiszteket a' melyeket a? Tanító-
az Isten beszédeböl nékik javallott, 
tökélletefen  véghez vihessék. Lé-
gyen a' hallott ige ujjászülctéfnek 
élő magva a' hitetlenekben és ujjá-

IMADKOZNI.  Luk. XI. 1. 6f 
születetlenekbe. A' hivöknek pe-

dig a' lelki életre és a' meg szen-
teléfre  hathatós eszköz , és amaz 
örökéletre való bémenetelnek kef-
keny uttya. 

(y) Ezekután ajánlya a' Tanitó 
Istennek, az Anyasz.-egy Háznak 

közönféges  ügyét, kérvén az Istent 
buzgófagofan,  hogy azt terjeszsze-
ki a' széles Világra , vegye el a* 
Mófes  fedelét  a' Sidók szeméröl, 
hogy efmérjék  meg a' Kriftuft,  a* 
kit meg feszitettenek,  hozza bé a' 
Pogány Népeket-is a'maga Házá-
ban , hogy légyen egy akol és egy 
Pásztor. Szabadittsa meg a' maga 
Házát a' nyomorufágoktól  , és az 
üldözőknek dühüsségektöl, a' nyo-
morultaknak és az igasságért ü!dö-
zéít, gyalázatot , töínlötzet szen-
vedöknek sziveket vigasztallya s* 
eröfittfe  meg álhaiatossággal, hogy 
ök ezek által az Isten dereimétől 
el ne szakasztaílanak. Szégyenittse-
roeg az igasságnak ellenfégét,  s'hi-
ttfle  el vélek , hogy hijjában zú-
golódnak , hijjában mefterkednek 
ígéretekkel , fenyegetéfekkel,  a-
kái-mi kinokkal és halállal j mert 
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66 URAM, TANÍTS MINKET 
ölcezek által az Mennek a' hivök-
ben munkálkodó hathatós erejének 
elleniben nem álhatnak , s' azt el 
nem ronthattyák. Tégye a' Kirá-
lyokat s' a' földnek  hatalmaik a' 
maga Házának dajkáivá ; Virágoz-
tassa az Ekléfiának  veteményes 
kértéit az Ofkolákot,  oltalmazza 
meg azokban mind a' Tanítókat 
mind a' tanulókat minden döglöle-
tes, ujjitó s' az Isten népét háborí-
tó tudományoktól, neveilyen azok-
ban a' maga Házápak s' a' közön-
féges  Tárfafágnak  hasznos of/lopo-
kat. Irtsa ki a' maga Házából a' 
botránkoztarókat, téritfe  a' jó útra 
a' bünöföket.  Ezekután könyörög-
jön a' kö/önféges  Tárfafágnak  bé-
keűeges meg-maradáfáert  , és an-
nak Tisztvifelöiért,  Elöljáróiért, 
kérvén az Istent , hogy őket mint 
az ö képét vifelöket  , igaflaggal, 
valófágos  böltfeíl'éggel  , tettetés 
nélkül való kegyefleggel  , és min-
den szükséges ajándékokkal ruház-
za-fel  , a' magok hivatallyoknak 
jó lelki efmérettel  való végben vi-
telére. Végezetre könyörögjön an-
Dak a' helynek népéért s' lakófiért, 

hogy 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. i. <í7 
hogy az Isten áldja meg azok elmé-
seknek s'kezeknek munkáit, ha kik 
azok közül betegek, nyavalváfok, 
kiíértetben valók, uton járóks'. t. 
azokat az Isten kegyelmes gondvi-
feléfében  ajánlva. Közönféges  kö-
nyörgéfeknek  "formáit  leírni íziik-
fégefnek  nem Ítéltem ; mivel azo-
kat a* bölts Tanítók tudják: a' kik-
nél pedig a'tudomány és kegyelem 
óly böv mértékben nintsen, illen-
dő dolog , hogy az illyeneknek a' 
Fúl pökök és az Efpereftek  formu-
lákot írjanak eleikben, föt  meg pa-
rantfollyák  , hogy azokat le írják, 
s onnan olvassák el a' Sz. Gyüle-
kezetnek , ne hogy a' könyörgéf-
ben valami illetlen és botránkoz-
tató Deszédeket elegyittsenek, a-
zokra a' Gyülekezettel áment moh-
dalianak , és igy az egész Gyüle-
kezetre az Istennek haragja fel  ger-
l e y e n » s ' azt meg büntesse. 

(6)  Vadnak ezeken kivül a' kö-
zonfeges  köny örgéfeknek  másséle 
nemeiis, a* mellyeket lehet nevez-
ni.: Kenihvül  -oaló Könfór?éfeknek 
mivelazok nem mindennapiak, nem 
is mindenhetiek, hanem ritkábban 
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68 ŰRAM, TANÍTS MINKÉT 
és tsak-néha néha szoktak tétetni. 
Idevaló az a' könyörgés elfóben,  a' 
melyet a' fö  Magiítrátus parantsol, 
midőn valami közönféges  innepi és 
böjtölönap hirdettetik , hogy az 
líten a' maga Ítéleteit , u. m. az 
éhíéget, fegyvert  , döghalált s' t. 
Hazankról elháritfon,  vagy valami 
Hazánkban uralkodó tzégéres vét-
ket ki gyomlállyan : és mikor az 
líten kéréfiinket  meg halgatta, s* 
a' mit kivárnunk kegyelmefen  meg 
tselekedte, akkor ífmét  a'Háláado-
könyörgéfeknek  vagyon hellyek. 
A' mely könyörgéfeknek  régulákot 
irni nem szükfég;  mivel a' fc'ö  Ma-
giítrátus illyenkor, a' maga paran-
tsolattyában ki szok.ta jelenteni , 
hogy miért, és mimódon könyö-
rögjenek s'könyörögteífenek  a'Ta-
nítók, elég ha a* Tanítók magokat 
ahozszabván, fok  és fertelmes  bű-
neinkről , s' minden bilntetéfre  va-
ló méltóságunkról , az ilten ítéle-
teinek igazfágáról  valójában vallált 
tésznek , kérvén az Iltennek bün-
botfátó  kegyelmét , igaz peniten-
tziára s' vatófágos  meg téréfre  in-
dító Sz. Lelkét az Iítennek békessé-

ges-

ges hoszszutüréfét,  mely szerint né-
künk kedvezzen, és példáfképpen 
el ne töröllyen. MáfjdJzvr,ide  szám-
lálhatni azokat a' könyörgéfeket  is, 
a' mellyeket kell tenni a' Tanítónak, 
midőn kéfé  cetet szenvedökhez} ne-
hezen szüihetökhez;vagy akármi be-
tegek ágyához hivattatik, a'holott 
minekelőtte könyörögtetne a'Tani-
tó, jólmeg vifgállya  s* tudokozza, 
mitfodaálapotban  helyheztettek az 
asséle emberek, mind lelkekre; 
mind pedig teltekre nézve: és igy a' 
magaérettekvaló efedézéfiít.ahozaz 
állapothoz s* a'körül álló dolgokhoz 
kell alkalmaztatni , bűneikről val-
láít tenni , az líten akarattyában 
meg nyugtatni, a' teíti haláltól va-
ló félelem  ellen vigasztalni, hitek-
ben s'remenfégekben  eröfiteni,  és 
igy a' boldog ki muláfra,  ha Ilten-
nek tettzik el késziteni , a' világi 
mulandó dolgoknak el felejtéfe  ál-
tal , és az örök életnek s' boldog 
fel  támadáfnak  elméjekben valójuc-
tatáfa  s* bé nyomáfa  által, a' mely 
mgyen, kegyelemből adatik a' hi-
vőknek, a'mások Kristus tökélletes 
erdeméért, hogy igy az Iítennek, 
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7 o URAM, TANÍTS MINKET 
Sz. Lelke által meg győzvén a' 
Sátán intselkedéfit,  nagy készfég-
gel adhaílak meg az ö lelkeket az'ö 
Megváltó Isteneknek. Egyébrégu-
lák függenek  a' Tanítónak okossá-
gától , szemefí&ésöl  , s' a' körül 
álló dolgoktól. Az esséle könyör-
géiék pedig igen fel  szokták buz-
dítani a' beteg ágya körül ál ókat, 
ha a'Tanitó, a'maga könyörgéfé-
nek végében, a' betegnek minden 
Atyafiait,  Tselédit; Rokonit, Ba-
rátit . Szüléit s'. t. az Iítennek a-
jánlya, kérvén hogy efmérteíTe  meg 
vélek az Istennek szabados Urafá-
gát , a* teremtett embernek nyo-
morultfágát,  hogy ök kezeket szá-
jókra tévén meg némullyanak , ne 
békételenkedjenek; főt  ökis a' bol-
dog kimuláfról  elmélkedjenek , a-
ma' mennyei boldog várofban  íief-
fenek,  és oda költözni minden 
-szempillantáfban  készek légyenek. 
Ide tartozik az hkléjia követe/kor 
való Könyörgés  is, a' melyben valláft 
kell tenni a' bünröl , annak undok 
vó'Itárói , a' melyei az Isten meg 
bántatott, az Sz. Gyülekezet meg 
botránkoztatott, a' meg térő bünöft 

az 

az Isten kegyelméoen kell ájanlani, 
Ján.8.vs.i i.azlftentkell  kérni,hogy 
azért az ö haragja az egé z Gyüle-
kezet ellen fel  ne gerjedjen; hanem 
inkább őrizze meg azt több asséle 
botránkoztatóktói, s' tisztitfon  ki 
a' maga népe közül minden gonosz-
fágót  , hogy ök mértékletefen, 

szentül és igazán éihessenek e' je-
len való világban, hogy másoklát-
ván az ö jó tselekedeteket, ditföit-
fék  az ö Mennyei Sz. Attyokat, 
evégre tartfa  meg mind végig az ö 
Népe között: az Egyházi fenyíté-
ket. s'. t Negyedszcr  , Rendkívül 
való könyörgés az is midőn a' Ma-
giftrátus  a' Tanítót el küldi , a* 
halálra fententziáztatott  emberhez, 
hogy ott könyörögjem Az illyen 
emberek többire el ' vetemedett 
vakmerő bünöfök,  azért fokkal  kü-
iomben beszéílyen a'Tanitó vélek, 
mint azokkal a' kik vagv tudatlan-
ságból , vagy történetből eftenek 
nalálra való vécekben Ugy szin-
ten az asséle el vetemedeti vak-
merő bünöföket  fokkal  külömben' 
*e,l a' könyörgéfben  Istennek aján-

0 1 > mint azokat a' kik meg val • 
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7 a URAM, TANÍTS MINKET 
lyák, hogy halálra méltó bünt tse-
lekedtenek, és azt valójában fáj-
lallyák s' bánnyák, a' Magiltrátuit, 
a' ki őket a' törvény szerint halál-
ra Ítélte, igaznak mosdják, és igy 
az magok bűnének botsánattyát hit 
által tsak a' jélus Kristusnak tökél-
letes érdeméoen kerefik  s' idvefié-
geket onnan várják. Itt is minda-
zonáltal jól végére mennyen elö-

ször a' Tanitó, mi vólt ezekben az 
uralkodó bün , és mitfoda  állapot-
ban légyenek az ö lelkekre ré^ve. 
Végezetre hálákat adjon az iíten-
nek , a' ki Sz. és igaz Törvénye-
ket adott , és a' ki a' Magiftrácuf-
nak fegyvert  adott kezében a' bű-
nöknek büntetéfére  , hogy a' go-
noszok azok által meg zaboláztat-
ván, a'közönfégesTárfafágban  bé-
keűéges lakozáfunk  lehetne. Vad-
nak a' Rendkivül való könyörgé-
feknek  több egyéb nemei-is. u. m. 
Templom fel  ízenteléíekor, Papok 
fel  szenteléfekor  , a'' Sákramen-
tumoknak kiszolgáltatáfokor,  Ara-
táfkor.  Szüretkor, Házalulandók 
efketéiekor.  Temetéfkor,  Valaki-
nek a' Templomból való ki tiltáfo  • 

kor 

IMÁDKOZNI.  Luk. Xí. i. n 
kcrel-mondandó könyörgéfek,  ide 
való az a' könyörgés is, a' mellyet 
el mond a' Tanitó , mikor valami 
Eretnek meg térvén , a' mi Gyüle-
kezetünkben kiván bé áüani, ki-
vált ha Kriíluft-Tagadó  vólt, és igy 
keresztfég  nélkül is szükölködik. De 
ezekről és a* Sátoros Innepiekröl s' 
egyéb essélékről moftan  bővebben 
írni, lem az én fok  dolgaim, sem köl-
tlégtelenfégem  nem engedi; hanem, 
ha Isten éltet, és ha eszre vészem, 
hogy e' tsekély munkátskám a' kegy-
es Olvafókelőtt  kedvet fog  találni, 
nagyobb Traktát irok az Anya Sz. 
egyHázról, annakTanitóiról s' Hal-
gatóiról, az Isten Törvényéről, az 
Un Imadtságról, s'az Apostoli hit-
nek formájáról. 

VIII. R É S Z . 

•d'  KönySrgéfeknek  kiváltképpen 
való kútfejéről. 

COpHehet az Isten mint minden-
J  tudó, mindenféle  nyelvet és 

D ' akár-
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74 URAM, TANÍTS MINKET 
akármi beszédböl állyon a' könyör-
gés , tsak törödelmes szivböl és a-
lázatos lélekből származzék, meg-
halgattya; mindazonáltal igen hasz-
nos dolognak Ítélem , ha a' kö-
nyörgő ember , a' mennyirelehet, a' 
maga imádtságát a' Sz. írás szavai-
ból szedegeti : ugyanis kétfégnél-
ktil kedvefebb  lítennek a' maga 
beízéde , mint-fem  e' világi böl-
tfektöl  talált taraforás  tzifra  ílylus. 
Nem is szükfég  minékünk más tsa-
tornákot vájnunk , a* melyekben 
viz nintsen , a' midőn a' Sz. írás, 
a' könyörgé'feknek  el fogyhatatlan 
bövféges  kútfeje,  és alig vagyona' 
könyörgéfnek  ólyneme, a'melyre 
a' Sz. Iráfban  példát nem találhat-
nánk. Ezt fellyebbis  igyekeztem 
meg mutagotni, moft  pedig bőveb-
ben nyilvánfágoíTá  tészem. 

(2) A' kónyórgéfre  inditó  okokat,"és 
az elmének az IJlen  tiszteletére  való el-
készitéfét  bőven láthatni. 5 Móf.  32. 
és 33. á' hói a' Mófes  Teftamen-
toma-is elé adatik. A' népnek bűnei 
botsánattyáért  való könyörgéfeket  fel-
találhatni  e' következendő  hellyekben. 
2 Móf.  3a. VS. II. 12. I?. 3'; }}• 

4 Móf. 

IMÁ DKOZNI. Luk. XI. 1. 7 S 
4Móf.  14. vs. i 3 _ i 9 . 4Móf.  16. 
5Mof.  9. vs. 25"-29. 1 Kir 8. Efdr.  9. 
Néhem. 1 . V S . Í - I I . Jérém. 3. 4.5-. 
If.  Dan. 9. Magános vétkekért  kö-
vetkezett  nyomorufágokból  való ki sza-
badui if  ért Í'  azoknak lotfánattyáért 
való könyörgéfeket  kerefhetni. 
1 Mof.  32. J0f.  7 . Bir. 10. 15. 

2 a 3*. Néhém. 4. 
Jób i. Efa.  37.^3.64. Jérém. 17. 
31. Siralm.3.f  Dan.3.Jón.2.s'.t. 
nalaado konyörgéfek  vadnak. 2Móf.  1 f 
4 Mof.  Ő. az hói áldás is vagyon. u«v 
xKir.2. 2Kir.  7.2o. Efa  L y . fő* 
Jerém. 32. Luk. 1. 2 . iTim. i! 
gert, alázatod  ágért és az életre szük-

XLr]ayLdékÍért  v a l i > ígérek. 
00 ^ a m . F é l d . 
3o. Habak. 3. Tfel.  i 4 . ján . i 7 . 
Jelen. 3. vs. 18.s'.t. 7 

Mint-hogy pedig a' Sz. Dávid 
Király es Próféta  Sóltáros könyve 
tsak nem minden féle  könyörgéfek-
S g / Z d a g t ,áFh> z a ' egykétszóval 
tefehh  V ' ^ i s z á m l á l n > a ' neveze-tefebbSol  árokat, és megmutatni 
Jimemu könyörgéfnek  nemeit le-

n azokból ízedegetni. Az m-
D 2 dik 
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76 URAM, TANÍTS MINKET 
dik S/liárt  el mondhattyuk a' végre, 
hogy az hitetlenektől meg szaba-
dullyunk , azokkal edgyütt el ne 
veszsziink , a' kik minden módon 
azon igyekeznek , hogy a' hivöket 
az igasságnak utáról el téritfék  , az 

Istennek gondvifeléfe  tehát végye 
környii! a'jókat. Az hatodik fóltár-
ban könyörgünk , hogy az Isten a' 
maga haragját forditfael  rólunk, 
és könyörüllyen rajtunk ; mert 
erőtlenebbek vagyunk , hogy sem mint azt elszenvedhetnök. A' ki-

-lentzedik  Sóltár  mint-egy hathatós 
pais a' kifértetek  és minden ellen-
kező dolgok ellen. A' tizedik  Sói-
tárban vagyon Istenhez való buzgó 
fohászkodás  , midőn a' mi ellen-
fégeink  dühöfködnek  ellenünk. A' 
tizen harmadik Sóltár  az Isten feged-
elmének kéréfét  foglallya  magában. 
A> tizen hetedik Sóltárt  e! mondhat-
ni, midőn a' földnek  Hatalmaü ül-
döznek bennünket. A' huszonötödik 
Sóltirban  vagvon a' Sz. Léleknek 
ajándékoztatáfáert,  és a' bűnöknek 
botsánattyáert való könyörgés A 
barmintz  harmadik Sóltárban  hálákat 
adunk az Istennek, az ö könyöru-l 

le-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. i . 77 
letességéért , a' mellyel tellyes az 
egész föld.  Az ötven egyedik Sóltár 
penitentzia tartáfra  való. A' hat-
vanhetedik Sóltárban  kérjük, hogy az 

Istennek kegyelme által meg vilá-
gofodván  , elmérjük meg e' földön 
az Istenhez vezető utat , mely az 

Istenben való bizodalom, és fele-
barátunknak szeretete. A''  hetven-
kilentzedik  Sóit  árban vagyon az Isten 

szenteit üldöző 'Antikriftus  ellen 
való könyörgés. A' kilentzvenedik-
ben firánícozunk  a' mi bűn miatt 
meg romlott természetünken , és 
nyomorultfágunkan.  Sóit.  102. el 
mondhattyuk , midőn a' veszede-
lemnek közepében vagyunk, és azt 
gondollyuk , hogy mind Istentöl; 
mind emberektől el hagyattattunk. 
Sóit.  103. 104. 113. Hálaadó  köny-
örgéfek.  Sóit.  j 19. azt kérjük, hogy 
az Isten minket vezéreilyen, igaz-
gasson, tanittson, vezessen az ma-
ga utaiban , s' parantfolatiban  , és 
őrizzen meg minket az emberi ta-
lálmányoktól. sóit.  141. azért kö-
nyörgünk , hogy az Isten őrizze 
meg a' mi nyelveinket a' vétektől, 
hogy a' mi bűneinket ne igazittfuk 
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78 URAM, TANÍTS MINKET 
mint a' hypókriták.  Sóit.  142. arra 
való, hogy a' bűnöknek és a' ha-
lálnak tömlötzéböl ki szabadulván , 
leheífünk  az Isten ditséretinek esz-
közei. Sóit.  143. el mondhattyuk, 
midőn magunkban semmi érdemet 
és igalfágot  nem találunk, emléke-
zünk pedig arra is , hogy az Isten 
a' maga üzenteiben eleitől fogva 
tsudálatos dolgokat tselekedett, és 
az ö nevét fegittfégül  hivókat loha 
el nem hagyta., sóit.  144. Haláadó 
könyörgés, hogy az líten mi ma-
gunkban erőtleneket, a' maga ke-
gyelme által minden ellenfégink  elr 
len eröífekké  tött. s\ t. s\ t. s*. t. 

(4) Rövidebb könyörgéfeknek 
formáit  is találhatni imitt amott a* 
Sz. Iráfban.  u. m. 4 Móf  10. vs. 

36. Kely  fel  Uram  \ és széledjenek 
el a' te ellenfgid  , kik tégedet  gyű-
lölnek. 4 Móf.  12. vs. 13. Isten!  kér-
lek gyógyittfad  meg moftun  ötet.  Jóf.  7. 
6—9. 2Sam. 12. vs. 13. Vétkeztem 
az Ur  ellen. 2 Kir. 20. vs. 3. Mát. 
8. vs. X, Uram,  ha akarod meg tisz-
tithatz  engemet. Mát. 9. VS. 18. 27. 
Kónyörüly  rajtunk Dávidnak Fia  ! 
Mát, II . vs. 2f.  26. Hálákat  adok 

te-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 79 
tenéked én Atyám mennynek és földnek 
Ural  s' t. Mát. 14. VS28. 30. Mát. 
1)-. vs. 22. 27 Mát. 26. vs. 39.42. 
Légyen a' te akaratod.  Luk. 18. VS. 
38. 39. Luk. 23. vs. 34 46. Atyám, 

te kezeidben tiszemle  az én lelkemet. 
Márk. IJ-. vs. 34. 'En  Isteneml  én 
l/lenem  , miért hagyál el engemet. 
Tfel.  7. VS. 59. 60. Uram,  ne tulaj-
doni'.sd  nékiek e' bűnt. Tfel.  I. vs. 24. 
Tfel.  4 24—30. Tfel.  9. Ján. 4. vs. 
11. 49. Ján. 11. vs. 3. Uram,  iméa' 
kit Jzeretz,  beteg. s'. t. 

I X . R É S Z . 

A tökélletes  Köny'órgéfnek  for-
májáról,  azaz: 

Az Uri  ImádtfágróJ. 

(i)TTriImádtságnak hivattatik az, 
^ a' melyre maga az Ur Kristus tanította az ö Tanitványit. 

Mát. 6. vs. 9—13. Luk. 11. vs. 2—4. 
A' mely Imádtságban vagyon eljo-
ben a' meg szólitás : Mi  Atyánk, ki _ 

L> 4 vagy 

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



8o URAM, TANÍTS MINKET 
vagy a' mennyeiben. Máfodszor  vad-
nak a' hat kérefek  ily rendel: Szen-
teltejjék  meg a' te neved. Jöjjön  el a? 
te országod. Légyen meg d te akara-
tod, mint-a*  mennxken , ugy itt  a' fái-
don is. /!'  mi mindennapi kenyerün-
ket add meg minékünk ma, 'Ej  botf  fd-
meg minékünk a.' mi vétkeinket,  mikép-
pen mi is meg-boljátunk azoknak , a* 
kik mi ellenünk vétkeztenek.  'hs ne 
vigy minket a' kéfértetben  ; de sznba-
dits  meg minket a'gonosztól.  A'mely 
Jiat kéréfeket  Némely TudóíTok 
jóllehet minden Időkre tartozni 
állittanak, mindazonáltal ugy Íté-
lik , hogy külön külön az U j Tef-
tamentumnak hat egymás után kö-
vetkezendő szakaszaira kiváltkép-
pen való módon tartoznak, u. m. 
az elfő  kérés kiváltképpen való 
módon tartozik az Uj Teltamen-
tumnak elfő  szakaszszára, a' máfodik 
a'máfodikra.  s'. t. Harmadszor  vadnak 
itt  a' bé-rekesztö igék. Mert  tiéd az 
ország és a' hatalom és a' ditfösség, 
mind őrökké. 'Ámen.  Ez amaz tökél-
letes, rövid ftilufu  ; de böv értel-
mű mennyei könyörgés, a' mellyet 
mindenkor el kell mondanunk. 

Ugyan 

IMA'DKOZNI.  Luk XI. i. St 
Ugyan-is a'mlnt a' Bö!ts Cyprianus 
Szóll: Mitsoda  köny órge's lehet igazabb 
s' kedvefebb  az Atya e'.ött  ? mint az, 
al mely c? Futnak  Szíjából  származnt, 
ö' ki amaz igasság , e's az Atyának 

szerelme. TertuÜianus pedig, régi 
Tudós Atya, nevezi ezt : Azegéjz 
'Evangyelium  Summájának-,  mivel ke-
vés szöval, a' Prófétáknak,  Evan-
gyéliftáknak  , és az Apostoloknak 
mondáfokat  magában foglaliya.  Ne-
vezhetni ezt a' Törvény  Summa]ír,akis. 
Ki is tudna tökéllerefebb  imádtságra 
tanitani ? mint ez a' bölts Mefler, 
a' ki tudta az ö Attyának minden 
akarat.tyát, s' tudta azt is mi nélkül 

szükölködnek a' hivek. 
(2) Nem tzélom pedig énékern , 

hogy az Uri Imádtságot meg-ma-
gyarázzom; mivel azt a' Catechif-
mussaól meg tanulhatni hanem el 
főben,  annak fummás  tábláját elé-
adom. Máfodszor  , hólmi neveze-
tesebb kérdéfekre  mégyek, a' mel-
lyek , az Uri Imádtság körül elé-

szoktak fordulni.  Ha>malsz>r  , bé 
rekesztem ezt a' Részt , az Uri 
Imadtsághoz szabott rövid könyör-
géssel. Az Uri Imádtságnak ÍÜ;T-
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gr URAM*, TANÍTS-MINKET 
máját im' ez következendő táblács-
kából meg lehet tanólni. 

fA'mi  éle-
tünknek 
tzéllyát a' 
mely 

Az Uri I 
niidtfig-  < 
bankér-
j ük. 

Arra a' 
tzélra ve-
zető dol-
gokat, 
. u. in. 

Legfotb, 
u. m. az 

Isten di-
tsöílege, 
az. 1. kér. 
I'.ijr  után-
na vali, 
u, m, a' 
mi idvef-
legünlc, 
a' z. kér. 

r Az esz 
közök-
nek meg-

szerzéíé 
a' mel-
lyek kö 
zött. 

FM, a' 
kegvef. 

a' 3. 
kéiéf. 

Vtáma 
való a' mi 
életünk-
nek táp-
láltatáfa,, 
, a'+.kéréf. 

Az aka-
dékok- f  El mul-
nak el há- ! lak,, az. j. 
rit.ífásít,  | kéiefbcn. 
a' mel- j 
lyek a' ^ Vagrjt-
bünűk, és i vtndöi, 
êzskniyi. j a'5 ké-

Ltsfben. 

(3) Következnek  tnáfodszor  hói-
mi nevezetes kérdéfek.  Elfó  kérdés: 
Mi az oka, hogy'EdesIdvezitönk, 
a' bé rekesztö igéket Sz. Lukáts-
nál el-hagyta ? és szabadé nékünk 
is el hagynunk, midőn imádkozunk? 
A' mi az elföt  illeti , jól tudom 
hogy a' TudóíTok arra fokképpen 

szoktanak felelni  , elég vólna azt 
mondani: hogyöFelfégének,  mint 
Bölts Tanitó Mesternek ugy tet-
tzett; mindazonáltal ha valami okát 
kellene adni, én az éntfekélyelmém 

szerintugy gondolkozom,hogy a'két 
'Evangyéliílánal a' könyörgéfnek 
nem egy, hanem kétféle  nemei adat-
nak elé, az az. Sz. Lukátsnál vagyon 
közönféges  könyörgéfnek  neme; Sz. 
Máténál pedig különös vagy ma-
gános könyörgéfnek  neme adatik 
elé, e' pedig világofan  ki tettzik-
onnan , mivel Mát. 6. vs. 6. azt 
párantfollya  a* Kristus : Te  pedig mi-
kor imádkozol , menny hé a' te titkos 
Házadban,  és ajtó bé zárolva imádjad 
«' te Atyádat  , a' mely parantsolat 
éppen nem illik a' közönféges  kö-
nyörgéfekre.  Ehez képeft  a' má-
lodikra azt mondom : Igen jól tfe-
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§4 URAM, TANÍTS MINKET 
lekszik, a' ki a' bé rekesztö igéket 
ehez az Imádtfághoz  ragasztya; 
de a* sem vétkezik, a' ki elhadgya, 
tsak éppen meg-láfla  , hogy ott 
meg áilyon , a'' hói a' Kristus el-
végezte , ne légyen böltsebb a' 
Kriftufnál,  és igy a' magáéból semmi találmányt ahoz ne ragaszszon. 

(4) Máfodik  kérdés. Vallyon uj 
könyörgéfé  ez , vagy minekelőtte 
a' Kristus ki adta, mar azelőtt szo-
káfban  vólta'Sidóknál ? Felelet.  A' 
mi a' kéréfeknek  rendit nézi, igen 
is Ujj ez a' könyörgés ; de a' mi 
magokat a' ké -élekét illeti, a' Tu-
dóitok a' Sidóknak régi könyörgé-
fes  Könyveikből  immár régen meg 
mutagották , hogy azok az elött-ís 
benne vóltanak a'Sidóknakkönyör-
géfekben  , jóllehet nem minden-
ben , nem is ily rendel. Ebből is 
tehát ki tettzik a' Kriftufnak  böl-
tfelfége,  hogy a'maga Tanitáűban 
óly példa beszédekkel élt, a'mel-
lyek az Sidók között szokáfban 
vóltanak, ólykérefekbölfűzte  egy-
be az Imádtságot, a' mellyekkel 
magok is a' Sidók könyörögtenek , 
ne hogy az ö Tudományát Ujjnak 

IMÁ DKOZNI. Luk. XI. j. 85 
állítanák, és magát Ujjitónok ne-
veznék. Harmadtk  kérdés. Miért 
rakta a' Kristus ezeket a' kéréfeket 
ily rendel, és miért nem rakta más 
rendel ? Erre is a' Tudóífok  nem 
egy formán  felelnek.  Elég vólna 
ittis azt mondani: mert ugy tettzet 
ö Felfégének.  Mindazonáltal ha e-
hez közelebb kell szóllani , Ugy 
gondolkodom, hogy a'kéréfeknek 
igy rendeléfében  , édes lávezitönk 
a' több bölts okai között erre-is 
nézhetett. Hogy igy a' könyörgő 
ember az égben elöször fel-hág-
jon; de onnan viszonta'földre,  és 
a' fődről  mintegy a' poklokra alá 

szállvon , és minekutánna az elfő 
kéréfben  a' mennyei feregekkel  u 
m. az Angyalokkal  és a' meg ból-
dogult szentekkel öszve elegyedet 
vólna , laífan  lalfan  az ö halando-
fágának  terhétől a' földre  s' onnan 
mintegy a' poklokra alá vonattaf-
lek , meg efmérvén  , hogv ö nyo-
moruk bűnös ember, és áz ördög 
kéférteteinek  kitétetett, a'ki abból 
a' nyomorult állapotból ki nem 

szabadúlhat, és viszont a' meny-
ben ama' méltóságos helyre , a' 
honnan le vonattatott, viszszanem 
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86 URAM, TANÍTS MINKET 
mehet , hanemha.az Iítennek vég-
hetetlen kegyelme és jófága  által. 

(5) Szükfég  tehát, hogy azt a' 
mit mondék , rövideden meg mu-
tagofíam.  A' elfő  kérés : S zent el-
te jj ék meg cC te neved , éppen An-
gyali kivánfág  , és az Angyalokkal 
köz, a' kik mennyei lelkek, és az 

Isten kegyelmének fényével  ra-
gyogván, az líten ditfösségét  efmé-
rik, a'-magok egyetlen egy boldog 
fágoknak,  és arra a' leg-föbb  és 
egyetlen egy tzélra szüntelen áhí-
tozván , az Isten nevének meg 

szenteltetéfét  nagy kivánfággal  ki-
vánnyák. A' máfodik  kérés : Jöj-
jön-el a? te országod, a' mely ki-
vánfág  igen illik a' meg bóldogult 

széntekhez és azokkal köz, a' kik 
a' halandó teftböl  ki költözvén a' 
mennyei örömeket meg koftolták, 
kívánva kivánnyák azért ök, hogy 
az Istennek Országa inkább inkább 
nevekedjék, és a' meg ígért szélef-
fégre,  méltóságra s' ditsöílegre ér-
kezzék , hogy a' hijjában valófág-
nak napjai mullyanak-el, az ördög-
nek országa , a' mely e' földön 
igen hatalmas éppen romollyék el, 

amaz 

amaz utólfó  ellepfég  a* halál nye-
letteflék  el szintén a' diadalomig, 
és igy minden választott Szentek 
juífanak  ama' ditfölféges  halhatat-
lanfágnakbiráfára.Eddiga'könyörgö 
lélek a' menyben mulatott az líten 
Angyalinak és a'meg bóldogultSzen-
teknek ezerszerte való ezernyi ezer 
feregekben  5 de immár a' harmadik 
kéréfben  érzi hogy még a' földön 
vagyon, midőn azt kivannya, hogy 
az iftennek  akaratlya ugy légytn-meg 
d földön  , mint a' mennyben , a' hová 
az ö hitének szárnyával fel  repült 
vala, igen eröífen  illik tehát ez a'' 
kérés az itt e' földön  vitézkedő hí-
vőnek állapottyára, a' ki addig is, 
mig e' földön  bujdoük , mennyei 
életet kiván élni, az oda fel  való-
kat kerefi  , oda vágyakozik a' hói 
az ö feje  vagyon. A' negyedik 
kéréfben  a' könyörgő lélek meg-
vallya az ö Istenének, hogy ö még 
kéntelen a' földieknek  is szolgál-
ni, úgymint a' ki {ziikölködik az ö 
halandó életének tápláláfára  ki-
vántathátó eledelek nélkül; minda-
zonáltal azt is megmutattya, hogy 
ö néki arra kevés gondja vagyon, 

mi-
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88 URAM, TANÍTS MINKET 
midőn tsak a' mindennapi kenyeret 
kéri, nem vágyván a' világi pom-
pára , kényességre , mulandó gyö-
nyörüfégre,  a' gazdagfágnak  íze-
relmére , a' mely minden gonosz-
fágnak  gyökere, úgymint a' ki ke-
véssel meg elégedvén, tsak az Iílen-
ben kiván gyönyörködni. Az ötö-
dik kérés vezeti a' könyörgő em-
bert a' maga lelki szegényfégének 
efméretére  , és a' midőn kéri bit. 
neinek botfánattyát  , akkor valláll 
tészen arról , hogy meg ö bűnös 
és erötelenfégek  alá rekesztetett, és 
jóllehet tellyes életében kivánná az 
iíten nevét meg szentelni; de még-
is abbéli kötelefl'égét  végben nem 
viheti, föt  óllyakat tselekeszik, a' 
mellyek az lítennek tökélletelfé-
geivel és szentféges  akarattyával 
ellenkeznek , és igy a' könyörgő 
ember magát meg alázza, szégyenli 

szemeit az égre fel  emelni, a' hói 
mulat vala, efmérvén  hogy ö nem 
tsakhalandó ; hanem á' halálnak és 
bűnnek teliétől éppen meg terhel-
tetett, s' Így kiált : 'Oh én szegény 
nyavalyás ember , vailyon Í'  kitsoda 

szabaditbatmeg  e' bűnnek téfiébbl; 

meit 

mert kívánnék ebből kiköltözni  és 
menyben az l(lenhez  menni lakni. A* 
hatodik kéréfbeu  a'mi nyomorult-
fágunknak  leg alfóbb  gráditfára 

szállunk, és meg vallyuk hogy 
vagyon a' mi tagainkban az Iílen 
törvényével ellenkező törvény, 
vagyon ujjászületetlen rész r a' 
mely miá a'Sátán kéférteteinek  ki-
tétettünk és az örökké való halál-
tól félünk  , úgyannyira, hogy ha-
nemha az Iílen véghetetlen jófága 

« nékünk fegittfégiil  lejénd, és a'mi 
* lábainkat az idveífégnek  kösziklá-

jában meg eröíiténdi , külömben 
viszszaefünk  a' bűnnek torkában, 
és a' nyomorultfágban,  a'melyben 

születtettünk , és külömben lehe-
tetlen dolog , hogy a' mi lelkeink 
hajótöréíl ne szenvedjenek, midőn 
annyi fivó  rivó, hatalmas meges-
küdt ellenfégek  támadnak ellenünk, 
és midőn a' világ , á' Sátán és a' 
telt azon igyekezik hogy a' bűnért 
minket az égből ki rekeszszen, és 
a' poklokra taszittson. 

(6) Kérdéfben  szokott továbbá 
az is jöni, Vailyon igy kellé mon-
dani : kí vagy mennyekben ? vagy 

igy-
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po URAM, TANÍTS MINKET 
igy : ki vagy a' mennyégben ? de 
a' kik a'Görög nyelvre vigyáznak, 
láttyák hogy igy kell mondani: ki 

vagy a' mennyekben. 'En azért tsak 
a* negyedikkérdéfre  lépem , a' nielly 
ez : Holott az Iílen neve szent-
hogy-hogy lehet tehát annak meg- | 

szenteltetéféért  könyörögni ? telel. 
Igaz dolog hogy az Isten szent ö 
magában, föt  merő azon szentfég. 
'Efa.  6. vs. 3. kiván mindazonáltal 
a' teremtetett dolgokban is meg- i 

szenteltetni, a' mely akkor lészen, 
midőn az Iílen szentnek efmértetik,  t 
mint leg-föbb  jó, és minden tökél- t 
leteíTégeknek kut-feje  magasztalta-
tik, és midőn az emberek is szen-
tek igyekeznek lenni, a' miképpen 
az Isten is szent, és tökelletefek 
a'mint a'mi mennyei Atyánk. Mái. 1 
5. vs. 48. Igy lészen osztán, hogy 
ezt mások látván ditsöitik az Iílen, 
a' ki maga szent, és másokat is meg 

szentel. Ide való az a' kérdés is : 
Az Istennek eleitől fogva  vólt Or-

szága , föt  a' Kristus azt mondja 
hogy az el-jött és az emberek kö-
zött vagyon , hogy hogy lehet te-
hát annak el-jövetelét kivánni ? 

Fe-

Felel:  Ugy vagyon ugyan vólt az 
Istennek Országa mindenkor , el-

jött a' Kristus idejében; de a' mint 
meg-jövendöltetett, az ö szélefte-
gében, méltófógában  és ditföfTégé-
ben nem jött el, hanem naponként 
laílan jődögél, mig az ö tökélletef-
fégére  jut, a' mikor el töröltetnek 
az Kriftufnak  és az ö Házának el-
lenfégi  ; a' midőn az ördög meg-
köttetik , e' Világnak hatalmafival  a* 
gehennában vettetik , a' midőn 
mindenek a' Kristus lábai alá vet-
tetnek , a' midőn a' Pogányok és 
a' Sidók meg térnek, hogy légyen 
egy akol és egy Pásztor , hogy lé-
gyen az Isten minden mindenek-
ben. 

(7) Ötödik  kérdés. Vailyon a'ne-
gyedik kéréfben  tsak a' tefti  kenye-
r ? t . k 1 é r , . é az ember, vagy a' lelki 
eledelt is ? Felel.  Mind azt, va-
lamivel az ember él 5 de nem 
tiak kenyerrel él, hanem az Iílen-
nek igejevel, a' Kristus teílével és 
vérével , ezeket jóllehet más ké-

, J"elben is kérjük; de innen sem le-
nét ki rekeszteni : mindazonáltal 
kiváltképpen való módon kérjük-itt 

mind-

H
aá

z 
R

ez
ső

 M
úz

eu
m

 T
ud

om
án

yo
s 

K
ön

yv
tá

ra
 

S
zé

ke
ly

ud
va

rh
el

y



92 URAM, TANÍTS MINKET 
mind azokat mellyek a' kíilfö  élet-
nek táplátatáfára  szükfégefek  , a' 
mellyeket ok nélkül láttatnak né-
mellyek ki rekeszteni , a' midőn 
igy könyörögnek : mi mindéit' 
napi éló kenyerünket add meg minékünk 
ma, a' magokéból tészik hozzá e' 

szótskát ; éld. Hatodik  kérdés. Ugy 
láttzik az ötödik kéréfböl,  mint-
ha a' mi botsátásunk szerzö avagy 
érdemlő oka vólna az Isten botsá-
táfának  , Botfáfd-meg  , d miképpen 
mi is meg-botfátunk.  Felel. Semmi-
képpen nem; mert az Isten ingyen 
kegyelemből botfáttya  meg a' bünt. 
'Eféf.  i. vs. 7. hanem azt tészi ez 
Hogy mi leg-bizonyofobban  onnan 
elmérjük meg, hogy az Isten a' mi 
bűneinket meg botfáttya  , mivel 
mi is magunkban álhattatofan  el-tö-
kéllettük azt hogy a' mi Felebará-
tinknak ellenünk való vétkeket szi-. 
vünk szerint meg-engedjük, a' mi 
meg-botfátáfunk  azért nem érdem-
lő oka az Isten botfátáfának:  ha-
nem ennek gyümőltfe  , és meg-
tfalhatatlan  bizonyfága.  1 Ján. 3. 
vs, 14. Hetedik  kérdés. Vallyon a' 
hatodik kéréfben  a' gonoszon tsak 

az 

IMA'DKŐZNI.  Luk. XI. 1. 93 
az ördögöt kellé érteni , vagy 
egyéb minden gonoszt ? Felel: 
Minden féle  gonoszt , valamely 
minket a' mi tzélunktól , az az 

Istennek ditföifégétöl  s' az arra ve-
zető útról el akar téríteni, illyen 
pedig a' Sátánon kivül a' Világ, a' 
bün az lftentelen  üldözök. Nem 
lehet tehát ezeket innen ki rekesz-
teni , a' meilyet némellyek tfele-
kesznek, a' midőn igy imádkoznak : 
Sabadits  meg minket ama gonosztól, 
az az, az ördögtől. 

(8) Nyóltzadik  ke'rdés  : Vallyon 
tsak az' Apostoloknak adtaé a* 
Kristus ezt a' könyörgéft  ? Felel. 

Nem , hanem minden keresztyé-
neknek, valakik a' Sz. Lélek által 
a' Kriftuft  Uroknak, Az Atya Istent 
a' Kristus által Attyoknak  merik 
mondani , ugy hogy ez a' könyör-
géfnek  formája  mindenkor meg-
maradna azUjTestamentumi Anya-
Sz. egy Házban : nintsen is ebben 
egy kéréíis , a' mely tsak egyedül 
az Apostolokra és az ö idejekre 
tartoznék, hanem minden időre, 
és mindenekre, valakiknek Tanitó 

Mestere a' Kristus, s' valakik a' 
Pró-
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94 URAM, TANÍTS MINKET 
Próféták,  a' Kristus és az Apoíto-
lok Tudamányokon fél-épiilvén, 
azoknak nyomdokokat követik. 
Ebből is bizony ki-tettzik az Ur 

mások Kriftufnak  böltfeífége,  hogy 
óly rövid, szép rendel rakott, 
minden időkre s' minden Tanitvá-
nyira ilhetö Imádtfágot  adott. Ki-
len tzedik  kérdés. Vallyon tökélle-
tefé  ez a' könyörgés ? az az bé-
foglaltottaké  ide mindenek, a' mel-
lyek nélkül szükölködik a' keresz-
tyén ember, és a' mellyeket kérni 
tartozik, s'kéntelenittetikaz Iíten-
töl. Felel. Igen is; mert ezek a' 
kéréfek  igen széles értelműek, fo-
kát foglalnak  magokban, ugy hogy 
minden lelki és tefti  szükséges dol-
gokat ezekben fel  találhatni. Vét-
keznek tehát bizonyára azok a' kik 
ennek a' könyörgéfnek  tökélletes 
vóltát kétfégben  hozzák ; mert ez 
vagy azért nem vólna tökelletes, 
hogy a' Kristus az ö Attyának irán-
tunk való akarattyát, és minden 

szükfégeinket  nem tudta vólna ; 
vagy hogy az líten nem minden-
ható , és minékünk mindeneket 
meg nem adhatna; vagy hogy nem 

jó 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. i. 9; 
jó s' nem kegyes Atya , úgymint 
a' ki nem akar nékünk mindent 
meg adni ; de ezek közül egyik sem igaz , tökélletes tehát ez a' 
könyörgés. Ugyan is a' Kriftuf-
nak azt mondja Péter : Uram  , te 
mindeneket  tud/z.  Ján. I I . vs. 17. 
Tfak  az lítené az erö és a' hata-
lom , és fenki  ellene nem álhat. 
2 Chrón. 20. vs. 6. Hogy pedig az 

Isten , mint kegyelmes jó Atyánk 
minékünk minden jót akar adni, 
nyilván ki-tettzik. Mát. 7. vs. 7. 
Luk. 11. vs. 13. Jak. 1. vs. s• & 
Ján. 5. vs. 14. 

(9) Kérdéfben  szokott jöni vé-
gezetre az is. Szabadé tehát az 
Uri Imádtfágon  kivül, másféle  kö-
nyörgéfekkel  élni s' könyörögni 

Istennek. Felel.  Igen is , a' mint 
meg-tettzik az Uj Testamentumban 
fel  találtatható fokféle  könyörgé-
fek  formájiból  , föt  magokis az A-
poftolok  a'-magok példájokkal erre 
ízabadtfágot  adtanak, s' utat nyi-
tattanak, a'mint láthatni. Tfel.  1. 
vs. 24. Tfel.  4. vs. 24-30. s'. t. 
{Vlindazonáltal a' mennyire lehet, 
izukfég  hogy a' mi könyörgéfein-

ket 
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96 URAM, TANÍTS MINKET 
ket az Uri Imádtfágnak  reguláihoz 

szabjuk , és ezt a' mi könyörgé-
fünknek  tökelletefebb  voltáért "u-
tánna mondjuk. Vétkeznek pedig 
azok és ezzel viszsza élnek, a' kik 
nem tudom mitfoda  babonás erőt 
tulajdonítanak ennek az Imádtfág-
nak, ha azt viszsza mondják, vagy 
minden értelem nélkül gyakran 
egymás után cl mondják, vagy in-
kább el futtyák,  nem is tudja néha 
az elméjek, máfuva  figyelmezvén, 
mit mond a' szájok , bizony ez a' 
könyörgés sem halznál magában 

semmit is i hanem ha törödelmes 
ízivel és alázatos lélekkel járulán-
dunk ezzel a' Kristus nevében s' 
érdemében, az Isten kegyelmének 

széki eleiben. Több itt elé fordul-
ható kérdéfeket  el mulatok , mivel 
azok az Ofkolákot  inkább illetik. 
Mégyek azért a' harmadikra, az az, 
az Uri Imádtfág  szerint regulázta-
tott könyörgéfre. 

(10) Óh Uram  , mi Atyáinknak 
IJlene!  z Chron. 20. vs. 6. Ha az 
Ábrahám nem iud is minket ; ha az 
Izrael  nem efmért  is minket; mindaz-
által Uram  te mi Atyánk vagy, és mi 

Meg-

^ IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 97 
Megszabadhónk  , öröktől  fogva  a' te 
neved. ^'Eh.  Ó3. vs. ló: A' mi Ifle. 
nienk a' menyben vagyon, és mindent 

mit akar meg-tfelekeszik.  Sóit. í j / 
vs. 3. Szent,  Szent  , Szent  a' fere'. 
regeknek Ura  , te Ilyes  mind a' Szélet 
föld  az ö ditsö[fégével.  'Efa.  6. vs. o 
Igaz  a' mi Urunk  Ijleniink  minden » 
tselekedetiben,  Dan. 9. vs. 14. Min-
den ö utai irgalmajfág  és hüfég,  azok. 
boz, kik az ö frigyét  és parantfolattyát 
meg őrzik. Sóit. zf.  vs. 10. Uhditsóf 

Jégnek  Attya,  adjad nékünk a' böltsef-
fégnek  és jelentéfnek  lelkét az ö efmére-  ' 
tében. 'Eféf.  I. vs. 17. A' te szent 
Hevedert  vezérely minket az egyenes 
fon  , Sóit. 31. vs. 4.. Hogy mi i s 

ügyünk tókélle.  efek  és szentek , mikép-
pen te, óh mi mennyei Atyánk tókélletes 

™gy. Mát. 5. vs. 48. 'Es  igy 
« te neved mi miattunk  a' Pogányok 
között  negyaláztassék.  Róm. 2. vs. 24. 
^ot mkabb ugy fénlyék  <j'  mi világossá-
g«»k az emberek előtt  hogy lájfák  mi 
jo tselekedetinket,  és diisöittfenek  tége-
"et.  Mát. 5. vs. 16. Tanits  meg Uram 
»"nket,  hogy a1 te akaratodat  'tégyÜk  % 

>»ert te mi Istenünk  vagy. Sóit. >43. 
S'  I0- Tégy  jol á' te jóakaratodból  a 
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93 URAM, TANÍTS MINKET 
Jionnal,  és épitfd-meg  rí Jérufálemnek 
kőfalait.  Sóit. fi.  vs. 20. Légyen bé-
ke ss ég annak keritéfében  , és tfendesség 
tornyaiban. Sóit. 1 22. vs. 7. Szégyen-
üllyenek-mcg és térüllyenek bálra mind 
azok a' kik gyűlölik a Siónt.  Sóit. 129. 
vs. f.  Rettentfd  meg Uram  őket rí kik 
rí te néped ellen álnok tauátfot  gondol-
nak és tanátskoznak  rí te szárnyaid alatt 
el-rejtettek  ellen. Solt.83.VS. 4. Tőltsd-
bé az ö orzájokat  gyalázattal,  begy a 
te neved kereftejjék  meg , éh Uram\ 
Sóit. 83- VS. I 7 . Rontsa meg rí bé-
kess égnek IJtene  rí Sátánt  rí mi lábaink 
alatt  hamar. Róm. 16. vs. 20. Légye-
nek minden Országok a' mi Urunké  és 
az ö KriJlufáé.  1 Kór. 15". vs. 24. 
Légyen az Urnák  akarattya.  Tfel.  21. 
VS. 14. Áldjátok  az Urat  Ö Angyali, 
kik erővel hatalmafok  vagytok , kik az ó 
parantsolattyát  mivelitek,  engedvén az 
ó beszédének szavának. Áldjátok  az 
Urat  minden ö feregi  minden ö szolgai, 
kik az ó akarattyának  engedtek.  Sóit. 
103. vs. 20. 21. Tanits  meg Uram 
minket is rí te parantsolatodnak  útára, 
mellyet meg őrizzünk mind végiglen. 
Adj minékünk értelmet,  hogy meg-őriz-
zük a' te törvényedet  , és meg-tartfuk 

azt 

azt tellyes szivünkböl. Igazgafs  min-
ket rí te parjntselatodnak  utában ; mert 
abban gyönyörködünk, vf  mi utainkat 
vezérellyed rí te beszédeddel-,  és ne en-
gedjed, hogy semmi hamisság erőt vévén 
uralkodjék mi bennünk. Sóit. I ip. VS. 
33—35". 133. Mindeneknek  szemei te 
réád néznek, ób Uram  , és te adtz  a-
Zoknak  eledelt  alkalmatos időben : Meg. 
nyitod rí te kezedet  és bétöhesz minden 
lelkes-állatokat  rí te jóvóltodból.  Sóit; 
I45. VS. íj-. 16. le réad vettyük  U-
ram mi is minden terhünket,  vifelygon-
dot annakokáért mi róllunk. Sóit. 
vs. 23. Táplály  minket hozzánk illendő 
eledellel.  Péld. 30. vs. 8. 'Eltefs  mind 
azzal, valami származik rí te szájad-
<>ól. 5-Móf.  8. vs. 3. Lakozzék rí te 
dttsösséged  rí mi földünkben,  az irgal-
niasság és az igaJJág  talállyák elöl egy. 
fnáfi  , az igaJJág  és rí békesség tsokol-
gossák egymaft.  Az igaz-mondás rí 
Jóidból  teremjen gyümöltset,  és az igaJ-
Jág  rí mennyből tekintfen-alá.  Adjon a 
Minden  áldáfoknaklflene  minékünk min-
den jót , hogy rí mi földünk  teremje-
*»eg az ö gyümöltsét.  Sóit. 8j". VS. 10. 
ÍJ- 12. I3- SÓlt. 65. VS. I O — I 4 . 
"ram, tenéked, tsak tenéked vétkez-

E 2 tünk, 
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tünk , és geuoZígot  tselekedtünk  a, te 
szemeid előtt.  Imé  mi álnokjágban 
szüleltettűnk  , /»  a' mi Anyáink bűn-

ben melegitettenek  bennünket. Sóit. f i . 
vs. 6. 7. Bó/áog ember, a" kinek nem 
tulajdonitya  IJlen  a' Róm. 4. 
VS. 8. Kőnyörüly  Uram  hát mirajtunk 
a te irgalmasságod szerint  , cí a' te ir-
galmajjágodnak fokfága  szerint  töröld-el 
á mi bűneinket , és a mi vétkeinkből 
tisztitski  minket.  Sóit. 51. vs. 3. 4. 
jf  mi ifjuj,'áginknak  vétkeiről  és a' mi 
bűneinkről meg ne emlékezzél.  Sóit. 
2$. vs. 7. Iselekedjed  azt mi velünk 
óh mi mennyei Atyánk , hogy kiki mi 
közüliünk botsássa-meg az ö Felebarát-
tyának'ellene  való vétkét  az ö szive 
ízerint. Mát. 18. vs. 3f.  Ne  jattajs^ 
minket a' kifértetben  ; mert jólkhet  a' 
lélek kéj'z,  de a' tejl-erötelen.  Mát. 26. 
vs 41. A' Sátán keres hogy el nyellyett 
minket.  i P é t . f .  vs. 8. Kiván  minket 
meg rojlálni.  Luk.az. vs. 3 A ' te/1 

lélek ellen törekedik.  Gal. f,  vs. 17. 
üldöz és gyűlöl bennünket. Ján. 

15. vs. 19. Meg hajtyuk a'mi térdein-
ket te előtted,  öltóztefs  fel  minket a'te 
fegyveridben  , hogy meg álhassunk az 
ördögnek álnokfági  ellen, Eféf.3.  vs. 14. 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. 101 
6. vs. 13. Hogy gyözödelmefek  lehef-
fünk  e1 világnak Urai  ellen, és minden 
lel'y't  gonofífágok  ellen. 'Eféf.  6. vs. 12. 
Figyelmezzél  a mi kiáltáfunknak  sza-
vára , mi királyunk és mi 1J1  énünk. 
Sóit. 5. vs. 3. Tenéked  könyörgünk, 
mert te kezedben az erő és a' hatalom. 
2Chrón. zo. vs. 6. Tiéd  a' ditsöjjég 
tisztejjég  mind örökké, Amen. Jelen. 
19. VS. I. 

X. II E S Z . 

Az IJlen  előtt  kedves és foganatos 
Könyörgéfröl. 

(O'Xfagyon  hathatós könyörgés} 
* de vagyon hijjában való kö-

nyörgés is : a' mint ezt nyilván 
láthatni a' Sz. írásbéli példákból. 
Mind a' kettőről emlékezik Jakab 

Apostol a' maga Levelében. Az 
elföröl.  Jak. f.  vs. I(S. Igen  hathatós 
"Z  igaznak buzgófágos  kényórgéfe.  A' 
máfodikról,  Jak. 4. vs.3. Kéritek  és 
nem vészitek el; mert nem jól kéritek. 
A"mi az elföt  illeti; Szükfég  tehát 
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ioz URAM, TANÍTS MINKET 
jól meg-vifgálni  és valójában tudni 
azt : Minemű dolgok kívántatnak 
ahoz az Imádtfághoz  , a' mely az 

Isten előtt kedves és a' mellyet ö 
bizonnyal meg szokott halgatni? 
Hogy pedig ezt jobb renddel meg-
tanólhalfuk,  imez három követ-
kezendő dolgokra szorgalmatofan 
kell figyelmeznünk.  Elfóken:  Kihez 
kell könyörgéfünket  botsátanunk? 
Máfodszor  : Mitfodáfbak  kell lenni 
a' könyörgő embernek s' az ö kö-
nyörgefének?  Harmadszor;  Mikért 
és kikért kellyen könyörögnünk? 
A' mi az Elfit  nézi. Ahoz kell kö-
nyörgéfünket  botfátanunk.  (i) A' 
kit a' ditföités  illet ; mert a' kö-
nyörgés a' ditföitéfnék  és az lfteni 
tiszteletnek egy nevezetes része. 
(2) A' ki mindentudó s' mindenütt 
jelen való és nem tsak szájainknak 

szólláfát  ; hanem sziveinknek rej-
tekits'minden gondolattyátjól érti : 
mint-hogy néha titkon és tsak sziv-
böl fohászkodunk,  mi haszna pedig 
attól valamit kérni, a' ki a' mi szükfé-
geinket nem tudja s'nemis értheti, 
illyenek pedig minden teremtett 
dolgok , a' kik között a' némának 
(a' mint szokták mondani) még az 

Annya 

IMÁDKOZNI,  Luk. XI. i. 103 
Annya sem érti fZ'tvát.  C3) A'ki min-
denható , és minden lelki s' tefti 

szükséges jókkal bir s' azokat még-
is adhattya; ugyan is mit használ, 
ha valaki tudja-is szükfégeinket, 
de azokról nem tehet s' azokat bé 
nem tellyeütheti, mert azok birto-
kában s'"hatalmában nintfenek:  ezt 
láttyuk a' teremtetett dolgokban, 
a'kik magokkal is jól tehetetlenek, 
nem hogy másoknak mindenben fe-
gittlégül lehetnének. (4) A' ki ir-
galmas , kegyelmes és jóakarónk, 
löt ígéretet tött, hogy valamit ö 
tőle igazán kérünk, mind azt mi-
nékünk meg adja, igéretét is meg-
nem vákoztattya mint igaz mondó: 
itt e' földön  pedig az ember ma a' 
l'eg-jobb akarójának-is nehezen 
hiszen esküvés nélkül, és az Ígérő-
nek azt szokták mondani: Iras  keil 
r'olla;  mert az emberek fokát  Ígér-
nek; de igen keveífet  szoktak adni, 
és nehéznek tartyák valamit igérni 
s'azt meg is adni. Immár pedig az 
elé számlált nevezetes tökélletelfé-
gek, tsak egyedül amaz örökké élö 
Atya, Fiu, Sz. Lélek, egy bizony 
örökké áldandó Istenre illenek, s' 
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i©4 URAM, TANÍTS MINKET 
tsak ö benne találtathatnakfel  ; a' 

• mi könyörgéílnket tehát tsak egye-
dül ehez az egy igaz Istenhez lehet 
botfátanunk,  a* ki magát az ö Sz. 
Igéjében nékünk ki jelentette. 
Ugyan is tsak ö Felfégét  illeti (r) 
a' ditföités  és az lfteni  tisztelet. 
I Kór. 6, vs. 20. Diifóiifétekaz  Istent. 
3. Kór. 10. vs.31. Mindeneket  az Isten 
ditfosségére  mivellyetek.  (2) Tfak  e-
gyediil az líten minden tudó, ö a' 

sziveknek vifgáloja.  Sóit. 94. vs. 
7 - 1 1 . Sóit. 38. vs. 10. Minekelőtte 
kérnók, tudja  mi nélkül ftiikólkádünk. 
Mát. 6. vs. 8. Minekelőtte  kiáltanánk 
meg-ha'gaf.  Efa.  6f.  vs. 24. Mikor 
még d mi nyelvünk alatt  nintsen rí 
bej'zéd  , azt jól tudja.  Sóit. 139. vs. 4, 
o az a' ki titkon  néz , midőn bezárva 
vadnak ajtaink,  és d mit kérünk nyil-
ván meg adja minékünk. Mát. 6. vs. 
6.32. Ján. 21. vs. 17. Bizony nem 
meszjze vagyon mindenikünktől.  Tfel. 
17 vs. 27. Nem találtatik e' fel  az 
bálványokban , a' kiknek Papjait 
méltán tfufollya  Illyés Próféta, 

í 1 Kir. 18. vs. 27. Ki:iltfatok  fel-szí-
val, ne talám rí VI[lenieknek  májjal 
vagyon beszéde , vagy valakit kerget, 

vagy 

vagy útban vagyon; talám aluszik és fel-
ferken.  (3) Az líten tsak egyedül 
mindenekkel-biró , mindenható , 

semmi nélkül nem szükölködö. 
Sóit. fO.  vs. 12. Enyim rí világnak 
kerekfége  és annak tellyejjége,  Tfel.  17. 
vs. 24. 2f.  o a' menynek és rí földnek 
Ura,  Embereknek kezeiktói  is nem tisz-
teltetik  , mintha va'ami nélkül szüköl-
kódnék : holott  ó ád mindeneknek életet, 
lehelletet  és mindenéket.  Jak. I. VS. 
17. Minden  jó adomány és minden tö-
kélletes ajándék onnét felyiil  vagyon, 
mely le száll rí világojfágoknak  Attyá-
tól.  1Chron.29.VS. II. 12. 'OhUram\ 
tiéd rí hatalom , minden valami a* 
menyben és rí földen  vagyon tiéd,  az 
Ország , gazdagfág  , ditsófjég  , erősség 
és birodalom. Jak. 4. vs. 12. Egyedül 
az Isten az. Eféf.  3. vs. 20. A' ki 
véghetetlen  bóvféggel  meg tselekedhetik 
mindeneket  , fellyebb  , hogy nem mint 
mi kérjük , vagy elménkbe bé fogjuk. 
Senki űntsen (4) Irgalmafabb  s'ke-
gyelmefebb  az Mennél. Sóit. 103. 
vs. 8. irgalmas és kegyelmes az Ur, 
kéfedelmes  rí haragra, és igen kegyel-
mes. vs. 13. Miképpen  könyörül az 
Atya az Ü  fiain  , azonképpen kunyörill 
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106 URAM, TANÍTS MINKET | 
az Ur  az etet  félőken.  Söt jobb ö 
minékünk a' mi földi  Atyáinknál s' 
Anyáinknál.  Mát. 7. vs. 11. ha ti 
(i  ti fiaitoknak  tudtok  jó ajándékokat 
adni , mennyivel inkább, a' ti menyei 
Atyátok  ád jókat azoknak kik ö tőle 
ke'.ik.  Efa.  49. vs. ló . Ha az Anya 
el felejtkezne  kis az ö gyermekéről, de 
én nem felejtkezem  e! te rílad.  Sóit. 
27. vs. 10. Ha az én Atyám és az én 

j. Anyám el hagynak is engemet, az Ur 
magához véjzen engemet. ígéretet is 
tött az Isten a' felöl,  hogy valamit 

| igaz hittel ö töle kérünk, megadja 
minékünk. Sók. 50. vs. 50. hijjje-

' gi'fégiil  engemet, és én meg szabadita-
lok tégedet.  Meg sem változtattya 

I ígéretét ; mert igaz mondó. Sók. 
36. VS. 6. A' te igaz mondáfod  a' fel-
hőkig vagyon. Sóit. III, vs. 7. Az ó 

\ kezeinek cselekedete  igaz mondás. 1 Sam. 
I Xf.vs.29.  Azt igérte édes Idvezitönk 
j js. Ján. 14. VS. 13.14. Valamit  kérende-
í tek az én nevemben, én meg szerzem. 

Söt azt efküvélfel  fogadta.  Ján. 16. 
VS. 23. Bizony, bizony mondom tinéktek, 

j valamit kéréndetek az Atyától  az én 
I nevemben, meg adja néktek. Ha igy 

•agyon tehát a' dolog, a' mint-
hogy 

hogy igy is vagyon ; ne légyenek 
minekünk idegen Isteneink, a' kik 
nem teremtették a' mennyet és a' 
földöt.  Sóit. 81. vs. 10. Ne folya-
modjunk Ábrahámhoz és az Izrael-
hez , a' kik nem tudnak és nem 
efmérnek  bennünket. Efa.  63. vs. 
17. Ne bizzunk a' Fejedelmekben 
és az emberek fiaiban  , kikben 
nintsen szabaditáfra  való erö. s'. t. 
Sók. 146. vs. 3. Hanem tsak egye-
dül a' mi Urunknak Istenünknek 
Imádkozzunk , és tsak egyedül 
őnéki szolgállyunk, még pedig ugy 
a' mint magát az Ö Sz. Igéjeben 
nékünk ki jelentette. Mát. 4. vs. 
10. Az ö Isteni Felfégéhez  illendő' 
gondolatokat formálván. 

Kérd.  Ha azért semmi teremte-
tett dolgot nem szabad imádni, és 

Isteni tisztelettel illetni ; nem sza-
badé tehát a' Kriftuft  mint embert i 
az az , az ö emberi természetét 
imádni, és a' mi könyörgéfíinket 
hozzá igazítani? Felel.  A'Kriftuft: 
mint közbenjárót , mint Isteni és 
emberi természetböl álló személyr 
imádni kell igen is , és könyörgés 
által hozzá folyamadni;  mert tsak 
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ö benne vagyon az idvefleg.  Tfel., 
4. vs. 12. De a' mi ö hozzá való 
folyamodáfunknak  fundamentoma, 
Bem az ö emberfége  ; hanem az ö 
Iícem Felíege, és a' mennyiben az 
ö emberi természete külön gondal-
tathatik, azt imádni nem lehet, fe 
ifteni  tiszteletteJ illetni; mert jól-
lehet az ö emberi természete meg-
ditsöittetett , és minden teremte-
tett természetek felett  való tökél-
leteflegekkel  bir: de ugyan-tsak te-
remtetett dolog, és az emberi ter-
mészet, Isteni természetté nem 
változott , melyhez képeft  ifteni 
tökélleteflegekkel.  u. m. mindeniitt-
jelenvalófággal,  mindentudáífal  s' 
mindenhatóiíaggal nem is bir, a' 
mint ezt az Evangyéliomból vilá-
gofan  tanóllyuk : látók pedig fel-
lyeb, hogy a' könyörgéft  tsak az 

Istenhezlehet botfátani,  a'ki egye-
dül mindenütt jelen-való, egyedül 
mindentudó, egyedül mindenható: 
annakokáért a' Kristus emberi ter-
mészetét , mint-hogy teremtetett 
dolog, és ezekkel az Illeni tökél-
leteíTégekkel nem bir , imádni, 
azt Isteni tisztelettel illetni, annalc 

kö-

könyörögni éppen nem szabad s' 
maga feqj  kivánnya. 

(2) Látók tehát hogy tsak az 
egy igaz lílent kell imádni, de ezt 
tudni még nem elég; hanem arra is 
kívántatik figyelmezni  továbbá; 
mi módon kellessék az imádkozó 
Léleknek szemlélni ezt az egy igaz 
lílent. Az kegyes és bölts"lélek 
tehát az imádkozás közben szem-
léliazlllent (a) kiváltképpen azok 

szerint az Illeni tökélleteíTégek 
szerint , a' mellyek a' könyörgő 

emberben Isteni félelmet,  hitet, 
reménféget  és buzgófágot  gerjeszt-
hetnek, illyenek pedig azoka'mel-
lyeket fellyebb  elé számláltunk. 
(b) Az Isteni személyeknek ama' 
tsudálatos egymáftól  való meg kü-
lömböztetéfek  szerint; mert azon 
építtetett fel  a' mi idveífégünknek 
ki fáfáraltotáfa.  Sziikfég  tehát az 
Atya Istent  ugy szóllitani meg, mint 
a' kegyelem tanátfának  fö  szerzö o-
kát a' ki a' maga akarattyának jó-
kedve szerint örök-idöktöl fogva 
tanátskozott a' felöl,  hogy min-
ket maga fiaivá  fogadna  a' mások 

Kristus által. A Ftu  l/lent,  mint 
E 7 elfő 
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iro URAM, TANÍTS MINKET 
elfő  szülött Atyánkfiát,  a'ki adta 
magát érettünk engesztelp áldoza-
tul, hogy az ö Attyát velünk meg-
békéltetné. A' kiben egyedül va-
gyon a' mi idvességünk. A' ki meg-
váltott minket az ö vére által. A' 
ki a' maga tökélletes áldozattya ál-
tal azt tselekedte, hogy valamit az 
Atyától az ö nevében kérünk, azt 
ki nyerjük, és az Isten minden jó 
téteményinek örököli légyünk. 
A' Sz. Létek Ur  Istent  pedig , mint 
a' mi ujjászíiletéíiinknek, meg szen-
teltetélünknek és vigasztáíáfunk-
nak el-kezdőjét és el-végezöjét, 
mint minden igasságnak Tanítóját,-

i mint a' mi könyörgéfdnknek  for-
málóját. Igy szóllitotta meg az egy 
lfteni  állatban való három szem-
élyt, a'Sz. Pál is. 2 Kór. 13. vs. 13. 

. és a'Sz.János is. Jelen, i.vs.4—6. 
) (c) Végezetre a' böltsen imádkozó 
j ember ugy szemléli az Istent, mint 
j örökké való véghetetlen s' minden 
| tökélletességekkel biró láthatatlan 
l ki rajzaihatatlan lelket, a' mikép-

pen magában vagyon , és a' mint 
I magát a' bűnös emberrel kivánnya 
| közleni, t. i. a' közben-járó Ur 

mások-

másokban , as kiben tiszteltetni ki-
ván , és a' ki nélkül ugy a' mint 
kellenék a' bűnös embertől nem 
tiszteltethetik. Mert  ez az Atyának 
akarattya  , hogy mindenek tisztellyék  a* 
Fiút,  miképpen tisztelik  az Atyát,  ésd' 
ki nem tiszteli  a' Fiút,  Ű'  nem tiszteli  az 
Atyát.  Jan.f.  vs. 23. Filip. 2. vs. 9-11. 
jelen. vs. 13. 14. Ján. 14. íján. 
1. vs. 1.2. Mát. 18. Sid. 10.* 

(3) Lássuk meg immár máfod-
szor: Mitfodáfnak  kell lenni a'kö-

nyörgő embernek? (I) A' könyör-
gés előtt. (II) A' könyörgés idején. 
(111) Mind pedig a' könyörgés után. 
(1) A' mi az elföt  illeti. Tfak  egy 
Fő emberhez is készület nélkül nem 

szoktunk járulni, midőn inftálni  a-
karunk; mennyivel inkább nem il-
lik tehát az lfteni  Felféghez  vala-
kinek késziiletlen járulni. Nohát 
(a) a' könyörgő embernek arra kell 
vigyázni , hogy az ö személye az 
illendő készület által az Isten előtt 
kedves lehessen; /mertkülömben az 
ö könyörgéfe  kedvet nem találhot: 
ugyanis az Isten elföben  meg nézi 
a' személyt s'ugy tekint azután 
annak ajándékára, a' miképpen az 
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Ii2 URAM, TANÍTS MINKET 
Abel példájából ezt nyilván láttyuk. 
I Móf.  4. VS. 4. Az IJlen  tekinte 
Ábelre és az ó ajándékára, (b) Hogy 
pedig a' könyörgő embernek sze-
mélye kedves leheífen  Isten előtt, 
a' Hivők közzülvalónak kell néki 
lenni; mert a' hit nélkül fenki  az 

Isten előtt kedves nem lehet. Sid. 
11. vs. 6. Az Ábelt is a' hit tette 
kedvelTé Isten előtt. Sid. 11. vs. 4. 
Azért mondja az Apostol is. Sid. 
IO. vs. 12. Járuljunk  Istenhez  a' bit-
nek bizonyos bizodalmával.  Hitből 
kell hát a' könyörgő embernek él-
ni. Habak. 2. vs. 4. Sid. ic. vs. 38. 
Gal. 3. vs. 11. Hit által bé óltatatt-
nak kell lenni a' Kiftufban;  mert 
az ö nevében halgattatunk meg. 
Ján. 14. VS. 13. 14. Valamit  kér én-
detek az én nevemben , azt meg szer-
zem. Ján. 16. vs. 23. 26. Jelen. 8. 
vs. 3. 'Es igy Isten fiává  kell len-
ni, hogy a' fiufágnak  Lelke által az 

Istent igy szóllithafta  meg : Szerel-' 
mes Atyám! Gal. 4. vs. 6. Mát. 6. 
vs. 9. 7. vs. 11. Luk. 11. vs. 2. 
Azért tsak egyedül az illyen hivő 
könyörgő embernek személye lehet 
kedves "és áldott Isten előtt. Gal. 

3. vs. 9. (c) A' könyörgő ember-
nek llten-félö  jámbornak és igaz-
nak kell lenni. Sid. 10. vs. 21. Ja-
rúllyuek I(letthez  tiszta  sz'wel,  a go-
ttojz  lelki efmérettól  meg tisztuh  Jzt-
Tekkel;  mert igy lehet a' mi könyör-
séfünk  hathatós. Ják.5. vs. 16. Es 
tudjuk  hogy á ki az Ifient  felt,  es an-
nak akar anyát tselekeszi  , azt halgatja-
meg. Ján. 9 vs. 31. Sóit. 34- VS. 
18—20. iTim. 2. vs. 8. íján. 3. 
vs. 21. 22. Tfel.  24. vs. 16. (d) A 
könyörgő embernek ki kell elmejé-
böl vetni minden tefti  gondolatot , 
a' világi dolgok felöl  való szorgal-
matosságot, hogy az ö elméjét tsak 
egyedül az Istenre függeszthefle  , 
mint-ha fenki  nem vólna rajta kivul 
és az Istenen kivül, a' kivel beszél-
get, és a' ki előtt kivánnya a' maga 
lelkét ki-tölteni. Sóit. 62.vs.9- Sóit. 
103. vs. 1. Efa.  26. vs. 20. Azért 
fordul  a bé a' fal  fele  Ezékiás király 
könyörögi akarván az Urnák. 
2 Kir. 20. vs. 2. 'Efa.438.  vs. 2. A-
zért parantfolta  Edes Idvezitönk 
is , hogy minekelőtte az ember 
könyörgeféhez  fogna  , menjen bé 
az ö titkos házában és zárja bé az 
ajtót, Mát. 6. vs. 6. (e) A' könyör-
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H4 URAM, TANÍTS MINKET 
gö embernek azt-is kell tudni : ki-
nek , miért s' miképpen kellyen 
könyörögni. Prédik. 5-. vs. 2. Ef-
merni kell valójában a' maga szük-
iégeit, hinni kell az Iítennek min-
denre elégféges  vóltát , s' valláít • 
kell tenni az embernek a' maga 

semmifégérö!,  és mindenekben az 
Iítentöl való függéféröl.  1 Kir. 3. 
vs. 7—9. Sid 5-. vs. 7. Mat. 8. vs. 
8. mert onnan származik osztán az 
embernek valófágos  maga meg alá- ' 
záfa,  a' mely nélkül líten eleiben 
járulni hem lehet. 1 Pét. f.  vs. 6. 
iMóf.  18. vs. 27. 2 Chrón. 7 . vs. 
14. Efdr.  9. vs. 6. Jób. 13. vs. 25-. 
(f)  Végezetre a'könyörgéfnek  ke-
gyelmét és Lelkét kell kérni, a' ki 
fegéllyefcl  a' mi erötelenfégeinket. 
Róm. 8; vs. 29. A' ki tanítson min-
ket imádkozni. Luk. 11. vs. 1. A' 
ki tselekedje azt hogy a' Sz. Dávid-
dal bátran el mondhaűuk. Kész  az 
én fiivem,  kész az én szivem én l/le-  , 
nem! hogy dittéretet  mondjon tonéked. 
Sóit. 57. vs. 8. A' kinek kégyelme 
által magunkat fel  ferkentfük  és 
ugyan fel  buzdullyunk a' könyör-
géfre  , ezt mondván : Kefi  az étt 

fii-

fiivem  én Istenem  , dit  s ér etet  mondok, 
az én ditsöjjégemmel  is éneklek , kely-fel 
én lantom és hegedűm! Sóit. 108. VS. 
2.3. Es így ezek által készitheti-el 
magát az ember a' buzgófágos  és 
hathatós könyörgéfre  , igy lészen 
belőle nem tsak könyörgő ember; 
hanem ugyan könyörgéfnek  embere. 
Sóit. 109. vs. 4. Nohát óh Mennek 
áldott könyörgő embere , Ha te d 
te szivedet  hozzá igy el kéfiitetted,  já-
rulj elé a' kegyelemnek székéhez 
bátran; mert nintsen egyéb hátra, 
hanem hogy a' te kezeidet  ö hozzá ki-
terjesztvén,  igazán s* buzgofágofan. 
imádkozzál. Jób. 11. vs. 13. Siral. 
3. vs. 41. 

(4) Nem illő pedig fenkinek  is 
ettől a' készülettöl meg-rettenni, 
s' ugy gondolkodni , mint-ha ez 
igenTok időt kívánna, mint a' Si-
dók között tselekedtenek a' Haű-
deufok,  a' kik egy egész óráig szok-
tak vala a' könyörgéshez készülni, 
mert igy nem hogy fel  ferkenne  az 
elme a' könyörgéfre  , hanem in-
káig el fárad.  Keveílebb idő alatt 
is végben mehet ez a' készület, 
föt  mindenkor illyen késznek kell 

lesni. 
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T!Ő U R A M . . T A N Í T S M I N K E T 

lenni az igaz keresztyén embernek 
a' könyörgéfre,  a' mint az Apostol 
parantfollya.  xTheíT. vs. 17. Szüw 
telest  imádkozzatok,  azaz, minden-
kor készek légyetek az imádságra," 
gyakran könyörögjetek minden al- í 
kalinatoíTággal , nem tsak dolgai-í 
toktól szünvén, föt  azok között is 
az I(lenhez fohászkodjatok  , az 
imádkozáfban  meg ne reílüllyetek. 

. Luk. 18. vs. 1. Söt ottan ottan eb-
béli tiszteteket gyakarollyátok,mig-
len gyözedelmefkedtek.  iMóf^x. 
vs. 26. 

Cs) Továbbá azt is meg kell 
tudni (II) Miképpen kell yen magát 
•vifelni,  minémtinek kellyen lenni 
a' könyörgéfnek  idéjen , s' mimó-
don kelleflek  imádkozni a' könyör-
gő embernek. Mint-hogy azért az 
ember két nevezetes részekböl áll, 
úgymint lélekből és teltből; Szük-
fég  (a) hogy az Istent  mind az é lel-
kében , mind az ö teftében  ditsöittfe, 
mellyek az Istenéi.  1 Kór. 6. vs. 20. 
(b) Az igaz könyörgő embernek 
lélekben és igaifágban  kell imádni az 

Istent: mert azíjlen  Lélek ésillyen imád-
ókat keres. Ján. 4. vs. 23. 24. A' kik ötet 

IMA'DKŐZNI.  Luk. XI. 1. II7 
lélekben imádják, az az elmével, nem 

tsak telttel, tiszta lelki efmérettel. 
i Tim. 2. vs. 8. Sid. 10. vs. 22. 
tsendes és békeíl'éges türö elmével. 
Mát. f.  vs. 23. 24. és töiödelmes 

szivel. Efa.  66. vs. 2. nem tzéré-
móniák által, mint az óTeítamen-
tomban. A' kik ötet  igasságban imád-
ják , az az , tisztán és képmutatás 
nélkül. Jób. 13. vs. 16. tellyessziv-
böl es lélekből. yMól^. vs. 29. 
Sóit. 119. j-8. Valófággal,  nem pe-
dig az ó Teílamentomi betűk és 
árnyékok szerint. Gal. 4. vs. 9. 
nagy áhittatoífággal  s' álhatatoíTág-
gal. Eféf.  6. vs. 18. Kevés , de 
fontos  s' nem is emberi tzikornyás 
beszédekkek Mát. 6. vs. 7. Vége-
zetre a' Lélek inditáfából  s' érte-
lemmel kell imádkozni s' énekelni. 
1 Kór. 14. vs. 15. mert ez amaz 
okos Iíleni tisztelet. Róm. 12. vs. 1. 
(c) Hitből és bizonyos bizodalom-
mal kell imádkozni. Jak. 1. vs. 6. 
a' mások nevében. Ján. 16. vs. 26. 
Ebben pedig bé foglaltatik  az a' 
reménfég  , hogy a' könyörgő em-
bernek személye kellemetes Iílen 
előtt, hogy a' mit kérünk az jó 
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dolog , hogy annak meg adatáfát 
az Isten bölts gondvifeléfére  bízzuk. 
A' Hívőnek  pedig mindenek lehettfége-
fek.  Márk. 9. vs, 2.3. 1 Móf.  43. vs. 
14. Azépt kivánnya Edes Idvezi-
tönk is az Imádkozóktól e' kettőt 
t. i. a' hitet, és bizodalmot. Mát. 
8.vs. 10. 9. vs. 2.22.28. 14..VS. 3R, 

15. vs. 28. Hinni kell hát a* kö-
nyörgő embernek; deegytzerfmind 
könyörögni, hogy az Isten légyen 
fegkfógül  az ö hihetetlenfégének. 
Márk. 9. vs. 24. mert valami hitból 
Hintsen,  bün az. Róm. 14. vs. 23. 
(d) A' könyörgö embernek nagy 
ngyelmeteíTéggel kell imádkozni, 
ne hogy a' nyelve elméjét meg e-
lözze. Prédik. <. VS. 2. Negyorfal-
kodjál a' te száddal,  és a' te elméd ne 

fieijen  valamit szóllani Isten  előtt.  A* 
könyörgö embernek tehát nagy 

szorgalmatoíTággal kell figyelmezni 
mind az Istenre , a' kitől valamit 
kér; mind a' dologra a' mellyet 
kér ; mind a' beszédre a' mellyel 
kér. Azért szokták a' Sidók a' Si-
nagógák falaira  ezt irni: A' kónyör-
gés figyelmetejjég  nélkül tsak nllyan, 
mint d sziv lélek nélkül. A'Pogányok 

is, hogy a' nép az ö tiszteletekre 
figyelmetefebb  lenne , a' szószólló 
által ezt kiáltattyák vala : Ezt  tse-
lekeddl Az elfő  keresztyének között 
pedig a' nép a' könyörgéfre  illy in-
téfTel  indíttatik vala fel:  Emellyétek 
fel-felé  a' ti sziveiteket  ! Kól. 3. VS. 
1. 2. Mint-hogy azért igen szükfé-
ges, de egytzerfmind  igen nagy 
baj figyelKietelféggel  könyörögni, 
emlékezzünk meg szüntelen annak 
mindent látó s' tudó rettenetes 
lfteni  Felfégéröl  a' ki előtt állunk, 
a' kit még az Angyalok is és min-
denek rettegnek. Tudjuk meg azt 
is hogy nem semmi dolog könyö-
rögni , s' nem is aprólék vétek 
roszszul könyörögni, és igy híjá-
ban könyörögni. Gal. 3. vs. 4. f.' 
E' végre a' könyörgés alatt , a* 
Templomban fenki  is alá s' fel  no 
járjon, hogy másokat könyörgéfek-
ben meg ne háboritfon.  Jól tfele-
kesznek azok a' kik a' könyörgés 
el-kezdéfekor  a' Templom ajtaját 
bé-tészik. 

(6) Továbbá (e) buzgófágofan, 
nem immel ámmal, nem áfitozva 

szunyodozva kell könyörögni. 
Lukj 
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120 URAM, TANÍTS MINKET 
Luk. 22. vs. 44. Eröííen. Jón. 3 
vs. 8. Szüntelen. Tfel  12. Vs. 
'Éjjel és nappal. Luk. 18. vs. 7* 
Könyhullatálokkal  is. Sid. 5. vs. 7. 
A' Sz. Léleknek tüze által jobban 
jobban fel  kell gerjedni, a' mely 
ezt a'tömjént gyujtfa-meg,  és té-
gye jó illatnak füftévé.  Sóit. 141. 
vs. 2, hogy mint a' febes  láng 
mennjen fel  Isten eleiben. 'Enek. 
8. vs. ő. és emészsze meg a' mi ki-
vánfáginknak  tagjainkban uralkodó 
tüzét. Jak. 4, vs. 2. 3. (f)  A'kö-
nyörgő embernek a' maga fok  és 
fertelmes  bűneit, minden jóravaló 
tehetetlenfégét  , az Isten hoszszu 
s' békességes türéfére  , s' óly-fok 
kegyelmére való méltatlanfágát  meg 
kell vallani. Efdr.  9.VS.6.7. Néh. 
1. vs. 7. 9. vs. 16. 17. 1 Móf.  13. 
vs. 37. Siral. 3. vs. 42. Dan. 9. vs. 
5—11. Annakokáért a' meg-halga-
táfnak  reménfégét  tsak az íften  ke-
gyelmében. Dan. 9. vs. 17. 18. az 
ö hatalmában. Efa.  37. vs. 20. igaz-
mondáfában.  Luk. 2. vs. 29. $' a' 

Kristus érdemében kell fundálni. 
Eféf.  1. vs. 6. 7. A' kiért az Isten 
minékünk mindeneket javunkra 

for-

ÍMA'DKOZM. Luk. XI. 1. ízt 
fordit.  Róm. 8. vs. 28. és ö érette 
meg őriz minket minden gonósztól. 
Ján. 17. vs. 15-. 2Thef.  3. vs. 3. 
Hlyen vala a' Dávid könyörgéíe. 
2Sám. 7. vs. 18—29. IHyen vala 
ama' b. e. Luther Márton imádfága-
is. Ur  IJlen  ! jól tudom  hogy te mi 
Atyánk és mi íflenimk  vagy, bizonyos 
vagyok abban is hogy te a' te fiaidnak 
üldözőiket el veszted , a' mellyet 
hanem tfelekeszel  a' teügyed'és 
a' miénk veszedelemben forog, 
Uram ez a' te ügyed, azért kénte-
lenítettünk te hozzád járulni, ol-
talmazz meg hát minket. 

(7) A' Könyörgő ember (g) foha 
az háiáadáft  könyörgéféböl  ki ne 
hadja, i Thef.  5. vs. 18. Minden 
dAgukban hálákat adja. ok; mert ez az 

Isten  akaratya, Sólr. 103. vs. 2. Eféf. 
5- vs. 20. Kol. 3. vs. 17. 4. vs. 2. 
Filip. 4. vs. <5. Ján. 11. vs. 41. 
Ugyan is telhetetlenféggel  és magá-
nak felettébb  való szeretetévcl vá-
doltathatni az óly ember Iítentöl, 
a' ki szüntelen tsak kér ; de az el 
vött jókról nem is emlékezik. Leg-
elföben  is hát a' könyörgésben az 

* Jltent kell ditföiteni  , hogy ö óly 
F ke-
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122 URAM, TANÍTS MINKET 
kegyelmes és hoszszu-türö , a' ki 
minket bünőföket  a' földön  el-szen-
ved, meg téréfre  való időt s' min-
den jót ád naponként minékünk. 
Ezek után ugy kell osztán a' kéré: 
fekhez  fogni  , a* mellyek az Uri 
imádfágban  is ily rendel számlaltat-
nakelé. Néh.9. vs.6—33. 

(8) Kérdés.  Hát az ellenkező 
dolgokért, mellyeket az líten a' 
maga liiveire-is gyakran botfát, 
tartoziké a' könyörgö ember azo-
kért-is hálákat adni az Iítennek? 
Felelet.  Igen is, mert fok  Sz. írás-
béli hellyekben a' parantsoltadk 
hogy mindenekben s'mindenekért, 
akár kedvünk szerint valók , akár 
kedvetlen dolgok légyenek , min-
den külömbség nélkül hálákat ad-
junk az Iítennek. 1 Thef.f.  vs. 18. 
'Eféf.  s- v s - s'- r- E z t tíeleked-
te a' Sz. jób midőn minden jószá-
gától meg-fosztatott.  Jób. 1. vs.ii. 
Ezt tfelekedték  az Apoílolok. Tfel. 
5. vs.41. s'.t. Azonban ha az líten. 
Ítéleteit érezzük , meg kell efmérni 
hogy azlíten igaz azokban,mi azokra 
méltók vagyunk. azokért ditföiteni 
kell az lítent, Néh.?. vs. 33. tudván 

hogy 

IMA'DKOZNI.  Luk XI.  t. 123 
hogy az Isten azok által a' magáéi-
nak hiteket próbállya, frilleli,  meg-
jobbittya és osztán mindeneket 
javokra fordit.  Igen jeles a' Tudós 
Krifoftómufnak  eziránt való intéfe: 
Mindenekért,  ugy mond , a mellyek 
rajtunk efnek  , hálákat kell adni az 
l/lennek  , akár nyavalya , akár sze-
genyfég  légyen , ha-nem tudod-is,  az 

Istennek  bolti  okát, mindazáltal  adj ö-
néki hálákat. Ezért szokott vala egy 
régi Tudós keresztyén minden nap 
igy imádkozni. Hálákat  adunk Utam 
mt tenéked minden te jótéteményeidért, 
valamelíyeket  szüjetéfánknek  napjától 
fogva  mi velünk , méltatlanokkal  mind 
eddig közlettél  , akár tudtuk  azokat, 
akár nem tudtuk  : akár titkofok;  akár 
nyilván valók vóltanak, a mellyek vagy 
tfelekedettel;  vagy beszéddel  lóttenek  , 
mind akuratunk Jzerint;  mind akara-
tunk ellen válókért, A' nyomoruf'gokért; 
a' nyugodalomért,  a1 büntetéfért,  a' te 
Ítéleteidért  , és a' mennyeknek UrJzá-
gáért. Kérünk  tégedet  hogy őrizd meg 
d mi .lelkeinket  a' szentfégben  , hogy 
tiszta  lelki efméretünk  és a? te kegyel-
"!ességedhez  illendő végünk lehessen. 
A' kt minket ugy szerettél,  hogy a' te 

F 2 egyet-
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egye len egy Jzültt  bt adat érettünk  ad-
wJl^  , meltóztafs  minket erre a szere-
Jemre  méltókká tenni. Egyetlen  egy 
Jz  ilóti  Kristus  ! adj minékünk a' te be-

szédedben és a' te félelmedben  való 
bóltjejféget.  Leheld belénk a' te erődet, 
a ki mi érettünk  adtad  a te eg\etlen 
egye r'el,  és a te Az. Lelkedet  bt/j  ss ad 
kt a bűnöknek bot]..natyái  a. 'Es  axár 

szánt-színdékból,  akár gyarlófágból  vé-
tettünk  ellened , botfíjd-meg  , és ne 
tulajdonittfad  minekünk. EmlékezZel 
meg mindenedről  «' kik "a* te nevedet 
Jegitfegül  hívj 'tk  igafjággal.  Emléktzzj 
twei> mind jó ^ mind rosz akaróinktól. 
Mindnyájon  emberek vagyunk. Ml 
A r Y'A N K . S'. t. 

(9) A' Könyörgő embernek (h) 
meg kell jelenteni Isten előtt az ö 
meg téréfre  való készfégét  ; főt 
arról ö Felfégének  nem tsak foga-
dáft  kell tenni, hanem'meg is kell 
azt állani, tsak hogy az iften  fe-
géllye-fel  a' jó igyekezetet. Sók. 
80. VS. 18. 19- Légyen 4' te kezed a 
te jobbkezednek fétjfián  , és nem tá. 0-
Zunkel  te tőled  : eleveni.'s-rrreg  minket 
és a' te nevedet fegitf  gül hívjuk.  Sóit. 
54. VS. 7. 8. Sóit. $6. VS. 13.14. E" 

velem lésznek óh Isten  a' tenéked tóit 
f'tgadáfim,  meg adom néked a' ditférele-
ket, mert meg'szabaditoltad  az é« lel-
kemet a' halálból. Asséle fogadáfok-
nak pedig elég példáit láthatni a' 
Sz. Iiásbau, (i) A' Könyörgő em-
bernek f/ükfég  fi/yelmezni,  a' Sz. 
embereknek könyörgéfekre,  kivált 
azokra, a* meliveket az Isten meg-
halgatott , és a' maga könyörgéfét 
azokhoz kell szabni. Assélével pe-
dig tellyes a' Sz. írás. Nevezetes 
az Ezékiás'könyörgéfe.  2 Kir. 19. 
vs. 15—19. a' mellyct az Isten még-
is halgatott. vs. 20. Az Illyés Pró-
féta  könyörgéfe.  iKir. 17. vs. 3<5. 
37. meg is halgattaték. vs. 38. A' 
Dániel Próféta  imádfága.  Dan. 9. 
vs. 4—19. a' ki meg-is halgatratott 
vs. 23. Ama' bélpoklofnak  könyör-
géfe,  Mát. 8. vs. 2. a' ki meg is 
halgattatott , vs. 3. mert hitből, 
alázatofan,  tisztácalanfágának  meg-
valláfával  , s' a' Kristus akarattya 

szerint könyörgött. A' Kananéa-
béli Aszszony könyörgéfe.  Mát. 1 f. 
vs. 22—27. a ' ki meg-is halgatta-
tott vs. 28. mert hitből , okofan  , 
buzgófágofan  és álhatatofan  kö-

•F 3 n£őr-
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nyörgött. A' Publikánus könyör-
géfe.  Luk. 18. vs. 13. a' ki is az 
ö házához meg-igazittatva mene. 
(k) Végezetre szükíég hogy a' kö-
nyörgö ember magát egészszen lel 
kefcöl  s' tefteftöl  , mendenét vala-
mije vagyon, könyörgéfének  is meg-' 
halgattatáfát  s' kéréféaek  meg adá-
fát  tsak az Isten jó tetzéfe  alá aján-
lya s' botfáífa  , úgymint a' ki job-
ban tudja minélkül szükölködünk, 
s' mitfoda  nékünk hasznofbb.  Az 
ö kegyeimét azért békeíTéges tü-
réssel kell várni. Mát. 8- vs. 2. Uram! 
ha .akarod , meg-tisztithatz  engemet. 
Tfel.  21. vs. 14. Légyen az Urnák 
akarattya.  I Sam. 3. VS. 18. oazUry 

és tfelckedjek  ugy d mint néki jónak tct-
Jzik.  Már. 26. VS. 39. Mindazáltal 
nem ugy légyen d mint én ; hanem d 
mint te akarod, 

(10) Kérdés,  Minémünek kell 
lenni a* könyörgö embernek az ö 
teftére  nézve ? az az, az ö külfö 
maga vifeléfére  s' geftufira  nézve. 
Felelet.  (1) Mint-hogy az Isten 
Lélek , azért lélekben és igallág-
ban kiván tiszteltetni , azért azc 
nézi a' mi benn vagyon , azért a' 

törödelmes és alázatos szivel meg-
elégszik, a' mely meg-lehet a' telt-
nek külfö  geltuii nélkül-is , és a' 
belfö  tiszteíet a' külfö  tisztelet nél-
kül is végben mehet; mindazonáltal 
illendő dolog hogy ez által-is imád-
juk az Istent, a' miképpen a' szent 
emberek-is tfelekedtenek:  annyival-
is inkább mivel az lítent mind lel-
künkben , mind tettünkben tar-
tozunk ditföiteni.  x Kór. 6. vs 20. 
Nem-is ellenkezik az, azUjTeíta-
mentomi szabadtfággal  , tsak hogy 
ne légyünk óly értelemmel, mint-
ha ez vagy ama' külfö  geítus szen-
tebbé tehetné a'könyörgö embert, 
ne is gondolkodjunk'ugy, mint-ha 
a' ki ezt, vagy amaz geltuít el-mu-
lattya; vagy más geítufokkal  él kö-
nyörgéfében  , mint mi, tehát nem 
könyörög igazán ; mert ez a' Tar-
tományoknak külömb külömb féle 

szokáfoktól  függ.  U g y a' Sidók bé 
fedezett  fővel  könyöiögnek vala; 
mi pedig le vévén a'fiiveget:  mind 
a' kettő jó ; mert a' Napkeletiek-
nél bé fedezett  fővel  tésznek vala 
tiszteíféget  a' Méltófágoknak  ; mi 
nálunk pedig fel  fedezett  fővel. 
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u8 URAM, TANÍTS MINKET 
Némellyek fenn  álva, mások le-
ülve, mások térden állva imádkoz-
nak ; mind a' három jól vagyon 
mert a'le ülés, a' meg hajláfnak; 

. a' fenn  állás az udvarláfnak,  a' tér-
den állás a' földre  borulálnak jele. 
Egyszóval fenkit  a' külfö  geílufo-
kért ne kárhoztaflünk  , kivált ha 
azok nem fajtalanok  s' nem kép-
mutatásból valók; mert az Iílen a' 

szivet nézi. Jóllehet UI) a'közön-
Jeges könyörgéfek  kiilfö  geílufok 
nélkül véghez nem mehetnek; mi-
vel azért gyülünk egyben a' Tem-
plomban vagy Házainkban hogy 
minden módon és igy külfö  magunk-
vifeléfével-is  az Iílen előtt a' mi 
alázatolfágunkat  meg bizonyittfuk, 
s' másokat-is a' mi példánkai arra 
vonnjunk. Vadnak mindazonáltal 
a' könyörgéfeknek  óly nemei , a* 
mellyek minden geftus  nélkül vég-
hez mehetnek. IIlyenek ama' rö-
vid fohálzkodáfok  a' mellyektt 
minden időben s' minden héllyen 
még munkáink közbe-is , a' mi szi- , 
veinkből az Itlenhez mintegy ki 

szoktunk lövni. Példa erre Néhé-
miás, a' ki midőn a' király előtt 

szol-

szolgálna s' véle bef/.éllene,  akkor 
könyörge, Néhém. 2. vs. 4. Ulye-
nek a' hoszszabb , de titkos kö-
nyörgéfek  , a' meHyek tsak szivel 
mennek végben , óllyanoknak tár-
fafígában  , a' kik egyebet mivel-
nek , igy könyörög a' kegyes em-
ber, mikor uron , íV.ekéren , vagy 
hajón jár , külfö  ĝ ílus nélkül , ne 
hogy hipókritának neveztetlek. 
Mát. 6. vs. 5. Illyenek a' betegek-
nek könyörgéfek  , föt  az egéfíege-
feknek  is éjtzakai imáikozáfok,  a' 
mellyek az ágyban fekiive-is,  min-
den külfö  geilus nélkül igazán vég-
hezmehetnek. 

(11) Ha a' könyörgés (III) külfö 
geltufokkal  mégyen végben , akár 
közönféges  ; akár magános légyen 
az, óly geftufckkal  kell könyörög-
ni, a' minémüek illenek a' ízüköl-
ködö leg-a!ázatofabb  inílaló sze-
mélyhez, midőn a' Fö Méitófágok 
előtt meg jelenünk. A' mellyek a' 
könyörgő ember szivének gondo-
latival jól meg-egyeznek , éi a' 
mellyekkcl magát̂ egyébféle  gon-
dolatoktól jobban el-vohattya." A' 
mellyekkel felebaráttyat  meg nem 
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I3ö URAM, TANÍTS MINKET 
botránkoztattya. Ugyan is a'kül-
fö  geftufokkal  könyörgéfünkben  é* 
liink ez háromért, u.m. az Istenért, 
a' kinek Felfégéröl  s' a' mi aláza-
toílágunkról azokkal valláft  akarunk 
tenni. Mi-magunkért,  Hogy buz-
gófágofabban  imádkozhattunk. Fe-
lebarátunkért  , hogy ötet is a' mi pél-
dánkai arra fel  ferkentfük.  (IV) A' 
magános könyörgö embernek ar 

külfö  geftufok  iránt nagyobb sza-
badtiága vagyon , tsak hogy ezek 
által ugy vifellye  magát mentől 
alázatofabban  lehet, minden híjá-
ban való s' botránkoztató szemte-
len geftufokat  el-kerüllyön, kivált 
a' hipókritafágot.  Mát. 6. vs. f. 
melyhez képeit ennek regulát szab-
ni nem lehet. A' közönféges  hel-
iyen könyörgö embernek pedig ré-
gulája lehet, a'Gyülekezetnek, a' 
hói könyörög , szokott s' bé vött 
geftuű,  nem is illik azoktól hátra 
állani, vagy ott másokkal élni, ne-
hogy a' Gyülekezetet meg botrán-
koztassa, s' annak bé vött szokálát 
meg vetvén , magát böltfebbé  s' 
ízentebbé.kivánnya tenni. 

(íz) Hogy pedig ebben-is a' 
t Krif 

IMA'DKOZNí.  Luk. XT. i. rfr 
Kriftufnak  és a'szenteknek kővetői 
leheflünk,  sziikfég  hógy figyelmez-
zünk azokra a' külfö  geftufokra, 
a' mellyekkel maga 'Edes Idvezi-
tönk és a' régi szentek éltenek , és 
igy magunkot ahoz szabjuk. Eéfó-
ben lálfuk  meg az egész teftnek  ma-
ga vifeléfét  , annakutánna a' neve-
zetefebb  tagoknak geftufit.  A' mi 
az egész tejlet  nézi. Ahoz tartozik 
(a) a' térdhajt  át vagy le térdeplés. 
Sóit. 95-. vs. 6. Jertek  el, hajtjuk-
meg a' mi térdeinket  az Ur  előtt.  Efa. 
4f.  vs. 23. Filip. 2. vs io- Így 
imádkozott Saiomon király. 1 Kir. 
8. vs. 54. és Dániel. 6. vs. 10. Ef-
drás-is. 9. vs. Ama' Kanaán nem. 
zetéböl való Aszszony. Mát. íj-, vs. 
2f.  Sz. Iftván.  Tfel  7. vs. 60. Sz, 
Pál. Tfel.  2,0. vs. 36. Eféf  3. vs. 
14. Tfel.  21. vs. 5. A' Sidók-is a' 
Jérufálembéli  Templomban gyakran 
térdre efnek  vala. Néhém. 9. vs. 3, 
így imádkoztanak az elfő  Keresz-
tyének is; főt  a' mi Gyülekezeteink-
is a' Reformátió  után fok  ideig igy 
imádkoztanak. Nem kell tehát ezt a!" 
teftnek  maga vifeléfét  meg-vetni y 
mert igen illendő a' könyörgö em-
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ly. URAM , TANÍTS MINKET 
bérhez , és' ha sziötén nem je-
lenti is ez a' bűnben való béme-
rüléft,  vagy a' halálra való fenten-
tziázáft,  a' fenn  állás pedig a'bűn-
ből való fel-támadáft  és a' meg-
grátziázáft,  a' mint a' régi Atyák 
vélekedtek ugyan tsak jelenti a' 
mi alázatosságunkat ; mert midőn 
térdre efünk  , akkor a' mi teltün-
ket kiífebbé  tészszük, és igy a' mi 
alatsonfágunkot  meg vallyuk. Ha-
fonló  ehez azegi-'sz  te'lnek  maga meg-
hajtáfa  (b) vagy  le gó bedé e. A'Sidók 
a' lzenteknek szente felé  és a' szö-
\ ettfégnek  ládája felé  hajtyák váh !e 
magokat. Sólr. y. vs. 8." Sók 99. 
vs. f.  Dániel. 6. vs 11 a' mellyel 
jelentetik vala , hogy a' könyörgő 
embernek az Istenhez kell fordulni, 
a' kié vala a' Templom , és az ö 
Kriftufához  , a' kit példáz va!a a' 

szövettfégnek  ládája. Ez a'geftus  is 
pedig illik a' könyörgő emberhez; 
mert alázatoftagnak  jele, mert a' ki 
más elö:t legörbed, mint-egy annak 
lábainak íamolyául ajánlya önnen-
magát.Efa.ji.  vs 23 2Kir. 5-. vs. i8-
(c) /í' földre  való le-borul is. Igy 
imádkozott 'Edes Idvezitönk. Mát. 
z6. vs. 39. 1 Kór. 14. vs. ij. Jófué. 

7. vs. 6. 2 Sam. 12. vs. 16. Ez a' 
teftnek  maga vifeléfe  pedig nem 

tsak alázatoíTágfiak  ; hanem igen 
nagy keferüfégnek  is jele, igen illik 
tehát ahoz a' könyörgő emberhez, 
a' ki felettébb  nagy bubán és bá-
natban vagyon. 

fi  3) Következik  (d) a' fenn  állás. 
Igv könyörgött Ábrahám. iMófi8. 
vs." 22. Illyés iKir.17. vs.!. a'Publi-
kánus. Luk. 18 vs. 13. A' Sidók-is 
többire fenn  állanak vala imádkoz-
ván , onnan vették osztán a' Kereíz-
tyének is, hogy fenn  állva imádkoz-
nának. Az állás pedig igen illendő 
a' könyörgő emberhez , mert ud-
varláfnak  , engedelmeíTégnek és a' 

szolgálatra való keszfégnek  jele. 
1 Móf.  41. vs. 46. , Dan. 1. vs. / 
Így az Angyalok mint szolgák álla-
nak Isten elötr. Dan. 7. vs. j0 
Zak. 3 vs. 7 Jób. 1. vs." 6. Sid' 
1. vs. 13. Sók. 104 vs. 3. A'régi 
Keresztyének továbbá a' könvör-
gésben való álláft,  a'mennyeiékre 
emelkedett szivnek, a' halálra és 
az Ítéletre nagy készféggel  valómé-
néfnek  s' az fel-támadáfnak  jeléül 
tanyák vala. (e) Ide számlállyák 
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134 URAM, TANÍTS MINKÉT 
némellyek az üléft  is. 2Sam. 7. vs. 
18. 1 Kir. 19. vs. 4. Néhém. 1. vs. 
4. Iliiké pedig az ülés a' könyörgö 
emberhez , avagy nem ? kérdéf-
ben forog  a' Tudóifok  elötc. Igaz 
dolog, az ülés-is lehet alázatoífág-
nak jele , a' mennyiben a' telinek 
le-hajláfa  , azt sem lehet mondani, 
hogy az a'könyörgéíl híjában való-
vá tészi, tsak az külömben igazán 
légyen : nem is lehet azért fenkit 
kárhoztatni; de ugy láttzik nékem 
hogy egélféges  emberhez ülve kö-
nyörögni nem illik, elföben  azért; 
mert a' kit meg akarunk tsak az 
emberek között-is betfűlni,  az előtt 
le nem ülünk. Máfodlzor  ; mert 
az ülés fokszor  egyéb gondolato-
kat, refcféget;  főt  álmoíTágoc sze-
rez a' könyörgö emberben , más 
az erötelenek dolga, a' kik fokáig 
fenn  nem álhatnak , ezek -adtanak 
alkalmatosságoc Agofton  Doktor-
nak , hogy az Afrikai  Ekléfiákban 
azoknak kedvekért székeket vite-
tett bé. Deezisa'szokáítólfügg. 

(14) A' mi immár a nevez*tefebb 
tagoknak geftufit  nézi (d) A'Sidók 
között mind a' Papok, mind a' köífég 

u 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. 13? 
bé fedezett  fóvel  imádkoznak vala, 
főt  a' nagyobb bánatok idején ham-
Hiut és port hintenek vala fejekre. 
Mivel a' napkeletieknél ez, mint 
rnáfnak  tiszteletének jele szokáf-
banvala, mert igy mint-egy el rej-
tik vala magokat a' Fö Méltófágok-
tól, a' kikhez magokat méltóknak 
nem itélik vala. Láfd.  2 Móf.  3. 
vs, 6. 1 Kir. 19. vs. 13. Ezeket kö* 
vették osztán a' Rómaiak; a' kik 
mászszor fejeket  bé nem fedezik 
vala ; hanem a* közönfégés  gyüléf-
ben ; vagy betegfégsek  és bánat-
nak idején. A' Göiögöknél pedig 
ellenben a' mezítelen fővel  való 
létei alázatoflagnak  jele vala, és a' 
Kórintusbélieknek azért javallya 
azt az Apostol-is. 1 Kór. 11. vs. 4, 
Mert a' Kórintusbélieknél a' bál-
ványok ugy tiszteltetnék vala, az 
után pedig a' kik Kereíztvénekké 
lettenek közzüllök, azt meg akarják 
vala változtatni ; de az Apóitól 
nem javallya ; mivel ugy a' bálvá-
nyozok megbotránkoztanak vólna, 
gondolván,hogy a'Keresztyének kö-
zött nintséh az lfteni  tisztelet. 
Az után a' Görögökkel ez a'szokás 
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136 URAM, TANÍTS MINKET 
tsak nem minden Keresztyénekhez 

el-származott , és a' Fö emberek 
elött-is fel-fedezett  fővel  udvar-
iunk , az eröteleneknek pedig sza-
bad bé fedezett  fővel  imádkozni, 
és az Aszszanyoknak.  (b) Követ-
kezik a Szem, A' mi Urunk mások 

Kristus az Atyának könyörögvén 
szemeit fel  emelé az égre. Ján. n. 

vs. 41. 17. vs. i. A' ki azért sze-
meit az égre emeli , a' valláft  té-

szen arról hogy az ö Illene a'meny-
ben vagyon. Luk. 11. vs. 2. 'És 
hogy minden jó adományok onnan 
fellyül  származhak. Ják, 1. vs. 17. 
A'Publikánuspedig Luk. 18. vs. 13. 
Ie-fiiggesztett  szemekkel imádkozik 
vala , a' me'v az ö bűneit szégyen-
lönek jele. Éfdr.  9. vs. 6. 'En  Ijle-
nem [zégynlem  elődben jel emelni or-
tzámat.  Némellvek pedig szemei-
ket bé-hunnyák, vagy le-borulván, 
vagy füveggel,  keszkenyökkel  el-fe-
dik azért is hogy magokat minden 
egyéb gondalatoktól a' könyörgés 
közben el-foghaíTák  , és bűneiket 
meg firathaífák  könyhullatáfokkal. 
1 Sam. 1. vs. 10. (c) Következik 
<g' Száj  3 azt a' mint régen ugy mais 

az 

É 

az imádkozók kivált a' közönféges 
hellyen , kezekkel vagy egyeobel 
el-fedik,  a' mint egész orizáp«cat-
is, nem tsak azért , hogy magokat 
egyéb gondalatoktól el vohalláK, 
hanem hogv tisztátalanfágokról  val-
láft  tégyenek a' régi belpoklolok-
kal, a'kik  s z á j o k a t b é fedezik  vala , 
re hogy tisztátalan lehelletekkel 

másokat-is meg ferteztetnének.  M. 
6 vs. Í. Azonban azért ishogy be-
kefléges  türéfekröl  bizonyfágot  ten-
nónck 

(iy) Mint-hogy a'külföbeszéd  a' 
szájhoz tartozik s' aoban lévő 

nyelv által megyen végben. Kerdes. 
Vailyon szükfégefé  a'könyörgő em-
bernek mindenkor hathatós Izovai 
könyörögni? Felelet.  A' Sido Lok-
torok minden imádfágban  meg-ki-
v̂ nnyák a' szájnak b e s z é d é t is, a-
vagy tsak laflan  , hogy-ha szmtén 
más nem is , de maga a' könyörgő 
ember azt meg-haliya. Igy könyö-
rög vala az Elkána felefége  Anna , 
a' kinek tsak ajaka mozog vala, de 

szavát nem hallyák vala. 1 Sam. 1. 
vs. 13. A' magános könyörgő em-
ber ugyan ha hellye vagyon s' mód-
ja benne ezt el ne mulaíTa ; a' kö-
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138 URAM, TANÍTS MINKET 
zönféges  könyörgéfekben  pedig i-
gen-is ezt kell tfelekedni,  es avagy 

tsak az 'Áment minden tartozik 
hathatós szóval a' Tanitóval el mon-
dani, a' mellyel meg-bizonyittsa, 
hogy mind azok az ö imádfági  s' 
kérefei-is  vóltanak , bizony "ugy 
tapasztallyuk , hogy midőn a' Ta-
nitó után a' nép zug az ö beszédé-
vel, jobban el vonnya magát egyéb 
gondolatoktól, és egymáft  a' buz-
góságra ezzel fel-indittya.  Azonban 
a' nyelv a' tagok között igen nemes 
és tiudálatos tag, innen az ember 
ditfösségének  mondatik Sóit. 16. vs. 
9- Tsel. 2. vs. 26. és mint-hogy 
fok  vétkeket-is tfelekszik  a' nyelv, 
azért-is illik az Isten ditfösségére 
kiváltképpen azt fordítani.  Sóit. 
71. vs. 15-. 57. vs. 9. 10. Jak. 3. 
vs. 9. De még is ugy láttyuk hogy 
fokán  kezdették szégyenleni a' hat-
hatos szóval valókönyörgéít, kivált 
étel előtt s' étel után ,"az az, az 
asztali áldáít. Szégyenlik a' Tem-
plomban a' Tanitóval el-mondani 
az 'Áment; főt  a'Tanitó kéréfére-
is nem akarnak valláft  tenni, Hitek-
ről, ezt mondván hathatos szóval: 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 139 
'£» hiszem és vallom. Nemditfeked-
hetnek az illyenek azzal hogy ök 
mind lelkekben mind teltekben 
ditföitik  az Istent. 1 Kór.6. vs, 20. 
Nem hajtanak ezek az Istennek ir-
galmafíágira  , a' mellyekre kénsze-
riti őket az Apostol , hogy az ö 
telteiket állalfák  é/ó, szent és Isten-
nek kedves áldozatul. Róm. 12. 
vs. 1. Szégyenlik a' Kriftuít. 

(í6) Következik  rí kéz. Mind a' 
Sidók, mind a' Görögök, mind a' 
Rómaiak  meg mofdott  kézzel könyö-
rögnek vala. Az elföKeresztyének-
is osztán szokásban vették, azért 
hogy az Apostol tiszta  kezeket kiváss. 
iTim. 2. vs. 8. jóllehet ottinkább 
értetik belfö  tisztafág  , Innen az 
imádkozó hellyekben valának kutak, 
vagy vizes edények a' pitvarban, 
ne hogy mofdatlan  kézzel járulna 
valaki elé, ebből vették az Ellen-
kezök-ís a' meg-szentelö viznek a' 
Templom pitvariban való tartáfát. 
A' külfö  mofódas  vala tehát a' bel-
fö  tisztafágnak  jele. Némellyek ke-
zeket ágyékokra tészik vala. Jérém. 
30. vs. 6. Némellyek azokkal ve-
íik valá mellyeket, mint a' Publi-
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káuus. Luk. 18. vs. 13. a'melyke-
ferves  búnak s' bűnön való bánko-
dáfnak  jele vala. Többire pedig 
kezeiket  az cg felé  ki-terjesztik  vala. 
Efdr.9.  vs. 5. JÓb.Ii.vs. 13. Siral.?. 
vs.41. iKir.8. vs.22. iTimi.vs.8. 
E' pedig jelenti az elmének az líten 
meg-fogáfára  való készfégét,  és a' 
reménféget  is , és a' jóknak el vé-
telére való. alkalmatoifágat,  ugyan-
is mikor az ember elefik  , vagy 
vizben veszedelemben forog.  vagy 
valamit kiván el-venni , akkor ke-
zeit ki szokta máshoz nyújtani. 
Jelenti továbbá ez az Iítennel való 
izövetkezéft,  s' a' véle való barát-
kozáfra  való készfégét;  mert a' ki-
vel meg akarunk békéileni , annak 
kezünket nyujtyuk. Jelenti azt is, 
hogy a' kéz óly tag, a' mellyel igen 
fok  vétket tselekszik az ember, ki-
nyujtya hát Istenhez azt , hogy 
könyörüllyön azon , hogy szentel-
lye meg és régye kedves áldozatul. 
Sóit. 141. vs. z.. Némellyek kezeiket 
tíókollyák vala, a' mely izokáfról 
láthatni. Jób. 31. vs. 16.27.  innen 

származott az imádáfnak  nevezeti a' 
Déákoknál : Adut a* e, h. e. manus 
ad ora admovere. Ezz-' jelentette 

a' könyörgö ember mind az ö Isten-
hez való szeretetit, mind alázatoífá-
gát i mert a' tfók  többire szere-
tetnek jele , és a' kit óly nagyra 
betfüiiünk,  hogy azt meg tfókoini 
nem merjük, tehát tsak meg tfókolt 
kezünket nyujtyuk ahoz. Némel-
lyek pedig kezeiket egybe szokták 
kaptsolni. s\ t, 

(17) Következik  végezetre a' láb. 
Az líten azt parantfoliya  Mófefnek 
és jófuénak  , midőn ö Felfégéhez 
közéi akarnának járulni , óldie d te 
farudit  lábadról. I Móf  3. vs. f.  Jóf. 
5 vs. 14. A' Sidók azt mondják, 
hogy az ö Papjaik mindenkor me-
zítelen láubal vitték végben az 
Illeni tiszleletet. A' dörögök is az 
ö kápolnáikban ugy jelentenek meg. 
Komában is az Aszlzanyok a' Vefta 
bálváUy-Aszszony  Házában ugy 
mennek va!a bé. A' szeretsen Ör-

szági Keresztyének-is  ezt meg-tar-
tyák vala. A' farunak  pedig íe-ve-
téfe  , vala a' szolgálatnak jele.'  Efa. 
20. vs. 2. Igy a' ki az Istenhez já-
rul meg kell vallani hogy ö az Isten 
Volgája. KeferiiJégnek  jele is vala ez. 
Ezék. 24. vs. 17, Nintsen pedig 

ked-
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t+2 URAM, TANÍTS MINKET 
kedvefebb  áldozat Isten előtt mint 
azbütién bánkódó tőrödelmes sziv. 
Tijztafágnak  jéle is ez , mert az út-
ban a' farura  ragadott por, fár, 
motfok  le-vettetik. Az Ilten elött-
is tiszta lélekkel kell imádkozni. 
Némellyek azt is gondollyák hogy 
ez bátorságnak ésbékcílegnekjele, 
és igy jelentetik, hogy az ily ember 
bátran s' békeflesefen  kiván Klen 
előtt mulatni; mivel az Izraeliták-
nál mikor a' Páfchát  észik vala a' 
fel  öltött faru  jegyzi vala , az útra 
készüléft  , s' arra való hamar in-
duláft.  Vóltanak az örvendő em-
bereknek egyéb külfö  geftufok  is, 
U. m. az ugr ándozás. 2 Sam. 6. vs. 14-
A' meg gyógyult ember-is szökvc 
ditféri  valá az lílent. Tfel  g.vs. 8. 
Igy repes vala a' keresztelö János-
is az ö Annya mehében. Luk. 1. 
VS. 41. 44. A' tapfolás  , mnfolygás, 
i>'iűss*£- Sóit. nő. vs.3. i Móf.  17-
vs. 17. s'. t. Mind ezekből pedig 
azt jegyezhetni meg: Hogy a' kö-
nyörgő embernek , a' külfö  geftu-
fok  iránt régulákot szabni nem le-
het ; mert azok nem tsak fok  és 

k ü l ö m b - k ü l ö m b f é l é k  l e h e t n e k ; 

hanem 

hanem az idötöl , az helytől, az 
alkalmatofíagtól  , az embernek ör-
vendetes vagy kedvetlen áliapot-
tyától, a' Tartományoknak szokáfó-
tól , és az Ekléliának szabatt ren-
ditől függenek.  Ezekről való ta-
nitáfomat  pedig bé rekesztem az 
Agoílon Doktor szavai val: Az imád-
kozok *z ö tejleknek tagjaival  azt tfe-
Iekeszik  , a' mi az inftáns  szentélybez 
illik: midőn térdre efnek  , kezeiket  ki-
nyujtyák , vagy artzal  a' földre  borul-
nak , vagy láthatóképpen  egyebet mivel-
nek : jóllehet  az ó láthatatlan  akarat-
tyok és sziveknek igyekezete az Isten 
előtt  nyilván vagyon , nem is szükölké-
dik ó ezek nélkül a' külfö  jelek nélkül, 
hogy az emberi szivet  meg efmérje;  de 
mind ezekkel az ember magát inkább 
fel-ferkenti  a' buzgóf  ágafobb  imádkozáfra 
f'  alázatofabb  nyögéjre, és a' mint ezek 

szlrmiznak a buzgi lélektől,  ugy 
a' léleknek buzgófágát  nevelik, inkább-
inkább órögbittk. 

(18)  Kérdés:  hói kell imádkozni ? 
Felelet.  Az 'O Tetlamentomban, 
vagy a'Sátorban; vagy a'Templom-
ban ; vagy arra felé  fordulva  kell 
vala a'Sidóknak könyörögni, x Kir. 

8. 
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144 URAM, TANÍTS MINKET* 
8. vs.30.38. Dán.6. vs. 10. De az 
UjTestamentumban eljött az iüö, a' 
melyben az Illeni tisztelet semmi 
bizonyos helyhez nem köttetett. 
A' magános könyörgő embernek te-
hát mindenütt szabad imádkozni. 
Ján. 4..VS. it. iTim. 2. vs. 8. íKór. 
i.vs.z. tsak hogy lélekben és igaz-
fágban  imádkozzék , és a' képmu-
tatásból ne légyen. Mát. 6. vs. 5. 6. 
Jobb mindazáltal ha lehet a' titkos 
házban el-rejtezni , és az ajtót is 
bézárni. Mát.ő.vs.6. Tfel.y.  vs.u. 
10. vs. 9. Luk.6 vs. 12, 9.VS. 18. 
A' közönféges  könyörgés pedig a' 
Templomban, vagyakármely  arra 
rendeltetett Házban s'heüyen meg-
lehet. Tfak  hogy nem kell ugy gon-
dolkodni mint-ha egyik hely más 
helynél magában szentebb vólna, 
s' egyhelyt inkább meg halgatná az 

Isten nz embert , mint más helyt. 
Vadnak fokán  óllyan emberek a' kik 
elégfégefnek  tartyák , ha magána-
fon  könyöröghetnek , melyhez-
képeft  a' Templombéli könyörgé-
feket  könnyen el-mulattyák. De 
bizony vagyon valamivel több hat* 
hatóífág  av 'közönféges  könyörgés-

ben* 

ben , a' híveknek meg egyező szi-
vekért és szájakért. Tfel.  4. vs12,4. 
31. Sőt mentől többen könyörög-
nek , annál kedvefebb  Isten előtt. 
Sóit. 122. vs. 4. 23. 26. Sóit. III. 
vs. 1. Ez jövendöltetett meg. Efa. 
2. vs. 3. Zak. 8. vs. 21. Ez paran-
tsoltatik. Jak. j\ vs. 14.15". 1 Kór. 
14. vs. 14. Ezt tfelekedték  régen. 
Tfel.  1. vs. 14. 24. Tfel.  3. vs". 1. 
4. vs. 24. 6. vs.6. 12. vs. f.  Azon-
ban a' kettős fonal  erölfebb  az 
egyefnél  , ugy a' meg egyező szi-
veíc többet tehetnek Isten előtt. 
Mát. 18. vs. 19. Róm. i?. vs. 30. 
Kololf.  4. vs. 12. Bizony nem hij-
jában neveztetik az Istennek Háza 
imádfágnak  Házának. Efa.  $6. vs 7. 
Mát. 21. vs. 13. Tfel.  16, vs. 13. 
Végezetre maga 'Edes Idvezitöiik 
belzédi ezek : Valiból  ketten  vagy 
bíirmun egyben gyűlnek az én neve?!*• 
ken , ott  vagyok ö közöltök.  Mát. 18. 
vs, io. De ellenben vadnak óllya-
nak-is a' kik foha  magánafon  vagy 
tselédjekkel nem könyörögnek, e-
légnek Ítélik lenni 1 ha napjában 
egyszer vagy kétszer a' Templom-
ban meg adták az adót. De több 
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URAM, TANÍTS MINKET 
ínég hátra, minden Tselédes Gaz-
dának s' Gazda-Aszszonynak nem 

tsak magánafon  ; hanem tfelédivel, 
a' kik reá bizattottak , s' a' kikről 

számat adnak , minden nap kell kö-
nyörögni , és igy a' maga Házác-is 
Templommá , föt  magát s' minden 
tfelédét  Sz. Lélek templomivá kell 
tenni , és igy __ valamiképpen az 
Templomban tiszteltetik az Isten, 
kötöles minden ember a'maga házi 
Templomában-is ugy tisztelni, u. 
m. Isten beszédét olvafni,  magya-
rázni, énekelni, imádkozni. Szük-
fég  pedig kiváltképpen ezt tfele-
kedni az Egyházi Tanítóknak a' 
magok Házakban , hogy az ö ma-
gok példájokkal a' reá bizottatott 
Halgatókat-is azon kegyeilégnek 
gyakorláfára  jobban fel  indithaífa-
nak. Emlékezem szüntelen arról, 
és bizonyfágok  mások-is , mely 
nagy szorgalmatoflaggal  vitte vég-
hez az én b. e. Idv. 'Edes Atyám, 
mind a' közönféges  Gyülekezet-
hez ; mind pedig a' maga Házához 
való tisztit. Soha otthonlétében, 
ha egélíége vólt a' Templomot el 
nem mulatta. Ha a' harang szót 

meg 

IMA'DKÖZNI.  Luk. XI. i. 147 
meg hallotta , a' Vendégfégböl-is 
ki költ , és a' Templomban" ment. 
Söt útra akarván indulni, ha a1 íze-
kén-e fel  ült—is, de ha a'harang szó 
ott érte, a' szekérböl le szállott s' 
a' Templomban ment. A' maga 
Házából nem tsak Oskolát tsinált, 
tanítván mindennap bennünket a' 
tisztességes tudományokra szünte-
len; hanem Templorhot-is tsinált, 
mindennap reggel, s' eftve:é:el  előtt 
s' étel után könyörögnünk kellett, 
az Uri Imádfágot  azon kívül , az 

Apostoli Hitnek formáját  és a' Tíz 
par'antfolatokat  el mondattuk , a' 
Bibliát nem tíak olvaftuk  ; hanem 
a' Sz. Hiftóriakat  könyv nélkül el 
kellett mondanunk. A' rövidebb 
Sóltárokat könyv nélkül mindennap 
el kellett énekelnünk , minden 
hoszszabb Sóltárból pedig avagy 

tsak a' két elfő  verfet  könyv nélkül 
a' maga nótáján egymás rendiben 
néha ötvenig-is el kellett énekel-
nünk, egyéb Virtufokat  gyakarol-
nunk , igy igyekezett minket mint 
igen jó és Bölts Atya az Urnák 
félelmében  fel  nevelni. A' mel-
lyért légyen az ö emlékezete min-
denkor áldott. G i (19) 
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148 URAM, TANÍTS MINKET 
09) K^dés: Mikor kell könyö-

rögni? Felelet.  (1) Az Apostol azt 
mondja. iThef.  j. vs. 27. szüntelen 
imádkozzatok.  Luk. 18. vs. 1. Eféf. 
6. vs. 18. az az: az ember elméjé-
nek a' könyörgéfre  mindenkor ké-

szen kell lenni , hogy mihelyt az 
idö s' az alkalmatofíág  engedi s' ki-
vánnya mindjárt imádkozhafTék,  és 
az lítenröl való elrnélkedéfre  s' a' 
mennyei tárfalkodáfra  mindenkor 
késznek találtathaílék. (11) A'rö-
vid és Istenes fohászkodáfok  min-
denkor mindenütt és a' munka 
közben-is végben mehetnek s' an-
nak időt s'órát nem kell szabni, és 
a' ki nyomorufágban  , kifértetben, 
véletlen vétekben vagy hirtelen 
való betegfégben  élik , annak-is 
bizonyos időt szabni nem lehet; 
mert akár mikor ki töltheti az ö 
lelkét Isten előtt. Sőt néha a' Sz. 
Lélek-is hirtelen fel  buzdittya az 
embert a' könyörgéfre  , a' kinek 
munkája szabados , és bizonyos 
idöhez szabni nem lehet. Ján. 3-
vs. 8. (III) A' rendes és minden-
napi kegyeifég  gyakorláfának  pedig 
akár magános , akár Háziakár 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. 149 
közönféges  légyen az , ízükfég  bi-
zonyos oráts'idöt rendelni; kivált 
a' közönféges  könyörgéfekre  kü-
lömben egyben gyűlni' nem lehet, 
mert az emberi élet fok  bajjal köt-
tetett egyben, és igy az embernek 
minden szempillant'ásban, avagy 
tlak áimában könyörögni nem lehet; 
és igy a' mint "mindenekben ugy 
ebben-is jó rendet kell tartanunk. 
Azonban ekképpen elménkből a' 
rtftféget,  henyéléft  s' lomhafágot  ki 
verjük. De végezetre eleitől fog-
va, az Istennek Sz. emberei mind 
az 'O s' mind az Uj Testamentom-
ban-is ezt tfelekedték,  az az , a* 
magok rendes könyörgéfeknek  bi-
zonyos időt s' órát szabtanak, a' 
niellyet alább mindjárt lehet látni. 

(20) A' Sidók régi időktől fogva 
a' könyörgéfnek  minden nap három 
nevezetes időt szabtanak vala, a* 
sslint ezt a' Dániel példájából ta-
nóllyuk. Dán. 6. vs. 10. a' ki nap-
jában báromszor.könyörög vala. A' mely 
rendelt időket óly szorolfan  meg-
tart vala, hogy a' Király parantfo-
lattyát meg-vetvén készebb vólna az 
oroszlánok torkában vettetni, mint sem azokban a' könyörgéít el mu-

G 3 látni. 
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látni. Mitsoda idők lötceneklégyen 
pedig azok. a' Sz. Dávid meg ma-
gyarázza. Sók. ss- vs. 18. Eftve, 
reggel és délben imádkozom. A' Sidók 
a' reggeli könyörgéít Ábrahámnak, 
a'delit Ifáknak,  az eítvélit a'Jákob 
rendeléfénektartyák.De  inkább vólt 
ezekben tekintet az áldozatokra, a' 
mcllyekkel minden reggel és eítve 
áldoznak vala , és az áldozatoknak 
tagjai egész éjjel az óltáron égnek va-
la. Azt is mondják a' Sidók, hogy 
Gamáliel, mindennap 18 könyörgé-
feknek  el-mondáfát  parantfolta.  A' 
Pogányok-is reggel és eítve szoktak 
vala imádkozni. A' Muhammed ta-
nítványi pedig minden nap ötszer 
könyörögnek, u. m. Hajnalban, 
napfeljövetelekor.  Délben, dél ti-
tán , s' a' naplemenetelekor , néha 
pedig naplemenetele után. és éjfél-
tájban-is , az utólfó  könyörgéfek 
leghoszszabb ; mert azt mondják, 
hogy a' buzgófágnák  nevekedni 
kell, és az utólfó  jó tselekedetek-
nek nagyobboknak kell lenni az 
elföknél.  Ezeket a' rendek idököc 
pedig óly szorolTan meg tartyák, 
hogy a' könyörgéít ezekben még a' 
tengerben vettetett ember, vagy 

szülendö Aszszony-is büntetetlen el 
nem mulathattya. 

(21) Az elfő  Keresztyének-is,  a' 
régi Sidókot követvén a' könyör-
géfnek  bizonyos időt szabtanak. u. 
m. Reggel, étel előtt s' étel után, 
eítve és éjtzaka könyörgöttenek, 
a' mellyért, Conítántinus M. elfő 
keresztyén Tsászár-is ditfértetik. 
Némellyek pedig azt bizonyos orá-
hoz-is szabták , könyörögvén, há-
rom, hat,- és kiientzórakor. En-
nek pedig külömb külömb féle 
okait adják. Mivel némellyek azt 
mondják , hogy a' Sz. Lélek há-
rom órakor szállott le az Apoíto-
lokra. Péter enni akarván , hat 
órakor méne imádkozni a' vatsorá-
ló Házban , Péter pedig és János 
kiientz órakor mennek vala a'Tem-
plomban imádkozni. Máfok  azt 
mondják hogy a' reggeli könyörgés 
néz a' Kristus fel  uímadáfára  , a' 
déli az ö menyben fel  menetelére, 
az eítvéli pedig az ö kinsze'jvedé-
fére.  Némellyek azt mondották, 
hogy mindennap hatszor kel imád-
kozni , u. m. Hajnalban , három, 
hat, kiientz órakor. Eítve, a'ka-

G 4 kas 
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152 URAM, TANÍTS MINKET 
kas szóilás tájban , mindezeknek 
bizonyos okát adván t.i. hogyhat-
napokan teremtette Isten a' világot, 
s'.c. Némellyek ugy Ítéltek, hogy 
mindennap hétszep kell könyörög-
ni , a' mint Dávid tselekedett. Áz 
inoftani  Görög Ekléfiákban  , min-
den innep napján , Űrnapján , és 

szombaton eftve  felé  a' Templom-
ban mennek, és éjjeli két ó.akor 
minden ember , tsak egy marad 
ötthonn a' ház örizetire , és ott 
vadnak reggelig , énekelvén és 
imádkozván. Napkeletkor haza 
mennek és kilentz óráig semmit 
nem esznek, és akkor ifmét  a' Tem-
plomban vadnak. Angliában pedig -
és Belgiumban ifmét  más szokás 
vagyon, ugy Német Orfcágban  és 
Helvétiában. Az ellenkezők min-
dennek azt parantfollyák  hoay nap- • 
jában háromszor konyörögjen. A-
zon kívül a' Papirendnek vadnak 
hét arra rendeltetett orái , u. m. 
Reggel, egy , három , hat és ki-
lentz órakor, eftve,  és az után; 
mert reggel születetr a' Kristus, 
egy órakor vitetett Pilátushoz, 
három órakor oftoroztatott  meg, 

hat 

hat órakor feszittetett-meg,  kilentz 
órakor hólt-meg , eftve  vétetettle 
a' keresztfáról.  s'. t, s'. t. 

(22) (IV) Nem kell az időnek 
szakaszaiban titkot kerefni  ; mert 

a' babonáfág,  nem-is kell ugy vé-
lekedni , hogy egyik idő a' mafnál 
magában szentebb vólna ; hanem 
ebben tsak arra kell figyelmeznünk, 
hogy óly időt válaszszunk, a* mely-
ben jobb rendel, jobb móddal s' 
álhatatafobban  véghez vihelfük  a' 
mi tisztünket. (V) Nem lehet min-
deneket azon időre kötelezni; mert 
nem minden idő alkalmatos min-
dennek ; némellyek ugyan magok 

szabadfágokban  lévén mindenkor 
rá érkeznek; de a' szolgák állapot-
tya más , a' kikre-is vigyázni kell, 
a' mint-hegy a' jól rendeltetett kö-
zönféges  Tárfafágokban  ezekre-is 
vigyáznak. (VI) Jóllehet az Isten 
a' könyörgéfnek  semmi bizonyos 
idöt-nem szabott , mindazáltal a' 
mellyet az Ekléíia és a' Tselédes 
Gazda szabott, azt meg kell tarta-
ni , el nem kell mulatni , vagyha 
el mulattyuk kéntelen , azt igye-
kezzük mászszor ki pótolni. (VII) 
Ezzel mindazáltal a' Sz, Lélek sza-
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T54- URAM, TANÍTS MINKET 
bados munkálkodáfát  nem köttyük 
bizonyos idöhez , nem-is kell en-
nek rendkívül való fel  inditáfác  vár-
ni; mert a' mi kötöleífégünk  nem 
attól függ  ; hanem az Isten paran-
tsolattyától, a'kinek mindenekben ' 
engedni tartozunk. 

(23) (VIII) Közönfégefen  tehát 
akkor s' anyiszor kell imádkozni, 
a' mikor s' a' mennyiszer kiványa 
a' Keresztyén Magiftrátufnak  és az 
Ekléfiának  rendeléfe,  a' hói élünk-
E' pedig tsak nem minden Tar-
tományokban külömböz. Magá-
nafon  pedig és a' maga tselédivel 
mindennap kell az embernek kö-
nyörögni ; mivel a' mindennapi-
kenyeret kell kérni, a' mint vagyon 
az Űri Imádfágban  , az esséle kö-
nyörgéfeknek  óráiról s' számáról 
maga-is ki ki tehet rendeléft.  (IXJ 
Ha a' közönféges  szokáfranézünk, 
tehát ez következendő időknek 

szakasziban kell imádkoznunk min-
dennap. (a) Reggel és e/t  ve. Sóit. 
5. vs. 4. Márk. 1. vs. 35. Sir. 2. 
vs. 19. TfeT.  lő. vs. 2f.  (b) Min-
den munkához való fogás  előtt  s' annak 
tl-végezéfekor.  Ján. i i . vs. 41. Ján. 
17. vs. 4, Idevaló a' Tudós Bafilius 

iméfe-is  : Ha valami munkához fo-
gándosz , el főben  h'tvd  ftgitfegül  az Lí-
rát , és midin azt el-végzed , el ne 
mulajfad  hálákat adni. (c) Továbbá 
minden emberekben mint-egy bó 
oltatott szokás, hogy étel előtts'étel 
után imádkozzanak," a' mellyet ma-
gais 'Edes Idvezitönk el nem mu-
latott. Mát. 14. vs. 19. Ján. 6. vs. 
2.3. Krifóflómufnak-is  ide való ama' 
jeles beszéde : Mondhattza-meg  én-
nl-kem! tnitsodís  oríz'.val  nézheted  a* 
napot ? ha annaké'ótte  nem imádándod 
azt , Ű'  ki annak vidámító  fugárait  a' 
te szemeidhez ereszti.  Hogy hogy é sz 
az asztalróP.  hanemha e'föben  imádán-
dod azt, al ki tenéked annyi jót óján-
dékozott0.  Mitsoda  1 eménféggel  adud 
magod álomnak ? hanem ha az álmot-
lanfág  és éjszakai félelmek  ellen , ma-
gadat elfóben  a könyörgéfnek  hathatós 
erejével az Isten  oltalmában által tészed. 
Láfd.  5Móf,8.  vs. 11—14. (d) A' hr-
dakozáfnak  idejekor-is a' szerericfés 
ki menetelért mindenkor imádkoz-
nak vala. iSam. 14. vs.30. 4Móf.  10. 
Vs.35. Kelyfel  Uram,  és Jzéledjenek-ela' 
te ellenfégid,  és fussanuk-el  a* kik tégedet 
gyűlölnek a teortz  íd előtt.  I Chrón. f. 
•vs.20.2Chr0n.20.vs.! 1. és 14.vs.11. 
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Igen jeles az a'tábori könyörgés mel-
Wec a'maga Vitézinek formált'ama* 
JNagyConílantinus eliö Keresztyén 
U a l z á r : Tégedet  egy Ijiem  efmérünk, 
tegeda Királyunknak  vallunk, tégedet 
feg'tfigűl  ki vünk. Te  vagy a' mi'gyó-
Zedelmünk  , te általad  győzzük-üeg 
ellenfégeinket,  Tenéked  köszonünk min-

. den jókat,  d mellyekkel élünk, egyebe/ 
ket-is tsak egyedül te tőled  várunk. 
Továbbá  a!ázatófan  k inyö günk tenékedr 

tart  (ad  meg d mi Fejedelmünket  Con-
ftántinufl  és az ö Fi,u  fkáig  békefjég-
ben. ( e ) Végezetre azt-is tudják 
mindenek , hogy kiváltképpen a' 

szorongattatáfnak  idején gyakran és 
igen buzgóíágos indulattal kell 
imádkozni. Sóit. vs. ij-.< lób. 
vs. ii. 27. vs 9. Mát.26. vs.38.39! 
Jak. j. vs. 13. 14. Sid. 5. vs. 7 8 
Ugyan-is a' mely félelmes  gondo-
latokat s' gondokat a' nyomorufá-
gok a* mi sziveiukben béöntenek, i 
azokat az iften  kegyelmének kebe! 
lében ekkor ki öntyük. 

(24) (X) Jóiléhc't pedig az ilíyen-
»' ezekhez hafonló  alkalmatoílások 
idején és mindennap-is könyörög-
nünk kell ; de hányszor s' mikor, 

arra 

arra bizonyos régólát nem lehet 
szabni : bizonyára avagy tsak tö'ob-
szer reá érkeznék az ember napjá-

ban a' könyörgéfre,  mint sem izo-
kott könyörögni , mert minden 
órában avagy tsak egyszer lehetne 
könyörögni, ha nem fok  beszédü 
imádfággal,  de igen rövid hálaadó 
és könyörgö szivbéli fohászkodálfal, 
és elég szégyen a' Keresztyén em-
bernek, a'ki Istennek Papja. Jelen. 
1. vs.6. ha a'Pogányok, ha a'Sidók 
ennek a' kegyelíegnek gyakorlála-
ban ötet meggyőzik. (XI) Jobb 
tehát-rövid es buzgófágos  könyör-
géfeket  gyakran mondani. iThef. 

vs 27. mint-fem  hoszszu kö-
nyörgéfeket  kevélszer. Mát.6. vs.7. 
Peld. 10. vs. 19. 1 Kir. 18. vs. 26. 
27. Ugyan-is a' hoszszu könyörgés 
fokszor  unalmot , reftféget  szerez 
az emberben , és igy hijában való-
vá téizi a' könyörgéft,  főt  félhetni 
akkor, ne hogyazlften  nevét vagy 
hijában végyük fel  ; vagy abban a' 
vétekben elfünk  , a' mellyet Idve-
zitönk kárhoztat. Mát. 6. vs 7. a' 
mely tulajdonképpen a' Görög szó-
nak ereje szerint áll , az azon egy 
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dolgot jelentő szóknak hijjában és 
maga mutagotáfából  való gyakor és 
fukíégtelen  el-mondáfában,  ugy Ítél-
vén, hogy az Isten minket külömben 
meg nem halgat. A' mely vétek a' Po-
gányok könyörgéfében  uralkodott, 
a kik ugy ítélnek vala, hogy az ö bál-
ványaik annál jobban megérthetnék 
őket, mentől többször eíöttek azon 
egy dolgot és szót el mondanák. 
Ha pedig a' jó példákra kell figyeli 
meznünk, ugyláttyuk, hogy mind ' 
a Jvnftus  ; mind az Apostolok, 
mind a' régi l'zentek igen rövid for-
mulákká! kőnyörögtenek. Î y imád-
kozott Mófes.  4 Móf.  i2."vs. 13. 
Gédéon. Bir. 6. vs. 9. Sámuel. 
1 Sam. 8; vs. 6. Néhémiás 2. vs. 4. 
Esséle könyörgéfekkel  rakva vagyon 
a'Sz.DávidSóltáros könyve. Láfj...  -í 
Mát. 15. vs. 22. 25. ~z6. vs. 39.. 
Tfel.  t. vs. 24. sr. t. Ily rövid vala 
az O Testamentombéli Fö Pap kö-
nyörgéfe-is,  a' tisztuláfnak  innepe-
kor : Mi  Urunk  l fenünk  tessík  tené. 
ked, hogy ez az ejztendó  meleg és efos-
légyen, Ne  vétejfék-el  a' Királyi  Pál-
tza a' Judittól.  Ne  szükölködj  ék a" te 
néped, ne hogy ételért  egyik á'm áfára 

szo-

Jzirullyon.  Ne-is  halgasd meg az utón 
járók, könyörgéfeket  , az az minden-
ben ; mert az uton-járo másokra 
nem vigyáz , tsak magára , egyik 

szelet kér, máíik eföt  , hideget, 
vagy meleget vagy szárazfágot  s' 
nem figyelmez  arra, mi vólna hasz-
nafobb  az egész földnek. 

(25)  Kérdés.  Mitsoda nyelven 
kell imádkozni ? Felelet:  A' mi az 

Istent nézi, ö minden nyelven meg 
érti a' mi imádfáginkat,  és igy a' ma-
gános ember azon a' nyelven kö-
nyöröghet , a' mellyen tettzik néki; 
de a' közönféges  és Házi könyör-
géfekben  más emberekre-is kell vi-
gyázni, óly nyelven kell hát imád-
kőzni , a' meliyet mind, avagy tsak 
többire értsenek , és igy áment 
mondhassanak , az az született 
nyelvén minden Nemzetnek, vagy 
a' mely a' hellyet vagyon. Ezt pa-
rantfollya  az ApoftoL  1 Kór. 14. 
vs. 16. 17 19 23. Mert  ha idegen 
nyelven könyörgök a' Gyülekezetben, 
az én kónyörgéjemnek értelme haszontá-
lán ; ttgyan-is  a' tudatlan  ember mimó-
don mond a1 te haláadáfodra  Áment, 
mert nem tudja  mit mondasz : és más 
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i6o URAM, TANÍTS MINKET 
abból nem épül: azért a' Gyülekezetben 
inkább akarok ót (zót  szóllani értelem-
mel , hogy nem mint tiz  ezer Jzót  idegen 
nyelvvel. Ha azért az egész Gyüleke-
zet egyben gyűl, és mindnyájon idegen 
nyelveken Jzóllanak  , ha bé mennek d 
tudatlanok  vagy a hitetlenek  , avagy 
nem azt mondj áké J;ogy  bolundfágot  tse-
lekesztek  ? s\ t. 

(26) Kérdés  : A' könyörgö em-
bernek magától kellé könyörgéft 
formálni  ? vagy pedig a' másoktól 
formált  könyörgéfekkel  kell élni s' 
imádkozni? Felelet,  ( i ) Ha a'for-
mulákon értetnek a' Sz. írásban 

széllyel a' Prófétáktól,  a' Kriltus-
tól s' az ö Tanitványitól és más 
Sz. emberektől el mondatott kö-
nyörgéfek,  igen-is azokkal kell él-
ni , kivált a' mellyeket az líten 
meg-is halgatott , és valameddig a' 
mi könyörgéfiinket  onnan ki sze-
degethettyük nem kel! máfuvá  fo-
lyamodni; mert az iítennek bef/é-
de a' könyörgéfeknek  mélyféges 
kútfeje  , és az líten azokat igen 
kedvelli. (1) De ha a' formulá-
kon a' Tudós Emberektől irt kö-
nyörgéfeket  értyük , akkor e' kö-

ve t-

vetkezendő dolgokot meg kell je-
gyezni. (a) Az elfő  Keresztyének 

semmi bizonyos formulákhoz  ma-
rokat nem kötik vala; hanemelfö-
ben az Uri imádfágot  el-mondják 
vala, azután magoktól ugy könyö-
rögnek vala , a' mint az alkalma-
toíTág kivánta, azután pedig a' ke-
gyeflégnek  gyakorláfában  való hi-
degfég  , a' tunyafág  és tudatlanfág  ' 
adott alkalmatoíTágot arra, hogy 
a' könyörgéfeknek  bizonyos for-
mái le-irattatnának , es igy fenki-
nek a' magától formált  könyórgeít 
addig el-mondani nem szabadvala, 
mig a' Tudóílobbaknak azt meg 
mutatná, (b) Szabad az embernek 
más formulájával  élni , de szabad 
magától-is könyörögni , egyik sem tiltatik az lítentöl , tsak arra kell 
vigyázni, hogy a' ki magától kö-
nyörög , ne "hogy az líten nevét 
vágy hijában végyefel;  vagv abban 
a' Pogányok vétkében eíTék , a' 
mellyet tilt'Edes Idvezitönk, Mát. 
6. vs. 7. A' ki pedig más formulá-
jával él meg láíla, ne hogy azáltal 
a' könyörgéshez illendő buzgóik-
got, fiáyelmeteíTéget,  és a' könyör-
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162 URAM, TANÍTS, MINKET 
géfnek  Tudományában való épüle-
tet el-mulaífa.  (c) Az Egy-Házi 
Tanítónak ahoz kell szabni ebben 
magát a' mit az Ekléíiabölts okokra 
nézve jobbnak.itél ; és jóllehet a' 
mindennapi könyörgéfek  iránt kü-
lömböznek; de ugy láttyuk, hogy 
minden Nemzetben való Ekléfiáink 
avagy tsak abban meg egyeznek, 
hogy a'Sákramentomoknak ki szol-
gáltatáfakor,  az Egy-Házi Tanitó, 
arra rendeltetett formulával  éllyen. 
(d) A' magános könyörgő ember-
nek itt-is nagyobb szabadfága  va-
gyon, arra kell mindazáltal igye-
kezni, hogy minden ember a'kö-
nyörgéfnek  Lelkével birjon, s' tud-
jon magától minden alkalmatofíagra 
könyörgéít formálni,  mert ez az 
igaz Keresztyén embernek Papi 
tiszte. Vadnak ugyan fok  könyör-
géfes  könyvetskék  ; de hátha azok 
el vesznériek, fokán  nem tudnának 
könyörögni. Nem a' végre irat-
tottak azok, hogy fenki  másképpen 
ne könyörögjen, hanem hogy tud-
jon s' tanullyon ki ki magától-is 
óly fohászkodáfokat  formálni.  Az 
én tzélom-is ebben az egész köny-

vet* 

vetskében az , hogy minden tud̂  
- hasson magától minden alkalmatof-  1 

í ságra rövid és buzgófágos  fohász-
kodáfokat  formálni  , és ne kénte-
leniteflek  mindenkor a' könyörgé-
fes  könyvre szorulni s' futni. 

(27) Kérdés:  Hát az Uri Imád-
fágot  elkeli mindennap mondani? | 

Felelet.  Igen-is. (a) Mert a' Kristus 
níaga parantfollya  : Mát. 6. vs. 9, 
Ti  azért igy imádkozzatok.  Luk. II. 
vs. 2. Mikor  imádkoztok  , ezt mond'  | 
játok,  (b) Mert annak kéréfi  min-
den napra illenek, a'mellyetavagy 

tsak az a' kérés bizonyitt, a' mely- | 
ben a' mi mindennapi kenyerün- | 
ket kérjük, (c) Mert a' régi Ke-
resztyének-is azt tselekedték, úgy-
mint a' kik fundamentumul  feltet-
ték s' el-mondották az Uri Imád-
fágot  , az után hozzá ragasztották 
mint-egy a' magok fohászkodáfokat. 
Ma pedig a' mi könyörgéfünket 
elöl szoktuk botsátani, a' mellyet 
az Uri Imádfággal  bé rekesztiink 
azért , hogy ha valamit el-fclejtet-
tünk és el-mulattunk, azt mint egy 
fummában  kötvén, a' Kristustól ta-
nólt imádfágban  az Isten eleiben 
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i(54 URAM, TANÍTS MINKET 
botsássunk. Kérdés.  Úgyde a' Krjs-
tus Tanitványirói fohól  sem olvas-, 
íuk a' Sz. Írásban hogy ezzel élté-
nek vólna ? Azonban nem-is illik 
minden ember szájában; mert a' ki 
vonaglik és a' halálhoz közelit, 
hogy hogy kérheti még-is a' min-
dennapi kenyeret. Felelet:  (a) Az 

Kristus Tanítványi kétség kivül 
meg-tselekedték azt a' mit az ö 
Mederek parantfolt,  és jóllehet 
azt az Sz, írásban nem oIvaíTuk; 
de azért tagadni éppen nem lehet. 
Ugyan-is nem minden Hiítóriák s' 
meg lőtt dolgok irattattak-meg a* 
Sz. írásban. Azok sem Írattak mind 
meg a' mellyeket a' Kristus tseleke-
dett. Ján. 21. vs. 25. Azt sem ol-
vaíTuk, hogy Illyés Eliféuít  Prófé-
tává , Hazaelt Siriai Királlyá fel-
kente vólna, 'a mint az Isten pa-
rantfolta  vala. Azt sem olvaíTuk, 
hogy az Apoílolok, Atyának Fiú-
nak és Sz. Léleknek nevében Ke-
reszteltenek vólna, mindazáltal el 
hiszszük hogy azt a' Kristus paran-
tfolattya  szerint Mát. 28. vs. 19. 
mint engedelmes és Sz. Lélektől 
vezéreltetett Tanítványok véghez 

IMA'DKŐZNI.  Luk. XI. 1. 1 el-
vitték. (b) A'könyörgő ember nem 

tsak magaért könyörög az Uri 
imádfágban  ; hanem minden Fele-
baráttyáért, nem mondja : Add-
meg az én mindennapi kenyeremet; 
hanem a' mi kenyerünket, és a' Ke-
resztyén embernek tiszte az, hogy 
a'más sziikfégeit  ugy véllye, mint-
ha magáéi volnának , miért ne 
mondhatná hát el ezt a' vonagló 
ember-is? Azonban a' kenyér nem 

tsak ételt s* italt tészen ; hanem 
mindent a' mi ez életre tartozik, 
a' vonagló embernek pedig kenyere, 
az ö teíti fájdalmitól  való meg 
enyhüléfe  , és hellyénlévö tsendes 
elmével ez élétböl való ki költözéfe, 
ugy hogy a' kenyérnek kéréle alatt 
ez az kivánfág-is  bé foglaltathatik. 
Szűnjél  meg Uram  én tőlem, hogy vegyek 
erőt,  az én ki-muláfom  előtt.  Sóit. 79. 
vs. 14. A'Régieknél  a' babonaíágból 
vala, hogy a' Keresztfég  előtt fenkit-
is erre az Imádságra ne tanítanának. 

(28) Látók eddig tehát azt: 
Hogy hogy kellessék a' Keresztyén 
embernek a' könyörgéshez késziil-
ni. Miképpen kellyen könyörög-
ni. De immár (III) azt-is meg 
kell tanólni : Mit kellyen a' kö-

nyör-
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166 URAM, TANÍTS MINKET 
nyörgö embernek a'könyörgés után 
tselekednie? Hálákat kell (a) adni 
az Iítennek , hogy ö Felíege a' 
Keresztyén embert a' maga Sz. szine 
eleiben állítani, Sz. Lelke által a' 
könyörgéfre  indítani , annak vég-
ben vitelére fel-fegilleni  , maga 
előtt el szenvedni méltóztatta V 
ötet bűneiért meg nem emésztette. 
5-Móf.  f.  vs. 24. Bír. 6. vs. 22. 27. 
Efa.  6. vs. Meg kell vallani az 
ö könyörgéíenek hibáit s'botfánat-
tyát kérni. 2Chrón. 30. vs. 13.19. 
20. és egytzerfmind  annak meg-hal-
gatáfát,  kéréfmek  meg ad áfát  tsak 
az Iítentöl a' mások nevében igen 
aláz'atofan  kell kérni. Ján. x6. vs* 
23. A' mellyet tselekedni igen fo-
kán el-mulatnak, avagy tsak a' kö-
zönféges  könyörgéfekben  , és azt 
a' Templomban meg nem várják, 
hanem mihelyt az éneklés el-kez-
detik, onnan ki futnak  , nem kü-
lömben mint ama' kilentz háládat-
lan bélpoklofok.  Luk. 17. vs. 17.18-
(b) Valóban meg kell vifgálni, 
hogy-ha a' könyörgö-ember jobbá-
letté a' könyörgés után ; mert le-
hetetlen dolog hogy az I ltennel 
való tárfalkodásból  s' beszélgetés-

böl 

bö! szentebbeknelégyünk : a'mint 
az' emberek között-is óllyanná lé-

szen többire az ember, mint az a' 
kivel táríalkodik. 1 Kór. 15-. vs.33. 
A' ki tehát az lítennel táríalkodik, 
az, az ö természetinek, az az tö-
kélleteífégeinek  részefévé  lészen. 
2 Pét. 1. vs. 4. Az líten égö tüz, (j 
2 Mof.  24. vs. 17. a' ki annak ke-
mentzéjéböl ki jö , a'bűnnek falak-
jától meg friífeltetettnek  kell lenni. 
Dán. 3. vs. 25. Az líten világolfág, 
föt  világoífágoknak  Attya, ján. 1. 
vs. 9. a' ki övéle mulat meg kell 
annak fényefedni.  2 Móf.  34. vs. 29. 
Mát. s- vs. i(5. íján. 1. vs. 6. 7. 
(c) A' könyörgés után az líten fe-
leletét békességes türéífel  kell várni; 
nem külömben mint azok a' kik a' 
Fö Rendeknek Suppiikátziót adnak 
bé, és mint ama' Bethefda  halaító 
méllett fekvő  betegek várják vala 
az Angyalnak le-szálláfát.  Ján. 5. 
vs. 3. 'Es mint a' Próféta  vigyáz 
vala arra, mit szóllana néki az Ur. | 
Habak. 2. vs. 1. Azt kell mondani 
a' Prófétával:  'En  pedig az Úrra  né-
zek , várom az én szabaditáfomnak 

Isten  ét és meg-balgat engemet az én 
Ifié-
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Ijienem.  Mik. 7. vs. 7. Azt kell mon-
dani a' Sz. Dáviddal. Meg  hallom 
mit szóll az Ur  Isten,  mert kétfég  nél-
kül szóll b eke ÍJ  eget, kétfég  nélkül közli 
vagyon az ó szabaditáfa  az ötet  félök-
hez , hogy lakozzék a' ditsöjfég  a' mi 

f  öldünkén. Az Ur-is  minden jót ád hogy 
a' mi földünk  meg teremje az ö gyii-
möltsét.  Sóit. 85". vs. 9. 10. 13. A' 
Sidó Doktorok-is a'rendes könyör-
géfek  után ezt mondják vala : Lé-
gyen Uram  a' te  jó akaratod,  hogy la-
kozzék a' mi Nemzetünkben a' 

szeretet és az atyafifág,  hogy láfd-
meg a' mi gyalázatunkat és tekintsd-
meg a' mi nyomorufáginkot.  (d) A' 
mit kivánt a' könyörgő ember to-
vább-is kell kerefni  s' kérni az 
Mentől , és járullyon bizodalom-
mal a' kegyelemnek'székihez, hogy 
irgalmaífágot  és grátziát̂ nyerjen, 
az alkalmatos időben való fegitfégre. 
Sid. 4. vs. 16. de ne békételenfég-
gel, hanem nagy alázatofan.  Igy 
könyörgött Ábrahám hat izben egy 
más után a' Sodorna meg-maradá-
fáért.  1 Móf.  18. Ezt mondván: 
Ne  haragudjék az én Uram,  irné noha 
én por és hammu vagyok , kívánnék 

még 

mégegyszer szóllani. vs. 31. A ' S z . 
Pál Apostol-is háromszor könyör-
gött , hogy a' Sátán tfapdofó  An-
gyala ö töle el-távoznék. 2 Kór. 12. 
vs. 7. 8. A' Sz. Dávid-is ugv kö- . 
nyörög : Egy dolgot  kértem az Úrtól, 
moft-i,  azunt kérem, hogy lakhassom az 
Urnák  házában életemnek minden ide-
jeben, és lá'hassam az Urnák  Szépfé-
gét, és látogat  hassam az ö Templomát. 
Sóit. 27. vs. 4. Meg-is halgattya 
az Iílen az illyen könyörgő em-
bert, a'mint'Edes Idvezitönk nem 

tsak példabeszéddel ; hanem maga 
szavaival-is ezt bizonvitta. Luk. 

18. vs. 6. 7. 8. Az Isten  ha el-halasz-
tya-is ; de meg-szabadittya  azokat 
hamar , a' kik ö hozzá kiéiítanak  éjjel 
és nappal. Az meg adáfnak  idejét 
Pedig az Iítenre kell bizni, mert 
nem a' mi dolgunk tudni az időket, 
a' mellyek az Atva hatalmában 
vadnak. Tfel.  1. vs. 7. ö Felfége 
tudja, mikor kell meg-adni, a' mi-
kor ö Felfégének  ditsöíTéges , Fe-
lebarátunknak épü'etes, minékünk 
Pedig IdveíTéges. Bizzuk hát ezt 
az Iítenre. 'En  annako^áért tenéked 
'gy könyörg ök Ura  n ; a' le jóvóltodnak 
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meg-jelentéfének  ideje vagyon. IJlen 
cC te irgalmajfágodnak  fokfágában  hal• 
gafs  meg engemet, a te Jzabaditáfod 
felöl  való igérelednek igajjágában. Sóit. 
69. VS. 14. A' te kezedben ajánlom 
azért az én lelkemet,  mert meg-váltoltál 
engemet Uram  , Igasságnak  erös Istene. 
Sóit. 31. vs. 6. Mik. 7. vs. 7—10. 

(19) Eddig láttuk ; kihez kell 
könyörgéfünket  botfátanunk  ? Azt-
is elé-adtuk: Mitsodáfnak  kell len* 
ni a' könyörgö embernek és mi-
képpen kellyen könyörögni ? kö-
vetkezik immár a' Harmadik  , t. i. 
Mikért és kikért kellyen könyö-
rögni ? (1) A' könyörgö embernek 
kell az Mentől jókat kérni. Jak. 4. 
vs. 3. még pedig minden jókat; de 
az Mennek akarattya szerint. 1 Jan. 
f.  vs. 14. Leg elföben  pedig azokért 
a' dolgokért kell könyörögni , a' 
mellyek az Isten ditsöilégére tar-
toznak. Mát. 6. vs. 33. Azután  a' 
mellyek a' mi Lelkünk idvességét 
nézik. Sid. 13. vs. 9. Ugyan-is: 
Mit  iasznál valakinek ha a' világot 
meg-»\eri-it  , ha az ó lelkét el-veszti-
Mát/16, vs. 26. 1 Kór. 9. vs. il> 
Végezetre,  mind azokért, a' mellyek 

a' mi teiti életünknek békelTégére 
s' tápláláfára  tartoznak. 1 Móf^S. 
vs. 20. 21. a' hói a' Jákób kivánaz 
Mentől, örizetet , ételt, öltöze-
tet , békeíTéget. Zak. 10. vs. 1. 
i Sam. 1. vs. 10. Igen nevezetes a' 
Jábefnek  könyörgéfe  , d ki but foha  sem látott.  1 Chrón. 4. vs. io. Mind* 
ezeknek pedig fummája  az el-mon-
dott rendel béfoglaltatik  az Uri 
Imádfágban  , a' mely az egész Tör-
vénynek s"Evangyéliomnak-is fum-
mája. Mát. 6. Luk. 11. Itt pedig 
meg kell .jegyezni, (a) Azokért 
kell kivált könyörögni, a' mellyek 

szükfégefebbek.  Mát. 6. vs. 8. 32. 
Mikor az ^ líten Salamonnak ezt 
mondá: Kérj  a' mit akarsz, hogy adjak 
néked. 1 Kir. 3. vs. f.  ö ércelmes 
és bölts szivet kére. vs. 9. a' mel-
lyért-is nem tsak böltseíTéget, ha-
nem gazdagfágot  s'ditsösségetnyere 
Iítentöl. vs. 12.13 Debizonyigen 
kevés Salamon találkoznék ma , a* 
ki a' böltseíTéget fellyebb  betsülné 
a' gazdagfágnál.  Söt fokán  vadnak 
óllyanak, a' kik nem hogy magok-
nak kérnék Mentől a! böltseíTéget, 
hanem azt-is irigylik , ha mások 
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azt meszsze földön  , fok  szenve-
délfel  és nagy költséggel kerefik, 
mint a' Mófes  szolgája- 4 Móf  11. 
vs. 28. 29. De nem tsak irigylik; 
hanem meg-is akarják tiltani. Mark. 
9- vs. 38. De bár minden ember 
bölts vólna. 4 Móf.  11. vs.29. Bár 
minden ember közéi és valóban 
való Keresztyén vólna. Tfel.  26. 
vs 29. s'alfélében  magát nem árta-
ná. De bizony ez-is tudatlanság-
ból származik. A' ki azért nem 
tudja mellyik jobb, a' böltselTégé, 
vagy a' gazdagfág  ? menjen Sala-
monhoz s' tanóllya-meg. "Féld. 3. 
vs. 13. 14. 15—18. Jól  meg-lássátok 
azért d mit tselekejztek,  bagsatuk békét 
a' bökselféget  kereföknek  , mert 
Illen tanátfát  követik , ha pedig az 
Ifient  ól vagyon, azt ti fel  nem bonthat• 
tyátok  , hogy ne láttassatok  IJlen  ellen 
tufakodni.  Tfel.  vs. 3f.  38. 39. Az 
embereknek kellé inkább engednünk, vagy 
az Istennek  ? ti magatok itéllyétek-meg. 
Tfel.  4. vs. 19. 5. vs.29. (b)Nem 
kell a' könyörgésben tsak a' mi hasz-
nunkat néznünk. 1 Kór. 14. vs. 4. 
Azonban foha  felettéb  valókért nem 
kell könyörögni , hanem tsak a' 
hozzánk illendőkért. Péld. 30. vs. 8. 

Ne 

Ne  adj jeíettébb  való gazdagf-ígot  s\ t. 
táplály engem hozzám tllendó  eledellel. 
Ezért parantsoltatik az Uri imád-
fágban-is,  hogy ne légyünk telhe-
tetlenek, hanem elégecijünk-meg a* 
mindennapi kenyérnek ké'éfével.  (c) 
Ide tartozik a'gonoszoktiak róllunk 
el-hárittatáfáért  való könyörgés-is. 
Sóit. 6. vs. 3. 2 Kór t2. vs. 7. 8.9. 
Eféf.  6. vs. 12. a' mellyekneka'mi 
életünk ugyan tárgyul ki tétetett, 
és ha jól meg vifgállyuk  , nintsen 
nyomorultabb teremtett állat az 
embernél, a' ki foha  más fegitfége 
nélkül nem lehet; ugyan-is ha szüle-
tik, magával jól tehetetlen fok  ideig, 
ha fel  nevekedik , mennyi nyava-
lyákkal kell küszködni , mennyi 
ellenfégi  vadnak, hael-vénül, ifmét 
a' gyermeki állapotra viszszatér, 
egyéb teremtett állatok pedig erre 
nézve bóldogobbak : Úgyannyira, 
hogy tfuda  , hogy hogy lehet az 
emoer még is kevély , a' ki mezí-
telen jő e' világra , az oktalon ál-
latokról le tépett IDŐ ökkel s' kö-
rökkel ékefiti  magác, ha fokát  gyüjt-
is magával el nem viheti , s' nem 
tudja "kié lesz végre, (d) MinU-
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17+ URAM, TANÍTS MINKET 
azonáltal inkább kell a' Sátán a' 
bün és teft  ellen, mint-egyéb nyo-
morufágok  ellen könyörögni. Rom. 
7. vs. 13—21. Nem illő tehát az 
embernek maga veszedelméért kö-
nyörögni. Jón 4. vs. 3. 4 mert ez 
nem tsak a' természétnek törvé-
nyével ellenkezik , a' mely által 
fenki  a' maga teílét nem gyűlöli, 
hanem inkább neveli s' táplállya. 
Efef.  5. vs. 29. hanem azlíten tör-
vénye ellen vagyon, és nyilván a' 
nyóltzadik Parantfolat  ellen. Hal-
lottam azt, hogy vólt óllyan Tu-
dós ember , a' ki az Istennek azon 
könyörgött , hogy a' Sátánt szál-
littfa  véle szemben ; de ez ebben 
a' kéréfében  tudatlan vólt, és nem 
tudta mit kért. Mát. 20. vs. 21. 22. 
el felejtette  vólt az Uri Imádfág-
ban való hatodik kéréít. Nem ju-
totteszében az Idvezitönk parantfo-
lattya. Mát. 26. vs. 41. és a'Kristus 
könyörgéfe.  Luk. 22. vs. 31. 32. 
Nem emlékezék arra mint jára a' 
Sz. Péter Apostol. Mát. 26. vs. 3?. 
70- 72. 74. Bajos dolog-is a' Sátán-
nal szemben szállani; mert vagy ki 
régi tanólt és tudós lélek ö és fok 

ezer 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 175 
ezer praktikái vadnak. A'Sz. Jób-
is elig győzi vala. A' Sz. Pál sem szenvedheti vala azt. 2 Kor. 12. vs. 
7—9. A' Kristus is eleget küszködik 
vala. Mát. 4. Mát. 20. vs. 22. 
26. vs. 38. Luk. 22. vs. 44. Azon-
ban az illyen kérés kérkedékeny-
fég  nélkül nem-is lehet. Kérdés: 
A' lelkieket óllyanképpen kellé 
lítentöl kérni , mint a' tefti  sziik-
féges  jókat? Felelet:  Nem, hanem 
valami külömbséggel. Ugyan-is a' 
mennjivel nemesb része az em-
bernek a' lélek a' telinél, annyival 
méltóíágafobbak  a' lelki dolgok a' 
teílieknél. A' lélek halhatatlan, 
az Iítennek lehellete. x Móf.  2. vs. 
7. és az által lettünk Iítennek nem-
zeti. Tfel.  17. vs. 28. A' teft  pedig 

tsak ideig tartó, romlandó, mulan-
dó s' halandó. A' lelki dolgokat j 
tehát ugy kell kérni , mint a' mel- j 
lyek egyenefen  tartoznak az idvef-
fégre,  mint a' mellyek magokban i 
valófágos  jók, és igy tellyeíTéggel j 

szükfégefek,  és a' teíli jókhoz el- j 
válhatatlanul nem köttettek, mint 
örökké meg maradandók. A' teíti 
jók pedig alatfanok  és veszendök, 
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I?0 URAM, TANÍTS MINKET 
és tsak hával kell azokat kérni, ha 
t. i. az Isten azokat szükfégefeknek 
uéli, az ö ditsöílégének és a' mi 
idvességünknek s' Felebarátunké-
nak elé-mozditáfára  ; nem-is sza-
bad a' tefti  jókat külömben kérni 
hanem-ha óly szándékkal , hogy 
azokkal alkalmatofobbá  tétethel-
fék,  a' Lélek, az ö idveíl'égének 
félelemmel  való ki dolgozáfára,  és 
igy az egész ember leheften  az 
Iítennek ditsösségére. i Kór. 6. 
vs. 20. 

(30) Kérdés:  Kikért kell (z)  kö-
nyörögni ? he lelet  : Minden embe-
rekért. 1 Tim. 2. vs. 1. 2. Minden 
közönféges  és magános könyörgé-
fekben-is  , könyörgünk magunkért 
s' máíokért, föt  néha mások ellen. 
Imádkozzunk hát egy máfért.  Jak. 
j- vs. 16. Eféf  í. vs. lő. Kolof. 
1. vs. 3. i Theíf.  t. vs. 25. Ezérc 
parantfollya  Idvezitönk-is , hogy 
az Uri imádfágban  az Istent igy 
Izóllitfuk  meg: Mi  /íty  í»k. Kö-
nyörögjünk az egymáshoz való sze-
reietért , hogy mindnyájan egvek 
légyünk. Ján. 17. vs. 21. 'Es a'kö-
zöuléges szükfégeket  ugy gondol-

lyuk, 

lyuk, mict-ha mi magunk sziikfégei 
vólnának. Kel! tehát legelfuben  kö-
nyörögni, az e' földen  el-terjedett 
s' vitézkedő Anya Sz. Egyháznak 
békeílégéért. 1 Kir. 8 vs. 27. 30. 
Dán. 9. vs. 20. A' Pogányoknak és 
a' Sidóknak abban bé jövetelek ál-
tal való örögbüléféért,  és a' Lelki 
Tanítókért, s'. t. 1 Thef.  5. vs. 12. 
13. Síd. 13. vs. 7—17. 1 Kór. 15. vs. 
27. Abban a' bíinöföknek  meg-té-
réfekért.  1 Sam. 12. vs. 23. 1 Kir. 
8. vs. 50. Annak a* hipókritáktól 
való meg-tisztuláfáért.  1 Kór. 5. vs. 
11.13. Azitln kell könyörögni min-
den Királyokért  , Fejedelmekért, 
HatalmaílágokértjMagiftrátufokért, 
kivált a' kik Keresztyének és a' 
kiknek tartozunk engedelmeskedni. 
íTim. 2.VS.2. Rom. 13. vs. 7. Hogy 
légyenek azok az Isten Házának táp-
lálói és dajkái. Továbbá,  kell könyö-
rögni a' nyomorultokért s' be-ege-
kért. Jak. j". vs. 14. Utonjirókért, 
Efdr.8  vs.2r.özvegyekért,árvákért, 
jövevényekért,  mindenszükölKödö 

szegényekért. 1 Kir.8- A'kiférreret 
szenvedökért. s'. t s'„ t. Kivált-

képpen az Kristusért, az igaz Vál-
H j Iá-
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178 URAM, TANÍTS MINKET 
láfért  , a' Keresztyéni névért iif-
dözéít és rabfágoc  szenvedökéru 
Tfel.  12. VS. f.  Pétert  azért őrizik 
vala d fogfágban,  a' Gyülekezet  pedig 

szüntelen könyörög vala Istennek  a érette. 
Luk. 22. vs. 32. Sid. 13.VS.3. Sóit. 
141. VS. F. Végezetre,  imádkozni 
kell a'miellenfégeinkért-is,  a'mint 
a' Kristus parantfollya,  Mát. f.  vs. 
44- maga példájával-is bizonyittya. 
Luk. 23. vs. 34. a' Sz. Iltván-is 
ötet követte. Tfel..7.  vs 60. /í' ki 
térdre efvén  , nagy fel  szóval kiált 
vala : Uram  botsájd  meg nékiek e' bűnt. 
Ne telfék  hát minékünk-is e' kép-
telen dolognak, kivált-ha valami 
idegen, föt  a' mi Valláfunknak  ellen-
i'ége azt kivánnya , hogy ö érette 
a' mi Gyülekezetünkben'könyörög-
teflünk,  hogy minden népek efmérjék-
meg d mi Istenünknek  nagyfágos  nevét 
és féllyék  ötet,  ugy mint mi. i Kir. 8. 
vs. 41. 42. 43. és el-jővén, tudják-
meg az'',  hpgy vagyon Próféta  Izrael-
ien. 2 Kir. s. vs. 8. 'Es jöjjenekel 
mi hozzánk , ezt mondván : Hal-
lottuk  hogy az Isten  vagyon veletek 
Zak.8.vs.23. Efdr  7. vs.27. ó.vs.io. 

{31) Kérdés:  Azt hallám hogy 
min-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI.  r. 179 
minden emberekért kell imádkoz-
ni , de hiszem a' Kristus sem kö-
nyörgött mindenekért; hanem tsak 
azokért a' kik néki adattak. Ján. 
17. vs. 9. A' Sz. János sem mondja 
hogy minden bünöfért  könyörög-
jünk. Felelet;  (a) Igen-is azt mon-
dottam ; de nem magamtól mon* 
dottam hanem a* Sz. Pál Apostol 
mondotta, hogy minden embere-
kért kell imádkozni , és abban ké-
telkedni nem-is lehet. 1 Tim. 2 
vs. 1. (b) A' mi a' Kriftuft  illeti 
olvafd  meg alább-is, vs. 20. és ál-
tal láthatod, hogy itt a' Meg-váU 
táfnak  munkájáról vagyon emlé-
kezet és háláadás, jól ""tudta pedig 
a' Kristus mint minden tudó, hogv 
kik az meg-váltottak s' kikért jött 
a' világra, azért itt tsak azokért ád 
hálákat s' azokért könyörög , mi 
pedig nem tudjuk kik a' meg-vál-
tottak; mert illyenek minden nép-
ben ,. nyelvben s' Vallásban-is va'd-
nak. Jelen. f.  vs. 9. Azonban azok-
nak a' jóknak u. m. az örök élet-
nek s\ t. a' mellyekért a' Kristus 
ott könyörög tsak egyedül a' meg-
váltottak lehetnek részefi.  A' mi 
a ' Sz. János Apostol szavait nézi, 
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iSo URAM,TANITS,  MINKET 
nem tiltya ö hogy a' halálra vét-
kezett bünöfökérr-is  ne könyörög-
jünk, hanem tsak azt mondja : 'Eti 
nem parantfolom  tinéktek hogy az 
esséle emberekért könyörögjetek, 
s' azzal sem biztathatlak titeket, 
hogy az illyen könyörgés óly bi-
zonvofan  meg fog  halgattatni Idén-
től, mint az a" melyről szóllottam 
Ján. y. vs, 14. 15:. 16. mertazóllyan 
bünöfök,  meg keményedet nyakuak, 
és fok  intélek után-is meg nem 
tértenek , vagy talám az Evangyé-
lium folyamattyának-is  ellene ál-
lattanak , a' millyen bünöfök  fok-

szor az Apostolok idegejébén hirte-
len való halállal s' tapasztalható-
képpen meg-büntettettek. 

(32) Innen vette eredetét az a' 
Krdcs , a' mely a' Tudóífok  kö-
zöt fen  forog  : Vall  on az Egyh zi 
Tanitó  , midőn közonfégefen  könyörög* 

tsak az igaz Hívőknek  képekben könyö' 
rögé ? Vagy az egész Gyükezetnek 
képében , a' melyben fokszor  hi-
pókriták , hitetlenek s' meg-átal-
kodott biinöfök-is  felefen  találtat-
nak ? Felelet.  (1) A' Rendkívül 
való közönféges  könyörgéfekben, 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. i8,r 
a' mellyeket a' Magiítrátus tétet a' 
Pappal, midőn valami Tárfafágban, 
vagy Nemzetben valamely tzégé- 1 
res vétek uralkodik , és azért az 
egész hely Istentöl büntettetik, 
akkor a' Tanitó minden óllyan go-
nosz bünöföknek  képekben-is tar-
tozik könyörögni , azokról valláft 
tenni , azoknak botsánattyát kér-
ni, és az Isten oftarának  meg lzü-
néíeért könyörögni; mert az illyen 
könyörgéfért  , az Isten gyakran az 
egész helyfégnek  meg kedvez , a-
zonban a' Tanitó függ  a' Magiítrá-
tultól és a' Gyülekezettöl-is. (II) 
De a' rendes közönféges  könyör-
géfekben  jóllehet az hgyházi Ta-
nítónak mint minden emberekért 
ugy a' hípókrkáknak s' hitetlenek-
nek-is meg-téréfekért  kell könyö-
rögni ; de nem azoknak képekben, 
(a) Mert az Apostolok Leveleiben-
is a' könyörgéfek  tsak az hivöknek 
képekben tormáitattak. £b) Mert 
igy a'hivők és a' hitetlenek között 

semmi külömbség nem lészen. (c> 
Mert ugy a'Tanitó könyörgéfének 
nagyobb részére vagy a' hivők, vagy 
a' hitetlenek , igazán áment nem 
mondhatnak. ti 7 (33) 
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*8a URAM, TANÍTSMÍNKET 
C33; Kérd-s:  Azt-is hallám hogy 

némely emberek ellen néha szabad 
könyörögni , Ugy vagyoné az? 
felelet  ; Igtn-is 5 de nem valami 
magános haragból s' indulatból; 
hanem az líten ügyéhez való buzgó 

szerelemböl , a' "menyiben annak 
némellyek álhatatofan  és meg tér-
hetetlei ül ellene tészik magokat.. 
Jér. i8.vs.lo—22, Kegyefen  tehát 
és okofan  kell az illyen könyörgéít 
formálni  ; mert ném mindenkor 
vagyon ideje s' hellye. Luk. 9. vs. 
54- 5S- Jól reá kell tehát vigyázni  r 
minémü indulatból származnak az 
esséle kéréfek  , vallyon az líten 
ditsölfégéhez  s" Házához való sze-
retetbölé ? Vallyon lllyéfi  lélek-
bölé ? 1 Kir 18, vs. 40. zKir. 1. 
vs. 10. 12. Hozzá kell tehát ezt 
mindenkor tenni , ha az Iítennek 
ditsöíféges  , az Anya Sz. Egyház-
nak épületes , ha iltennek és az ö 
igaífágának  ugy tetzik , s' egyéb-
képpen az ólíyanak meg térni nem 
akarnak. 2 Móf.  32. \s.\y. 4 Móf. 
16. vs. T5". 4Móf.  25-. vs. 8. Jóf.  7. 
vs, 25-. Bir. 16. vs. 28. 2Chrón. 
24. vs. 22. Néhém. 4. vs. 4. Sóit. 

40. 

40. vs. If.  16, 59. vs. r4 . 83. vs. 
17.18. io9»vs. 6—15-. Jér. 7. vs. 16. 
Tfel.  4. vs. 29. 

(34) A' ki immár ezeket tudja< 
s' ezek szerint a' Régulák szerint 
könyörög , az a' mennyei Udvar-
hoz nem tsak bé. nyújtotta alázatos 
Inftántiáját  a' Sz. Lélek által; ha-
nem vagyon ott nagy Agenfe  az Ur 

mások Kristus, a' ki által kegyelmes 
Választ bizonyofan  reménlhet, s* 
várhattya az Atya Istentöl az ö 
könyörgéfének  meg - ha 'gat  tat  áfát. 
Sid. 4. VS. 16. A' meg-halgattatás 
pedig külömb külömb féle  igékkel 
tétetik ki a' Sz. írásban. Ugyan* 
is mondatik az líten a' könyörgöre 
és az ö könyörgéfére  tekinteni. 
iMóf.  I. vs. 4. Arról el nem felejt-
kezni, hanem meg-emlékezni. 1 Sam. 
1. vs. 11. Kózél  ét jelen lenni a' fe-
gedelemmel. Sóit. 145. vs. 18. 19. 
Azt kedvelleni. Job.42.vs. 9. A'zör-
getöknek , kérőknek meg-nyitani, 
meg-adni. Mát. 7. VS. 7. 8. Segitfégül 
lenni. Sóit. FO. VS. 15-. Megfelelni. 
1 Sam, 23. vs. 2. Az líten pedig 
fokképpen  felel  vala régen a' kö-
nyörgöknek. (a) Hathatós szóval. 
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184 URAM, TANÍTS MINKET 
Ján. 12. vs. 27. 28. (b) A'Próféták 
által. 2 Kir. 20. vs. 4. 5. (c} Az 
U'imok és Thummimok által. 
2 Móf.  28. vs. 30. x Sam. 28. vs. 6. 
(d) Néha bizonyos s* látható kül-
fö  jelek által. 1 Crón. 21. vs. 26. 
Tlel 4. vs. 31. 16. vs, 26. (e) Né-
ha pedig álom-által. Bír. 7. vs. 15;. 
s\ t. 

C35*) Lehetetlen dologis , hogy 
az ilten az illyen könyörgéfeket 
meg ne halgassa , mert ö Felfége 
a' benne hívőknek igaz kéréfeket 
mindenkor meg szokta halgatni. 
Sóit. yo. vs. ly. s'. t. De még a' 
nyögéfeket  , fohászkodáfokat  , és 
a' könyhullatáfokat-is  meg halgat-
tya. Sóit. 38. vs. 1©. 102. vs. 21. 
Sóit. 56. vs. 39. vs. 13. Meghal-
gattya pedig mind ezeket jó szivel 
és örömeit. ~ Péld. íy. vs. 8. 1 Pét. 
3. vs. 12. Meg-bánhatatlanul és 

szemrevaló hányás nélkül. Jak. 1. 
vs. y. Idején korán. Sóit. 27. vs. 
5. 6. Efai.  49. vs. 8. 2 Kór. 6, vs. 2. 
Vagy minekelőtte könyörgönénk-
Efa.  6y vs. 24. Vagy éppen a' mi-
kor könyörgünk. Dan. 9. vs, 20. 
21. 23. Vagy a' könyörgés után. 

1 Kir. 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. 185 
1 Kir. 3. vs. 11. Egy f/óval  mind 
örökké meg halgat. Efa.  51. vs 6. 
Söt többet mondok : Inkább meg-
halgat mint-fem  reménlenök, töb-
bet ád mint-fem  kérünk. Ábrahám 
Ifmaelért  könyörög, az Isten meg-
is halgattya , de" líákot-is ígéri. 
1 Móf  17. vs. 19. 20. Salamon tsak 
böltsefl'éget  kér, az Isten azt-is ád, 
de gazdagfágot-is  és ditsöíléget. 
1 Kir. 3. vs. Ti. 13. 2Kir. 19. vs.19. 
Ezékiás tsak a' szabaduláfért  kö-
nyörög, de az Isten annak felette 
maga íe vászja az ellenféget,  és el-
veszti Sénakéribot. vs.35. 37. Mát. 
6. vs. 33. Solt. 21. vs." y. Söt job-
bat ád "mint-fem  mi kérünk. Az 

Apostolok azt kivánnyák vala tud-
ni , mikor épülne.-meg az Izrael or-

szága. Tfel.  1. vs. 6. Dea'Kristus 
jobbat igér nékik t. i. a' Sz. Lel-
ket. vs. 8. Végezetre nagyobbat 
mondok, az Ilten néha többetád, 
mint-fem  igért vólt. 4 Móf.  17. vs, 
y. Az Ilten azt ígéri, hogy annak 
veszszeje a* kit" választánd ineg-
virágozik ; de az Aron veszszeje 
nem tsak meg virágozék , hanem 
Kiondolát-is terme. vs. 8. Annak 
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i8<5 URAM, TANÍTS MINKET 
•pedig c? ki véghetetlen  íavféggei  min-

deneket tselekedhetik  feljebb  hogy nem 
mint kéljük , vagy el-ménkben béfog-

jttk  , d mi bennünk munkálkodó eró 
Jzerint.  Annak ditsójjég  légyen az 
Anyaszent- egyházban d Kristus  mások 
által,  minden időben, és mind örökkön 
örökké, 'Amen, Efef.  3. vs. 20. 21. 

(36) Azt mondám fellyeb  : Le-
hetetlen dolog hogy Isten az illy.en 
igaz könyörgéft  meg ne halgafla, 
Ugy-is vagyon , oka pedig ennek 
ez. (a) Mert maga az Isten azt 
meg ígérte , a' kinek minden Ígé-
retei ugyanok és ámenek, és kön-
nyebb az égnek és a' földnek  el-
múlni, hogy sem mint az ö beszé-
dének bé nem tellyefedni  ; mert 
nem ember hogy meg változzék, 
föt  az változáfnak  árnyéka sem fér 
ö hozzája. Meg igérte pedig azt: 
Sóit. j-o. vs. if.  Zak. 14. vs. 17. 
Mát. 7. vs. 7. 8. Mát. ai. vs. 22. 
tatamit  kéréndetek könyörgéftekben  1 
ha hijéndetek  , el-vészitek.  Ján. 14* 
VS. 13. Tfel.  2. vs. 2 1 . Minden  va-
laki az Urnák  nevét fegitfégül  livja, 
meg ta* tátik.  Rom. 10. vs. 13. (b) 
Mert a* Kristus a* maga példajáva; 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 187 
is ezt tanitotta, hogy a' ki jól tud 
imádkozni, az akármi nagy és fok 
dolgot meg-nyerhet. Mát. 26. vs. 
53. Ján. 14 vs. 12. Márk. 11. vs. 24. 
Innen vagyon hogy a' szüntelen 
való könyörgés mindent meggyőz. f 
Ugyan-is meg győzi az Istent.  • 
1 Móf.  32. vs. 28. Márk. 11. vs. 24. 
Luk. 18. vs. 7. Az Isten  Fiát.  Mát. 
15. vs. 28. Az órdóget.  Mát. 17. vs. 
21. A' l/ilágot.  í ján. f.  vs. 4. Az 
eget. Jak. f.  vs. 17. Egy szóval, 
meg gyöz az igaz buzgó könyörgés 
mindent.  Márk. 9. vs. 23. Mindenek 
lehettfegefek  <J'  hivöknek, (c) Mert 
a' könyörgés által való tisztelet igen 
kedves dolog az Isten előtt. Enek. 
2. vs. 14. Sóit. 141. vs. i. 1 Pét. 
2. vs. 5. íján. 1. vs. 3. A' jó illatok 
d szenteknek imádfágok.  Jelen. y. vs. 
8. Kedves pedig ez az Isten előtt, 
mind a' Kristusért,  a' kiben bé ól-
tatott a' hivő ember. Ján. 11. vs. 
42. 14. vs. 13. Jelen. 8. vs. 3. 4. 
mind a' Sz. Lélekért,  a' ki a; kö-
nyörgéfeket  diktállya. Rom. 8. vs. I 
26. mind a' dologéri, a' mellyet kér 
az ember. 1 Kir. 3. vs. 10. mind 
pedig azután a' könyörgö emberért, 
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a' kinek hite vagyon s' abból kö-
nyörög. Mát. If.  VS. 28. 2I.VS.2Z. 
1 Pét. 2. vs ő. A' ki az Iílen barát-
t\a. Ján. 15. vs. 14. A' ki az Isten-
nek Papja,  jelen. x. vs. 6. A' ki az 
Iítennek Háza és a' Sz. Léleknek 
temploma.  Ján. 14. vs. 23. i Kór. 3. 
vs. i 7. A' ki az í/lennek  Jia.  Ján. 1. 
vs. 12. A' ki a'Kriftufnak  el jegyez-
tetett mát'-ája.  Jelen. 22. vs. 17. 
A' Kriftufnak  örökös tárfa.  Róm. 8. 
vs. 17. Söt a' Kristussal egy szék-
ben uralkodó Király.  Jelen. 3. vs. 
21. és a' mi leg nagyobb, ailjleni 
természetnek  rcjzefe.  2 Pét. X. vs. 4. 
'Oh mely drága privilégyiumok! óh 
mely nagy rnéltófágok  ! Nagy mél-
tófág  vala régen Római emberré 
lenni. Tfel.  16. vs. 37. Ábrahám 
Fiának hivatni. Ján. 8. vs. 33. 40-
Az igaz Keresztyén ember pedig 
ama' menyből aíá szállott Jérufá-
lemnek lakofa  és az Iítennek fia. 
Ha azért azzal ditsekedik vala az 
Ábrahámnak tefti  maradéka, a' mi 
vagyon , 5 Móf.  4. vs. 7. mennyi-
vel inkább ditsekedhetik azzal az 
Ábrahámnak hitbéli maradéka , a' 
kik az igaz Keresztyének : Mitsodn 
nagy nemzett/ég  óllyan ? mellyé 

oly közel válna az Isten  , mint  a' mi 
Úrunk  Istenünk  hozzánk mindenekben , 
valamellyekben fégit  Jégül  hi.juk ötet. 
(d) Mert nem tsak azt mondja az 

Apostol : hogy hathatós  az igaznak 
könyörgéfe.  Jak. 5. vs. 16. hanem 
azt az Illyés példájával meg-is bi-
zonyitta. vs. 17. Söt, ne hogy va-
laki azt mondaná, könnyű vólt II-
lyéfnek,  mert Iítennek nagy lelkű 
Profétájavólt,  azt-is hozzá tészi 
az Apostol, hogy ö-is nyomorufágok 
alá re esztetett  ember vólt , mint mi. 
De nem tsak az Illyés példája, ha-
nem fok  más példák ezent bizo-
cyittyák. Az Isten Mófesnek  ké-( 
référe  magát néki meg-mutattya. 
iMóf.  33. vs. 18. 19. A' Jófué  ké-
référe  a' nap és a' hóid meg álla. 
Jof.  10. vs. 13. A' szomjuhozó Sám-
sonnak viz ered a' kösziklábóJ. 
Bir. í j vs. 19. Az 'Efaiás  kéréfére 
az árnyék tiz gráditfal  viszsza tér. 
2 Kir. 20. vs. 11. Könyörgéfek  ál-
tal magzatokat nyertenek az Isten-
töl. Ifák.  xM0f.2j-.vs.  21. Ráchel. 
1 Móf.  30. vs. 22. Anna. 1 Sam. x. 
vs. 11. EgéíTéget nyert, az Ábra-
hám kéréfére  Abimélek. 1 Móf.  20. 

vs. 
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ipo URAM, TANÍTS MINKET 
vs.17. Ezékiás életének meghosz-

szabbuláfát.  a Kir. 20. vs. 5. 6. Sa-
lamon böltseíTéget. 1 Kir. 3. vs.9. 
10. 'Eliféus  kéréfére  a' halott fel-
támad. 2 Kir. 4 vs. 33. A' Siriabé-
liek vakfággal  meg veretnek, a Kir. 
6. vs. 18. Sokan kéréfek  által az 
ellenféget  meg verték. 2 Móf.  17.. 
a Chrón. 14, és ao. Dániel az 
oroszlánok közt meg marad. Dán. 
6. vs. 23. Láfd.  Hof.  12. vs. 4. 
Sóit. 22. vs. 6. Jón. 2. vs. 3. Tfel. 
10. vs. 4. Mát. 1?. vs. 22. Eft.  4. 
vs. 3. Ján. 4. vs. 50. Luk. 17. vs. f. 
De ki tudná elészámlálni mind azo-
kat a' könyörgéfeket,  a' mellyek 
az Istentöl meg-halgattottak, mi-
vel azokkal rakvák mind az 'O mind 
az Uj Testamentomi Iráfok,  és az 
Anya szentegyházról irt Hiftóriák. 
Sid. 11. vs. 32—34. a' mellyeknek 
fel  kereféfét  a'K. Olvafóra  bizora, 
az eddig elé számlált példák pedig 
az én tzélomra elégfégefek  lész-
nek. 

(37) Kérdés  : Honnan vagyoP 
tehát, hogy oly fok  emberek pa* 
naszolkodnak, hogy az ö könyör-
géfek  Istentöl meg nem halgattatott-

Felelet:  Ha tellyelféggel  éppen meg- 1 j 
nem halgattattak, kéttfeg  kivül 
nem igazán kérték, azért nem vet-
ték el , a' mint az Apostol szóll. 
Jak. 4. vs. 3. Az óllyan könyörgé-
feket  pedig hijában való könyörgé-
feknek  nevezete alatt foglalunk  bé 
a' következendő Részben , a' hói 
a' meg nem halgattatáfnak  okait-is I 
láthatni. Kérdés.  Úgyde a' hivő 11 
kegyes embertöl-is hallyuk néha 
ezt a' panaszt, a' ki igazán könyö-
rög? Felelet:  'En pedig a' mintfel-
lyebb meg-bizonyitám, moft-is  el-
mérem azt mondani : Hogy lehe-
tetlen dolog az igaz könyörgéfnek 
meg nem halgattatni Istentöl. Söt 
immár többet mondok : minden 
könyörgö ember, ha tudta kinek, 
miképpen s' miért kellyen könyö-
rögni, és az el mondott Régulák 

szerint könyörgött, egyátallyában 
azon szempillantásban, a* melyben >H 
könyörgött, ha nem egészszen-is, 
ugyan tsak nagyobb részén meg-
halgattatott Istentöl; mert a' maga 
akarattyát az Istennek akarattya 
alá vetette , tsendes és békeíTéges 
elmével s' bizonyos hittel vólt; 

főt  II 
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föt  az Iítennek azért-is könyör-
gött, és a' maga lelkét-is biztatta. 
Sóit. 43. vs. f.  és igy az Iítennek 
a' meg adás iránt időt nem szabott ; 
ha azért igy járult az iítenhez, ha 
igy könyörgött, ha igy ment-el az 
líten szine elöl , bizonyára tehát 
az ö imádfágában  nagyobb rétién 
meg-halgattatott : hogyha pedig 
illyen nem vólt a' könyörgö ember, 
kétfég  kivül hibás vólt az ö kö-
nyörgéfe,  maga az oka, hogy meg-
nem halgittatott. 

(38) Tanóld-meg mindazonáltal 
és jegyezd-meg K. O. (a) Hogy 
más dolog a' könyörgéít meg nem 
halgatni más pedig a' kéréfnek 
meg adáfát  egy ideig el-halasztani. 
Az líten az igaznak jó kéréfét  nem 

tsak meg hallya mindenkor, hanem 
meg-is halgattya ; de mindazonál-
tal annak meg-tellyeűtéfét  , bölts 
okokra nézve , fokszor  bizonyos 
időig el halasztya , kivált mikor a' 
kéfedelemben  semmi veszedelem 
nintsen. Ezt maga 'Edes idvezi-
tönk bizonyittya. Luk. 18. vs. 7. 8. 
Az IJlen  nem állé boszjzut  az'ö válasz-
tottiért  , kik ó hozzá kiáltanak éjjel 

és napfal,  ha el-halasztyn-is?  Mondom 
néktek : meg-szabaditya  őket hamar. 
Habak. 2. vs. 3. Szabad pedig az 
Iítennek azt el-halasztani , s' vad-
nak-is ö Felfégének  arra minden-
kor bölts okai , és a' mint szokták 
mondani : Mindennek  ideje vagyon. 
ÁZ  Isten  nem Jiet,  nem-is kéfik  , még-
is mindeniive, mindenre , / mindenkor 
el érkezik. Sófón.  3. vs. f.  Időt pe-
dig az Iítennek eleiben szabni nem 
a' mi dolgunk. Tfel.  1. vs. 6. 7. 8. 
ö Felfégére  kell azt bizni; mert a' 
mint a' meg-halgatáfnak  , ugy a' 
meg adáfnak-is  vagyon az Iítennél 
el-rendelt bizonyos ideje s' órája. 
Sóit. 31. vs. 6. 69. vs. 14. El-ha-
lasztya pedig az líten a' kéréfnek 
meg-adáfát  fokszor  azért. (i)Hogy 
a' mi líten kegyelmére való mél-
tatlanfágunkat  annál jobban meg-
efmérjük.  Péld. 1. vs. 24. 28. Efa. 
1. vs. 15. 16 Így tfelekedék  Jófef  is 
az ö Attyafiaival.  iMóf.  42 vs.7.21. 
(2) Hogy azö híveinek hiteket, re-
ménfégeket,  benne való bizodalmo-
kat, békeíféges  türéfeket  meg-pró-
bállya, gyakorollya, frilTellye,  vilá-
goíTágra hozza. iChrón.31. vs. 31. 
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194 URAM, TANÍTS MINKET 
Sóit. 27. vs. 14. i3°- vs. 6, 7. 8. 
(3) Hogy annál áhitatofobban  imád-
kozzanak , s' annál inkább szivek-
ben fel-gerjeszsze  a' kért jóknak és 
könyörgés Lelkének alázatos ki ván-
fágát.  Luk. 18. vs. 1. f.  Mát. 15-. vs. 
22.25-. 27, Néh.9.vs.3. Efa.  26. vs. 
17.18. iMóf.  32. vs. 26. Sóit. 51. 
vs. 12—14. (4) Végezetre, hogy a' 
nyomorufágok  alól fel  szabadulni, 
a'" világból ki költözni s"az Isten-
hez az örök életre menni lakni, 
annál inkább ohajtfák,  Sóit. 35-. vs. 
7. Vagyki fokáig  várakozik pedig 
az Ilten a' mi meg téréfünk  után. 
Róm. 2. vs. 4. Hogy hogy vólna 
tehát még-is nehéz nékünk az 0 
kegyelmét egy ideig békeíféges  tu-
réssel várnunk? Tanóid meg K.U-
(b) Hogy az Ilten fokszor  a' maga 
böltselTége szerint , ha azt nessl 
adja-is-meg szintén a' mit kertel, 
ugyan tsak ád egyebet ahoz halan-
lo jót vagj jobbat, a' melybü1 

mindazonáltal nem következik ^ 
semmiképpen , hogy az Isten 3 

könyörgéft  meg nem halgatta ven 
na. Ábrahám könyörög Ilmáéiért* 
az Isten Ifákoc-is  igéri. 1 Mól. U-

\ 

vs. 18—20. Dávid könyörög az 
Uriás felefégétöl  született gyer-
mekéért ; de az Isten Salamont 
adja néki. 2 Sám. 12. vs. 16. 94. 
A' Sz. Pál Apostol'kéri a' Sátán 
tfapdafó  Angyalának töle való el-
távozáíát, az Isten a' maga kegyel-
mét igéri néki. 2 Kór. 12. vs. 8- 9. 
Az Apostolok kívánják az időket 
tudni , a' Kristus a' Sz. Lelket 
igéri nékik. Tfel.  1. vs. 6—8. Ugy 
ha a' gyermek kenyeret kérvén az 
Annyától, kalátfot  vészen; ha vizet 
kér, bort vészen, ki mondaná azért, 
hogy a' gyermek meg nem halgat-
tatott az ö Annyától. Bizony gya-
kran ugy láttzik az embernek hogy 
jót kér"; de mérges fkorpiót  kér, 
az líten pedig jobban tudja mi a' 
valófágos  jó, azért azt adja inkább. 
Tanóid meg K. O. (c) Ha líten 
az igaz könyörgő embernek kéré-
fét  néha egéízlzen meg nem adja-
js; mindazáltal ugyan tsak minden-
kor annak valami részét meg-tel-
Jyefiti  , a' menyiben t. i. azt az ö 
Örökké való álbatatos végezéfe, 
es az embernek java engedi, a' 
hellyel meg-mutattya ö Fdfége, 
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19 6 URAM, TANÍTS MINKET -
hogy az övéinek kéréfekec  híjában 
nem hadja , onnan mindazonáltal 
fenki  nem mondhattya , hogy az 

Isten az igaz könyörgéít meg nem 
halgattya. Ábrahám könyörög So-
domáért , de ugy ha ott igazak 
vadnak, i Móf.  18. Az líten So-
domát el-veszti ; de az Ábrahám 
kéréfére-is  meg-felel  , hogy ott 
annyi igazak nincsenek. Ugyan tsak 
Lótot meg-tartá. íMóf  19. vs. 16. 
4Móf.  n. vs. 13. 14. s Móf.  3. vs. 
2f—27.  Luk. 22. vs. 42. A'Kristus a' 
pohárnak el- muláfáért  könyörög, az 
ugyan el nem mulék , de meg-env-
hitceték a' bátoritó Angyal által, 
vs. 43. Jelen. ő. vs. 9. 10. A'Már-
tiromok kiáltnak Iítenhez a' bolz-

szuálláfért,  az ugyan el-halaszta-
tik; de fejér  ruhák adatának ö né-
kiek. vs. u . Láttvuk tehát mind-
ezekből hogy igaz az, hogya'buZ' 
gófágos  könyörgés igen kedves 
Iítennek , igen hathatós , és â  
az líten minden bizonnyal meg 
halgattya. . i t 

C39) Kérdés:  El-hiszem ím®* 
hogy az líten minden bizonnyá 
meg-halgattya az igazoak könyöjg 
fét;  de hogy hogy és mi tsoda^ 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 197 
lekből tudhatom én azt meg, hogy 
az Ilten az én könyörgéfemet  meg-
halgatta ; vagy kétfég  kivül meg-
halgattya? Felelet.  Abból bizonyo-
fan  meg-tudhatod. (a) Ha el-vet-
ted azt lítentöl a' mit kértél. 
íMóf.  a4.vs.14. if.  1 Ján. 5. vs. íj. 
iChrón. 7. vs. 12. 1 Sám. 1. vs, n. 
ÍO (b) Vagy a' kért jóhoz ha-
fonló  más jót vettél, vagy jobbat. 
2Sám. 12. vs. 16. 24. (c) Vagya' 
kért jónak valami részét el-vetted. 
Luk. 22. vs. 42.43. (d) Ha a'kö-
nyörgés után jobbá lettél, és tfen-
des lelki efmérettel  s' békefleges 
tűrő elmével birsz. Sóit. 85-. vs. 9. 
(e) Ha a' könyörgés után az Iíten-
ben való bizodalomban meg-erö-
födtél  , az annak jele , hogy az 
Itten téged meg-halgatott , ha 

szintén még meg nem adta-is a' te 
kéréfedet  Luk. 22. vs. 43. 2 Kór. 
12. vs. 10. (f)  Ha érzed magad-
ban a' háládatoíságra való hajlandó-
fágot.  Ett. 9- vs. 27—31. 'Es elig 
várod hogy a' meg-halgattatott ké-
réfedert  ditsérjed s' ditsöittfed  az 

Istent. Tfel.  3. vs. 8. Jón. 2. vs. 10. 
Efa.  12. vs. 1—6. Ján.5. vs. 14. 
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(40) Kérdés:  Ez ugyan eddig 
mind jól vagyon ; de hátra mara-
dott még egy nehézfégem,  a'mely 
ez : Az eddig valókból ugy tano-
lám , hogy az esséle könyörgéfck 

tsak a' teremtetett lélekhez , még 
pedig az okos lelkű emberhez ille-
nek : hogy hogy vagyon tehát még-
is hogy -az IJien  Fia  az ö meg tef-
tefűléfe  elött'-is könyörgött. Zak. 
1. vs 8. 11. 12. 13. A'Sz.  LélekIjten-
is efedezik.  Róm. 8. vs. 26.27. Söt 
az oktalan állatok-is  mondatnak kiál-
tani , fohászkodni.  Sóit 147. vs. 9. 
Jón. 3. vs. 7. 8. Jóel. 1. vs. 181 
Sóit. 104. vs. 27. Fele  et: A' mi az 
IJien  Fiát  nézi. (1) A' Kristus a' 
mennyiben Isten nem imádkozik; 
hanem imádtatik. üe a' mennyiben 
kezes és közben-járó a' választotta-
kért annyiban könyörög, nem tfu-
da pedig ha igy meg-teítefüiéíe  e-
lött is könyörgött; mert az ö köz-
ben-járói Tiszte nem az ö születé-
fében  ; hanem az örökké való 

Testamentomban fundáltatott,  a' 
melyben az Atya azt mondotta néki: 
Hogy-ha az ö életét váltfágnak  ár; 
rául le tészi; tehát meg-fogja  látni 

a' magot; ö pedig azt magára vál-
lalta ezt monváu : ímhol vagyok 
én hogy a' te akaratodat tégyem; 
innen mondatik világ fundamento-
ma fel-vettetéfe  előtt meg-ölötett 
Báránynak , a' ki az örökké való 
Lélek által magát meg-áldozta, ŝ  
ezt kiáltya : Atyám ne elfenek  a 
veremben,találtam váltfágnak  arrát. 
(II) Nem a'Sz.  Lélek Isten könyo-
röa a' maga képébén, hanem min-
ket könyörögtet , diktállya , for-
mállya , eszünkben juttattya , mit 
kell s' miképpen kérni. Zak. 12. 
vs. 10. 'Es igy a' könyörgéft  meg-

szenteli, Isten előtt kedvellé tészi, 
mint Prókátorunk s' Vigasztalonk,  ( 
a' kit az Atya és Fiu Isten küldött 
hozzánk. (III) A' Ninivébéh bar-
mok által tsak a' nagy bánatról s 
búról tétetik v a l a bizony fág,és  tulaj-
donképpen az oktalon állatok nem 
fohászkodnak  , hanem tsak hafon-
latoflág  szerint , és ezzel jelente-
tik az ö Istentöl való függéfek  , az 

Istennek reájok való gondvifeleíe, 
a' mely nélkül ök-isszükölködnek, 
hogy igy a' fel-fuvalkodott  és gaz-
dasagokban ditfekedö  emberek 
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loo URAM, TANÍTS MINKET 
meg-szégyenüllyenek , és ök-is 
meg-efmérjék  , hogy mezítelenek 
ésszükölködök. Jelen. 3.VS. 17.18. 
1 Tim. 6. vs. 17. 

X I . R É S Z . 

Az híjában való Köny'árgéfekröl  / 
azoknak némely nevezete-

febb  okairól. 

(OTLT jában való könyörgéfeknek 
nevezem azokat, a' mellyek 

az Ilten előtt nem kedvetek, mely-
hez képeli ö Fellegétől meg nem 
halgattatnak. Illyen értelemmel 
mondatik híjában valónak az a' 
tisztelet, a' mely az embereknek 
parantfolati  és tudományok szerint 
való. Mát. 1 f.  vs 9. Híjában  tísz-
telnek azzal. Haszontalon ez és 
híjában való. Kol. 2. vs. 23. Illyen 
értelemmel neveztetnek ez áldo-
zatok-is híjában valóknak. Efa.  1. 
VS. Í3. Ne  áldozzatok  ezután bij':ba» 
való áldozatta'.  Az esséle könyör; 
eéfekre  mondatik az Isten a' Sz. 
b lrás-

IMA'DKOZNl.  Luk. XI. 1. 201 
Írásban szerte széllyel füleit  bé-
dugni , azoktól magát el rejteni, 
azoknak meg nem felelni,  föt  azo-
kot utálni. Hogy pedig illyen kö-
nyörgéfek  is légyenek , arról ép-
pen kételkedni nem lehet. Söt 
gyakran a' Sz. emberek-is ugy gon-
dolkodnak , hogy az ö könyörgé-
fek-is  esséle. Jób 3c. vs. 20- kiál-
tok Uram  te hozzád , de nem halgatz 
meg-engemet , te előtted  meg-állok; de 
nem fordítod  magadat én hozzám. 
Sirál. 3. vs. 8. 44.. Ha kiáltok és ri-
kóltok-is , bédugta füleit  az én imád-
tfágomra,  felhót  vetettél  elődben , hogy 
által ne mer.njen a' mi imádfágunk. 
Habak. 1. vs. 2. De nem szükfég 
erre fok  bizonyfágot  elé-hordani; 
ugyan-is semmi az emberek szájá-
ban gyakrabban nem forog  , mint 
ez a' beszéd : Eleget könyörgöt-
tem ; de az Isten nem halgatott-
meg. Híjában szolgálok az Iíten-
nek s' mi haszna vagyon ? s'. t. 
Maiak. 3. vs. 14.15. Böjtöltem,  nem 
tekintett  reám. Az én lelkemet gyöt-
róttem,  de nem vette  eszében. Efa.  f  8. 
vs. 7. 2 Chrón. 30. vs.-io. Jób. 21. 
vs. 14.15. Hogyrha pedig ezekre s' 
a& ehez hrfcnló  beszédekre szorgal-
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202 URAM, TANÍTS MINKET 
matafon  reá figyelmezünk  , kön-
nyen átal-láthattyuk , hogy töb-
bire azok alatt méreg és vétkes 
féreg  lappang; mert jóllehet az 
emberek illyen módon vallált tész-
nek arról, hogy az ö könyörgéfek 
hijában való ; de egytzerfmind 
magokat igazítván , annak okát 
magokról az Iltenre igyekezik há-
rítani ; mint-ha ezt mondanák: 'En 
az én tisztemet végben vittem, 
nem tehetek rólla s'oka annak nem 
vagyok , hogy az ilten meg nem 
halgatott. Ezek igazán a' bűnös 
Ádám maradéki , a' kinek midőn 
az Ilten,bűnét szemire hánná. \ Móf. 
3. vs. 11.. Azt nem tsak Évára, 
hanem az lltenre akará hárítani, 
vs. 12. ezt mondván : Te  adtad  ötet 
mellém, azaz, ha ötet mellém nem 
adtad vólna, én nem vétkeztem 
vólna. De tudják meg az óllyan 
emberek , hogy az ö hijában va-
ló könyörgéfeknek  fundamentomát 
nem kell az Iítenben kerefni* 
mert igen könnyen fel-találhattyák 
azt magokban. Ugyan-is meg-igérte 
az Ilten hogy az igaz könyörgéfe-. 
ket meg-halgattya , nem-is ember 

hogy 

IMÁDKOZNI.  Luk, XI. í. 1Ő3 
hogy abban meg-változzék. 1 Sám. 
15. vs. 29. Meg sem rövidült  az Ur-
nák keze , hogy meg ne szabadithatná 
éket, és meg nem fűket  üli az ö füle  , 
hogy meg ne halgathatná  őket.  Efa. 
59. VS. 1. De az e bűnök miatt  rejte-
zett-el  az Ur  ortzája  ö elóttek,  h"gy 
meg ne halgatná őket. vs. 2. Méltó 
hogy minden könyörgö ember ezt 
az egész Részt figyelmetelféggel 
meg-olvsífa  , a' mellyet rövidfég-
nek okáért mólt el kell mulatnom. 

(2) A' könyörgö emberben va-
gyon tehát a'hiba, ö az oka, hogy 
az ö könyörgéfe  hijában való , az 
az, Ilten előtt nem kedves, s' tő-
le meg nem halgattatott. Oka pe-
dig ennek elföben  (a) e' lehet. 
Ha a*z ember maga-is az Ilten ok-
tató s' intő beszédét meg nem hal-
gatta. Péld. 1. 24. 28. Mivel-hogy 
hivlak titeket,  és nem akarjátok; ki-
terjésztem  az én kezemet és Jenki  eszé' 
ben nem vészi. Akkoron fegitfégül  hív-
nak engemet ; de nem halgatom-meg, 
reggel kerefnek  , de meg nem találnak. 
Zak. 7. vs. 13. Annakokáért miképpen 
hogy én kiáltottam  , és nem kallák-
meg , azonképpen kiáltottak  és nem 
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halgattam-meg  , ezt mondja az Ur. 
Ezért  nem balgatámeg l/len  Sault. 
i Sám. 28. vs. 6. mert ö sem hal-
gatta-meg az Isten beszédét. 1 Sám. 
15. vs. 22, 23. Az engedelmejjég  jobb 
az áldozatnál,  jobb aZo  szavánakmeg-
fogadáfa  , d kofoknek  kövérinéi. Az 
IJien  ellen való rugóid,zás óly. nagy vé-
tek mint a" varájl is , és aZ  ö ellene 
•való kemény fég  , mint d bálvány im í-
dás. Mik. 6. vs. 6—8- Nem tfuda 
tehát , ha az illyeneknek könyör-
géfek  utálatos az Isten előtt. Péld. 
28. vs. 9. Ján. 9. vs. 31. Efa.  1. 
vs. if.  Mik. 3. vs. 4. Hová kell 
már igazabb dolog, mint ha az min-
ket nem akar meg-halgatni , a' kit 
mi-is meg-halgatni nem akartunk? 
az ellen bizony semmi méltó pa-
naszunk nem lehet, és mi vagyunk 
okai, hogy meg nem halgat. 

(3) Hijában valóvá tészi a' kö-
nyörgéft  az-is. (b) Ha a' mi vét-
keinket és a' másokét-is tisztünk 

szerint nem orvafallyuk,  nem igye-
kezzük ki-szaggatni , főt  inkább 
készek vagyunk azokkal ujjabb szö-
vetféget  vetni. Meg-vallya ezt 
Agofton  Doktor maga felöl  , a' ki 

if-

ifjufágában  azért könyörgött, hogy 
az Isten halaszsza az ö nevezetes 
bűnéből való meg téritéfét.  Az 
essélére néz a' Sóltár iró Próféta. 
Sóit. 68. VS. 18. Ha hami(ságra  néz-
tem vólna az én szivemben, meg nem 
halgatott  vólna aZ  Ur.  Sóit. 35. vs. 9. 
80 vs. 19. Ide való az a' könyör-
gés is , a' melyben vagy rosz dol-
got kérünk; vagy valami jó dolgot, 
de rosz véggel. Erről szóll az A-
poftol.  Jak. 4. VS. 3. Kéritek  és nem 
vészttek-el;  mert nem jól kéritek,  bügy 
d ti kivánfágitokra  költsétek  azt.  'E-
des Idvezitönk-is azt feleli  a' Ze-
bedéus fiainak  : Nem  tudjátok  mit 
kértek. Mát. 20. vs. 21.-22. Láfd. 
Ján. 2. vs. 3. 4. Efa.  58. vs. 3. 4. 
í Kir. 2 vs. 22. Semmi vétek pedig 
a' könyörgö emberben inkább ural-
kodni nem szokott, mint a' maga 
felettébb  való szeretete, és annak 

szorgalmatos kivánfága  , hogy in-
dulatainak eleget teheíTen. Mát. 
6. vs. 31—34. Nem tfuda  tehát ha 
annyi fok  hijában való könyörgés 
vagyon. 

(4) Kérdés  : Hát az Istent tsak 
azért kellé tisztelnünk , hogy ö 
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20ő URAM, TANÍTS MINKET 
arra méltó , tőlünk meg-érdemli, 
meg-kivánnya tőlünk mint kötölef-
fégünket  ? Felelet  : Vadnak ugyan 
óllyan emberek , ákik azt mond-
ják , hogy az Istent tfupán  tsak a-
zértkell tisztelnünk; d^mindazon-
által a' jutalomnak és a' meg-hal-
gatáfnak  reménfégét,  a' mellyet a' 
Sz. Írás egybe-foglal,  ki nem le-
het rekeszteni. Mert  a' ki az Isten-
hez járul , ennek hinni kell nem tsak 
azt, hogy vagyon Isten-,  hanem hogy 
az ö ingyen való kégyelméböl, 

jutalmot  ad azoknak a' kit etet  kerefik. 
Sid. II. vs. 6. Sóit. 51. vs. 15". 
Mát. 7. vs. 7. 8. A' fegitfégül  való 
hivás a'irseg-szabaditással, a'kéréüs 
a' meg-találáííal öszve köttetik. 
Kérdés.  Szabad hát az embernek 
magát szeretui , és abból könyö-
rögni ? Felelet  : Igen-is szabad, de 
ugy, hogy az az Iítennek és Fele-
barátunknak szeretetével ne ellen-
kezzék. Mát. 6.  vs. 33. A' ki pe-
dig tsak a' maga indulatainak és ki-
vanfáginak  akar eleget tenni, az 
felettébb  szeretvén magát az ö 
hafát  Istenné tészi , azt imádja, 
felebaráttyával  nem fokát  gondol. 

(?) 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. 207-
(5) Hijában valók (c) továbbá 

a' hipókritáknak könyörgéfek  , a' 
kik tsak szájokkal közelgetnek az 
Úrhoz , tsak ajakokkal tisztelik; 
de szivek távól vagyon ö tőle. 
Efa.  2.9. vs.13. Mát. iy. vs. 7. 8. 
Azért parantfollya  édes Idvezitönk. 
Mát. ö. VS. f—7.  Mikor  imádkozol 
ne légy óllyan mint d képmutatók  , az 
az , a' kik tsak szineífégböl  , szo-
kásból imádkoznak , s' azt ugy 
gondollyák mint-egy adót , s' ha 
az emberektől láttatnak , s' az a-
dót nyákokról le vethetik bóldo-
goknak tartyák magokat. Bizony 
mondom nékték , el-vették  jutalmokat. 
vs. 5. az az , tsak az emberektől 
láttatnak , és többet nem reménl-
hetnek. A' Sz. Jób-is azt mondja r 
13.* vs. 16. A' képmutató  az Ijton 

szine eleiben nem mehet. Ugyan-is 
tsak a' Fö emberek-is nem kedvel-

lik ha valaki tsak szem előtt kép-
mutatásból betfülli  őket, s' azt in-
kább tfusságnak  tartyák, és ha va-
laki a* Fejedelmeknek tfonka  , 
bonka ajándékot viszen , az nem 
kedves, hogy-hogy lehetne az Isten 
előtt tehát az illyen kedves és kelle-
metes. Maiak. 1. vs. 8. (c) 
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(6)  Kerdas:  Jobb hát az ember-
nek nem könyörögni; mert ritka 
ember vagyon hipókritafág  nélkül. 
Jobb annak-is nem könyörögni, 
a' kitől a' könyörgéfnek  Lelke 
meg vonta magát. Jobb a' Gyer-
mekeknek-is nem könyörögni; mert 
ezek is tsak szájjal könyörögnek? 
Felelet.  (I) Az elföre  jó részén 
megfelel  a' Sz. Jób: tvlitfoda  re-
ménfége  lehet d képmutatónak  , a' ki 
telhetetlenfégben  találtatik  akkor, mi-
kor az Isten  az ó lelkét ki véjzi ? Gal-
lyon az ó ki áll áfát  az Erős Ift&n  meg-
halgattyaé  , mikoron szorangattatik? 
Vailyon  d Mindenhatóban  gyönyörköd-
tetié  magát ? és fegittfégre  hívj áé az 

Istent  minden időben? Jób. 27. vs. 8. 
9. 10. (II) Ha a' könyörgéfnek 
módjár nézzük , én-is az én tfe-
kélv Ítéletem szerint azt mondom, 
hogy jobb vólna nem könyörögni, 
xnintfcm  képmutatásból könyörög-
ni, mert ezzel az ember a' maga-
büneit neveli, vétkekkel tetézi, 
íbt az lílent haragra ingerli , a' 
maga kéréfét  utálatoífá  téizi. Péld-
28-"vs. 9. Söt bűnné változtattya. 
Sóit. 109. vs. 7. De ha a' könyör-

gélt magát nézzük, mint az Itteni 
tiszteletnek részét, jobb könyö-
rögni , mintfem  nem könyörögni, 
jobb az embernek a' maga tísztit 
hijjánafon-is  véghez vinni , mmt- sem tellyefieggel  el mulatni, min-
den ember pedig a' mint az Iíten-
nek tiszteletére ugy a' könyorgéíre 
természet szerint köteles. Azon-
ban néha az Iítennek a' dolog tet-
tzik, ha szintén annak módját nem 
kedvelli-is. 2 Móf.  4. vs. 25. 1 Kir. 
21. vs. 29. Jón. 2. vs. 10. a^hron. 
2f.  vs. 2. '27. vs. 2. (111) A ki 
érzi hogy a' könyörgefnek  Lelke 
meg vonta magát töle , kerje azt 
az Istentöl, térjen-meg bűneiből, 
hogy lehessen annak temploma. 
Sók fi.  vs. 12.13. (IV) A Gyer-
mekek dolga éppen mas. I artoz-
nak az Atyák azokat az Ur felel-
mében fel-nevelni.  Efef.  6. vs. 4. 
Ezért ditféri  a' Sz. Pál, Timotheuft, 
hogy g y e r m e k f é g é t ö l  fogva  tudta a 
Sz. lrálokat. aTim.3- vs 15-
7. vs. 25*. iChrÓn.28. vs. 9. 
6.vs.7. A'kitünyeknek  éstfetsízo-
póknak szájok által eröfittetik-meg 
az 1 kennek hatalma. Sók. 8- vs. 3. 
A' kifdedeknek-is  vagyon hitek o 
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aio URAM, TANÍTS MINKET 
vélek-is táríalkodik az Isten, a' 
mint Sámuellel, i Sám. 3. vs> 1.10. 
19. A' gyermeknek szavát-is meg-
hallya az Isten. 1 Móf.  21. vs. 17. 
Igen szerette 'Edes Idvezitönk-is 
a' kifdedeket.  Láfd.  Mát ig. Luk. 
9. Márk. 9. Hagyatok  békét e kis 
gyermekednek, és ne tiltjátok  meg-óket, 
togy hozzán ne jöjjenek; mert illyeneké 
a mennyeknek orjz iga. Mát. 19. vs. 
13. 14.' 

(7) Minden bűnök ugyan (d) hi-
jában valóvá tehetik a'könyörgéft. 
'Es  tudjuk  hogy az Isten  bün'öfóket. 
meg nem halgattya  ; de d ki az Istent 
tiszteli  és annak akarattyát  tfelekeszi 
azt halgattya-meg.  j án/ 9. vs. 31. 
Jér. 11. vs. 11. De nevezetefeb-
ben hijában valóvá tészik a' kö-
nyörgéft  imez következendő vét-
kek : U. m. (I) A' harag-tartás. 
I T i m 2. vs. 8. Akarom hogy imád-
kezzanak fel  emelvén tiszta  kezeket, 
minden harag nélkül. Mát. f.  vs. 24. 
Békéllyél meg elföben  a' te Atyád-
fiával,  azutan el jővén ugy vigyed 
fel  a' te ajándékodat az oltárra. 
(II) A' penitentz<a  tartáfnak  el-mula-
tája.  Efa.  1. vs. 16.17. Jóel. 2. vs. 

12. 

i i . 13. Eféf.  5. vs. f.  Az illyenek-
nek áldozattvok a' kik meg nem 
térnek valójábán gyülölfégesaz 
Ur előtt. Féld. íj", vs. 8. Eldr. 
9. vs. 23. Efa.  22. vs. 12—14. Tlak 
egy világi Fő emberhez-is tísztán 
igyekezünk járulni; hogy-hogy mer-
nénk tehát a' Sz. és igaz , lften-
hez bűnben meg-átalkodott mots-
kos szivel járulni. (111) A' kételkedés 
Jak. 1. VS. 6. Mert  d h kételkedik 
hafonlatos  d tengernek habjához, s'. t. 
1 T im. 2. vs. 8. dkarom bogi imád-
kozzanak kételked.s  nelkiil. ( IV) Az 
embernek maga fel-juvalkodája  , kér-

kedékenyfége,  maga érdemében s' 
szentfégében  va';ó bizakodáfa,  fe-

lebaráttyának meg-utáláfa  ; mind 
ezek a' hibák pedig fel  találtatnak 
ama' Fariféus  könyörgéfében.  Luk. 
18. vs. II. 12. 

(8) Hijában valóvá teszi (ej a 
könyörgéft  a' háládatlanfág-is.  Há-
ládatlanok pedig azok , a' kik az 

Istent az el-vött jókért nem ditföitik. 
Luk. 17. vs. 17. 5Móf.32  vs.ó. Avagy 
ezzelpzettekéaz  Urnák,  bolond és esz-
telen Nemzetfég  ? iKór.  IO.VS. 16 s'.t. 
A' kik nem teremnek a' meg-térés-
hez illendő gyümöltföket,  ezek el-

len 
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len panaszolkodik az Isten. Efa.  5. 
VS. 4. Mit  kellett  Volna  egyebet ttele-
kennem az én szólómtnel,  mellyet nem 
tselekeálem vólna ? Mi'tehát  az oka , 
^ogv mikor édes szóUt  várnék, W 

sz-otot  termett.  Háládatlanok azok-
is, a' kik a' mivel birnak azt a'ma-
gok eszeknek s' okosságoknak tu-
lajdoníttyák, abból hiven nem fá-
fárkodnak  , főt  az Isten ajandékit 
roiz végre fordittyák  , azokkal 
viszsza élnek , a' mely vétek ma 
mindenütt igen közönféges.  A'kik 
az Isten jótéteményit nem emlege-
tik, azokról könnyen el-feltjtkez-
nck. Sóit. 78. vs. 11. Hafonlók 
ezek ama' kemény nyakú Izraéli- ! 
tákhoz , a kik ottan ottan el-fe-
lejtkeznek vala az Istennek vélek 
közlött tfuda  tételeiről. 5 Móf.  32. 
vs. íj-—19. Sóit. 78. vs. 11. 

(9) Hijában valók (f)  végeze-
tre , hogy rövid légyek, azok a' 
könyörgéfek,  a'mellyek a'fellyebb 
való részben elé számlált igaz és 
hathatós könyörgéfnek  réguláival-
meg nem egyeznek , vagy azokkal 
ellenkeznek. Kérdés  : Ha igy va-
gyon tehát a' dolog, hogy a'buz-

gó-

gófágos  könyörgéshez óly fok  dol-
gok kívántatnak ; és ha az elé 

számlált hibák mind hijában való-
vá tehetik a' könyörgéft  : Kitsoda 
tudna tehát jól és igazán imád-
kozni, hanem-ha talám az Angya-
lok és a' meg bóldogult mennyei 

szentek ? Felelet:  (a) Erre a' ne-
hézfégre  jó részén meg-felelt  az 

Apostol. Jak. 5. vs. IÖ. 17. A'ki 
midőn az imádkozáfra  intette vól-
na a' hiveket. vs. 13. 14. 15-. az 
imádkozáfnak  hasznát-is elé mond-
ja, vs'. 16. hogy t. i. igen hasznos 
az igaznak buzgófágos  imádtfága  ; ne 
hogy pedig a' felöl  valaki kételked-
nék , azt bizonyittya egy neveze-
tes példával, t. i. az Illyés példá-
jával , a' ki könyörgéfe  által az eget 
bézárta és viszontag meg nyitotta, 
vs. 17. 18. Láfd.  1 Kir. 17. vs. iS. 
Sőt ne hogy valaki azt mondaná: 
Könnyű vólt az Illyéfnek;  mert ö 
Próféta  és Istennek Sz. embere 
vólt, e' végre hozzá tészi az A-
poftol  azt-is ; hogy Illyés  nyomorú-

Jágok  alá vettetett  ember vólt , mint 
mi v a' mellyel azoknak-is meg-fe-
lelhetünk, a' kik azt szokták mon-

dani : 
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zi4 URAM, TANÍTS MINKET 
dani : Hogy d tsudák ma meg-szünte-
r.ek. (b) Mindenek  lehetfégefek  a hí-
vőknek , a' kik egytzerfmind  kérik 
az lílent hogy légyen fegitfégül  az 
ö hihctetlenfégeknek.  Márk. 9. vs. 
2.3. 14. Tudjuk  pedig azt-is,  hogy ez 
Vjien  a1 bünöfóket-meg  nem halgattya; 
de a' ki az Istent  tiszteli  és annakaka-
rattyát  tselekeszi  , azt halgatt\a-meg. 
Ján. 9. vs. 31. Senki tehát jól nem 
imádkozhatik, hanem tsak az hivő, 

Isten félő  és a'Kríftusban  bé ólta: ott 
igaz ember,a'ki azAtyának parantfo-
lattyából könyörög. Sók 50. vs. 15-
A' ki a' Kriftuftól  kiván taníttatni. 
Luk. 11. vs. 1. és az ö nevében 
efedezik.  Ján. 16. vs. 23. A' kinek 
erötelenfégeit  a' Sz. Lélek Isten 
fel-fegélli,indítván  ö benne ki mond-
hatatlan fohászkodáfokat.  Róm. 
g. vs. 26. A' ki az ö könyörgés-
nek hibáit megefmérvén,  azoknak 
botfánattyáért-is  imádkozik. Mi-
dőn az Izrael népének nagy része 
magát meg nem szentelte vólna: 
K'ényörge  hzékiás a' fok  afágért  mond-
ván : Á' kegyes Ur  tisztittsa-meg  azt, 
Dalaki aZ  0 szivét  készitette  az Ur 

Istennek  , az ó anyainak Istenér.ek 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. **S 
meg-kereféfére  , ha szintén nem vólna-
is meg-tísztitatva,  d mint d &Z.  tisz-
tafág  kívánná. Meg balgatá pedig aZ 
Ur  Ezékiáft  , és d népnek meg-kegyel-
meze. 2Chrón. 3©. vs. 18 19- 2 0 -
Tisztitfon-meg  minket-is mindnyá-
jon az Atya Ur líten a' Jéfufnak 
vérével a' maga Sz. Lelke által 
minden bűneinkből. Inditfon-fel 
minket az Atya Ur Isten, Tanitfon 
a' Fiu Ur Isten, fegéllyen-fel  a'Sz. 
Lélek Ur Isten , a' buzgófágos  jó 
és igaz fohászkodáfokra,  hogy mi, 
mint Iítennek Papjai viheíTűnk ízün-
telen ö Felfége  eleiben az ö nevé-
ről valláft  tévő ajakinknak gyű-
mökfeit,  élö, szent, és Isten előtt 
kedves áldozatot Hogy mi járul-
hadunk a' mi Istenünk eleiben 
tiszta szivel, bizonyos bizodalom-
mal , a' gonosz lelki efmérettöl 
meg-tisztult lélekkel. Hogy mi 
akármely hellyen s' akármely idő-
ben emelheílünk-fel  Isten eleiben, 
ártatlanfágban  meg-mofott  tiszta 
kezeket minden haragtartás és 
kételkedés nélkül. Hogy légyenek 
mi közöttünk könyörgéfek  , kéré-
fek,  iTnádkozáfok  háláadáfok  min-

den 
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i iö URAM, TANÍTS MINKET 
den emberekért, mert ez az Isten-
nek akarattya a' Kristus által mi 
hozzánk. Hogy mi leheíTiink nem 

tsak könyörgö emberek , hanem 1 

Istentöl taníttatott könyörgéfnek 
emberei és Papjai. Hogy kővetői 
leheflíink  minden szenteknek eb-
ben, de kivált a' mi édes Meftc-
rünknek az láldottljr mások Kriftuf-
nak, a'ki szüntelen imádkozott, 
a' maga Tanitványit imádkozni ta-
nította , föt  érettek könyörgött, 
ma-is az ö Sz. Attyánál efedezik 
még-pedig hathatófan  mi érettünk. 
Igy lehetünk bizonyofok  a' mi kő-
nyörgéfiinknek  jófágáról,  Isten e-
lőtt való kedvelfégéröl,  haazttfe-
lekeszszük a' mit a' Kristus tfeleke-
det, ha az ö nevében könyörgünk, 
ha az ö könyörgéfével  élünk, ha a' 
mi fohászkodáűnkat  ö hozzája, és 
a' Sz. Lélek által az ö Sz. Attyához 
igazittyuk. Annak pedig a' ki vég-
hetetlen  kővféggel  mindeneket  meg-tse-
lekedhetik,  mint mindenható Isten, 

fellyebb  hogy nem mint kérjük , vaty 
el-ménkben befogjuk  , d mi bennünk 

munkálkodó erö szerint.  Annak a' kJ 
minékünk minden jókat akar adni, 

mmc 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. i. 217 
mint mi Királyunk.  Annak a' ki még-
is ád mindent , mint kegyelmes 
Atyánk.  Annak ditiöjjég  légyen az 
Anyaszent-egyházban , Ű'  Kriflus  mások 
által,  minden időben , és mind örökkön 
örikké. 'Amen. 

UTOLSÓ, avagy, XII. RÉSZ. 

Á melyben bé foglaltatnak 

A\ három lfteni  személyekhez alá-
zatofan  bé nyújtandó  három 

fohászkodáfok. 

A/Tindezeknekutánna tsak a'vólna 
-1-*-*- talám immár hátra, s' azt vár-
hatnád én tőlem K. O. hogy én 
minden féle  alkalmatoífágokra  il-
lendő mind Közönféges;  mind pe-
dig Házi és magános könyörgéfek-
nek formuláit  adnék kezedben. 
De (a) az igen bajos dolog , mert 
ki tudná minden ember szivének 
rejtekét, szükfégeit,  kivánfágit, 
hanem̂ ha a' benne lakó lélek , és 
a? a* kinek az azt ki jelenti ? (b) Az 

K Uj 
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siS URAM , TANÍTS MINKET 
U j Teítamentomi szabatfág  , s' a' 
Sz. Léleknek bövíéges kegyelme 
azt nem engedi, hogy a' hivők va-
lami ember formuláihoz  szoroífan 
le-kössék magokat, (c) Vadnak 
Mófefed  , Prófétáid  s' Evangyé-
liftáid,  olvaűöd azokat, elég buz-
gófágos  és igaz könyörgéfeknek 
példáit merithetz abból a' kútfőből, 
(d) A' Tudós emberek-is elég for-
mulákat irtanak; de nem azért hogy 
azzal valakiben a' könyörgés Lel-
két-el óltfák  , hanem hogy ki ki 
tanóllyan azokhoz hafonlókat  ma-
gától formálni,  (e) Nem-is az az 
én tzélom , hogy valakit formu-
lákra szoktaflak;  hanem inkább az, 
hogy azokról valamennyire el-szok-
taíTok, hogy igy a' Templomban, 
Házadban, utonésmunjddközött-
is, magadtól, mint igaz Keresztyén, 
nvnt Iítennek Papja, igaz könyör-
géfeket  tudj formálni,  s' ne kelet-
fék  mindjárt mindenkor a' Mennyet 
tárh'z  kóití  ira futni;  mert ha ahoz 

szokol s' az el-talál veszni , hogy 
hoa;v tudod meg-nvitani a' men-
nyeknék országát , "ha a' máfét  el-
vesztvén,magadnak kóltfodmntsen-

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. i . 219 
(f)  Ha akaratom vólna-is arra; de 
moít fe  időm, fe  költfégem  nintsen. 
Mindazonáltal hogy ebben-is kéré-
fednek  engedjek , és azt valami 
részében bé-töltsem , imé olvafd-
meg ez következendő három fo-
hászkodáfokat  , s' tanóly magaütól-
is óllyanakot formálni,  s' másokat-
is ezekhez hafanlókra  tanítani. 

(I)  Az Atya-IJlenhez. 

'Oh Izraelnek Ura Iílene! i Kir. 
S.vs. 2J-. Mi Atyánk és mi Isteniink. 
Ján. 20, vs. 17. A' ki a' mennyek-
ben vagy, és a' mi tetszik néked, 
meg-tfelekeszed.  Sóit. ny. vs. 3. 
Az égek hirdetik a' te ditsöífége-
det , és a' te kezednek munkáját 
beszélli ama'ki terjesztetetteröíTég. 
Sóit. 19. vs. 2. Nagyok és tsudála-
rofok  a' te dolgaid mindenható Ur 
líten. Kitsoda ne félne  és ne 
ditsöitene hát tégedet óh szentek-
nek Királlyá. Jelen. 15. vs. 3. 4. 
Habak. 2. vs. 18—20. Méltó "vagy 
Uram ki végy ditsöíféget,  tiszteífé-
get és erőt ; mert te teremtettél 
mindeneket , és a' te akaratodért 
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220 URAM, TANÍTS MINKET 
vadnak és teremtcttenek mindenek. 
Jelen. 4. vs. 11. Eröífek  a' te tsu-
dáid , a' te orízágod örökké való 
ország , és a' te Uralkodáfod 
nemzetfégröl  nemzetfégre  vagyon. 
Dán. 3. vs. 33. 4. vs. 31.32. <5. vs. 
26.27. Adjatok az Ürnak minden 
nemzetfégek  , adjatok az Urnák 
ditsöíféget  és eröíféget  1 Chrón. 
16. vs. 23. Áldjátok az Urat min-
den ö Angyali , kik erővel hatal-
mafok  vagytok, kik az ö parantfo-
lattyát mivelitek , engedvén az ö 
beszédének szavának. Áldjátok az 
Urat minden ö feregi  , minden ő 

szolgai kik az ö akaratjának enged-
tek. Sóit. 103. vs. 20. 2i. Dán. 7. 
vs. 10. Mert nagy az Ur és igen 
ditférendö  , és rettenetes minden 

Isteneknek felette.  1 Chrón. 16. vs. 
2f.  Ditsöitünk Uram mi-is tégedet 
a' mi teltünkben és a' mi lelkünk-
ben, a' mellyek tiéid. 1 Kór. 6. vs. 
20. Mert nintsen te hozzád hafan-
ló Ilten sem az égben ott-fenn»  sem a' földön  itt alatt, ki meg-tar-
tod a' szövettféget  és az irgalmaífá-
got a' te szolgaidnak, kik te előt-
ted tisztaszivel járnak. iKir.8.vs.23-

Ez az Iltennek akarattya a' mások 
Kristus által , hogy mindenekben 

hálákat adjunk ö néki. 1 Thef.  y. 
vs. 18, 'Áldott légyen azért az 

Isten a' mi Urunk mások Kriftufnak 
Attya. Eféf.  1. vs. 3. A'ki a'maga 
Fiát nem tsak a' Jákób Házának, 
hanem a'Pogányoknak-is világul a-
dá. Efa,  49. vs. 6 A' ki el-válasz-
tott minket , kiket fiákká  fogadna 
a' mások Kristus által ö magában, az 
ö akarattyának jó kedve szerint, 
az ö ditföfleges  kegyelmességének 

ditséretire. Eféf.  1. vs. f,  6. A' ki 
ugy szerette e' világot, hogy az ö 
egyetlen egy szülött Fiát adná, 
hogy minden valaki abban hinne 
el ne veszne , hanem örök élete 
lenne. Ján. 3. vs. 16. Ebben jelent-
meg az Iítennek szeretete mi hoz-
zánk, hogy amaz ö egy szülött Fiát 
el-küldé e' világra , hogy élnénk ö 
általa. 1 ján. 4. vs. 9, 'Es a' ki bűnt 
nem tud vala , tévé bűnné , hogy 
mi lennénk líten igaífága  ö benne. 
2Kór. 5-. vs. 2t. Légyen hálá azért 
az Iltennek a' ki adott nékünk dia-
dalmot a' mi Urunk mások Kriftufnak 
általa, x Kór. 15. vs. 57. Lássátok óh 
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222 URAM, TANÍTS MINKET 
mi leikeink ! minémii szeretecet 
adott minékünk az Atya , hogy 
Itten fiainak  hivattatunk, i Ján. 3. 
vs. 1. Mely igen drágalácofok  mi 
előttünk a' te gondolatid, óh erős 
líten, és azoknak íummájoknagy, 
meg-beszéllenök azokat ; de a' fö-
vénynél többek. Sóit. 139- vs. 17. 
18 Te formáltál  Uram minket tfu-
dálatofan  a' rejtékben , vs. 15. és 
te fedeztél  bé a' mi Anyáinknak 
méhekben. vs. 13. Az líten nem 
meszsze vagyon" mindenikünktől. 
Tfel.  17. vs. 22. Söt őbenne élünk, 
mozgunk és vagyunk, vs. 38. ö vólt 
a' mi Pásztorunk, azért semmiben 
meg nem fogyatkoztunk.  Sóit. 23. 
vs. 1. Még ezt-iskevéíléd óh Iílen. 
1 Chrón. 17. vs. 17. Hanem annak 
felette  jó földbenplántálálUramben-
niinkec, bétöltöttél minket eledel-
lel , s' az lítenben való igaz öröm-
mel a' mi sziveinker. Tfel.  14. vs. 
17. Mitfoda  Uram az ember hogy 
meg-emlékezel ö róla? Sóit. 8. vs. 
y. Holott az ö szivének gondolat-
tya gonosz az ö ifjuíágától  fogva. 
1 Móf.  8- vs. 21. 'Es nintsen em-
ber, a' ki nem vétkeznék. iKir. 

8-

8. v s . 46 H a a z t m o n d j u k m i - i s , 
h o g y n i n t s e n b ü n m i b e n n ü n k , m a -
g u n k a t m e g - t f a l l y u k  és mi b e n n ü n k 
i g a i i á g n i n t s e n ; ha p e d i g m e g - v a l -
I v u k a z o k a t , h i v és i g a z a z I t t e n , 
h o g y m e g - b o t f á f l a  a ' mi b ű n e i n k e t 
é"! m e g - t i s z t i t t f o n  m i n k e t m i n d e n 
hartblTágtól. 1 Ján i . v s . M - M e g -
v a l l y u k  a z é r t a' mi á l n o k l á g i n k o t , 
U r a m b o t f á f d - m e g  a' mi b ű n e i n k -
nek hamitfágát .  S ó i t . 3 2 . v s - y . M i k . 
7 . v s . 18. 1 9 . ' E s t i s z t i t f  m e g m m -
k e t a ' mások v é r é v e l m i n d e n b ű -
n e i n k b ő l . S ó i t . 19 . v s . 13 . í j á n . 1 . 
v s . 7 . T é g y j ó l U r a m a' te j o akara-
t o d b ó l a' S i o n n a l , és é p i t f d  m e g a ' 
J é r u f á l e m n e k  k ő f a l a i t .  S ó i t 5 1 . v s . 
20. L é g y e n b é k e s s é g a z ö k e r i t e f e -
b e n és" tfendeíTég  a z ö t o r n y a i b a n . 
S ó i t . 122. v s . ó . 7- A ' k i k a z t g y ű -
l ö l i k s z é g y e n ü l l y e n e k - m e g . S o l t . 
1 2 9 . v s . y. J ö j j e n - e l U r a m a' t e 
O r s z á a o d n a k ditfössége  és s z é l e í l e -
g e . M á t . 6 . v s . 10. M o n d j á k e z t a 
n é p e k és a ' n e m z e t f é g e k  : j e r t e k -
éi m e n n v ü n k fe l  a z U r n á k h e g y e -
r e , a ' J á k o b l í t e n é n e k H á z á b a n , 
h o g y t a n i t t f o n - m e g  m i n k e t és j á r -
j u n k a z ö u t a i b a n . E f a .  2. v s . 3 . 
J K j M i k . 
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Mik. 4. vs. 2. Im' moftanméglkiván-
nánk a' mi Urunknak szóllani, 
noha mi porok és hamvak vagyunk, 
x Móf.  18. vs. 27. Dán 10. vs. 17. 
Tartfad  meg a' mi Nemzetünketis 
óh mi szabaditó Istenünk, hogy a' te 
Sz nevedet tisztelhefliik,  és ditfe-
kedhelfünk  a' te ditséretedben. 
1 Chrón. 16. vs. 35. Ne láttaílék 
te előtted kitíin dolognak a' mi 
nyomorufágunk.  Néh. 9. vs. 32. 
Nem rövidült-meg Uram a' te ke-
zed hogy meg ne szabadithatnál 
minket/nem füketült-meg  a' te fü-
led , hogy meg ne halgathatnáh 
Efa.  fp.  vs. 1. "Hatalmas vagy U-
ram a' te szolgaidat minden vesze-
delemből ki szabaditani. Dán. 2. 
vs. 17. Mcg-nyomottatott a' mi 
hellyünk , mint a' vafas  szekértöl 
a' tellyes kéve. Amós. 2. vs. 13. 
Légy kegyelmes Uram a' mi Nem-
zetünknek a' mely te ellened vét-
kezett , meg-botfatván  annak min-
den bűneit és szerezz kedvet né-
künk azok előtt a' kiknek szolgá-
lunk, hogy könyöriillyenek mi raj-
tunk. iKir. 8. vs. 5-0 Dán. 9. vs. 
16. Jóel.2. vs. 17.18. Hóf.  14,. vs. 3. 

Amós. 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. r. 22? 
Amós. 7. vs. 2. 5. Lakozzék a' 
ditföü'ég  a' mi földünkön.  Az ir-
galmalTág és az igazfág  talállyák 
elöl egymáíl, az igalfág  és a'békeí-
fég  tfókollyák  egymáíl: folyon  mint 
a' viz az itélet mi közöttünk , és 
az igalfág  mint a' febes  patak. 
Am. vs. 24.. Am. 9. vs. 13. Ad-
jon az Ur minden jót, hogy a' mi 
földünk  meg-teremje az ö gyű-
möltfét.  Sóit. Sj- vs. to—14. Ne 
légven semmi rablás , sem valami 
költözés, sem kiáltás a' miutzáin-
kon. Sóit. 144. vs. 14. Kedvezz hát 
Uram minékünk, talám találtatnak 
mi közöttünk tíz igazak. 1 Móf. 
18. vs. 32. Ne veddel mi töliünk 
a' te Sz. Lelkedet. Sók. fi  vs. 13. 
Ne mozditfdki  Nemzetünkből a' te 
beszédednek drága arany gyertya-
tartóját a' mi háládatlanfágunkért. 
Jelen. 2. vs. 5*. Ne engedjed Uram 
hogy abban fenki-is  bántfa  a' te 
kenetteidet , és ártfon  a' te Prófé-
táidnak. 1 Chrón. 16. vs. 22. Söt 
abban a' te Papjaid öltözteífenek-
fel  igassággal. Sóit. 132. vs. 9. és 
adjad abban a' te szolgaidnak, hogy 
nagy bátorsággal szóllyák a' te 
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iió URAM, TANÍTS MINKET 
beszédedet- Tfel.  4. vs. 29. Te pa-
rantfokad  Uram hogy könyörög-
jünk minden emberekért. \ Tim. z. 
vs. 1. Könyörgünk azért Uram te-
néked a' mi kegyelmes Királyun-
kért és Fejedelmünkért. 'Aldjad-
meg Uram ötet jó szerentfékkel. 
Te" tötted ötett Úrrá a' mi orszá-
gunkon, adj néki hatalmat , eröt 
és ditfösséget.  Dán. 2. vs. 37. 38. 
Tégyed az ö nevét hiresbbé az ö 
Attya nevénél , és magasztald fel-
lyebb az ö székét az ö Attya széké-
nél. 1 Kir. 1. vs. 4. Te vetedle a' 
Királyokat  és te szeresz Királyokat. 
Dán. 2. vs. 2.1. 4. vs.14. Mint a'víz-
nek folyáfa  ugy a' Királynak szive az 
Urnák kezében vagyon , valahova 
akarja, oda hajtya azt. Péld. 21. 
vs. 1. Dán. f.  vs. 23. Hajtfad  te-
hát Uram az ö szivét a' mi meg; 
terheltetett Nemzetiinkhez való 
könyörületeífégre.  1 Kir. 12. vs.4. 
Eífék-meg  az ö szive a'mi Papjain-
kon, Lévitáinkon ésFö emberein-
ken , a' kik ürattyák az Ur Házá-
nak fogvatkozáűt.  Efdr.  3. vs. 12. 
Tartfad-meg  Uram a' mi Nemze-
tünknek Hatalmaik, a' kiket Elöl-
járóinká rendeltél, hogy nékik en-

ged-

gedjünk. Róm. 13. vs. 1.2. Légye-
nek abban szerentféfek  a' Méltóságos és Tekintetes Rendek , és 
mind azok , valakik szeretik a' te 
Házadat. Sóit. 122. vs. 6. 7. 'Ald-
jad-meg Uram a' Fö Aszszonvi ál-
latokat , a' te Házadnak Dajkáit, 
a' kik az líten embereit jó kedvel 
fogadják  és tápiállyák. 2 Kir. 4. vs. 
8.9.10. Ditférjék  őket a' kapukban 
az ö tselekedeteik. Féld. 31. vs. 3. 
Légyen az ö kegyeífégeknek  jutal-
ma mindezen; mind a'más világon. 
1 Tim. 4. vs. 8. Tfelekedjél  Uram 
irgalmaífágot  azokkal a'Máriákkal, 
a' kik a' jobb részt választották, 
tudván hogy egy a' szükséges do-
log. Luk. 10. vs. 42. Gazdagitfd-
meg Uram azokat, a' kiket Szegé-
nyekké teitel. Agg. 2. vs. 8. Ma-
gasztald-fel  azokat a' kiket meg-
aláztál. 1 Sám. 2. vs. 2. Sólón. 3. 
vs. 12. Imádkozunk Uram Felle-
gednek a' betegekért-is. Jak. y. vs, 
14. Kötözgefd-bé  az ö iéoeiket, 
és a' te kezed gyógyittfa-megöker. 
jób. f.  vs. 18. 19. Hóf.  6. vs. 1.. 
Légy Uram az ÍJtonjáróknak hiv 
kalauza , adj kenyeret ételekre és 
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URAM, TANÍTS MINKET 
ruhát öltözetekre, i Móf.  28. vs. 
20. Minden imádfágot  , minden 
könyörgéít, mely lészen az özve-
gyektől, Árváktól,  sziikölködök-
töl , és ártatlan rabfágot  s' kifértetet 

szenvedöktöl, vagy akármely em-
bertől, vagy a' te egész népedtől, 
te halgasd-meg a' mennyekből a' te • 
lakó hellyedböl. íKir. 8. vs. 38.39. 
Rontfad-meg  Uram a' Sátánt a'mi 
lábaink alatt hamar, óh békelfégnek 

Istene. Róm. 16. VS, 20. Jud.vs.6. 
'Es midőn kiván minket meg-roftál-
ni, ne engedjed hogy a' mi hitünk 
el-fogyan.  Luk. 22. vs. 31-32. 'Es 

semmi-is a' te szerelmedtöl minket 
el ne szakaszthaílbn. Róm. 8. vs. 
35. Ne engedjed a' mi sziveinket 
hajlani a' gonoízra. Sóit. 141. vs. 4. 
Söt tanits-meg minket a' te paran-
tfolatidnak  útára , mellyet meg-ö-
rizzünk mind örökké, Solt. 119. vs. -
33. Igen jó Uram és igen gyönyörii-

iéges dolog az atyafiak  közt az 
egyeífég.  Sóit. 133. vs. 1 Tfele-
kedjed hát hogy mi lzereífük  egy-
máft.  Filém. vs. •r. Mert a' ki 

szeret a' Törvényt bé tölti. Róm. 
13. vs. 8. 'Es fenki  az Istent nem 

sze-

szereti, a' ki az ö attyafiát  gyűlöli, 
s Ján. 4. vs. 20. A' kik biznak az 
Úrban halonlatofok  a' Sión hegyé-
hez, mely meg nem mozdul; hanem 
meg-marad. Sók. I2f.  vs. 1. Te 
benned bizunk Uram mi-is. Sók. 
31. vs. 2. Habak. 3. vs. 18.19. 'Es 
minden gondainkot te reád vet-
tyük, légyen azért tenéked-is gon-
dod mi rólunk. Sók. 5?. vs. 23. 
Vidámits-meg minket a' mi nyo-
morufágink  után, és az esztendök 
után mellyekben láttunk fok  go-
noszt. Sók. 90. vs 15. Légyen a* 
mi Urunknak Istenünknek szépfége 
mi rajtunk , és a' mi kezeinknek 
tfelekedetit  eröfitfd-meg  mi ben-
nünk. vs. 17. A' ki pedig az ö tu-
lajdon Fiának nem kedvezett, 
hanem adta azt mi érettünk mind-
njájan , mimódon ne adna ingyen 
az öFiával minékünk mindeneket? 
Róm. 8. vs. 32. Nyifd  meg hát U-
ram a; te kezeidet és tölts bé min-
ket a' te jóvóltodból. Sók. 145- vs. 
16. Halgafd  meg az egeket , hogy 
ök-is meg-halgaífák  a' földet  , a'̂  
föld-is  halgafia-meg  a' búzát és a' 
muftot.  Hóf.  2. vs. 19. 20. Efa.  3. 
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vs. 2, Adjon az Ur Isten minékünk 
ez életben minden jót.. Sóit. 8?. vs. 
13. 'Es az után örök életet. Mát. 
25-. vs. 36. A' midőn el-töröltetik 
minden könyhullatás a' mi sze-
meinkröl, és szolgálunk az Iíten-
nek éjjel és nappal az ö Templo-
mában. Jelen. 7. vs. í j . 17. A' ki. 

ditsérettel áldozik a" ditföit  Uram 
tégedet, a' ki az ö utait jól vezér-
li , meg-mutatod annak a' te íza-
baditáfodat.  Sóit. 50. vs. 23. lmé 
mi-is a' mások nevében nyujtottuk 
bé te elődben a' ditfiretnek  áldozat-
tyát, légyenek Uram kedvefek  te 
nálad a' te nevedről valláíl tévő 
ajakinknak gyümöltfei.  Sid. 13, vs. 
if.  O líten ki meg-halgatod a' 
könyörgéft.  Sóit. 6$. vs. 3. Hal-
gafd-meg  a" mi imádtfágunkat-is. 
Dán. 9. vs. 17. 'Es botfáílel  szined 
elöl meg igazulva. Luk. 18. vs. 14. 
Annak kedvéért , nevéért , érde-
méért és efedezéféért.  Ján. 17. A' 
kiben tenéked minden kedved bé-
tölt. Mát. 12.vs.18. Amen. iChrón. 
16. vs. 36. Ml ATYA'NK.  s\ t. 
Mát. 6. Luk. 11. 

(II) / Fiu-IJlenhez. 

Ur mások Kristus! Tfel.  2. vs.36. 
Elő lltenfiek  örökké való egyetlen 
egy szülött szerelmes Fia. Ján. r. 
vs. 18. Az Isten ditföífégének  fé-
ny elfége,  és annak személyének ki-
metszet bélyege. Sid. T. VS. 2. 3. 
Dávidnak igaz magva, Róm. T.VS. 
3. A' ki meg-hóltál vala ; de élsz 
örökkön örökké, és birsz a'pokol-
nak és halálnak kóltfaival,  a' ki 
meg-nyitasz és fenki  bé nem zárja, 
bé zárlz , és fenki-meg  nem nyit-
tya. Jelen. 3. vs. 7. Jelen. 1. vs. 18. 
Mi Meg-váltónk. Jób. 19. vs. 25. 
Mi Szabaditónk. Mát. 1. vs. zi. 
Mi Közbenjárónk. iTim. 2. vs. $• 6. 
Mi Prófétánk.  Tfel  3. vs. 12. 
Mi örökké való Fö-Papunk. Sóit. 
110. vs. 4. Mi Királyunk.  Sóit. 2. 
vs. 6. Mi Valláfunknak  Apostola. 
Sid. 3. vs. 1. 'Oh mi Urunk mi 

Istenünk. Ján. 20. vs. 28. Jéhova, 
mi igaífágunk  és idveífégünk.  jérém. 
23. vs. 6. Te vagy Uram Uraknak 
Ura , minden Méltófágok  felett 
való Méltófág.  Filip. z. vs. 9. Min-
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232 URAM, TANÍTS MINKET 
den Királyoknak  királlyá. Jelen. 17. 
vs. 14 A' te válladon. Fejedelem-
fég  vagyon , és ez a' te neved : 
Erős hatalmas Isten. Efa.  9. vs, 6. 
A' kiben lakozik az Istenfégnek 
telyessége valófág  szerint. Kol. 2. 
vs. 9. 10. Az Urnák Lelke vagyon 
te rajtad, mivelhogy meg-kent 
tégedet óh Isten ! a' te lítened ö-
römnek olajával minden te tárfaid 
felett  , Sóit. 4̂ . vs. 8. azért el-
küldött tégedet hogy a'szegények-
nek Evangyéliomot hirdetnél. Efa. 
61. vs. 1. Hogy mindenek tisztel-
lyenek tégedet, a' mint tisztelik az 
Atyát, mert a' ki nem tisztel té-
gedet, nem tiszteli az Atyát. Ján. 
y. vs. 23. A' te nevedre hajol-meg 
Uram minden térd, mennyeiek-
nek ; földieknek  és föld  alatt va-
lóknak térdek , és minden nyelv 
vallya , hogy a' mások Kristus Ur, 
az Atya Isten ditföíTégére.  Filip. 
2. vs. 10. 11. Mert te általad te-
remtettenek mindenek. Kol. 1. vs. 
16. 17. A' ki vagy ama' mindenek 
feletc  örökké áldandó Isten. Róm. 
9 vs. 5 Amaz Igaz Isten és amaz 
örök élet. íján. 5-. vs. 20. 'Es 

fen-

fenkinek  sem mondotta az Isten az 
Angyalok közül: 'En Fiam vagy 
te én ma szültelek tégedet. Sid. 1. 
vs. 5. Hanem tenéked, a'kmek ki-
jöveteleid eleitől fogván;  löt örök 
időktől fogván  vágynák. Mik. 5. 
vs, 2. Te előtted efnek-le  Uram 
ama' négy lelkes állatok és ama' 
huszonnégy Vének, tenéked ének-
lik ezt az uj éneket: Méltó vagy 
hogyel-végyeda'könyvet,  ésmeg-
nyissad annak petsétit ; mert meg-
ölettél , és meg-váltottál minket 

Isten nek a' te véred által, minden 
ágazatból és nyelvből és népből és 
nemzettfégböl.  Jelen. 5. vs. 8. 9 ; 
Tégedet ditföit  Uram egyedül a 
te itt e' földön  vitézkedő AnyaSz. 
egyházad "; mert te vagy az ö Id-
velfégének  Fejedelme. Sid. 2. vs.io. 
Te vagy az ö teftének  Feje. Kol. 
1. vs. 18. 'Es nem veszendöállato-
kon , mint aranyon vagy ezüftön. 
1 Pét. 1. vs. 18. 19. Hanem a' te 
tulajdon faját  drágalátos véreden 
váltottad-megazt, óh Isten! Tfel. 
20. vs. 28. Ditférünk  mi-ís tégedet 
óh makula és szeplö nélkül való Bá-
rány. 1 Pét. 1. vs. 19. Mert te vagy 
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234 URAM, TANÍTS MINKET 
ama' teftben-meg  jelent Isten. iTim. 
3. vs. 16. A' ki vagy a' sziveknek és 
veféknek  vifgálója,  és meg-fizetsz 
kinek-kinek az ö érdeme'szerint. 
Jelen. 2. vs. 23. 'Es a' mi id« 
veífégünk  te tőled vagyon. Jelen. 
7. vs. 10. A' ki meg-szabadicod a' 
te népedet minden biineiböl. Mát. 
1. vs. 21. Mert nintfen  fenkiben-is 
másban rajtad "kivül idveífég  , és 
nem adatott ég alatt más név a' te 
neveden kivül, a' mely által kelle-
ne nékünk meg-tartatnunk. Tfel. 
4. vs. 12. Áldott légyen azért a' te 
neved mind örökké Ur mások 

Kristus! ama' juhoknak az örókké 
való Testamentómnak vére által 
való nagy Pásztora. Sid. 13. vs. 20. 
'Es e' világ fundamentomának  fel-
vettetéfe  előtt meg-ölettetett Isten-
nek Báránya. Jelen. 13. vs. §. A' 
ki nem tsak békességnek tanátfát 
tartál mi felölünk.  Zak. 6. vs. 13-
Hanem " kezelféget-is  válaltál Sz. 
Atyád előtt mi érettünk azt-mond-
ván : Ímhol vagyok én , azt aka-
rom , hogy a' te akaratodot tfele-
kedjem én Istenem. Sóit. 40. vs. 8.9-
A' kinek az örökké való Lélek által 

meg-

meg-áldoztad magadat, hogy meg-
tisztitanál minket , és szolgálnánk 
az élő Istennek, és lettél minékünk 
közben-járonká hogy az örökké 
való örökfégnek  igéretét él-vennök. 
Sid. 9. vs. 14. 15. Azért szóllitod-
meg az Istent az ö kegyelme felöl 
mi erettünk illyenképpen: Atyám! 
Szabaditfd-meg  őket, hogy meg ne 
hallyanak ; mert találtam váltfág-
nak árrát. Jób. 33. vs. 24. Atyám! 
én érettek szentelem-meg magamot, 
hogy ök-is szenteltetek légyenek 
valóban , hogy ök-is mi bennünk 
egyek légyenek és tökélletefek, 
hogy tudja-meg e' világ hogy én te 
tőled botfáttattom  , és hogy te ti-
két szereted a' mint engemet sze-
rettél , azt akarom azért, hogy 
ök-is én velem légyenek , hogy 
ládák az én ditsölTégemet, mellyet 
nékem adtál; mert szerettél enge-
met e' világ fundamentomának  fel-
vettetéfe  előtt. Ján. 17. vs. 19.21. 
23. 24. Hálá légyen Uram Felfé-
gednek a' ki adtad magadat' mi éret-
tünk , hogy meg-váltanál minket 
minden hamiíTágtól , és tisztitanál 
magadnak kiváltképpen való népet 
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URAM, TANÍTS MINKET 
jó tfelekedetekre  igyekezör. Tit, 
2. vs. 14.. A' ki midőn Istennek 
tormájában volnál, nem álitád ra-
gadománynak lenni a' te iltennel 
való egyenlöfégédet  ; hanem meg-
ureíitéd magadot, szolgai formát 
vévén magadra, hafonlatoífá  lettél 
az emberekhez , és emberi ábrá-
zatban találtattál mint ember, meg-
aláztod magadat engedelmes lévén 
mind halálig, még pediga'kereszt-
nek haláláig. Filip. 2. vs. 6. 7. 8. 
Hogy az líten kegyelméből min-
deneket meg-kóftolnád  a', halált. 
Sid. 2. vs. 9 Az ördögnek tleleke-
deteit el rontanád. 1 Ján. 3. vs. 8. 
Es meg szabaditanád mind azokat 
valakik a' haláltól való félelemnek 
miatta rabok valának. Sid. 2 vs. 
14- if.  Bizonyára' Hlyen Fő Pap 
illet vala minket , Sz. ártatlan, 

szeplö nélkül-való , a' bünöföktöl 
el-választatott , és ki az egeknél 
magaflagosb  vólna. Sid. 7. vs. 26. 
A' ki könyöíülölenne, ésa'népnek 
bűneit el-törlené. Sid. 2. vs. 17. 
'Oh mely nagy titka ez a'mi hitünk-
nek : Az líten meg-jelent a' teít-
ben, meg-igazittatott Lélekben, 

meg-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 237 
meg-láttatottaz Angyaloktól,  pré-
dikáltatott a' Pogányoknak, hittek 
ö benne e' világon , fel  vitetett a' 
ditföífégben.  1 Tim. 3. vs. 16. Mél-
tó vagy óh Isten akarattyának ezer 
közzül egy meg-magyarázója , a' 
ki végy mi tőlünk tiszteíféget;  mert 
ki jelentetted minékünk az Isten 
igalfágát.  Jób. 33. vs. 23. Lettél 
minékünk Istentöl böltfeífég,  igát 
fág,  szentíeg és váltfág.  1 Kór. 1. 
vs. 30. Meg-efmértetted  mi velünk 
az Atyát. Ján. 1. vs. 18. Es vala-
mellyeket hallottál az Atyától, meg-
jelentetted minékünk, ján. 15-. vs. 
15. Meg-tanitottál minket az id-
veífégnek  útára, a' mely ez ; hogy 
hidjünk tebenned, úgymint kik ke-
gyelemből tartattunk-meg és nem 
tfelekedetekböl  , hogy fenki  ne 
ditfekednék  Eféf  2. vs. 8.9. Róm. 
9. vs. 16. 18. Meg-szabaditottál 
minket a' törvénynek átkától. Gal. 
3. v,s. 13. 'Es ama' terhes igától, 
mellyet a' régi Atyák elnem hor-
dozhattak. Tfel  15-. vs. .0 E' vé-
gre ki küldötted Uram a' te Tanit-
ványidot e' széles világra , hogy 
hirdetnék azEvangyéliomot, hogy 
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tanítanának minden népeket meg-
keresztelvén őket. Mát. 28. vs. rp. 
DitfölTég  légyen azért Uram tené-
ked a' ki meg-hóltál a' mi bűnein-
kért és fel  támadtál a' mi szabadu-
láfunkért.  Róm. 4 vs. 25. A' ki fel-
menvén a' menyben , ajándékokat 
és a'Sz. Lelket osztogattod az em-
bereknek. Sóit. 68. vs 19. Kitfo-
da tehát a' ki kárhoztatna minket? 

Kristus az a' ki meg-hólt, föt  a' ki 
fel  támadott-is, ki az Iítennek 
jobbján-is vagyon , ki efedezik-is 
mí é ettünk. Róm. 8. vs. 34. 'Es 
a' kiben való hit által vagyon sza-
badtfágunk  az Isten eleiben való 
menetelre. Lféf.  3. vs. 12. Söt tel-
lyes bizodalmunk , hogy valamit 

Istentöi az ö nevében kéréndünk 
minket meg-halgat. Ján. TŐ. vs. 23. 
Mert líten fiaivá  lőttünk. Ján. 1. 
vs. 12. El-nyelettetett immár a' 
halál szintén a' diadalomig. Hol 
vagyon halál a' te diadalmad? hol 
vagyon koporfó  a' tefulákod?  De 
az" Iítennek légyen hálá , ki adott 
minékünk diadalmar, a' mi Urunk 

mások Kriftufnak  általa. 1 Kór. >S-
vs. í4—57. 'Oh édes mások ! hon-

nan 

nan érdemiettük mi ezeket te tőled, 
killebbek vagyunk bizonyára min-
den te jó téteményidnél, és igafíá-
godnál mellyet tfelekedtél  mi ve-
lünk. 1 Móf.  32. vs. 10. Mi vol-
tunk Uram a' bünöfök  , még-is te 
lettél mi érettünk bűnné, hogy mi 
lennénk líten igáflaga  te benned. 
2 Kór. y. vs. 21. Mi voltunk az 
engedetlenek még-is te febefitet-
tél-meg, hogy a' te febeiddel  meg-
gyógyulnánk. Mi vóltunkazlften-
telenek, még- is te rontattotifál-meg 
a' mi bűneinkért. Mi'vóltunk ál-
nokfágnak  tfelekedöi,  még-is mind-
njájunk álnokfáginak  büntetéfe  te 
reád vettetett. Efa.  53. vs. 4. 5. 6. 
Mi eltünk ki az Isten kegyelméből, 
még-is a' te lelked vólt szomoru. 
Mát. 26. vs. 38. Nékünk kellene 
tégedet kerefnünk,  még-is te hivo-
gatsz minket. Mát. 11. vs. 28. Mi 
vóltunk a' tolvajok , még-is a' te 
Sz. kezeidet és -lábaidot likasztot-
ták által. Sóit. 22. vs. 17. 18. Mi 
érdemlettük-meg az Isten bufuláfá-
nak pohárát , még is te ittad-meg. 
Mát 16. vs. 39. Mi szakadtunk el 
hitetienül az Istentöi, még is te 
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a4o URAM, TANÍTS MINKET 
hagyattattálel Istentöl. Mát. 26. 
vs. 46. 'Oh mely nagy szeretet, a' 
ki az ö életét adja az ö barátiért. 
Te pedig adtad magadat az Isten-
nek ellenfégiért.  Ján. 15. vs. 13. 
Róm.5. vs. 8. 'Oh Isten böltfességé-
nek mélyféges  gazdagfága  mely igen 
meg-tudhatatlanok az ö Ítéleti, és 
végére mehetetlenek az ö utai, s' 
meg-betfülhetetlenek  jó téteményí. 
Róm. 11. vs. 33. Ditférjétek  az 
Urat minden Pogányok az ö irgal-
masságáért, és egyetemben áldjá-
tok ötet minden nemzetfégek  az 
ö idvességéért. Tégyetek valláft 
óh mi leikeink az Úrról, örüllye-
tek , mondjatok éneket az ö nevé-
nek , áldjátok az Urat, és foha-el 
ne felejtkezzetek  az ö jó tétemé-
nyiröl. Róm. 15. vs. 9. 10. I Í . Ur 
JélbsKristus! vagyon tenéked Orsza-
god. Ján. 18. vs. 36. Melynek feje  te 
vagy. Kol. 1. vs. 18. Mert a' te 
véreddel kerefted  azt. Tfel.  20. vs. 
28. Használt Uram annak hogy te 
el mentél ; mert nem hagytad azt 
árvául. Ján. 14. vs. 18. Hanem el* 
küldötted a' Vigasztalót, és az 
Igasságnak Lelkét, a' ki azt min-

den igasságra vezérlené. Ján. 16. 
vs. 7. 13. Rendeltél abban Apofto-
lokat , Prófétákat,  Evangyéliftá-
kat , Pásztorokat és Tanítókat a* 

szenteknek egyben foglaltatáfokra, 
a' szolgálatnak munkájára , a' te 
titkos teftednek  épitéfére.  Eféf.  4. 
vs. 11. 12. A' mellyel vagy mind 
világ végezetéig. Mát. 2g. vs. 20; 
A' kösziklán építetted Uram azt, 
ne engedjed hogy a5 pokolnak kapui 
azon diadalmat végyenek. Mát. 
16. vs. 18. Járj tábort Uram a' te 
Házad környiil , annak ellenfégi 
ellen , óltalmazd-meg, azt mint a' 
juhoknak nyáját , mint a' koroná-
ban tétetett drága követ. Zak. 9. 
vs. 8. 16. Küldjedki a' te beszéde-
det széles e' világra, a' mely Isten-
nek hatalma minden hivöknek Id-
vességekre. Róm. r. vs. 16.17. Le-
gelteíied a' te népedet és a'teörök-
fégednek  feregét  a' te veszszöddel. 
Mik. 7. vs. 14. 'Es mondja ezt 
egyik Nemzetfég  a' máliknak. Ruth. 
1. vs. 10. 16. Menten mennyünkel 
az Ur ortzájának engeszteléfére, 
és a' feregek  Urának kereféfére. 
Zak, 8. vs. 21. Veddel Uram a' 
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» 4 i URAM, TANÍTS MINKET 
Mófes  fedelét  az Izraelnek szemé-
röl, hosiy efmérjék-meg  az Urat, 
a' kit meg-feszitettek.  Síd. 3. vs. 

16. Hóf.  3- vs. 4. 5. Hozd elé 
Uram a' te juhaidat-is , a' mellyek 
más akolból valók, liogy a' te szó-
dot halgassák, légyen egy Akol es 
egy Pász.tor. Ján. 10. vs. 16-. Lé-
gyenek e' világnak országai a' mi 
Urunkéi és az ö Kriftufáéi.  jelen. 
11. vs. 15. Dán. 7. vs. 14.18. Mél-
tó vagy Uram , a' ki a' mi Nem-
zecünktöl-is végy Háláadáflj  mert 
a' mint minden népből, ugy a 
miénkböl-is meg-váltottál minket 
Iítennek a' te véred által, és tet-
tél minket a' mi Iítenünknek Pró-
fétákká  , Királyokká  és Papokká. 
Jelen. vs. 9- 10. Meg gyújtanod 
mi közöttünk-is a' te drága belze-
dednek szövétnekét, hogy meg-
világofadnának  a' mi szememk. 
Sóit. 19. vs. 9- Minket vad olajfá-
kat , a' le töröttetett természet 

szerint való ágaknak hellyekben 
bé óltattal , hogy az olajfa  gyüke-
iének és ürjának részeü lennénk 
Róm. 11. vs. 17. Nem mi valalz-
tottunk Uram tégedet ; hanem te 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI* 1. 243 
választottál-el minket. Ján. 15. vs. 
16. Imé az líten nálunk lakozik, 
jelen. 21. vs. 3. Azoknak jelen-
tette meg-magát, a' kik ö felöle 
nem tudakoztanak. Ef.  6f,  vs. 1. 
Azért immár a' kik régen nem vá-
lánk te néped, te népeddé lettünk* 
1 Pét. 2. vs. 10 Nem vagyunk töb-
bé jövevények és feliérek,  hanem 
a' szenteknek polgár tárfai  , és 
Iítennek tfelédi  , kik fel  épittette-
nek a' Prófétáknak  és az Apoíto-
loknak fundamentomokon  , mely-
nek belfö  szegeletköve te vagy. 
Kiben az egész alkotmány szép 
rendel rakattatván nevekedik, hogy 
legyünk Istennek Temploma , és 

Istennek hajléka a* Sz. Lélekben. 
Eféf.  2. vs. 19—22. Drágábbak U-
ram , a' te beszédid az aranynál, 
ódesbek a' szin méznél. Sóit. 19, 
vs. 11. Maraszszad-meg azért mi ná-
lunk ezt a' drága kintset. 2 Tim. 
1. vs. 14 'Es eröíits-meg minket 
abban mind végig. 1 Kór. 1. vs. 8. 
Hogy-ha szintén a'mennyei Angyal 
hirdetne-is minékünk valamit azon 
kivül , a' mi a' te beszédedben 
vagyon annak, helyt ne adjunk. Gal. 
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S44 URAM , TANÍTS MINKET 
i. vs. 8. Söt inkább egymáíl fel 
indicfuk  az atyafiúi  szeretetre és a' 
jótfelekedetekre  , el nem hagyván 
a' mi Gyülekezeteinket, miképpen 

szokáfok  némellyeknek, a' kiknek 
bűnökért hintsen áldozat. Sid. io. 
vs. 24. 2^,26. Ne engedjed Uram 
hogy foha-is  tégedet kéfértfünk, 
vagymeg-tagadjunk. iKór. 10. vs.9. 
Söt nagyobb gazdagfágnak  itéllyük 
•a' te nevedért való gyalázatot , 
a' te népeddel való szenvedéft, 
mint a' világi haszöntalan kintse-
ket. Sid. 11. vs. íj-. 16. 1 Pét. 2. 
vs. 20—25. Tartfad-meg  Uram a' 
mi Nemzetünkben az Evangyé-
liomi szolgálatot. 1 Kór. 9. vs. 14. 
'Es a' Sákramentomoknak igazán 
való ki szolgál tatáfát.  Mát. 28. vs. 
19. Mát. 26. vs. 2ő. 27. Marasz-

szad-meg az Oskolákat és azokban 
a' Doktorokot. Luk. 2. vs.46. Ru-
házzad fel  a' mi Papjainkat tisz* 
tafággal,  tudománnyal , szelidfég-
gcl, jófággal,  Sz. Lélekkel, tet-
tetés nélkül való szeretettel, igasságnak beszédével, Iítennek eréjé-
vel , hogy ne szidalmaztaífék  a' mi 

szoJgáiatunk. 2 Kór. ő. vs. 3. 6. 7-

Legelteílék ök hiv-en a' te juhaidot. 
Ján. 21. vs. 16. fAdjad  Uram né-
kiek a' menyországnak kóltfait, 
hogy valamit "meg-kötnek e' föl-
dön, légyen a' menybe meg-kotve, 
és valamit meg-óldnak e' földön, 
légyen meg-óldva menyben. Mát. 
16,'vs. 19,. Légy kegyelmes Uram 
a' mi Nemzetünkben a' te néped-
hez , és ne botfáíTad  szidalomra || 
abban a' te örökfégedet.  Jóel. 2. 
vs. 17. Mert el-közölitettek az idők, 
az mellyeket nem szeretünk. Préd. 
12. vs. 3. Sokan mondják Uram: 
kitfoda  mivelheti azt: hogy valaha 
jót láífunk  ? De te Uram mutafd-
meg minékünk a' te ortzádnak vilá-
gát. Sólt.4. vs.7. Mik.4. vs. 11.12. 
Náh. 1. vs. 7. Mert igaz dolog ez | 
az Istennek előtte , hogy azoknak 
a' kik minket nyomorgatnak, fizef-
fen  nyomorufággal  , minékünk pe-
dig kik nyomorgattatunk nyugo-
dalommal. 2 Theíf.  1. vs. 6. 7. Ne 
öriíly hát a' mi nyavalyánkon óh mi 
ellenfégünk;  mert nóha el-eftünk, 
de az Ur fegedelme  által fel  kelünk. 
Mik. 7 , vs." 8. Efa.  8. vs. 10. Né-
mellyek az ö erejekben bíznak, de 
mi a' mi Urunkról emlékezünk-
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246 URAM, TANÍTS MINKET 
meg, küldjed ki nékünk a' te fe. 
gittfégedet  a' te Sz. hellyedböl, 
hogy" örülheílünk a' te szabaditá-
fodban  , és a' mi Istenünknek ne-
vében zászlót emellyünk. Sóit. 10. 
vs. 3. 6. 8. Minden álnokfágunkat 
vedd-el mi rólunk, és légy kegyel-
mes mi hozzánk. Hóf.  14. vs. 3, 
Mindenekkel egyben valakik a' te 
nevedet fegitfégül  hivják minden 
hellyén. iKór. 1. vs. 1. Hiszünk 
Uram mi te benned, de légy fe-
gitfégül  a' mi hihetetlenfégünknek. 
Márk. 9. vs. 24. Tfelekedjed  Uram 

mások mi bennünk, hogy mi tellyes 
igyekezetünket arra vethessük , 
hogy a' mi hitünk mellé ragaszszunk 
jófágos  tfelekedetet,  a' mellé tudo-
mányt , a' tudomány mellé mérték-
léc eííéget , e' mellé békefleges  tü-
réft  , a' tűrés mellé Isteni tisztele-
,tet, a' mellé atyafiakhoz  hajlandó 

szivet és szeretetet. 2 Pét. 1. vs. 
y. 6.7. Hogy igy fokgyümöltfet  te-
remvén leheífünk  tenéked igaz ta-
nitványid. Ján. iy. vs. 8. Te vagy 
Uram ama' világoífág,  engedjed 
hogy köveífünk  tégedet, és légyen 
életnek világa mi nálunk. Ján. 8. 
vs. 12. Te vagy Uram amaz élet, 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 247 
üt és igasság. Ján. 14 vs. 6. Tanits-
meg hát minket amaz örök életre 
vez"etö keskeny útra. Mát. 7. vs. 
14. 'Oh vailyon s' kitfoda  adhatna 
minékünk innunk a' Bethlehemi 
forrálhak  vizéből" 1 Chrón. 11. vs. 
17 Te vagy Uram amaz bűnökből 
való meg.tisztuláfra  fakadott  kutfö-
Zak. 13. vs. x. Valaki ijándik ab-
ból , lészen ö benne örök életre 
forró  viznek feje.  Ján. 4. vs. 14. 
Uram adjad minékünk ezt a'vizet, 
hogy foha  meg ne szomjuhozzunk. 
vs. ly. Efa..  12. vs. 3. Te vagy U-
ram ama' menyből alájött kenyér, 
melyből a' ki észik meg nem hal. 
Adjad Uram minékünk e' kenyeret 
hogy éllyünk mind örökké- Ján. 
6. vs. 50. 58. Légy miénk óh mi 

szerelmes Jéfufunk  ; mert mi tiéid 
vagyunk. Enek. 2. vs.ió. 'Es élünk 
többé nem mi , hanem te éliz mi 
bennünk, és a' mely életet, mq-ft 
élünk a' teftben  , azt a' te benned 
való hit által éllyük. Gal. 2. vs. 20. 
Uram mások , légy minékünk ele-
tünkben és halálunkban egyetlan 
egy nyerefégünk  , ditfekedéfünk, 
fö  vigasztaláfunk  és minekutánna 
•meg-állanak az1 ételnek őrlői . és 
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248 URAM, TANÍTS MINKET 
meg-homályafodnak  az ablakon ki-
nézők. Préd. 12. vs. $. Légy miné-
künk örök életünk. Filip. i. vs. 21. 
'Amfenf  .s ;v.5.£l3 .bí.j^séT, 

A' Szent-Léleh  Istenhez. 
Szent Ur líten! Seregeknek Ura 

Iítene. Efa.  6. vs. 3. Atyának. 
Ján. 15-. vs. iő. 'Es Fia Iítennek 
Lelke. Gal. 4. vs. 6.  Igasságnak és 
Vigasztaláfnak  Lelke. ján. 14. vs. 
16. 17. tíöltfességnek  és értelem-
nek Lelke.; Tanátfnak  és hatalom-
nak Lelke. Tudománynak és az 
Urnák félelmének  Lelke. Efa.  ír. 
vs. 2. Kegyelemnek és könyörü-
letességnek Lelke. Zak. 12. vs. 10. 
Mi Meg-szentelönk. 1 Kór. 6. vs. 
11. Mi Tanítónk. Ján. 14.. vs. -lö-
Mi Vigasztalónk. Ján. 14. vs. 16. 
Mi hervadhatatlan örökíégünknek 
drágalátos záloga. 1 Kór. 1. vs. 22. 
Atyával  és Fiúval egy. 1 Ján. 5. 
vs. 7. örökké való. Péld. 8. vs. 23. 
Láthatatlan. Ján. 3. vs. 8. Jehova! 
mennyei Bizonyfág,  mi Eröfc  líte-
nünk. Sóit. 95-. vs. 3.,17. 'Áldott. 
Szent-Lélek Ur líten". Sid.3.vs.7. 
Tfel.  5. vs. 3. 4. Nagy alázatosság-
gal és bé-fedezetc  ortzával tisztel-

nek Uram tégedet a' Sérafim  An-
gyalok ; mert szent a' te neved, 
tellyes a' meny és a? föld  a' te 
ditfösségeddel.  Efa.  6. vs. 2. 3. Mél-
tó vagy Uram arra, hogy ditiérjenek 
tégedet minden teremtett állatok; 
mert te igaz lfteni  szeméíy .vagy. 
Tfel.  5. vs. 3. 4. 'Es a' ki néked 
hazud, az nem embernek, hanem 
Iítennek hazud. Mikor még a'föld 
ékesség nélkül vala, te tápláltad 
a' vizeket. 1 Móf.  1. vs. 2. Te ál-
talad löttenek, az égnek minden 
fe'regei.  Sóit. 33. vs. 6. 'Es te ál-
talad ékeíittetett-meg a' meny. 
Jób. 26. vs. 13. Söt az okos lelkű 
ember-is a' te képedre teremtetett. 
1 Móf.  1. vs. 26. Semmi-is te elöt-
ted-el rejtve nintfen  ; mert te vif-
gálsz mindeneket, főt  az Iítennek 
mélyfégeit-is  jól tudod. 1 Kór. z. 
vs. 1®. 'Es te előtted fohová  nem 
lehet futni;  mert te mindenütt je-
len vagy. Sóit. 139. vs. j. De ha 

szirvtén e' világ nem lát, nem efmér, 
ós-bé fem;vészen-is  Uram tégedet, 
efmér  mindazonáltal és ditföitt  té-
gedet a.' meg váltott híveknek fe« 
rege, a' kikben lakol és a' kikben 
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25o URAM, TANÍTS MINKET 
maradsz mindörökké. Ján. 14. vs. 
17. mert te vagy az Atyával  és az 
Igével egy mennyei bizonyfág. 
íján. y. vs. 7. A' ki meg fedded 
a' világot a'bűnről, azigafiügról  és 
az Ítéletről. Ján. 16. vs. 3. Mert 
te vagy ama' Vigasztaló a' kit az 
Atya a'Fiu nevében küldött, hogy 
tanítanád a' hivöket mindenekre. 
Ján. 14. vs. 26. 'Es te vagy az 
Igasságnak ama' Lelke , a' ki min-
den igasságra vezérled a' te népe-
det , "és meg-jelented néki azokat 
a'mellyek következendők. Ján. 16. 
vs. 13. Olztogatván abban minde-
neknek külömb külömb-féle  aján-
dékokat a' mint tenéked tettzik, 
óh Iílen. 1 Kór. 12. vs. 6. 11. Söt 
lakozván ö bennek mint te templo-
midban mind örökké. 1 Kór. 6. vs. 
19. Hiszen Uram te benned, és 
efméri  a' te tiszteletedre való kö-
telességét a' mi Nemzetünknek-is 
nagyobb része ; mert az a' te ne-
vedben keresztelkedett-meg. Mát. 
28. vs. 19. Meg-kóílolta a' men-
nyei ajándékot, meg-kóílolta az 
Iítennek jó beszédét és a' jövendő 
Világnak erejét. Sid. 6. vs. 4> 5-

ve 

De kiváltképpen ditfér  és magasz-
tal Ur Iílen tégedet minden teke-
gyelmeífégedért.  Efa.  63. vs. 7• A? 

mi Nemzetünkben a' te Anyaszent-
egyházad , a' mely te általad egy 
teílté keresztelkedett. 1 Kór. 12. 
vs. 13. A' mely az igaz és meg ma-
radandó kenetet elvötte. 1 Ján. 2. 
vs. 27. 'Es te általad el-petfétel-
tetvén bir tégedet , mint ö örök-
fégének  zálogát. 2 Kór. í. vs. 21. 
22. Mert te ö benne munkálkodol, 
ö benne lakol és benne maradsz 
mindörökké. Ján. 14. vs. 16. 17. 
Meg eröíuvén azt a' te erőd által 
a' belfö  emberben. Eféf.  3. vs. 16. 
Hogy teremheífén  hitet és jófágos 
tfelekedeteket  a' mellyek a' teaján-
dékid. Gal. y. vs. 22. Hálákac 
adunk Uram mi tenéked hogy a'mí 
Nemzetünket ennyire méltóztat-
tad, hogyö néki-is meg-nyilatkoz-
tattod az idveíTégnek és a'szentek-
nek amaz uj és elő uttyokat. Sid. 
9. vs. 8. 10. vs. 20. Hogy szabad-
tfága  lehetne a' Szentféges  helybe 
való bé menetelre a' mások vére-
által. Sid. 10. vs. 19. Adván abban 
némellyeknek böltfeíTégnek  beszé-
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j-i URAM, TANÍTS MIN KET 
dét, némeliyeknek pedig tudomány-
nak béízédit , némeliyeknek pe-
dig á* lelkieknek meg-választotá-
foknak  ajándékit , némeliyeknek 
pedig külömbözö nyelvek nemei-
nek tudáfát  , némeliyeknek pedig 
nyelvek Magyarázáfát  , mind ezek 
pedig óh iften  tsak egydiil a'teaján-
tíékid. 1 Kór. 12. vs. 6.8. 10. n. 
•Oh mely tfudálatofok  , mely drá-
gák Uram , a' te ajándékid , és 
nintsen része annak azokban, a' ki 
azt állittya, hogy azok pénzen meg-
vétettethetnek. Tfel.  8. vs. 20. 21. 
Mely titkofok  Uram a' te munkáid. 
A' szél a' hova akar funi  , fu,  és 
annak zugáfa  hallatik ; de nem 
tudhatni honnét jő , és hova nr,é-
gyen igy vagvon minden Uram a'' 
ki te tölted sziüettetik. Ján. 3.VS.8. 
'Oh mely szépek Uram a' te jóvo.-
todból a' mi hellyeinken-is , az 
Evangyéliom hirdetőknek lábaik, 
a' kik békességet, Isten szerint való 
örömet , és szabadu áft  hirdetne* 
a' te népednek. Efa.  iíf2.'Bvs;  s 7. 
Náh. 1. vs. if.  Hirdetvén azokat 
a' mellyeket nékünk ajándékozott 
az JíVeöj nem óly beszéückkel, a 

mel-

melivekre az emberi böltfeíTég  ta-
nít ; hanem a' mellyekre te taní-
tottad őket. 1 Kór, 2. vs. 12. 13. 
Sokan vadnak Ur Isten még e' Vi-
lágén , föt  a' mi Nemzetünkben-is a' 
kik tégedet nem efmérnek.  Ján. 14. 
vs. 17- Afkik  nem tisztelik az Atyát; 
mert nem tiíztelika'Fiu Istent. Ján. 
y. vs. 23. A' kiknek elméjeket meg-
vakította e' világnak Istene , hogy 
a' Kristus ditföíféges  Evangyéliomá-
jrak világöftaga  ne fénlyék  nékiek. 
2 Kór, 4. vs.4. Jud. vs. 4. Győzd-
megezeket az ö bűnökről, a' te 

sziveket által járó hathatós erőd 
s' munkálkodáfod  által. Ján. 16. vr. 
9. Jud. vs. 15. Te vagy Uram sz 
aratáfnak  Ura. Tfel.  13. vs. 2. 4. 
Könyörgünk Uram Felfégednck 
küldjed ki a' te aratói dot a' te ga-

' bonádba. Luk. iq. vs,2. Uram! li 
mindeneknek sziveket tudod , vá-
lasz magadnak mindenütt m jnkáfc-
katjpi-a'slkikre bizzad e' dolgot. 
Tfel.  1. vs. 24. Te szállortál le U-
rara/a' mi Urunk mások Kriftufra. 
Máts 3tóvssjí>4« A' te ajándékid ön-
töttek ki az Apostolokra. Tfel.  2. 
vs. 44 'Es más szentekre, föta'Po-
gányokra-is. Tfel.  ie. vs. 44. 4f. 
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tf4  URAM, TANÍTS MINKET 
Te vagy ama' meg-igért Tanitó, 
ján. 14. vs, 16. Nem-is ember a-
karatyából származott a' Sz. írás; 
hanem te tőled inditatván szóllot-
tak az Istennek Sz. emberei. 2 Pét. 
r. vs. 21. Tielekedjed hát Uram, 
hogy a'te Szolgaid külömb külömb-
féle  ajándékokkal hittel és böltfef-
iéggel tellyefek  légyenek. 2 Tim.. 
4. vs. 2. Hogy fenki  nékiek elle-
nek ne álhalfon.  Luk. 21. vs. 15. 
A' kik a' könyörgésben és az ige 
hirdetéfének  szolgálattyában-is fog-
lalatotok légyenek, a'kik nem tsak 
téjjel, hanem valólagos eledellel-
is táplállyák a' Lelkeket. Sid.y.vs. 
1 1 — 1 4 . Sid. 6, vs. r. Hogy igy az 

Istennek beszéde nevekedjék, és a* 
Tanítványoknak számok mindenütt 
foaparodjék.  Tfel  6. vs. 3 . 4 . 7 . 1 0 . 
Habak. 2. vs. 14. Az Istennek be-

széde élö és hathatóbb a' két élü 
fegyvernél  és'el-hat az elmének 
rejtekiben. Sid. 4. vs. 12. Midőn 
azért némelyek plántálnak , némel-
lyek öntöznek , te adj Uram elö 
menetelt. 1 Kór. 3. vs. 7. 'Es igy 
a' te beszéded ne térjen-meg ürel-
fen  te hozzád , hanem tfelekedje-
meg azt a' mit akarsz , és légyen 

íze-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 
sztrentfés  azoknál, a' kikhez kül-

död. Efa  5f.vs.11.  E'végre öltöz-
tefd  fel  Uram a' te Papjaidat fe-
gitféggel.  sChrón.6. vs. 41. Vezé-
rellyed őket minden igalságra. Ján.' 
ié. vs. 13. Hogy maradjon-meg 
bennek amaz igaz kenet, és ök-is 
mind cbban valamire attól tanit-
tottanak álhatatofan-meg  marad-
hassanak. 1 Ján. 2. vs. 17. Ne en-
gedjed hogy az hazugfágnak  Lelke 
erőt végyen rajtok. aChrón. 18. 
vs. 21. 22. Ne egyelitfék-meg  az 

Istennek beszédeit,' hanem nyilván 
való igaflaggal  hirdeflek  azt minden 
embereknek lelkek efméreteknél 
az Isten előtt. 2 Kór. 4. vs. 2. Ne 

szabják magokat e' világhoz. Rónv 
i x vs. 2. Mát. 6. vs. 24. Tfel.  5, 
vs. 29. Ne engedjed hogy valamit 

szóllyanak a' te tzélod ellen. Gal. 
1. vs. <5. 9. Vagy valamit tégyenek 
hozzá; vagy el-végyenek a' te be-

szédedböl. Jelen. 22. vs. 18. 19. 
Mindenekben ugy vifellyék  mago-
kat mint Istennek szolgai , fenkit 
meg ne botránkoztalfanak  , hogy 
ne szidalmaztalfék  az ö szolgálat-
tyok. 2 Kór. 6, vs. 3—10, Efef.  4. 

vs, 
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%56 URAM, TANÍTS MINKET 
vs. 2. 3 'És ne hogy valami mó-
don gonosz életűek lévén , holott 
ök másoknak p/édiká'nak , magok 
el-veszlzenek. i Kór. 9. vs. 27, 
Hanem inkább hirdessék tiíztsán, 
igazán és nagy bátorsággal a' nép-
nek az életnek minden beszédér. 
Tfel.  f.  vs. 20. Tit. 2. vs. 7. 8. 
iTim. 1. vs. 4. 2Tim. 2. vs. 25. 
Így tfelekedjél  Uram mindenekkel. 
Sófón.  3. vs. 9. S' a' mi Nemze-
tiinkel-is , ne légyen az foha-is 
igaz lilén nélkül, Pap nélkül, Ta-
nitó nélkül és Törvény nélkül. 
2Chrón. 15. vs. 3. Hóf.  4. vs. 6. 
Amós. 8. vs. 11. Hogy igy neveked-
jék az Istennek országa és légyen 
állandó mind örökké. Dán. 2̂  vs. 
44. Abd. vs. 17. Te vagy Uram 
a' valófágos  Vigasztaló. Ján. 14. 
vs. 16. Nohát a' kik a' Sionban fir-
nak nyújts azoknak vigasztaláft,  és 
a' bánat hellyében légy azoknál ö-
römnek kertete, öltöztefd  fel  őket 
az idvességnek paláftvával  és vedd-
környül az isasságnak paláftyával, 
hogy mondhaífák  azt: Nagy öröm-
mel örülünk az Úrban, és örven-
dez a' mi lelkünk - az ö Istenében. 

Eia. 

Efa.  61. vs. 3-1®. Hálá légyen 
Uram Felfégednek  mi tölunk-is, 
mert te tfináltál  minket-js, este 
adtál mi belénk életet. Job. 33 vs. 
4. Te általad tanóltuk-meg az ld; 
vességnek utát és titkát, mely a 
világi böltfektöl.el  rejtetett. Mar. 
11 Is. 25. A' te szentelefedben  es 
az igasságnak hitiben választattunk-
el azidvességre. aThess. 2. vs. 
Te általad petfételtettünk-el.  l e 
vagy a' mi örökfégünknek  zalaga 
mig a' tellyes szabadlágra bé hely-
heztettetünk az Isten ditfössegének 

ditséretire. Eféf.  1. vs, »3- J4-
Senki a' Kiiftufé  nem lehet , hímem-
ha az , a' kiben te vagy. Róm. 8. 
vs. 9. Senki-is Uram az lítent At-
tyának nem szóllithattya j hanem-
ha te általad. Gal. 4- v s - 6- b í:Pk l" 
is a' Jéfuft  Urának nem mondhat-
tya hanem-ha te általad. 1 Kór. 12. 
vs. 3. Senki-is te nálad nelkul mit 
kellyen kérni a' miképpen kellene, 
nem tudja. Róm. 8. vs. 26. Senki-
is a'te beízédedet nem érti. 2 tfet. 
i . vs. 20. Hanem-ha te altalad 
meg-világoüttatik ; mert a* lelkes 
embernek az bolondfágnak  latta-

tlK. 
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sj8 URAM, TANÍTS MINKET 
tik. íKór. 2. vs. 14. Holott az az 
Iítennek hatalma minden hivönek 
idveíTégére. Róm. 1. vs. 16. Hasz-
nos a' tanitáfra,  a' feddéfrc,  a' 
meg-jobbitáfra  , a' fenyítékre  a* 
mely igailágban vagyon, hogy tö-
kélletes légyen az líten embere 
minden jó tfelekedetre.  2TÍH1. 3. 
vs. 16. 17. Jövel hát áldott Sz. 
Lélek Ur líten mi hozzánk, szüly 
újjá bennünket; mert a' ki te általad 
ujjá nem ízületik , nem mehet-bé 
az Iítennek országában. Ján. 3. vs. f. 
Elevenits-meg és ujjits-meg minket. 
Tit. 3. vs. 5."az élö reménfégre  és 
az örökfégre  mely el nem veszhet, 
meg femmotskoltathatik,  megfeni 
hervadhat , mely nékünk , men-
nyekben tartatik , a' kik az Iíten-
nek erejétől őriztetünk hit által az 
idveflegre.  iPét. 1. vs. 3.4.5. Moít-
meg, szentely-meg és igazits-meg 
minket. 1 Kór. 6. vs. 11. Légy mi 
bennünk Fiufágnak  Lelke , bi-
zonyfágot  tévén a' mi lelkünkíet 
együtt hogy mi Iítennek fiaii  va-
gyunk , Iítennek örököfi,  a' Krü-
tufnak  örökös tárfai,  a' kivel ha 

szenvedünk , véle együtt meg-« 

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. i. 2*9 
ditföittetünk.  Róm. S.vs. 15.16.17. 
Segéllyed fel  a' mi könyörgésben 
való erötelenfégeinket,  es efedez-
zél mi bennünk s' mi velünk ki-
mondhatatlan fohászkodáfokkal.  vs; 
26, Bizonyára a' halandó ember-
ben ama' Lélek és Mindenhatónak 
ihléfe  tészi a' böltlefleget.  Jób. 32. 
vs. 8. Te vagy Uram a' valófágos 
böltfeííégnek  és jelentéfnek  Lelke, 
világoíitsd-meg hát a' mi elménk-
nek fetétes  szemeit, hogy tüdhaíTuk-
meg mi légyen az líten hivatalának 
reménfége,  és az ö örökfége  ditföf-
fégének  minémii gazdagfági  légye-
nek a' szentekben. Eféf.  1, vs. 17., 
18. £' végre veddel a' mi tértünk-
ből a' köszivet , adj mi belénk uj 
ízivet és uj lelket. Ezék. 36. vs. 26. 
Világoskodjál a' mi sziveinkben. 
2 Kór. 4. vs. 6. Nyifd-meg  a' mi 

szemeinket. Eféf.  1. vs. 18. Hogy 
a' te törvényidnek tfudálatos  böl-
tfeífégét  láthaíTuk. Sóit. 119. vs. 18. 
Hogy a' te parantfolatidot  meg-
tfelekedjük  , és a' te Ítéleteidet 
meg-örizzük. Ezék. 36. vs. 27.. 
Tartfad  fogva  Uram a' mi elméin-
ket. 2 Kór. 10. vs. 5. Ne hogy em-

bert. 
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beri találmányok által tisztellyükaz 
Istent. Mát. iy. vs. 9. Eféf.  4. vs, 

14.. 15. Ne hidjunk minden Lélek-
nek. 1 Ján. 4. vs. 1—3. Vifgállyuk 
az Iráfokat  , a' mellyekben van ö-
Tökélet. Ján. y. vs. 39. Ne hogy 
emberi böltfeífég  és rendelés sze-
rint szolgállyunk, a' mely hijjában 
való. Kol. 2. vs. 8. Ne hogyannak-
felette  böltfelkedjünk,  a' mint meg-
irattatott. 1 Kór. 4. vs. 6. Elménk-
ben forgatván  szüntelen azt, hogy 
fenki  más fundamentomot  nem vet-
het azon kivül , a' mely egyszer 
vettetett, mely a' mások Kristus. 
íKór. 3. vs. 11. Annakokáért a' 
mely fündamentomhoz  támaszkod-
tunk, azt-meg tartfuk  mind végig-
Sid. 4 . vs. 1 4 . Sid. 3 . vs. 1 4 . Jaj mi-
néküuk el kell veszntink, mert meg-
ferteztetett  ajakú emberek vagyunk, 
illefle  Uram a* te elevenitö és tisz-
titó erőd a' mi szánkat, hogy a" mi 
álnokfágunk  vétessék-el, és a' mi 
bününk tisztitaífék-el.  Efa.  6. vs. 
f.  6. 7. Gyomfáid  ki Uram mi be-
lölünk a' teltnek tfelekedetit.  Gal 
f .  vs. 1 9 . 2 0 . 2 1 . Az Isten e l l e n való 
keményféget  s mert az óllyan mint 

IMÁDKOZNI.  Luk. XI. 1. 261 
a' bálványozás. 1 Sám. 15-. vs. 23. 
A' föfvényféget;  mert e' bálvány 
imádás. Kol. 3. vs. 5. A' gyülöl-
féget;  mert valaki gyűlöli az ö at-
tyafiát  gyilkos az. í ján. 3. vs. 15. 
A'paráznafágot,  mert minden bün, 
mellyet az ember tfelekedik  , a' 
teftkivül  vagyon , de a' ki paráz-
nálkodik , az ö maga tefte  ellen 
vétkezik, a' mellyet a' Sz. Lélek-
nek templomává kell vala tenni. 
1 Kór. 6. vs. 18. 19. 20. A' mellyet 
ha valaki-meg szeplöíit, el-veszti 
az Isten. 1 Kór. 3. vs. 17. A' hazug-
fágot  ; mert a' ki azt szóllya , ki 
rekesztetik a' mennyei Paraditsom-
ból. Jelen. 21. vs. 27. A' részegfé-
get ; mert abba bujafág  vagyon. 
Eféf.  f.  vs. 18. A' kevélyféget, 
mert ennek az Isten ellene áll. xPét. 

vs. s- Dán. 4 . vs. 34. Minden bün 
meg-botfáttatik  ; de a' te ellened 
való káromlás foha-is  Uram meg 
nem botfáttatik.  Mát. 12. vs 31.32. 
A' ki te ellened hazud, a' nem em-
bereknek , hanem Iítennek hazud 
és a' ki az Urnák Lelkét ké érti, 
annak szivée a' Sátán foglalta-el. 
Tfel.  5. vs. 3. 4. 9. A' ki tégedet 
boszuíaggal illetéad, nintfen  annak 

bii. 
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£<52 URAM, TANÍTS MINKET 
bűnéért áldozat, hanem a'rettene-
tes Ítélet követi, és a'tűznek láng-
ja, mely meg emészti az Isten ellen-
fégit.  Sid, 10. vs. 26. 27. 29. Mert 
meg esküdtél, hogy valakik meg-
keményítik sziveket és tégedet meg-
kéfértenek  , bé nem mennek a' te 
nyugodalmodban. Sóit. 9y. vs. 8. <?• 
11. 'Es lőttél az óllyanoknakellenlé-
gek és hadakoztál ellenek. Efa.  63. 
vs. 10. Ne engedjed hát Uram hogy 
az esséle vétkek hallattalfanak  a' mi 
Nemzetünkben , főt  ingyen fe  ne_-
veztelfenek  mi közöttünk. Eféf. 
5. vs. 3. Sid. 4. vs. xi. Ne enged-
jed hát Uram , hogy mi tégedet 
foha-is  keferüféggel  illelfünk,  meg-
gondolván azt, hogy te általad 
petfételtettünkel  a' tellyes váltfág-
nak napjára. Eféf.  4. vs.*30. Annál-
is inkább ne engedjed Uram hogy 
foha-is  tégedet ki óltfunk.  2 Tim. 
1. vs. 6. iTheif.  5. vs. 19. Netá-
vozzál-el Uram foha-is  mi tőlünk. 
Sóit. f i .  vs. 13. 14. Söt lakozzál 
mi bennünk, mint te Templomid-
ban. zKór.ő. vs.16. Légy mivelünk 
és maradj mi nálunk mind örökké. 
Ján. 14. vs. 16. Eféf.  5. vs. 18. Nem 

tsak egy áldáfod  vagyon Uram te-

IMA'DKOZNI.  Luk. XI. 1. 263 
réked ; mert jóllehet ugyan azon 
egy Lé.ek vagy , de fokak  és kü« 
lömb-külömb félék  a'te ajándékid. 
1 Kór. 12. vs. 4. Te osztagatod U-
ram azokat mindeneknek a' mint 
akarod, vs. n. Gazdagitlon-meg 
minket-is a' te jóvóltod azokkal. 
2 Pét. 1. vs. 3, Ajándékozz miné-
künk igaz és képmutatás nélkül 
való hitet; mert az igaz emberhit-
böl-él. Habak. 2. vs. 4. 'Es a' nél-
kül fenki-is  líten előtt nem kedves. 
Sid. 11. vs. 6. Mert valami hitből 
nintsen, bűn az. Róm. 14. vs. 23. 
öntöífék  ki az Istennek szerelme 
te általad a' mi sziveinkben. Róm; 
y. vs.5. Mert a' ki szeretett a'tör-
vényt bé töltötte. Róm. 13. vs. 8. 
Valamit másoktól kívánunk, azt tfe-
lekedjiik ö vélek. Mát. y. vs, 12. 
Szenteld-meg Uram minden mi 
gondalatinkat, beszédünket, tfele-
kedeteinket. Koí. 3, vs. 17. iKór. 
10. vs. 31. Mert szentfég  nélkül | 
fenki  nem láttya az Istent. Sid. 12. | 
vs. 14. Ezek Uram a' te gyümöl-
tfeid  : szeretet , öröm, békeífég, 
békességes tűrés , kegyelmeífég, 
jófág,  hit alázatoífág  , mértékle-
teífég.  Gal. s- vs. 22. Tfelekedjed 

hát 
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204 URAM, TANÍTS MINKET 
hát hogy czeket-meg teremhettük , 
Bem telt hanem Lélek szerint jár-
junk. Róm. 8. vs. i. 'Es adjuk a' 
mi tagjainkat szolgákul az igattág-
nak a' szent életre. Róm. 6. vs. i?. 
Ne hogy haszantalanok lévén ki-
vágattattunk és a' tűzre vettettünk. 
Mát. 7. vs. 19. Légyen Uram a* te 
közöfüléfed  mivelünk. 2 Kór. 13. 
vs. 13. Légyennékünk kegyelem te 
tőled. Jelen. 1. vs. 4. Vigasztallyad 
a' mi sziveinket és erölits-meg min-
ket minden beszédben ésjótleieke-
detben. aThett z.vs. 17. Hogy igy 
naponként nyerefégröl  nyerefégre, 
mennyünk erőről erőre. Sóit. 84- s-
8. Ditíbttégből ditföüégbe.  2 Kor. 
3. vs. 18. 'Es osztán vigy-bé Uram 
minket a' te nyugodalmodban. Sid. 
4 vs 3. Hogy meg-láttassunk Isten-
töi a' Sionban, a' hói nintfen  fem: 
mi infég  , lemmi szükfég  , semmi 
fájdalom,  semmi kiáltás, semmi ke-
feriifég;  mert el-töröl az Isten min-
den kőnyhullatáft  az ő szenteinelc 

szemekről. Jelen. 21. vs. 4. 'Es naeg-
nyugosznak az ő tfelekedeteiktoi, 
miképpen Isten-is meg-nyugott az 
övéitől. Sid. 4. vs. 10. Amen. 

V E' G E. 

Pag. 2Ő5 

T O L D A L É K . 

A ' tellyes Sz. Iráfnak  tzéllya ez, 
hogy a' bün által, az igaHág-

nak és idvességnek uttyáról el-téve-
lyedett és Istentöi el-szakadotc em-
bert, az Istennel meg-békéltesse és 
az Idvességnek giaz uttyábaigazittfa 
s' arra meg-tanittfa.  Valaki azért 
Idvességét szereti s' kiván az Isten-
nel meg-békélleni , tudni kell an-
nak ez hármat: (1) Mellyek légye-
nek azok a' dolgok , a' mellyeket 
tudni s' hinni kell az idvettégre? 
(2) Mellyek azok a' mellyeket tfe-
lekedni kell? (3) Mellyek azok a' 
mellyeket kérni kell ? Az Elfit  az 
O' Testamentomból-is,de világofab-
ban az Uj Testamentomi Sz. Irá-
íökból lehet meg-tanólni ; annak 
pedig fummája  az dptftoli  Hítvekfor-
mójában, avagy, a' minden Keresz-
tyéneknek kétfég  nélkül való kö-
zönféges  Hiteknek fö  ágazatiban 
bé foglaltatik;  a' mely igy kezdő-
dik : Hijlek  egy Istenben.  s\ t. A' 
Májodik  az Istennek tiz Parantfola-
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i66 T O' L D A L E' K. 
tokból alló Törvényében foglalta-
tik bé , a' mely két táblára íratott 
vala. 2 Móf.  20. vs. 2—17. 7 Móf. 
j . vs. 6—21. Annak pedig fummája 
elöadatik. Mát.22. vs. 37-40. Márk. 
12. vs. 29-31. Luk 10. vs. 27. Láfd 
annak egy szóból áiló fummáját. 
Róm. 13. vs. 8. Gal. f.  vs. 14. 
1 Tim. I. vs. A' Harmadikot  pedig 
maga Édes Idvezitönk egy fummá-
ban bé-foglalta  az Uri Imádfágban, 
a'melyre o tanitott minket. Miti 6. 
vs. 9-13. Luk. ii. vs. 2-4. Min-
den idvezülni kivánó igaz Keresz-
tyén embernek tisztiben áll, hogy 
ez hármat könyv nélkül tudja , és 
azoknak magyarázattyát jól értfé; 
Söt minden Tfelédes  Gazdának s' 
Gazda-Aszszonynak, mint a' maga 
házában lévő Ilten Papjának kötö-
lességiben jár , hogy ezekre nem 

tsak a' maga gyermekeit ; hanem 
minden tfelédit",  a' kik az ö száma-
dáfa  alá bizattattok, meg-tanittfa. 
Az tljó parantfoltatik.  1 Pét. 3. vs. 
15. Róm. 10. vs. 10. A' MAfodtt.: 
Eféf.  6. vs. 4. 2Chrón. 17. vs. 7-9. 
A' Harmadik  pedig : Mát. 6. vs. 9* 
Luk. 11. vs. 2. Az légi Keresztyén 

Atyák 

Atyák ebben igen szorgalmatofok 
valának , hogy mindenek ez hár-
mat meg-tanólhatnák ; Söt hogy 
mindenek a' Keresztyéni Hitnek 
fundamentomát  s' fő  ágazatit job-
ban meg-tanólhatnák s* másokkal 
könnyebben közölhetnék , azokat 
ének nótára verfekben  foglallyák 
vala, hogy ki ki munkája között-is, 
egyéb haszontalonfág  hellyett, e-
zeket énekeidegeivén jobban^meg-
tarthatná ; De még az Eretnekek-
is fokszor  a' magok dögleletes tu-
dományokat énekben foglalván, 
úgy hintik vala-el az Ekléfiában. 
Ditféretre  méltó dolgot tfelekedett 
tehát mind az, a' ki az Ilten Tör-
vényit a' 140-dik Sóltár nótájára 

szabván , amaz 'Énekben foglalta, 
a' mely igy kezdődik Emeld fel 

szhed, fiilednyisd-meg.  s'. t. mind az , 
a' ki annak fummáját  amaz 6dik 
Sóltár nótájára szabott Énekben igy 
adta elé : Meg-hagytad  nékünk Ur 

v iften.  S\ t. mind az , a' ki az Uri 
Imádfágot  ebben az Énekben fog-
lika-bé .• Menybéli  Felféges  IJien. 
s'. t. a' mely három Enek meg-ér-
demli, hogy minden ember tanól-
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lya könyv nélkül és szüntelen éne-
keldegellye. 'En-is azért azon jó 
példát követni akarván , im' az A-
poftoli  flitnek  formáját  (jóllehet 
annak fummáját  az Innepi 'Énekek-
ben és máfutt-is  fel  találhatni) a' 
maga rendiben énekben foglakom, 
és a' 19-dik Sóltár nótájára szab-
tam, hogy ki ki azt munkája kö-
zött-is énekeidegeivén , a' Keresz-
tyéni Hitnek'Ágazatit jobban meg-
tarthatná ; ne hogy valaki máitól 
kérdetvén : Mit hiszén? azt felel-
lye : A' mit az Ekléíia ; vagy a' 
Pap : hanem azt : A* mi az A-

{>oftoli  Hitnek formájában  bé fog-
akatik. 

AZ APOSTOLI HITNEK 
F O R M A ' J A . 

a' 19-dik Sók. nót. 

(1) Hiszek egy Istenbe , 1 Kór. 
8. vs. 4.. 

Hatalmas Atyába,  Ján.  20. vs.i7-
Mindent Teremtöbe. 2. Kór.  6. vs. 

18. Tfel.  4. vs. 24. 
'Es mások Kristusba, Tfel.  8. vs. 37-

Atya 

T O ' L D A L E ' K . 269 
Atya egy Fiába , Ján.  1. vs. 14. 
Mi Urunk nevébe: Róm. 1. vs. 4. 

A' ki fogon  taték 
Szent Lélek Istentöi; Mát.  1. vs.20. 
Máriától születék : Luk. a. vs. f.  7. 
Szenvede s' kinzatott 
Pontzius Pilátus 
Tiszttartófága  alatt ; Mát.  27. vs. 

a. 26. 

(2) Meg-is feszitteték,  Ján.  19. 
vs. 18. 

Azután meg-hala, Luk. 13. vs. 46. 
'Es el-temetteték; Márk.  i j . vs.46. 

lKór.  15. vs.4. 
Szállá a' poklokra : Tjei.  2. vs. 31. 
Harmad nap támada, Luk.24. vs 6.7. 
Menybe emeketék;Márk.i<S.\s.ig. 

Ül a' Mindenható 
Atya Isten jobbján : Róm. 8. vs. 34. 
Onnan lesz el-jövendö, Tfel.i.vs.ix. 
Az eleveneket 
ítélni s' hókakot. Tfel,  10. vs. 42. 
Hiszek a' Szent Lélekbe Mát.  28. 

vs. 19. 

(3) Hiszek egy Keresztyén 
Anya szent-egy házat. Eféf.  5. vs. 27. 

' M 3 Szen-
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270 T O' L D A L E ' K. 
Szentek egyeflegét.  i Kór.  14. vs 33. 
Bűnünk botfánattyát.'  Tfel  2, vs.33. 
Teít fel-támadáfát.  \Kór.  15. vs, 13. 
'Es örök életet. Mát.  25. vs. 46. 

(/?'  Szent  Prófétákká! 
'Es  Apoft'Mkal 
'En-is  ezt hiszem J'  vallom, 
Ez Hittel,  l/al/ájfal 
'Es  Szent  Tudománnyal 
Magamat  bátorítom.) 

A M E N. 

Ivíint-

Mint-hogy a' Könyv-Nyomtató  a' mi 
Nyelvünket  nem tudta , magamis 
Trájektumban mulatván reá nem 
»igyázhattom j ellenek azért 
mely hibák . a' szokás szerint, 
e' Munkácskában-is : a* mellyeket 
a' K, O. nékem nem tulajdonítván, 
méltóztassék megjobbítani illyen. 
képpen : 

Lev. 16. állitanti olvafd:  állítani. 
i i . IrgalmaíTágoa. o!v. Irgalmajfá. 

ged. 
70. Ide tartozik, tedd hozzá: Har-

madtzor. 
79 tiszem.  olv. tészim. 
81. énékem. olv. énnékem, 

lávezitönk. olv. Idvezitönk. 
92. táplátatáfára.  olv. tápláitatá-

fára. 
98- tauatfot.  olv. tanátfot. 

orzAjokat.  olv. ortzájokat. 
100. gonozágot.  olv. gonoszfágoi. 
101. kénySrgefe.  olv. könyörgefe. 
Ti4- tonéked.  olv. tenéked. 
136. me'y olv. mely. 
152. két órakor, tedd hozzá: el-

mégyen. 
158. iugfégtelen.  olv. üükfégtekn. 
180. Ján. 5. olv. 1 fán.  5. 

közöt. olv. között. 
idegejében.olv. idejében. 

202. átal. olv. által. s'. t. 
Egyéb 
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Egyéb hibák-is elegyedtenek e'köny* 
vetskében széüyei , u. m. az accen-
tufoknak  ki m.iradáfok;  vagy szükfég-
telen fel  tételes : a' vócálifoknak,  s' 
egyéb betűknek egymáfíal  való helyte-
len meg tferéitetéfek.  A' Syllabáknak 
illetlen öszvefiglaltatáfok  ; vagy egy-
niáftól  való el sziggittatáfok.  s'. t. De 
ezeket s' ezekhez hafanló  aprólék hibá-
kat a' K. O. magától-is el-igazithat. 
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