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Ján. 3 : 8.
A ' f é l  a" hová akar fúni f i i , és annak zúgását hallod; de nem 

tudod honnét jó  és hová mégyen\ így vagyon minden valaki 
Szent Lélektől fiilettetik.

Jakab. 2: 18.
Mutasd-meg nékem a’ tt tselekedetedböl a' te hitedet, én-is meg

mutatom néked az én tselekedetemböl az én hitemet.

Luk. í>: 43.
Nem jó  fa  a z , d  melly hitván gyümöltsöt terem , és nem go- 

nofi fa  az\ a ’ melly jó gyümöltsöt terem.

Aug. in 32. pagina mihi 227.
Ha meg-vallod bűneidet el-feaezi az Ifién, Ha el-titkolod bűne

idet , kijelenti az Ifién.
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Szen t L e tzk e :
L u k . io : 4 1 , 4 2 .  Martba, Martba forgalm am  vagy, és fok

ra igyekezel, de egy a' fű k  séges dolog: Mária pedig a’ 
jobb réft vá la f tóttá melly el-nem vétetik ö tőle.

E L Ö L - J Á R O B E S Z É D .

Öltsen mondotta a’ bölts Sirák K. 7 : 40. Minden 
dolgaidban a' mellyeket mondaf, és d  meUyeket tse/eke- 
f e l , meg emlékezzél utolsó végedről és foba nem vét
kezel : Az utolsó dolgokon az Halál, a’ fel-támadás 
az utolsó Ítélet, az idvefség vagy az örök kárhozat 

értetik; Hellyefen mondotta bizonyára, mert igen bizonytalan az 
az Ora, mellyben a’ mi életünket fogyató nyomorúságok, és ke- 
fervcs betegségek mi reánk el-következnek, sőt bizonytalan az az 
Óra, mellyben a’ mi lelkűnknek 'meg-keresésére, a’ Éomoru halál 
által el-jö a’ mi Lelkűnknek hív Teremtóje, íPéc. 4: 19 és a’ mi 
utolsó ellenségünk az halál; mi velünk Éembe Éáll 1 Kór. 15: 26. de 
olly nagy még is vakmerő bátorságok a’ gyarló embereknek, hogy 
ez illyen reájok következendő nyomorúságokról, és Éomoru halálról 
ritkán gondolkoznak , fe annak félelmei ellen Élveket eröfittö erős
ségekkel magokat meg támagatják , hanem oÉtán mint valami ha
lak meg-fogattatnak a’ gonof hálóban, ét mint valami madarak a' 
gonof tőrben a' gonofnak idején. Préd 9 14  De a’ Kristus Schola- 
jában tanult kegyes emberek a’ magok Élveknek Éomoru vakságo
kat, és eÉtelensegeket meg-efmérvén buzgó lohajtozáíökkal azt 
mondják a’ Mofellél 'Sóit. 90: 12. Taníts - meg minket hogy tudhas- 
fuk-meg a' mi napjainknak fám át, hogy já r  ha [fűnk bólts fível-, Melly 
is bizony nem azt tészi tsak , hogy a’ mi életünknek , napjainak , 
heteinek, holnapinak, eÉrendeinek Éámát bizonyofon fel-jedzeni, 
’s tudni, és Iflentöl arra rneg-tanittatni, ki mitsoda Órán adja-meg 
lelkét az ö hűséges Teremtójének-. Mert lilén azt fenkinek ez életbe 
meg-nem jelentette, meg-fem jelenti, hogy minden Éempillantásbá 
tudjanak készen lenni.- nem-is azt téÉ i, hogy meg tudhatni azt ha 
hoÉÉu ideig élünké’ Ígérhetünke’ magunknak hoÉÉu napokat vagy
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nem. Véld. 27: t. mert mit haknál valakinek ha száz efrendöket él- 
i s , ha azokban nem egyebet hanem haragot giijt az haragnak napjá
ra , meg nem bet sülvén az Ifién útónná - való várakozásának , békefsé- 
ges türéfinek idejét, Róm. 2: 45. az ö bűnében meg-átolkodotr em
ber, ha fiáz efitendös-is tsak bolond, és meg átkoztatik Éfa. 65: 20, 
de a’ ki a’ féhovát féli ha gyermek-is fiáz efütendös korában bal meg. 
A ’ valóságos kegyes ember hát ezen a’ bölts Éámláláfon Éorgalma- 
toskodikaz a z , az írtén békédéből valójában tanulja, az ember éle
tének hamar el-változandóságát, annak rövid voltát, minoenkor 
mint egy szeme előtt tartja , hogy az Ilién tsak egy tenyérnyivé tát- 
te életünket ’ itólt. 39: 6. tsak egy kis köz vagyon az élet és az ha
lál között, minden tért ollyan mint a’ mezőnek virága , í ja  40: 6. 
Mindenkor figyelmez e’ rövid életben minden tselekedeteire; ha 
azok ollyak-é mellyek Istennek tettzenek, kerefi-é azokban lelkének 
fö -jo vát, ’ s örök boldogságát, kerefi é az egy fiükséges dolgot, az 
illyen jár az Írtén előtt bölts kivel, az Hlyen válaptya Máriával a’ 
jobb réfit , a’ Márthai korgalmatoskodáft ezért hatra hagyván , a’ 
Letzkében.

Czél fierint itt azt tanittya édes Idvezírönk , hogy az Jdvefség 
munkájának nem kell eleiben tenni a’ világi Éorgalmatoskodáll.

M . A G Y A R á Z A T
Felelvén fit.fiús monda nékie: Mártha , Mártha fi.orgal matos vagy 

’s a’ t. Világosíthatni ez igéket a’ fi: János Fvangyéliomának 11-  
rétének első ’s következendő vériéiből : az holott az mondatik : 
Beteg vala pedig egy Lázár nevű ember Bétániából Máriának, és 
Márthának annak nénnyenek falujukból való. az honnan meg n rz ik , 
hogy ezek mind hárman Vérfcerint való atyafiak valának; kiknek 
hazájok vala Bétánia, a’ hova-is Urunk JÉÍus a’ Lázár halálának 
alkalmatofságával ment vala, a’ mint a’ k: Evangyélifták egyben vé
telekből latzik. -

Ezekről a’ kegyes életű Matrónákról ezeket jegyezzük-meg: 
1 Mind hárman ez egymáft keretö atyafiak együt laknak Bétá

imban , hogy azzal azt bizonyítsák-meg hogy a’ üzenteknek gyirte- 
kezetiböl valók , 'Sóit 1 33 :  1 Bétánia, annyit téten mint nyomo
rúságnak háza, ide menvén a’ Kriítus azt bizonyirotta-meg; hogy ö 
Felsege a’ betegekért jö tt, és igen közel vagyon a töredelmes Jivek
hez. ’ Sóit. 34: 19. és az a/ázatojokkal lakozik, Beid. 1 1 :  íja, 66: 2.
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4. némcllyek e’ szót Bétánia, a’ mint magyarázzák nem nyomorú
ságoknak házát, hanem éretlen gyümöltsü pálma fáknak helyét tészi ; 
innen erősítik hogy a’ kínos f.envedésre mikor halála előtt feLment 
Jérusálemben jé fu s , ö Felsége eleiben innen hántak az útban lévő 
Köf>ég pálma fa-ágakat, azt-is mondják hogy mind az a’ városka, 
mind az az tartomány ezzel a’ nevezettel neveztetik vaia : Álly 
meg itt egy kevélsé K. E Nézd el Urunk Jéfu s, a’ fenvedésre Bé- 
tániából méne-fel Jérusálembe ; Ú gy a’ ditsöségnek tökéletes álla- 
pötty ára is innen Bétániából ment fel a’ Mennyei (érusálemben az 
Egekben , mert ez a ’ Bétánia az Olajfáknak hegye mellett vala.

II. Ez három teltvér atyafiakot, mint kegyes iítenes életű sze- 
mélyeket , jó kedvinek és jó akarattyának éeretetivel éereti vala a’ 
K riítus, Ján. 1 1: 5 Máriát azért, mert fok vétkeit engedte vala 
megönéki , midőn sz: lábainál fnva efedez vala. Luk 7 : 38. tsókol- 
gatja vala fi. lábait, és drága kenettel keni va la , Márthát jó kedvé
nek Éeretetivel kereti vala, mert gyakorta jó Éívvel látja vala a’ Kris- 
tu ll , Ján 12: 2. folgálván ö néki, a’ kinek drága erköltseit, kegyes
ségének munkáit illatozza vala a’ Knítus.

III Ezek a’ kegyes Matrónák is párban a’ Kriítus ]Éfushoz tifta  
íeretettel vifeltetnek vala, a’ mint látéík a’ sz János Evangyéliomának 
1 1. rékeböl, nevezetefen Mártha p. 20. mikor hallaná a’ Kriltust jöni 
nagy tisztel’ségefen eleiben ki mégyen Útiunknak , mint U ii Gazda- 
akfcony , mellyel is azt bizonyította-meg. 1, H ogy ö jól tudta ki lé
gyen a’ Kriítus |F.fus, úgymint a’ meg Ígért Mcffiás, az élő IJiennek 
Fia , a’ minden népeknek kívánsága, Hág. 2: 7 azért vészi és fogadja 
olly jó kivel. 2 Hitt a’ |Efus Kriítusban , mint az ö szép beszéllge- 
téíiböl eleven hitinek drága gyiimöltiei látszanak, mert azt mondja 
f  21. URa/n ha itt váltál válna, az én Atyám fi ja  nem bált vclna-meg. 
N agy hit ez ; életnek és halainak URának lenni elméri a’ JÉfuft, a' ki 
mindene fiúi-fogva megtarthatja azokat a' kik ö általa járulnak IJlenhez 
’ Sid. 7: 25. hiki hogy az ;tfus Kriítusnak kérelmétől az halál fém 
szakaszthatja-el a’ kegyes embert, Rom 8: 38, 39. a’ minthogy a’ 27 
t  ben világofon ki-fejezi a’ Kriítusban való hitit, mondván: En hi- 
fem  hogy te vagy ama' Kr ijlus az IJiennek Fia a' ki e' világra jöven
dő vala. 3. Declaráhz hitit innen is, mert a’ JÉfus jelen létellnek 
drága hasznait, szeretetinek gyümöltseit, mennyei vigasztaláíinak gyö
nyörűségeit , és az idvelségnek edeíségit érezvén a’ Kriítus jelen-ié-
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teliből, nem nyughatik mig az ö Nényét Máriát-is meg nem Colit- 
ja , hogy azon ditsölséges jónak réfefivé tégye, mert f .  28, azt mond
ja Máriának A' Mefler jelen vagyon és téged hív Nem tsuda, mert 
a’ melly lelket Isten ö Felsége meg-világoficott, idvefséggel kereteit, 
nem nyugkik az a’ lélek mind addig míg máfokat-is azon ídvefség- 
nek meg efinérésére fel-nem indit, mert nem irigy a' jieret et. íKór. 
13 : 4 igy tselekedett ama’ Samaritána fián. 4: 28, 29. 4. Meg
mutatta továbbá hitit Mártha innen-is, hogy bé-fogadta házában a' 
KriJiufl. Luk. 10: 38. boldog azaz ember a’ kinek feállására ’s ala- 
misnajára korúi a’ Kristus , réke van annak a’ Mindenhatónak por- 
tziojában, ha nem tudva fogadatt-is Angyalt bé házában ’Sid. 13 1. 
arra kállanak az Isten áldáfi mint Obed Edomra, hogy a’ Frigylá
dának kálláft ada. zS'atn. 6: 1 1 .  egy kóval áldott az életében, boldog 
halálában, halála urán pedig áldott emlekezete. ’Sólt. 1 1 2 :  6.

IV. Mária-is kerette a’ Kristust, mert azt mondja Luk. 10: 39.
hogy a fiÉfüs lábainál ülvén, hallgatja vala az 0 befiédét: buzgó kere- 
tetnek, kentséges Kegyességnek példája ez , hogy valaki maga frifs 
palotájában idegen embert bé-fogadjon, és oktán annak lábaihoz nagy 
alázatofsággal le-borúlljon, egyátaljában a’ Kristusban való nemes 
hitnek, és kereteinek nagy erejéből lett ez ; ennek mondhatta vol
na azt a’ Kristus ,  a’ mit ama’ Kananeának monda: Mát 15: 28. óh 
Afifionyi állat nagy a' te hited; de bizony nagyobbat mond felőle : 
Mária a’ jobb réfit válást ott a , melty el-nem vétetik ö-töle. Bizony 
a’ ki a’ Knftufsal meg kezd barátkozni, mind azt el-követi az: ez a’ 
sz. confidentia, a’ ki midőn k. bátorsággal méri magát vifelni annál a’ 
ki felöl bizonyos, hogy az ö fierelmefse, Ének. 2: 16. Reá-is szokott 
volt Mária erre, mákoknál édesdebben keretre ö Lelkének orvofsát, 
már ez előtt meg-kóftolta vala ennek a’ mennyei Dottornak sz. hak- 
nát. Oh kent hitbéli bátorság ! Ama’ kegény Publikánus a' Temp
lomban távul állt nem mér közel járulni a’ sz helyhez , Luk 18 : 13 . 
Amaz vér-folyásban lévő akkonyi-állat tsak hátúi illeti a Krifius 
köntöfe perémjét, Luk 8: 44. Ama’ Százados még tsak arra Jem itélé 
magát méltónak , hogy a' Krifius házában mennyen, hanem tsak tóval 
parantsoljon, Mát. 8 :8 . Ennek nagyobb az ö hitbéli bátorsága, ép
pen a’ Kristus lábaihoz telepedik ö le , ott lém ül hijjában, hanem 
e’ kedves Vendégnek hallgatja békédét, érezvén magában, hogy 
ennek idvefséges békédén nyugkik meg a’ nyavalyás és idvefséget
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kívánó embernek lelke. K. Vallyon mellyik Mária volt ez a’ Letz- 
kebéli Mária? mert olvaíTuk az Evangyéliumi sz. Hiftóriából, hogy 
egynéhány Mária nevű k. Akkonyok forgottanak a’ Kristus körül, 
p o. a’ Kristus Annya Mária volt, úgy a’ Jakab annya , Mát. 27: 51?. 
a’ Lázár nénnye is Mária volt. F Nem értetik a’ Kristus Annya ,  
mert az, Márthának nénnye nem v o lt, nem is kell érreni Máriát a’ 
Jakab és Jóséannyát, mert ez drága kenettel nem kente-meg a’ Kris- 
tus lábait; kell hát Márián a’ Letzkében érteni, Mária Magdalénát, 
ama’ bűnös akkonyi állatot, kiből bét ördögói űzött vala ki a' Kristus, 
Márk. ró: 9. az-az: a’ kit hét igen nagy tzegéres bűnöknek nemekből 
térített vala meg, mert a’ ’Sidók a’ nagy bűnöket ördögöknek nevez
ték: Ez a’ Mária Magdaléna volt amaz’ bűnös A szkony kia ’ Farisé- 
us házában le-telepedett JEíusnak lábait könyv-hullatáfival irofogat- 
ta , és az ö Fejének hajával törlögette. Luk 7: 38. Ez a’ Mária Mag
daléna ez a’ minap igen nagy bűnös Akkony volt a’ Lázár és Márt- 
ha Nénnye melly az U rJesu st kétker kente-meg egykor lábait, Luk. 
7: 38. máskor k. fejét, Mát. 26: 6, 7. erről van kó a’ Letkében is.

V. Ez a’ tsuda hogy mind ketten mennyei Doktornak elmé
rik Idvezítönket, úgymint a’ ki tsudát tehetne, betegeket gyó
gyíthatna , halottakat támakthatna , mind ketten kegyelek, Is
tenfélők, keretöi a’ Knftusnak , ftán. 1 1 .  m ég-is a’ Kristushoz , 
kettős indulattal vifeltetnek: Egyik t. i Mária ie-telepedik a’ Kris- 
tus lábaihoz, ’ s úgy hallgatja kegyelemmel tellyes káváit, az id- 
vefségnek békédét, Tsel 1 3 :  26. az életnek békédét Fii 2: 26. 
(••melly bekédck alkalmaztattak a’ Máriának régi bűnös, és jelen 
való röredelmes állapottyához :) Mártha pedig Kárbunkulus drága 
kövei oktozó jó gazda akkonyságát mutogattya , alá ’s ftl futkos 
azzal akar kedveskedni Melterének: Mária arra adta egéken magát, 
hogy az öJélblFa áldott káváit halgathafla, ’ s ez úton az egykük- 
séges dologra tehellen kert: Mártha pedig mindenütt ’ s ittis vilá- 
gibb, m erte ’ k: munkát-is meg-hábonttya, $  40. Szent és ke
gyes, mindazonáltal mind a’ kettőnek vége , mert Martha-is a’ 
Ktiftusban való igaz hitiből és keretedből futkos, és korgalmaros- 
kodik magáért, Nénnyiért és a’ Kristusert: Mária-is hittel, kere- 
tettel tellyes indúlatból telepedett-le a’ Kristus lábaihoz: Mind a’ 
ketten tehát jó , kegyes, és kent indúlattal viíéltetnek a’ Kristus- 
hoz; Márthának kent okai valának arra miért ferénykednék annyira
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a’ Kriílus mellett. ( i.) Mert nagy bűnökből térítette vala me<» 
kedves attyafiát, Márk. 16: 9. (2) Mert hinni kezdett vala mái 
a’ Kriílusban mint Meífiásban. fá n  1 1 :  27. (3.) \4ert fel-tá-
mafetotta vala a halálból Lázárt véér ferint való attyafiát fán  1 1 :  
43 E’ éent Éorgalmatofsággal tehát Éeretetinek forróságát akarta 
ki önteni édes Mellerehez a’ kit tellyes kivéböl leikéből teretett. 
Mát 2 2 :  37.

VI Jóllehet ditséretes volt Márthának az ö forgalmatos Gaz- 
da-aÉÉonykodáfa, mindazonáltal nagy erőtlenségek láttzottanak 
benne: Mert mikor a’ Kriílushoz mégyen azt mondja: ^ .40 . URam 
nintsen é arra gondod, hogy az én Néném el-hzgyott engemet : Vá- 
dollya vér terhit való kedves attyafiát, fokalja azt-is hogy a’ ke
gyesség munkájában anny'na bé.merült, mintha mondotta volna: 
Édes Meíterem immár nem volna annak ideje, hogy tsík téged hall- 
gallon, vigyázni kéne már a’ házi dolgokra, konyhára, attaíra ’ s 
egyébre. Péld 3 1 :  27. Én egyedül nem vagyok arra elégséges. 
Bánnya azt-is, hogy a’ Kriílus az ö Nénnyét a’ hallgatok között el- 
tenvedi, ’ s nem is tégyenli ö Felségének ezt mondani: Mondjad 
néki hogy engem fegé/jen. O Sanda f.implicitas!  Oh tent együgyüség! 
a’ ki midőn kedveltetni akarja magát édes Meíterivel, akkor incurrál 
annak reprehenfio)ibzn és kedvetlenségében, midőn pompás készü- 
letivel gyümöltstelenül akarja el-múlatni az idvefséges tanítáll; mint
ha a’ Kriílus illy kényes vendég volna

Már a’ Letzkében erre felel-meg a’ Kriílus Márthának. f .  4 1 .  
Martba Mártha forgalmatos vagy és fokra igyekezel ’s a’ t az holott 
Idvezítönk 1. Márthának foglalatofságát Éemeire hánnya, ésegyter- 
smind nyájafon feddi: Mártha Martba! (: Magyarul azt teÉi Ur 
Afcfiony m Syria itó :) e’ meg kettöztetö meg-éolitásban nagy Can- 
d ó rit , tiÉta Éeretetit mútatja-meg a’ Kriílus a’ kegyes Mátrónahoz; 
de egyÉersmind keíérüli is felettéb való világis ágát, mintha mondot
ta volna : Mártha Mártha igen el-feletkeztél a’ lelki jóról, az idvef- 
ség munkájáról, egyéb világi dolgokra adván szer felett magadot, ho
lo tt egy a’ fiükséges dolog. K: Miért feddi Idvezítönk Márrhát ? er
ről a’ foglalatofságról, holott b. Salamon ditséri a’ gyors aÉéonyi- 
á llatot, Péld. 3 1 :  10. mert annak árra fellyül haladja a' Kárbun- 
kulo/okat f  25. annak ruhája erő és ékefség, f-  26. az, az Ö fá já t  
bölcsen nyittya-meg, is f .  27. forgalmatojon vigyáz háza népe dol

gára ?
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%ára? F. Nem Feddi édes Idvezítönk itt a’ jó Gazda-aszszonyságot j 
mert az ollyanokot a’ sz: írás ditséri , mint Sárát Terem. 18 : 6. 
Ábigailt ’ s a’ t hanem a’ felettéb való világiságot ? a’ felettéb való 
jó lakattól hamar halálra zabállik a’ lélek, mint az Izraéliták a’ ftirj- 
húftól a’ puktában, 4Mos 1 1  - 35. Tudni kell vala Márthának hogy 
az IJten Orfága, nem áll ételben italban, hanem igafságban, békeség- 
ben, Szent Lélek által való örömben, Róm. 14 : 17. a’ szent Matróna 
még-is a’ telliekben fáraktya magát, azon van hogy a’ Kristus/>r*- 
fintiá)ibon tikta légyen háza,  fényes Udvara, pompás aszrala, ho
lott az Idveznö, abban a' tifitaságban gyönyörködik , melly a’ vesék
ben vagyon 'Sóit. 5 1 : 8  azoknak )ó , d  kik tijíta fiivüek: 'Sóit. 7 3: 1.

2. A ’ 4 1 versben Máriát menti Idvezítönk, eleiben adván
Márthának mire kellene önéki mindenek felett igyekezni: Egy a' 
fiükséges dolog : Némeliyek ez egy Éükséges dolgon egy ételnek ne
mét értenek igen paraktolon, Némeliyek pedig ezt igen erökako- 
fon ez egyedül való Apátzai életre húzzák: Némeliyek már job
ban ez egy Éükséges dolgon a’ hitet értik , minthogy a’ mi hitből 
nintsen bűn az. Róm 14 : a? és hit nélkül lehetetlen hogy valaki 
Itten előtt kedves légyen , ’ Sid. 1 1 :  6 Némeliyek az Itten bekédé- 
nek halgatását értik: Ezek ugyan a’ K. embernek kükségeíek, és az 
idvelségre vezérlő esz közök; mert d  hitnek jutalma , a' léleknek idvef- 
sége. 1 Pét. 1 : 9 -  és a’ ki az IJien herédét halgattya , vagyon annak 
örök élete. J in . 5 : 24 De feljebb kell emelnünk lelki Éemeinket ez 
egy Éükséges dolognak meg vísgálásában, mellyben nétalám femmit 
nem ellenkezünk Idvezítönk tzéljával-is, mivel azt mondja e’ felöl 
Idvezítönk , hogy e' jobb réfi és élném vétetik Máriától. Itt  tehát az 
egy Éükséges dolgon nem érthettyük tsak a’ hitet , noha ugyan az 
olly Éent ajándéka Ittennek , ’s olly drága eszköz , hogy a" nélkül 
nem idvezülünk , de annak-is tsak itt van haszna , vége léken annak 
a ’ más ditsö életben zKór 5: 7 mert akkor az hit által változik ef. 
méretté. 1 Kór. 1 3 :  8 , 1 3 .  erről pedig azt mondja hogy nem véte- 
tik-el Máriától Nem-is érthettyük rsupán tsak az Itten békédének 
halgatását, mert az-is, tsak a’ Kegyelem OrÉágának Királyi páitzá- 
ja 'Solt. 1 1 0 :  2. a’ boldogságra utat mutató eÉköz, nem maga a’ 
Jég jobb rész , ’ s a’ más ditsö életben meg-fcünik d  jövendő mondáfok- 
kalegyetemben, iKór. 1 3 : 8 .  Itt pedig ollyat kell értenünk az egy 
Éükséges dolgon, melly jobb réÉnck tartattathafsék, melly változás
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nélkül való állhatatos, örökké raeg-maradó légyen, és foha el ne ve* 
tettefsék a’ K embertől.

A ’ TerméÉet világánál járó Filoföpbus ok eléggé kereílék ki egy
ben , ki másban, ez egy Éükséges dolgot, e ’ drága jobb részt , de 
mind belé holtak, foha fel nem találták; ne légyek Szentek terhetek- 
re ha én-is el.indúlok ’s egy kevéfsé ez egy Éükséges dolgot kerelém:

I- Mennyünk bé hát elsőben az Eptcuréusok Oskolájában kérd* 
jük-meg tölök mi ez egy fükséges dolog < Minthogy ok még tsak ál
mokban fém látták az örök életet, azt mondják hogy az a’ telinek 
mindenféle gyönyörűségében á ll ; ha a telinek mindene elégségefen 
m eg-vagyon, hová lehet ennél jobb MennyorÉág ? hová lehet bol- 
dogságolabb élet? amaz Epuló\z\ azt mondják Luk 12 : iy Én lel
kemfok eftendokre eltölt jók javaid vágynak, nyugodjál, egyél, igyál, 
gyönyörködjél: De a’ KriHus lábainál tanúló Krillus tanítványa, tud
ja hogy ez is el múlandó, nem tellyefséges, állhatatlan , azért itt 
elméjét meg nem állítja a’ Presbyter sz:Jánolsal azt mondja: íján 2: 
i 5 , 17. Minden valami e' világban vagyon, a tejinek kívánsága,
femeknek báj álkodáfok, is életnek kevélysége, nem az Atyától vagyon 
hanem e' világtól, elmúlik e' világ is az ö kivánsága-is: hallya azr-is 
hogy erről az éktelen életről örök jajt kiált az lilén. Ésa. 28: 1 .
J a j  d  kevélység Koronájának, is az ö ditsöséges ékef égének el hulló vi- A  
rágának: Bizony utálja a’ Mindenható lilén ez rllyen Epicureusi éle
tet ezért mondá az tlsö Világnak is : íM ó f 6 : 7. Bonom én hogy az 
embert teremtettem. A’ telinek mindennémü javai !s a lelket veghe- 
tetlen jóval bé nem tölthetik, mert a’ bolts mondtaként; Egy gonoE 
óra azt niivelt, hogy az ember minden őröméről el-felejtkezzék, mint a’ 
bolond Gazdagnak Luk 12 : 20. és Bóldisár Királynak fnalmas pcL 
dájok bizonyítják; hirtelen azt irliattya az Illeni meg foghatailan 
kéz falod óldalára: Dán 25 Mene, mene , tékel, Ufársim meg- 
fámláltattál, meg-mérettettil a' fontban, bijjával találtattál, el of~ 
látott d  te birtdalmod: Ki keresné hát ez Epicuréusi necefiáriumoi ? 
mellyröl sz: Pál-is azt mondja: Róm 8 : 1 3 .  ha te/l férint éltek meg
haltok. mert d  tejt és vér az IJlen orfágat örökségül nem bírhatják, 
iKór. 15 : 50.

II. Mennyünk más Akadémiában kerefsük ott is ez egy f  üksé- 
ges dolgot: Itt látjuk hogy a’ Éegény vak pogányok, a’ magos Rgek
nek Királyi Éékiben fel emelték és íö nece/sáriumokkí a’ Fortunái, a’
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Szerentsének lilén aszszonyát helyheztették: fuvenal. Satyr. io . 
(: mell-is a’ Kriflus oskolájában né talám a’ Divina providentia Illeni 
gondvifelés:) Ezt a’ szegény Pogányok annyira uralták , hogyha en
nek Éárnyára ülhetrenek , azt tudták hogy drága nemes kintset ta
láltak ; a’ boldog életet már el-nyerték , nem kell már félni szükség- 
tö l, veszedelemtöl; de ez-is nem a' tölünk kerefett egy fükséges j ó ; 
mert a’ Szentek azzal tartják: Chariffimus D ed , plenus flagellis, az
az : az Iílennél kedves, ki nyomorúságokkal tellyes: homlokokra ez 
van írva, aTim  3 : 1 2 .  Mindenek d  kik fentül akarnak élni d  Kriflus 
Jéfusban háborúságotflenvednek: azért e’ vak pogányi Verentséhez fo- 
ha lem bízik , ezt híjában nem űzi, mivel sírna golyóbifon állólába 
hamar meg-tsiszamodik, hanem így énekel, ’ Sólt 91: 1 ,5 ,6 .  A' ki 
lakozik a'Felséges Ift ennek rejt ekében, nem fe l  az éjjeli rettegéflöl, <*’ 
nappal repüld nyíltól, az éjtflaka kegyetlenke dó dogtól, és d  délben 
pufiitó  dög-haláltól.

III. Mennyünk a’ Gazdagokhoz, kerefsük ott-is, itt minde
nütt tsak azt látjuk, hogy az ö gazdagságoknak fokaságában ditse- 
kednek, (okát gyüjtnek, azezü ílö t, aranyat rakásra rakják, 'Sóit. 
39 : 7. Örülnek azon hogy fiaik meg nevekedtek mint d  palánták, és 
leányaik mint d  Templomnak ékes kő 0flo p i , tellyes tárházok éié/sel, 
mezejek tsorda barmokkal, azt mondják felölök: Boldog nép az meIly
nek így van dolga: 'Sóit. 14 4 : 1 2 , 1 3 , 1 5 .  De e’ fém meg a’ mi tő
lünk kerestetett Unum neceffarium: Mert ugyan-ís mi hajtja-el hama
rább a’ szívet a’ Terem tötöi, iT tm .6 : 9. mint a’ Gazdagság, nints 
hát abba igaz boldogság öröm és tsendefség, a’ Gazdagságnak kísér
teti igen hathatós kisértet,Idvezítönk mondja, Márk 10: 23. Nehezen 
Jnennek-bé az Ifennek orfúgában a' gazdagok: Ha szintén az a’ bálvány 
Mammon, valami kedvet mutat-is az ö Volgájának; a’ míglen é l: 
de ugyan el-marad az a’ halálban, mert femmit fém hoztunk e' világ
r a , kétség kívül ki fém vihetünk femmit. íT im . 6 : 7. Ezé tehát az 
egy Éükségesdolog? a’ jobb réfc? mellyet a’ lopó el lop , meg á s , 
az ellenség el-prédái, Mát. 6: 20. mellynek el-kell állam, hogy a* 
fiú féreg , molly , rosda meg-emészszék.

IV . Mennyünk az hatalmas Császárok Felséges Királyok Udva
rokban , láfsuk ott-is ha raláljuk-é ez egy drága Necejfariumot e' vá- 
laftott jobb r é ft : Bizony úgy látzik hogyha valamiben, az Uralko
dásban kellene azt ég alatt keresni, mivel úgy látjuk, életét’s min-
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denét reá költi ember, tsak azt el-érhefse, még a’ tudatlanság-is azt 
kiáltja: Nints ég alatt annál bóldogságoíabb élet! Van-is valami az 
ó értelmek kerint benne, mert még a’ kent Irásban-is ezeket Isten 
Etobimoknak lfteneknek hivatja, ’Sóit 82: 6 az ég alatt lévő dol
gok igazgatáfa aránt mintegy le-tötte lilén a’ maga Koronáját, ’s 
ezeknek fejekbe nyom ta: erős Várakban, pompás Házakban lak
nak ; De e’ lem 3’ tőlünk kereílerett egy fükséges dolog, 's jobb réfi, 
mert lfteneknek mondja ugyan őket a’ k: írás , de azt-is utánna 
mondja, f .  7 Minden kétség nélkül mint egy köz ember meg haltok , 
és mint akárki ti fejedelmek el hullatok b. faiás is minden teftról mond
ja, Fia. 4 o: tí. Minden teji f i i , és annak fépsége mint a' mezei virág.

V. Mennyünk amaz’ híres Pogány PbthfopkusoW , Socrates, 
Plató , Arijloteles, Oskolájokban, talám ott meg-találjuk ez egy fiik- 
fé^es dolgot Látjuk o t t , hogy a’ mindenféle bölts tudományokat, 
jeles V iriu fokat, ’s azoknak kereteteket, mint az elménekd ága ja
vait töttékez egy kükséges dolognak, e’ válaktott jobb réknek , hogy 
az kerzi az igaz tsendes és boldog életet; ha ki a’ tudományoknak , 
és jóságos tsdekedeteknek arany hegyére fel-hághatort, Ut,y is va
gyon, hogy ha a’ józan okoskodás meg-néz mindent a’ rri az ég a- 
latt van, azt álitja hogy nintsen femmi nemefsebb, kerelmctefebb, 
mint a’ böjtsefségnek és |óságos tselekedeteknek tudománya. De a’ 
jóságos tselekedet, jóllehet tökéletes légen is (: noha cg alatt ollyan 
nintsen Péld. 20: 9 :) nem maga ez egy kükséges dolog, e’ boldog
sá g , e’ jobb rék, hanem ollyan ezköz, és ú t, melly után elérjük 
e’ jobb rékt, mert a’ lelki virtufok után ditsöülünk-meg. Rom 8. 7. 
Idvezirönk is midőn amaz hegyen való nevezetes Prédikátzioban a’ 
bóldógságokat elő kámlálja Mát. 5 a’ léleknek virtufit a’ boldogság
ra vezető ekközöknek mondja* a’ 3 p Boldogok a' lelki fegények mert 
övék a’ mennyeknek orfcágo's a’ t. Bizony az-is meg efik néha, hogy 
az Iltenes jó iig , kent é le t, és keretet meg-avúl, a’ vén világgal e- 
gyütt végre gonoksággá válik , Mát 24: 1 2 A’ bölts tudomány- 
okban-is nem találjuk ez egy kükséges dolgot , mert ugyan-is mi 
van abban egyéb nyavalyánál, kegénységnél, mennyi fő tóréflel kcll^. 
azt kerefni , embernek egek élete belé fo g y , kevés jó napokat lát 
a’ mellet; e’ még mind kenvedhetö volna , de a’ léikének hánkodásat 
ez-is meg tsendefitti e ’ ? sőt inkább terhire van a’ léleknek. Préd. 2=
1. A’ bolt sej ségnek fokas ágában fok husid ás vagyon, és valaki öregbiti a
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böltseséget, öregbíti a gyötrelmet A ’ tudomány hamar nagyra vá
gyódása tézi az embert \Kór, 8: t. Miképpen minden kényes dolog 
e ' világon el múlik, azonképpen el múlnak az elme javai is , Még az 
igen böks embernek-is értelme végre meg-kiűebbedhetik Éfés. 4: 18. 
Az-is meg élik fókákban hogy nem Klen ditsöségére, nem a’ Kris- 
tus titkos teliének gyarapítására élnek a' fiép tudományokkal, ha
nem rsak a’ magok hafenokra , hogy azok által fel emelkedhelfenek , 
nagy méltóságra meheílenek a’ köz embereknél nagy ditséretet nyer
jenek , hírt nevet fierezzenek s’ tudatlanoknál, ’ s a’ t némellyek még 
az Itlentol is el fiakadnak.

VI. Hová mennyünk immár ez egy fiükséges dolog’ keresésé
re ha fel-hagunk mennyben, ott vannak az Angyalok, a ’ bóldogúlt 
lelkek , talám nállok fel-találjuk. De az Angyalokban nem kereshet-

n n i, mert azok-is Ifién előtt nem tökéletes ti fiá k  Job 15: 15. tsak fol- 
gáló lelkek azok körül kik az Idvefségnek örokófi léfnek ’ Sid 1: 14  A ’ 
bóldogúltt lelkekben fém találhatni, mert ök-is vallájl télnek á  bá
rány előtt, hogy Ö általa váltattak-meg. Jelen ;  : y-

V II. Mennyünk már lég utólfcor a’ Krillus oskolájában , ül- 
lyünk-le a’ Kriítus lábaihoz, bizony tsak ott találjuk-fel ez egyJzük- 
cége dolgot, mert egyedül az igaíságnak fiája tanitja ezt midőn azt 
mondja: Hintsen jó  több hanem tsak az egy IJlen. Márk. 10: 18. Ez 
az egy szükséges dolog hát a’ mellyet keresünk ? Ez az egy a meJly 
az embernek az ö ditsofségét, idveíségét, ’ s mind azt a’ mi az ö 
boldogságára fiükséges meg adhatja ; erről mondja a’ kegyes lélek : 
’Solt. rí.- 5 ,6 . Az Ur az én örökségemnek, és poháromnak r é fe , te 
tartod az én régemet, ’s a’ t. Ezt ez eletben hit által m egfogni, 
ezzel hit által egyesülni, nagy boldogság; de még nagyobb lcffi 
midőn az egékbenuezt fiinröl fiinre látjuk, a’ mint a’ mi boldogsá
gunkra elégséges léfien, 1 Kór. 13 : 12 A ’ ki ezt itt meg-nyerte éle
te , idvefsége van annak: Ez egyedül az , a’ mi minden kívánsá
gunknak üres mértékét bé tö lti, ’Solt. it>: 1 1 .  Elégséges öröm va
gyon te előtted, a’ mit várunk, a mit kívánunk , mind ó benne van 
az, mert ö mindenejfólfogva kívánatos, Ének. 5 : 16. Innen fientül 
mondotta : Augujlinns ( in Pfal műm 56 ) Noli extra eum aliquid ab 
eo qusrere , ip(e tibi fufficit quantumlibet fis avarus, fufficit tibi De
us, etenim avaritia terram quarebat po/fidere totam, adde i ;  coelum, 
plus ejl qui fecit coelum &  terram. Az-az : Ne kerefs valamit ö-tö-
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le ( Tftentöl:) ö-rajta k ívü l, ö elégséges tenéked , ámbár légy fosvény, 
elégséges tenéked az Id én , mert ugyan-is a’ fösvénység a’ földet \ 
sőt az eget-is kereli vala, hogy egyedül bírja , több az a’ ki alkotottá 
a’ mennyet és a1 földet.

Ez a’ jobb réfc mellyet válaftot vala Mária, mellyhez egyedül 
minden világiak felett ragafkodik vala , mellyért az Idvezítö-is fcl- 
lyebb ditséri Márthánál; midőn azt mondja : Mária a jobb ráfit ró 
la f  tóttá: Jobb réé ez, mert fó jó , ennek efméretiben kezdetik az 
örök élet, fán 17:3 Ez az, örök elet, hogy tégedet egyedülej'mírjenek 
igaz Istennek, és 4 kit el botsaitól djfÉ/us Knflust; erről mondia a* 
kegyes lélek ’Sólt 7 3: 25. Kitsoda nékem menryekben, és te-nálladnál 
egyébben nem gyönyörködöm e' földön. Minden világi fényes dolgok 
mulandók, ez mind 'örökkön örökké meg-marad, ’őólt. 9 0 : Ezt
fenki el-nem idegenítheti a’ K. em bertől, mert ez a’ mennyben ál
tal tett kints. Mát. 6: 20.

I. T U D O M Á N Y .
A  maga fő-végét, 's lelkének örök boldogságát el-érni akaró 

Kerefityén embernek leg-jziikségejebb gondja ez : hogy e' jajos el- 
enyéfö életnek fjorgalmatofságinak meg-vetéfivel kerejje az 0 lel
kének idvefségét, ’s örök boldogságát.
A ’ Letzkéböl foly. Itt kell kerelni, ’ s a’ más életben kell el érni.

O k a i . 1. Mert a’ léleknek idvefséges boldogsága, a’ léleknek
örökkévaló ré fe , ’Sólt. 37: 18. oliy örökség , melly el nem vefibet, meg 
fém motskoltathatik, meg fém hervadhat, melly né lünk mennyekben tar- 
tátik, íPét. 1 :4 . innen mondjaa’ K. lélek, a 88 ’ Sóltárban az i-^ben. 
URam én ’tdyefségemnek Ifi ént, mind nappal mind éjjel kiáltok te-előtt ed.

II. A z embernek lelke drágább e’ világnak minden javánál, Mát.
6 : 25. Nemde nem nagyobbbé a' lélek mint az eledel. A ’ léleknek 
élete nemefsebb dolgokért teremtetett mint a’ teltnek élete, a’ lélek 
az örökkévalóságra teremtetett; azért ha ki maga lelkét el-nem akarja 
vetíteni, fcükség hogy minden erejét annak jova keresésére fordítsa. 
Ámbár tehát mindenedet el-veÉelTed , világi javaidban kárt vallj, ga* 
néjt vettettél tsak e l , Fik 3: 8. ha lelked idvelségét el-vettetted» 
már femmid fin ts, Mát. 16: 26. Mert mit bafcnil valakinek ha mind 
«’ világot mtg-nytrHS > ha az 0 lelke meg-büntettetik.
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III. Mert mígbetsülhetetlen Tálentuma, Mennek mennyei

drága kincse a’ léleknek idvefsége , Róm. 6: 23. ezért ártatlan vére ki* 
ontatott az Mennek szent Eijának , 1 Pét. 1: 18 , 19. ezért az ö drága 
vérét alább becsülte e’ világ mint a’ tolvaj Barabásét, Mát 27: 2 1 .

Hatna e’ fel tett Tudománynak ez : Leg-fientségefebb böltsel- 
9 kedéfe hát a’ K. embernek ez , hogy még e’ világon mennyei életet 

kezd élni fientül, ki-tanúlgatja a’ halál után mint lészen néki dolga, 
ha idvezül-é! el-éri-é a’ fö jó t , 2 Kör. 13: 5. 1 Pét. 1: 1«. Ez ám a* 
bölts ember ki az ö házát erős köftklán építette. Mát. 7 : 24.

Vallyon inkább végére raehet-é ember ez életben annak, hogy 
ö  idvezül é vagy nem? vagynak-é annak bizonyos jelei? ü g y  va
gyon , ugyan tellyes tökéllerefség Éerint csak lilén tudja egyedül 
kiket irt bé örökcül fogván a" Bárány életének könyvébe, |elen 13  8. 
az lilén fenkinek külső bélyeget nem mettzett homlokára, mert az 
I(lennek az ídvezülendökre mettzett béllyege belső és lelki, mind
azonáltal a’ meg.világosíttatott szemü ember meg-efmérheti azokat 
a’ béliyegeket: Ember a ’ ki idvezülfe! téged’ az lilén arra maga pe« 
tsétlert-meg , azt mondja sz. P á l, zTim .2 : 19. A z Istennek erős fun- 
damentoma meg-áll, mellynek petséte e z : Tudja az UR kik legye
nek az ö v é i ; és távozzék-el a' hamisságtól minden valaki nevezi d  Kris- 
tusnak nevét Itt azt látod hogy két béllyeget jegyez lilén azokon 
a kik idvezülnek; egyik a’ h it , mátik az igaz meg térés. Ezek a’ 
jelek pedig az Apóitól ímez tavaiban vágynak: Távozzék-el d  ha- 
tnifsártól minden valaki nevezi d  Krijiu>nak nevét. Bizony a’ ki d  
fÉ/u/i Szent Lélek által URnak nevezi, 1 Kór. 1 i. 3. igaz hit van ab
ban , hitnek lelke állal nemzödött hit, zKór.4: 13  minthogy pedig 
tsak a’ hihet a’ ki idvezül, Tsel 13 48. mikor iliyen hitet tapasztalsz 
magadban, ebből nyilván tudod azt-is hogy idvezülü, mert az örök 
élet a‘ hívőknek igértetett, fá n  3: 16 és 5: 24. Mái’odik jel a’ meg
térés. Az ú)já-szülerett tennééernek drága gyümölcse ez ; lilén adja 
ezt az embernek az é letre , T e l  1 1 :  18 Mikor tehát raeg-térésben 
gyakorlód magadat, és nem tejé hanem lélekfierínt járf. , Róm 8 1 , 4 .  
annak jele az hogy idvczülsz , mert a’ menny országban mégyen az a’ ki 
az lilén akaratját tselekefei, Mát 7 : 2 1 .  Béke/sége van annak IJ/enével. 
Róm 5: 1 . A Sz> Lélek azzal azt mondatja: hogy 0 IJled Fija, Ified 
örököse, Kristus' örökös-társa ; Róm 8 : 1 7 .

De én még.is akarnám azt meg-tudni micsoda grádicsokon hág
hat*
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hatnék-fel mennybe? Bizony nagy munka hogy valaki az égben Is
tenhez fel hághaíson; mert az Ifién a mennyben van, te pedig a fői
dőn vagy> Préd. 5: 1. ditsölséges Királyi fekit az égben tette le az , 
a' ki ditsöfségével a' mennyet és földet bé tölti, fér. 23: 23 Által-kell 
hát hatni annak az egeket, a’ ki mennyben akar menni, ’s a’ Fö-jót 
el akarja érni, óh melly magas pedig az ég a1 földtől, ’ Só't 103:  1 1 .  
Kitsoda Vfférsékelhetné-m?g azt a’ nagy mélységet, hogy fel hág
hatna az örökkévalóságnak sz. Hegyére? mitsoda lajtorja kene oda? 
A'  & |ákób Pátriái ka almában látott egy lajtorját, metlynek magafsága 
az eget érte , és a lajtorjának végén volt a' jfehova, íM óf 28. Bi
zony ez a lajtorja az , mellyet én teneked mutatok a’ mennyben me
netelre , a’ Kristus ez a’ lajtorja , |án. j j  52 Bizony, bizony mondom 
nektek , ennekutánna meg-látjátok az eget meg nyilatkozni, és az ljhn- 
nek Angyalit fel menni, és le-pállani az embernek F iára, ezt magyaráz
za Ján 14: 6. Én vagyok az ú t , az igafság, az élet: jenki nem mehet 
az Atyához, hanem én általam. Ennek a’ lajtorjának négy gráduíT* 
van, mellyeken fel kell hágni a’ K. embernek, (demindenik grádus- 
ban egyéb apró grádicsok is vágynak, mellyekröl éólani moll: rém 
akarok:) Egyik a’ hivatal, máfik a’ meg igazúlás, harmadik a’ meg szente- 
lé s , negyedik a’ meg-ditsöülés, igy mondja ezt ki fc. Pál A 1 Kór 1: 30. 
A ' Krijius lett minekünk Ifi éntől bőit se ség, igafság, fent ség és vált súg.

Szóllok rövideden e’ grádufokrolE lső  grádufsa hát a Mennyor- 
szág lajtorjájának; ar hathatos Hivatal, ezt mondja az Apóitól K rif 
tus bóUsejségének; Ugyan-is ö reá bízta az Atya lilén a’ Kegyelem 
tanátsának ki-nyilatkoztatását, ö édesgeti a’ fegény bünöft magához 
ezt mondván Mát; t i: 28. jöjjetek én hozzám mindnyájan kik meg- 
fárat tatok t i meg-terheltettetek, és én meg-nyugotlak titeket. Oily hat
hatós e’ hivatal a’ válafetattak aránt, hogy ennek femmi ellene nem áll
hat , ha az ég ellene áll, egyben tűri Ifién azt mint a' papirofsat Je l 6: 
14  Ha a’ hegyek ellene állnak, vagy elmúlnak a Báránynak f im  elöl,. 
vagy tér földé váltóznak Jel. 6: 14, 15. Zak. 4 :7 . Ha föld ellene 
áll; az Urnák ortzája előtt az is meg-tndul. ’Sóit; 1 1 3 :  7. Ha a' 
Köfiklák ellene álnak; álló tóvá változtattya Ifién azokat f  8. a’ 
ki e’ grádusban lábát bé-tehette, bis az már valamit a Mcnnyor- 
szágban, meg van annak első titulust a’ Mennyben menetelre, mert 
az hivatalos fe n t , Róm. 1 :  7. azt kezdi az mondani: Ének. 1 : 4* 
Vonny éngemet és te utánnadfutunk. Ján. 6; 68. Utam kihez mennénk ? 
örök életnek beféde vagyon nállad. Máfo-
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Máfodik gradafsa a’ mennyorMág lajtorjájának a’ Meg-igazű- 
lás: A ’ Kriítus a’ mi igapágúnk a’ ki Ment Vérének ki-omlásával az 
Illeni ígafságnak eleget tort, IJietmel minket meg.békéltelett, lőtt tni 

* érettünk bűnné hegy mi lennénk IJlen igafsága Ö benne aKór 5 : 19 , 2 1.
Fel-hágort már az az ember erre a’ grádul'ra , kinek nem lévén tulaj
don igajsága, a' jéjus KrHiúiban való bit által meg-fogott JÉlus ér
demes igafságával akar lilén előtt meg igazúlni Fii. 3: 9.

Harmadik gradujsa a’ Mennyoréág lajtorjájának a’ Meg-Mentel- 
tetés, a’ Krillus a’ mi Mentségünk; a’ ki a’ magadé- Lelke és ér
deme által ujjú fiit! Ján. 3; 5. meg-tnos, nteg-pentel iKór. 6: 1 1 . meg- 
ujiic és fel indit a’ jó tselekedeteknek gyakorlására, naponként le- 
vetkezteu e’ bűnnel meg-mótskolratott úti könröít, hadd riMtul- 
lyon meg a’ leiek minden azt meg ferrcztetö motskoktól, lehefscn 
ujj teremtett állat. 2fíór. 5: 17 . bezzeg a1 ki e’ giadusra lépett jól 
fel haladott az a’ MennyorMág fele;

Negyedik gradujla a’ MennyorMág lajtorjájának a’ Meg-ditsöü- 
lés, Ez ollyan gradus, hogy ennek egy reMeitt a’ földön vagyon’s más 
jobb réMei az égben harárazódnak Szent Pál ezt Vakságnak mondja, 
iKór. 1 : 30.  Mert a’ Váltság volt az ldvezitönek utolsó munkája: Áll 
ez a'gradus annak a’ nyavalyálságnak , romlandóságnak el vételiben, 
meliy miatt lilén előtt femmik vagyunk, és annak a’ Méltóságos 
állapotnak ajándékozásában , mellyért lilén előtt ditsöségefek léMünk. 
Ez még ez életben kezdődik, midőn a' bűnös kójlolgatni kezdi az IJlen jó - 

■ ~S voltát. ’ Sólt. 34 : 9. midőn által tétetika' bűnnek állapottyábúl, a’
kegyelemnek állapotryában , az halálnak és kárhozatnak állaportyá- 
ból, az életnek és boldogságnak allapottyában, midőn az ellenségből 
IJlen baráti kezdünk lenni Ján. 1 5 :  15. Jak 2 : 23 Ki-omlik az Ifi en
nek terelnied mi pívünkbena' Sz. Lélek által Róm. 5: 5. Ez állapot 
az halálon-is által mégyen, midőn az híveknek az halál tulajdonké
pen nem halál, hanem az örök nyugodalomban való bé-menetel lé
te n , a’ teltnek leieknek minden nyavalyásságiról való fel Mabadúlás, 
Róm. 6: 7. mikor eltöröl IJlen minden könyhullatájt minden őrt zárói. 
Jelen. 7 :  21. midőn megnyugodnak a’ Szentek az ö fáratságokiól. Jel. 
14 :  14. Ez a’ leg tökélletelebb Illennel való egyesülés zKór. 5: 6, 
8- Fii 1 : 23 leg-tókélletelebb Mentség, 'Sid. 1 2 :  23 lég-tökeiJere- 
febb lakó helly > 2Kór- 5 : 1. lég-tökeikteíebb ditsöség. igajságuak

( j Koro-
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Koronája. zTim. 4 : 8. Ekkor efik-bé a’ kerettény ember az Tften» 
nek a’ Kristusnak, a’ 6 Angyaloknak , és a’ meg-bóldogúlt telkek
nek örök társaságában. Ez a’ lég utolsó gradus a Fő jóra a’ k ié ’ négy 
g'ádufok közzül valamellyiket által akarja lépni, soha a’ mennyor- 
száeban tel nem hághat a z , hanem alá efik, ’ í a vefiedelemre keli 
imtálni a tágas útin. Mát. 7 : 13.

11. t u d o m á n y .
Meg-efik gyakorta még a' kerefityén emberen-is, hogy a ki ditsös- 

séges vallás tételt és egyéb Kegyesség munkája által d  E ri fiúshoz ra- 
gazkodott-is , e világi s a’ te/li fiorgalmatojságoknak incurrentiajj mii 
el feletkezz ék közelebb való fiuk séges tifiteiröl: d  Leizke ben van eie- 
j e : Mártha ennek világos példája.

Oka: Mert a lélek ugyan kéfi, de a' te fi erő felen t Mát. 26: 4 1 . 
Ez életben a’ meg-6enteltetés tsak rét feerinr vagyon 1 Kór 13. 9, 10. 
A ’ Éentek nem mindenkor értik az lílennek akaratját, azért nem fl- 
gyelmeznek a’ magok tittekre : A ’ Szent Lelek aital újjá Éülettetett 
ember fel az ég felé igyekezik ; de a’ telitől mint valami nehéz teré
től a’ főid fele alá vonattatik Ez az állapot pedig halálig kiséri az 
em bert, úgy van itt dolga az embernek, mint a’ Mófes törvényé
ben meg tiktátalanittatott edénynek , $Mó/ 1 j 53. a roellyet akár. 
mint moftak, de tsak titrátalan volt, inig nem el-töretett, illyen 
tserép edények minden emberek zKor. 4: 7 tsak nem tiftálnak meg 
az erőtlenségekről mind addig , míg nem az halál által a’ lóidhoz üt. 
tetnek akkor léfinek ofitán tifiták, tókéletejek. ’Sólt 19: 14. Hóm 6:7.

III. T U D O M Á N Y .
A' ki d  Jefujfal való tárjalkodásnak gyönyörűséges fodalitium/ír* 

tnéhóztattatott, ke fi. az minJen haladék né Hű! el válni e' világiaktól, és 
d  Krijtujfalegyesülni-. Mária ennek eleven példája; a’ leczk. Eeelix 
qui potuit pro Cbrifio contemnere mundum; az-az Boldog a' ki a' Kiijlum 
sért e' világot meg-únhatta.

Oka : Mert az illyen embernek tivében már bé sz állott a’ Kristus, 
ott lakik , Éfés. 3: 17. esaz iilyennek fivét fiorongattya a’ Krijlus fie- 
retete , 2Kór. 5 : 14 mellynek bizony nagyob ereje vagyon mint az 
halálnak: Ének. 8; 6, 7. Érés d  fieretet mint d  halul, Kémény mint a'
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koporfo a buzgó perelem, annak fenei tüze fék mint a' febes láng, fok 
1Vizek el-nem ó/tbainák a fieretetet, a folyó vizek-is nem boríthatnák 
azt el Talám azt mondod: Nints eröiébb az halálnál, mertazmin- 
dent le vér lábáról, mert felelmek Királlyá. |ób 18: 14. de én azt 
mondom , hogy a’ mit a’ halai lém bir-meg, az eröfsebb a1 halálnál, 
illyen pedig a’ kívben lakozó Kriílus kerelme; mind örökké ?neg-ma~ 
rád az, iKór. 13: 8. a’ lók vizek el-ólrják az eleven keneket, és a1 
tüzes kikrákar, de mi óltja el az Illeni kertiemnek tüzét? Nem volt 
íoha nagyobb v i z , mint mikor e’ Világ viz özönnel el-vckett, de 
a’ lem óithatná el ez Illeni kérelmet Rám 8: 38,39.

Intő Hafiont I. K ember! minthogy nagy lelki meílerség menny- 
ov Ságban menni, eget nyerni, ez a’ te tikred: Ú gy éllj e’ világi 
jókkal, hogy azokkal a’ drága leg jobb rékt el ne vekesd: az líten- 
ért kérlek el-ne merítsenek tégedet a’ re világi javaid , mondjad ezt 
amaz Crates rl hebánufsal: l/os mergi quam mergere praflat. Jobb 
hogy én merít elek el titeket, hogy nem ti süllyekketek cl engemet, 
meg-ne fojtsanak ; mert fojtó tövijfek azok, Luk 8: 14.

II. Térj meg hát , térj meg gyakofta magadban , mikór e’ vi
lágnak kemfényvefetö gyönyörűségei el akarnak tsábitani, és azzal 
való élé fék lelkednek hajoiat a’ vekedclemben alá akarják tekerni. 
Gondold meg ha azokbjií el nyerted é az egy kükséges dolgot ? 
gondold-meg éltélé? élk é azokkal ifién ditsöségére? Nézd.meg 
legíted é azokkal valamiben kegény lelked idvefségjt, mert hanem , 
ez mind tsak hijában-valóság.

III. Márthák! Márthák! világon kapó, világot űzd, M árthák! 
nem tudjátok-é hogy tsak egy a' fiuk égés dolog; még is mind tsak 
e’ világiakban korgaJmaroskodtok : Azt kérdem hol van ennek Em
porium*, Vásáros hellye bizony nem e’ világi feslett életnek pia- 
tzán, a’ hol hivalkodtok? Mát. 20 hanem az lilén Házában, Sóit. 
27: 4. az hová lakni bé kivánkozék Sz Dávid, az Illeni tífctelet, a’ 
léleknek fö kormányos meílere. i Tim. 4 : 8 .

IV . Adj azért kérlek nyugalmat lelkednek: a’ teJÉfusod lábai
hoz borúlj-le Máriával, mollad sz. lábait Élvedből kármazott köny- 
hullatáfiddal, hallgaiTad kegyelemmel ttllyes káváit, hadd dijturáÍjon
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veled a’ boldogságról, az egy Éükséges jóról: M ert ha e’ világ ta- 
nátsánjárÉ, az nyugadalmat tenéked foha nem ád , sőt halálodról’s 
boldog ki-muláfodróí való gondolkodáfodra tsak egy órát fém enged.

V  Válaszszad leg-utólszor ez egy Éükséges drága réÉt, Minden
napi imádságodban ezt kérjed; így  Éólván az imádkozó Apoftolok- 
kal ffán. 6 : 38 Uram kihez mennénk ’ s a’ t. Sz: Dáviddal forroán 
ezt mondván ’Sólt. 73. a j ,  16. Kitsoda volna nékem Mennyekben te 
nulládnál több, és te nulládnál egyébben nem gyönyörködöm e földön te 
vagy az én füvemnek köfiklája, és én örökségem Ifién mind örökké.

A t K A L M A Z T A T á s .
Eddig van tsekély tanítáfom, már Éavaimat fordítom ez UR- 

ban boldogul ki-múlt Néhai Méltóságos Úri AÉfeonyra: de K. Hall
gatók ha miben hibázom , tulajdonítsátok kegyes Patrona A szszo- 
nyomhoz való nagy indulatomnak Én az egéÉ sz. írásból ennél 
Éebb virágot nem szakaszthaték, mellyel ez Úri AÉÉonynak gyáÉos 
koporsóját bé-virágozzam !

Hol kezdjem óh kegyes Mátrona A szszony ! hol kezdjem ér
demes ditséretedet, a’ Sz. Dávid a’ 1 1 1 .  ’Sólt. 10-^ ben , és a’ bölts 
Salamon Péld. 1: 7. azt mondják: Az URnak félelme a’ böltseségnek 
feje , annak ditséreti megmarad mind örökké Sz Pál-is ide v o xo l, 
\ Tim. 4 : 8. A' Kegyesség mindenre haf nos, mellynek ígéreti vagyon e' 
világon és a' más világon való meg-ajándékoztutasáról. T e  belőled pe
dig a’ kegye fség az lfleni feleletn szép magad vifeléfeddel együtt mint 
drága kövek ki-ragyogtanak; ditsérjenek meg hát ezek tégedet a’ 
sz. kapukban.

D e , K. Hallgatójim, nem hízelkedem ’s a’ tzéltól fém efem 
mefiÉe, ha az én Letzkémbéli tanítványi Sz. Mátronákkal, egykét 
dologban egyben hafonlítom Néhai kegyes Patrona AÉÉonyomat.

I. M áriaésM árthaa’ Kriílus oskolájában tanúit bölts Tanítvány 
AÉÉonyok valának: Ez-is bizony valójában amaz Fö-Bölrseségtöl 
taníttatott bölts Tanitvány vala; gyönyörködött lelke az lilén tör
vényében, a’ honnan böltseséget tanúit, mert bizony szép értelem
mel áldotta vala meg lilén ezt a’ lelkiekben : jól tudta mi az egy 
Éükséges dolog ? lelkének fö-jova fokszor mondotta ennek Élvében 
az ö JÉfusfa: M artba , Márt ha forgalmatos vagy, de egy a Jöiiksé-

ges
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gei dolog! . Meg-is fogadta édes Meítere sza v á t , mert e’ világnak 
minden kintseinél inkább szerette lelkének idvefségét, a' melly időt 
máfok számban íém tudtak, ö az imádkozáfokban töitötte-el, tzi- 
meriil vifelvén előtte a’ febovának félelmét Préd. í z :  15 . ©

II Martba bé-fogadá a' Kristust házában, Luk. 10 : 38. Ez-is 
fokszor látta jó szível az ö fiorúlt szükölködö szenteit Iflenének, az 
ö Mennyei Meíterének Legatusix., Sareprai lisztetskéjéböl, Özvegyi 
dajkájából részeltette Élifeuil, a’ Próféták fajait, én magam fokát 
tudok, tudják máfok-is, az Akadémiában készülö Deákok; az én 
tudtomra tőle egy-is üres válaszszal el-nem m ent; igy fcállítgatta ál
tal drága kintseit a’ mennyei boldogságra.

III. Mártha U r A szszonyt tészen: Bizony ez-is igaz Úri Bethlen
házhoz illő, bölts, tanátsos elméjével meszsze látó , ebes, okos Abigail 
va la , szemes Gazda-aszszonysága nagy meszsze el terjedett vala, drá
ga példája, diEes Koronája vala ez az Úri A szszonyoknak: Ha ki 
akarta volna ebben mint eleven példában a’ bölts Salamontól elö- 
fiámláltatott A szszonyi Virtufokat m egláthatta volna, mellyekröl 
van szó, Péld 31.

IV. Mártha és Mária Bétániában laktanak: Bétánia fájdalom
nak nyomorúságoknak háza: Ennek-is világi élete többire Bétánia 
vala ; boldog lilén mennyi keferiiségeken , fájdalmakon ment által, 
míg az ö Kriítusához a’ Mennyei jérusálemben fel-juta. Tsak kevés 
ideig szálította vala meg lilén ötét Edimben 2M ó f  1 5 : 2 3 ,  27. a’ Pál
ma-fáknak gyönyörűségei helyén; de fok ideig Szálláskodtatá a' Márá
nak keferii vize mellett, mert Néhai b. e Mélróságos Férjével G róff 
Betleni B& TLEN  FER EN G Z Úrral tsak tiz ektendökig élhete a’ 
szent Házafságban: azután 25 esztendökig gyászlá kedves Úri Párját 
ditséretes Özvegységével: Czelúl vötte vala lilén ötét ugyan fok
féle látogatáíiban , de más részröl tzélúl vötte vala áldáfiban-is, meg
áldotta vala lilén ötét mint Obed Edomot a’ Frigy Ládáért.

V. Mártha a’ Kriílusért szorgalmatoskodott: nagyon Gazda- 
aszszonykodott, nagy tisztefségefen ki ment eleiben az ö Idvezítöjé- 
nek : Ez is bizony nagy betsületeien, emberségefen fogadta , és ac- 
commodáhz magát a’ N agy érdemű T iszteletes Tanátsos férjfiakhoz 
a’ Kriítus szolgaihoz egész nap eílig-is , fierette vélek a’ bölts difcur-
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füst \ E ’ Éemes Mártha még távúi ki ment elejekben mondván: Tfiol 
jo az én kedves Emberem, ma jó szível k*. 11 látnom : De ellenben a’
éegéift’eket fém útálta-meg, mert két ajtó vala Házán ; egyik a’ sze- 
gényeK-é vala: Érdeleiétték ugyan tefti részei a’ földieket, mint fo r
galmat os Martinának; De fi H. közzületek-is ki mondhatná azt: 
Eéld. io- 9 T ifta  az én fivem  és tifcta vagyok az én bűnömtől: de úgy 
jára mint VLóíós , kit is íften magához közelebb akarván hívni: ezt 
monda néki, iM ós. 3: 5. Old-Ie farudnt, mert Szent a' Föld mellyen 
áltaf úgy mehete osztán közelebb Istenhez: Ú gy ez is a’ Halál ál
tal le-vetvén tefti sátorát, itt hagyá az erőtlenségeket: és lelke a’ 
JE Íus érdemes igafságával> ama fényes bíborral el fedeztetek. Jel. 3: 5.

Volt é Mártha , de más részröl volt Mária-is 1. Mária azt té
gi kefergö az U K ért: Oh mint feererte ez-is az ö bűnös lelkének or- 
vo fsát, a’ kit hol a’ Szentek Gyülekezetiben, hol magános rejték 
házában óh mennyiszer kerefett-meg, buzgó könyörgéfeiben megr 
keferedett szivel járóit eleiben annak a’ ki érette keferves fájdahnak- 
kal telíyes volt. Éfa 5 j .

II Miria meg kente URunknak fent fejét és lábait drága kenettel. 
Luk. 7. “fán. 12. Ez-is az ö JEfuíTa titkos teftét az Anyaszentegyhá
zat meg-kené egy Evangyéliom hegyétől tisztán öszve szerkezutett 
LELK.I O L ^ l nevű könyvetskével, midőn azt a ’ maga költségével 
közel halála előtt az 1730 esztendöben ki-nyomtatratá , és fókáknak 
el küldözé : Neálítsa-meg az én Iftcnem e’ Lelki O lajt, hanem más 
buzgó Máriákról-is folytaiba ala a’ beteges lelkekre , ha Simon F&ri- 
féus vélekedik is , és a’ Júdás Iskáriótes irígyli-is, illatozza e’ Krifti- 
nának olajját áldott emlékezetben.. 'Sóit. it2:<S.

III. Mária le ülvén d Krifius lábaihoz halgattya vala d Kristus 
békédét., Luk. 10 : 39. Ez is szerette a’ szép lelki tanítáft, nem szé- 
gyenlette mindjárt le-iratni, ’ s jövendő hasznára el tenni, így rako- 
gatta drága köveit a’ ládában.

IV . Mária szereti vala a’ Kristuft. Fz a’ Kriftina Mária-is leg
jobb részének az ö Kristufsát tartotta, 'Sóit. 73: 26.

V . Betegségében mint vjfelte magát: El-végezte vala magában» 
hogy nyelve olly igét ne ejtene, ki önéki bút szerzene: 'Sóit 39: a*
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Én halálig mellette voltam; de beteg embertől nagyobb imádkozáfo- 
kat nem láttam, mint ö tőle, mindennap bé-zárkozott tsak egye
dül házában ’s két három órákig nagy fel-Éóvsl imádkozott. Sokkor 
mondotta e’ beteg ágyában, ’Sólt. 39: 2. Tarts-meg engemet Ijlen 
mert el értenek a' vizek mind az én Jellemig: De e’ mérges vizeknek 
teliében való el áradáfi fém tehették, hogy elslugyék benne az Is
teni terelem, hanem az lilén Éeielme és tiókja alatt Éép tsendefen 
el-alúvék, életének ötvenedik eitendejeben Midőn én reggel a* 
Templomban harangoztatnék , hogy lilén eleiben kééítstm tátróna 
AÉÉonyomot , ötét a’ Mennyei harang éó Éólítá az ö mennyei Vő
legénnyé eleibe. E’ kegyes Matrónái tehát e’ lelki virtusok a’ tóké- 
letejsé lőtt igazaknak telkekhez fcámláltattyák. ’Sid 1 2 :  23. tárnáé» 
tóm a’ ti Ítéletetekre, akármint irigyellye e világ, sz Éeretet és kc- 
gyefség jól kóll és Ítél felőlié.

Méltóságos Úri AéÉony P U N G R Á T Z  G Y Ö R G Y  NÉ REDEt 
A N N A  AÉÉony ! illy Kegyes Márthától, illy buzgó lelkű Máriá
tól toÉtatál ma meg : El-hiéem mélyek Élveden a’ iehek , a’ fekete 
gyáÉnál nagyobb gyáÉban borira az lilén , mert ez vala életed egy 
reménnyé, bajos dolgaid bölrs kormányazója , háltzioni tsendefsé- 
gednek meg fterzöje , tűddé mint esdeklett utánnad, nem Nénéd 
A éé hanem édes Anyád vala e z , Fejed ékes koronája : El mondhadd 
a’ Szent Jobbal: E l dójté az IJlen fejemnek koronáját, 1 9 : 9  G yá- 
Éolj hát ’ s sírj, mert arra hivott ma az lilén ! sírj de kereítyém mó
don : Töltsön az én Iílenem Lelki Olajt keferves Élvedben : legye
nek nagyobbak rajtad az lilén vígatetaláfi, mint a’ látogatáfok: meg- 
vígaÉtal az itten , mert nagyobb a’ Szent Lelek vígafetalása , mint e’ 
világnak minden keferüsége.

Méltóságos Urak A N D RÁSI F E R E N C Z , és JOSEF Bárók! 
elhifcem hogy kefervefen efik édes Anyátoktól való teílvér Atyátok
éinak tőletek valóéi váláia, kivált hogy moll távol lételetek miatt ,  
Magatok nem lehetitek a’ koporsóban hideg tetemeit, édes AÉÉony 
Nenéteknek, a ki titeket életében tikra Élvből keretért: i'oha jobb 
Atyátokfia nem hal-meg , mint RH EDhl KR1S T IN A  AÉÉony !

Tekintetes Ur KENDhFKI GAtfOR Uram’ kedves Hites rI ár- 
fa B Á N t t l  SUHANNA AÉÉony! aiCkérdemkitsoda koporsójára

bo*úl-
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borultál ma? nem Nénéd A tto n y  ; hanem édes Anyád helyett va
ló vala ez néked ! Ú gy Veretett ez tégedet mint ferelmes Jónathán 
Dávid >t, kitol ha lehetne az halálban lem maradnál e l: jut e’ etedbe 
mint tartott, mint örült minden tittcfségednek, úgy nevelt mint 
édes Leányát; jutnak e’ etedben hozzátok való utolsó tavai,  M elly 
zokogó lírással marada el tőletek, ez előtt egy néhány napokkal! 
Valóban jó Anyát ta lattál el , oda lön ma életed egyik ofclopa ; ma 
löl kefervek M árája: ide hallom zokogáfidat; de találj vigafctaláíl: 
Nem rajtad kezdette ezt lilén ! maradt még kire veil'ed bvmeidet, 
gondold-meg hogy lilén keze e’ rajtad , tűrd el hát,  meg hóit RE
DEI K.R1S1 IN A  A tto n y , de nem hólt-meg az Illeni gond\ Kelés.

Méltóságos U r, Báró BÁN FFl P E l ER Uram ! Elered egy drá
ga otlopa ma esék-el! mikor te azon Eorgdm a.oskodol, hogy a’ €: 
Házaíság által temed gyönyörűségét meg találjad ! A tto n y  Néned 
akkor mégyen által az ö Mennyei Vőlegénnyé SoJálít'tumzbzn ! laka- 
dalom ’s tor hát állapotod! tűddé mint örült rninden’tii.tcfségednek, 
beteg ágyában is mint várá , foktor így to lván : Tsak addig ne hal
nék meg míg az én kedves BÁ N FH  PF/1 b.Remet Párjával együtt lát
nám ’s a’ t. De más volt feL-téve az lilén Dekrétumában : tlegec 
marattok buzgó konyöigéfeinkel , de ollyan válrozhatatlan az Illeni 
Dékrétum , hogy a’ fenkiért meg nem máslódik ! Az Ábrahámnak 
lsáknak » Jákobnak lílenének áldását hagyá reád Édes bdeid Úri Vir
tusod elevenedjenek meg benned Virágoztalsa-be az lilén Ün Há- 
zadot, a’ k i újj. áldáííál moilan lépett bé te hozzád,

Méltóságos R E D\íl Familia! tép Atyafiui fereg! Életében meg- 
értéétel, hozzátok nagy Éeretettel viléltetö kedves atyaiokfía ha- 
gya jól tudom elég bánatot a’ ki el-iiete az örökkévalóságra !

TekéntetesUr RED EI ADÁM  Uram ! a ’ kire tette lilén mo- 
ílanlátogató kezeit; és el küldötte a’ Mennyben íiettctö Poíláit: ezt 
irád minap egy leveledben halva fekvő atyádfiának Édes Hugóm Afi- 
feony: Olly nagy vala nyavalyám, hogy májaknak majd utat mutatok 
vala a' menuyorfiágra: De nem úgy Jön : Imé Hugód A tton y mutat 
néked utat a’ boldogságra! V igyázz hát és K étü lly , mert vár tégedet- 
is a’ Kriltus Lelked Vőlegénnyé, Imé zörget az ajtó előtt áll. lel. 3: 20. 

Tekintetes REDEI SÁNDOR U R F I! lek intctes Ü R RED bí
F E -
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FE R E N T Z  U R am ! Eomoru fiívedet Isten vigaétalja-meg , férelmes 
lelkedben töltsön az Isten Mennyei Olajt.

Néhai T . R É D E I  L Á S Z L Ó  Urnák Fiai Tekéntetes RED El 
L Á S Z L Ó , JÁNOS és M IH Á L Y  Urfiak! Te-is koporsója mellett 
álló Tekéntetes U iffi RED El JO SEF Uram , a’ kiket mindnyájan 
életében Veretett, halálakor-is ha jelen lehettetek volna, kezeiteket 
megcsókolta volna! az Isten áldáía maradjon nálatok, éstégyen az 
Isten nagy Néppé:

Meg-Éólítlak már tégedet-is keferüség leátiya! Tekintetes RÉ
D EI MÁRIA Úri A szszony ! a’ ki ma siirü könyhullatáíidat hullatod 
édes ötséd A szszony koporsójára hány ízben ilíete téged' keferüség- 
gel a’ Mindenható, mennyi véreidet kiséréd már zokogva a’ kopor
sóban; mennyi van röég hátra tsak az Isten tudja ! van elég okod a’ 
firásra , mert egész életed gyász , fíralom , te mondhatnád: 'Sóit. 38: 
18 Én t <ak a nyomorúságokra kivitt ettem , és az én sérelmem minden
kor én előttem vagyon : T aláin én voltam az én Istenemnek leg-blinö- 
febb leánya hogy illy hátra maradtam: Nem úgy vag yo n : több ke- 
reszt vifelést kíván Kristufod tőled, Kristus tanítványa lévén , hát vi- 
fSM békével, vár tégedet-is a’ hervadhatatlan örökség!

Méltófágos Gróffi B E T H L E N  Ház ! igazán Gróffi Házadban 
bé illő szorgalmatos Mártha , buzgó Mária , költs Ábigail esék ma ki 
belőled, tudom hogy neve marad nálad ditséretes emlékezetben.

Jóakaróknak nagy Serege, kedves Szomfiédi igaz Ú ri régulák- 
hoz szokott jó Aszszonyotok ! T iszteletes , Isten titkainak fáfári, Col- 
legiumok kegyes Thábitátok ! mellette mind halálig hüségefen for
golódó szolgai, szolgáló leányi; és Jobbágyi kedves jó A szszonytok 
izeni én általam tinéktek: Tselekedjék az UR irgalmafságot mind
nyájan ti veletek!

Végre egész halotti Korona: a’ kik meg-tiszteltétek moftan , 
T iszteljen-meg az U R  titeket-is, és végre szent Angyalival kéíértef- 
fen bé az Ábrahám kebelében.

Ne íiefsetek el tenni K. H míg jó Pátróna Aszszonyomnak ne
vét e’ két verfekkel áldott emlékezetben nem hagyom.

D Nagy
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N agy REDEI Háznak ez vala leánya,

KEDüI FER EN C Z LJr’ kedves K R IST IN A ja , 
T íz  ettendök alatt B E T LK N  FEREN C Z Párja, 
Édes Véreinek dites Koronája.

Ennek éltté vala Kereszt Oskolája,
Vala ez Istennck Özvegyid leánya,
H űtőn öt ettendön ketervek M árája,
A z dtven ettendö Ion végső órája.

Vala ez Házánál gazdálkodó Mártha ,
Templomban Jesussát halgató M ária,
Alamisnát nyú|ió irgalmas Ih á b ita ,
Kriltus Tanuványir teretö Lydia.

M át élly mind örökke Kegyesség Czimere, 
Jesus tanítvánnyá merül|-bé litenbe ,
Bujdosó Báránnyá menny bé örömedbe,
Nálunk marad neved éent emlékezetbe.

Haza vün Jegyeled, az Istennek Fia,
Minden keretűdet a’ ki meg-tamlálta ,
Arany hited után, arany a’ Korona,
Mellyet jutalomul le-tett te feámodra.

A M E

D RÁ -
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D R A G A  N Y E R E S E G ,
Méllyé t ;

Életében tellyes fzívéból leikéből kerefett, és
halálában az ö Idvezitö KRISTUSában meg-nyert,

A m a Zj

ISTENc félő, jámbor életű, ISTENéhez nagy Eeretetü 
és állhatatofságú Kegyes Özvegy Ur A szszony.

A ' Néhai MÉLTÓSÁG OS GROFF

Bethleni Bethlen Ferentz Ur,
H A Z A S - T A R S A  Néhai M É L T  O S Á G  O S

R edei K ristina
A fz fz o n y ,

Melíyet

P? tsekeliy Prédikál tó b a n  fo g la lt  és e&en idve-
ziilt Ur Afifi-ony' utolsó ti fit ej ség tételekor el-mondott 

a ’ Sir jektt az Erdő Szent Györgyi Reformat. 
Templom^» az egyben gyűlt Frequentia e- 

lött, a meg kefiredéit Úri Atyafiaknak 
vigafitaltat ufókra

R Á C Z K E L E M E N
A* Buni Reformata Udvari Ecdefiának Prédikátora- 

1 7 3 1 .  Értendőben Szent Iván havának 
1 o. napján.
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Mát. 3 : 2 , io.
Térjetek-meg mert el-közelített a’ mennyeknek orftága, Minden 

fa  azért valamelly jó  gyUmöltsöt nem terem ; ki-vágat- 
tátik és a' tűzre vettetik. ’Sid. 6 : 7, 8, 9.

S. Gerhardus Medit. III.
A hol vagyon az igaz meg térés: ott a’ bűnöknek botsánatja;

/á’ hol a' bűnöknek botsánatja: ott az Isteni ki gyeletn; 
A  hol az Isteni kegyelem: ott a' Kristus ; A' hol a' Kristu 

s : ott a' Kristusnak érdeme; A  hol a" Kristus érde
me ; ott a' bűnökért való elég tétel; A ' hol a ’ bűnökért 
való elég tétel: ott a' Kristusnak igaffága vagyon. 1 Kór. 
1 :  30. Éfa. 6 1: 10. A" hol ez az igajság vagyon-, ott 
örvendetes, tsendes lelki esméret vagyon. A ’ hol a1 va
gyon , ott Szent Lélek vagyon. A  hol Szent Lélek va
gyon : ott Szent Háromság vagyon; A  hol Szent Há
romság vagyon: ott örök élet vagyon Azért a' hol az 
igaz meg térés vagyon; ott bizony örök élet vagyon. Jel. 
2 ; 17. Ján. 5: 24. és 10 : 28.

Szent
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Sze n t L e tz k e ,

Szent Púi Apóitól Filippib. i :  rész: 2 1 , 22, 23, 24. verfi 
Énnekem mind életemben mind halálomban nyereségem a' 
Krifius; ’s a1 többi.

E L Ő  L - J  Á R O B E S Z É D :

[Gy szóll Szent Pál Apóitól iTim. 1: 17. 6: 16. Az
Ijlen láthatatlan, lakozik hozzá mehetetlen világofságban, kit

____  fenki az emberek közzül nem látott, Jem láthat, Ez a’ tsu-
da még is , hogy Mófes az lilén Házában amaz hűséges fiolga 'S ii. 
3 : 2. az ö lítennel való Szent tárfdkodásából, és az ö URának hoz- 
zaja meg-tapafitalt fieretetiböl, annyira mér bátorkodni, hogy azt 
méri az Idéntől kérni, a’ mit Iíten fenkinek ez halandó életben meg 
nem adott; midőn azt mondja: 2M óf 33 : 18 Kérlek URam mit« 
tasd-meg a' te ditsóségedet énnekem ? Hogy-hogy kéri ezt Mófes; hi
fiéin látta vala már az URnak dicsőségét, a’ Sinai hegyen, mikor a’ 
törvényt vette az Idén fájából, iM ó f  19 • 20. látta vala az Izrael
nek hetven Véneivel, mikor az Isten lábai alatt vala , úgymint Sáfirui 
kából t sináltatott pádimentffm minta' ti fii a ég 24 réfi. f  10 : 1 1 .  lát
ta vala a’ Törvénynek máfodfiori ki-adattatáíakor f .  16 , 17. Mikor 
az URnak ditsöfiége lakozik vala a' Sinai hegyen, és az URnak dittősé
gének lát áfa ollyan vala , mint az égő tűz az Izrael Fiai femek előtt. 
Nem illyen ditsöségnek látását kíván hát Mólés, mivel ezek az U R 
dicsőségének tsak lugári ’ s rendkívül fénylő jelei valának , ennél na- 
gyobravágy, de vallyon mire P Arra hogy mutatta meg Idén öroa- 
gát az ö véghetetlen és lég felségefebb dicsőségének tökéletes állapot- 
tyában! oda tzcloz e ’ kívánsága : kérlek URam mútasd-meg ’ s a’ r. 
De nem nyeri-meg 1. azért, mert olly jó Izraelben Idén az övéi
hez, hogy mikor ártalmas dolgokat kérnék, nem adja-meg, ketté 
vágja kándékokot, mint a’ Zebedéus fiainak Mát. 20 : 22. mondván: 
Nem tudjátok mit kértek. 2 mert nem ez életre, hanem ez életen túl 
vetett Idén annak határt, hogy az ö ditsöségét meg-lártada az ö bol
dogságokra elégségesképpen , iKór. 1 3 :  12. azért Mófes-is tsak e’
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válakt véki f .  10. Nem látha l l  az én ortzámot, mert nem láthat en~ 
gemet egy e-nher-U hogy elljen, Mindazonáltal hogy kérésében egék- 
ken meg ne fogyatkozzék, maga mutat utat Iíten mimódon mutatná 
meg az öditsöségét néki: a’ 2 1 ,  22 ,23 .  ^-ben, midőn azt mondja: 
Imé itt vagyon egy hely , és állj ott a kö fiiklán , és mikor az én dits'ósé- 
gem et-mégyen, d  kófokiéinak bafadckjában állatiak tégedet, és az én 
kezemmel hé-felezem a' te Remeidet, míg el-múlom onnét, azután az én 
kezeimet el-véfom rohad: és hátul meg-látf engemet, de az én Ott zá
rnál nem láthatod melly Savaiban azt mondja-meg Idén néki, hogy 
ötét ez életben az ö leg-felségeíébb ditsöségének tökéllerelségében 
meg-nem l á t hmy a ;  mert bizony olly ditsöséges formában jelent 
Volt meg ott az Idén, hogy annak fényes fúgán , úgy el borították 
volna a’ Mófes halandó kéméit, hogy a’ miatt az ö bűnös teííe el her
vadóit volna, mint a’ mezei virág, vagy igen meg-ijedett volna, 
mint Éfaiásö: 5 és a’ Tanítványok Mát. 17 : 6 Ezért elrejté Ifo 
ten ötét a' kofiiklának hafadékjában , és kezeivel bé-fedezé míg az ö di- 
tsösége azon által ment■ bzek valóságofon-is így mentenek végben ; 
mindazonáltal ez d  kökikla, a’ Kridust czímerezte 5 MóJ 3 2 : 1 8  a’ 
ki Sülte az Izraelt: a’ kokiklának haGdékja az Anyakentegyházat té- 
szi ,  mell y ben lakik a’ Vőlegény Gál imbja, Ének 2: 14. Ebbül a’ ha Tá
dékból , hogy tsak hátúlso rekét látta Mófes az U R ditsöségének , az
zal a’ jelentetett: 1 Hogy az Idén Házában , az lílennek lég na
gyobb Szentel is tsak azokot láthatják, mellyek a’ lathatatlan lílen
nek képében a’ Kridusban az Idén felöl láthatók, minémti az Atyá
nak kerelme, irgatmafsága, jósága; ’s a’ t. a’ Segény bűnöshe z , 
mellyeket az idveiségre tudni kükségcs a’ kegyelemnek békédéből 
(2 ) jelentetett hogy midőn Iden a’ bűnt és a’ bűnöd nézi, meg nem 
álhat az ö haragos Otczaja előtt, hanemha áldott kezeivel el-fedezi 
az álnokságot, 'Sóit. 1 3 0 : 3 .  ( 3 )  jelentetett, hogy a jövendő di-
tsöségnek lengéjét tsak kakasonként kódolgattattya Idén ez eletben 
az övéivel, a’ mennyei kárpiton belöl Játtya a’ hit az örök hajlékok
ban az ökámokra kékittetettidvel'séges jokar, ide czéloz az Apodol t 
’ s e’ Mólés káváiból vette amaz igéket, íh'ór 13 :9,  12. Alojlréfl f o 
rint vagyon bennünk az es méret, de minek titánná el jővén d d  tökéletes 
tellye/ség akkor el-tóróltetik d  mi ré f f  érint vagyon, tm rt moji látunk 
tükör és homályos békéd által, de akkor fémtőlfembe; ’ s a’ t. BöJts 
okai vágynak Utennck ebben: 1. Hogy meg-mutatná azt, hogy ez
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a’ fold nem egyéb a’ híveknek, hanem pálya-futáfoknak helye, lelki 
harrzoknak mezeje, itt találják elöl őket minden ellenségek, bizony 
tsak ollyan nékiek a’ föld , mint a’ Méfek Nemzetsége, és a’ Kédár 
Sátora, mellybenlaknak a bekeségnek ellensége ’ Sóit n o :?,<>• Az
ég pedig meg-jutalmaztatáfoknak helye, meg koronáz.taratoknak Ki
rályi szeke. felen 3 : 2 1  itc bizony tsak hit alral kell járniok, 2Kór. 
5■ 7. nem féemmel való látás által mint az egekben az Angyaloknak 
és a’ meg-dttsöült lelkeknek.

2. Azt akatja az lilén meg-muratni, hogy amaz hervadhatatlan
Korona a’ Mennyei [érnsálemnek kárpittyán belől van el-rejtve, örök 
életek az egekben a’ Kriílusban bé van zárva Kot. 3: 3. azért e’ föld
ről nyújtsák-fel Éiveket az oda fel valókra reménségeknek vas matská- 
ját az égen belől veísék-meg a’ hol van a’ bitnek Fejedelme és el-végező* 
je  a Krifius. ’Sid. 12: 2. lenne ott éívek hol van az ó kintsek.

3. Meg akarja az lilén ugyan valójábanesmértetni vélek, hogy
a’ mi őket a’ mennyei jóktól hátra veti nem egyéb az ; hanem a’ bű
nös telinek fátora, azé rt, minél hamarébb kivánnyák annak meg
oldat tatását, hogy az ketté haladván az által nyittaísék út nékiek a’ 
ditsöségben való bé-menetelre, a’ Kriílusban , az ö lejekhez a’ belső 
Sanílúariumbzn : Ez a’ Szentekben gerjedezö kívánság tselekefi már 
a z t , hogy a’ telinek hajlékában mintegy meg-terheltetvén fohaf kód
jának itt maradátok vagy el-menerelek felöl tanárskozzanak, és refol- 
t>ál ákmagokat,  a’ Sz Emberrel ezt mondván a’ Letzkében: Énnekem 
mind életemben ; ’ s a’ t.

Summája-. Az élet és halál között való K embernek bölts 
tanátskozáfa: fc: refolutid\*, és e ’ teili életből a’ Kritlushoz való 
közelebb esésének kotró kívánsága’ ókaval együtt, 

M A G Y A R á Z A T .
I. Azt mondja az Apollói: Énnekem életemben nyereségem a' 

Krifius. De hogy volt néki derében nyereségea’ Kriílus ! Hívek Az  
lilén Ujj J eflarrentumi Házának állapottya lelki vásárlásnak hellyé, 
itt rakta-ki az lilén az ldvelségnek minden áruit ’s ennek vételere 
hívogat mindeneket mint amaz Laodicéabeli Angyalt fe l.  3 : 18. így  
tehát a’ Kereftény emberuek-is élete nem egyéb, hanem kereskedés, 
mert Éabad nyereségre kiáltotta Itten az eget és az erőfitk lapjak azt 
Mát. 1 1 ; 12 Ú gy lön hát ez aránt a’ Sz. Pál dolga mint an az ol os 
Kalmárnak példájában olvalíúk M ár  1 3 :  45. A ’ ki el indult keres-
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kedni, ’ s mikor reá akadt volna a’ drága köre, el-adja mindenét, ’ s 
még-is meg-véÉi azt, Sz: Pál volt ez az egyik bölts kereskedő ember, 
kereste ö a’ drága követ, a’ meg-igazúlásnak drága nyereségét, a' 
Mófes törvényeben a’ Gamáliel lábainál a’ Fariséusi életben mert ma
ga a’ Filippib. irot levélben, a’ 3. réiEben , az 5, 6. verfekben hét p r0. 
rogativáit Éámlálja elő, mellyek kozz ül első : H ogy ö nyólczad napra 
környtil mettzetett. máfodik hogy ö volt jíületett Izraelita nem projé- 
lytus: harmadik, hogy ö volt Benjáminná , negyedik; ’ S'ulóból való 
’Sidó. ötödik; hogy volt Szerzet férint Fariséus hatodik, volt buz
gó'ágára nézve , háborgat ója az Anyaftent egyháznak hetedik, á  tör
vénybeli igazságra nezve fedhetetlen vált. Mikor mind e’ Móíesi és 
terti ékefségekben keresné a’ meg igazúláft, akkor akad hirtelen reá a’ 
drága kőre, mikor vallyon ? mikor a’ levelekkel menne Damaskus fe
lé , hogy a’ kiket találna a’ Kristus tudományát követők közzül, fogva 
vinni férusálemben. Tsel p: 2. akkor hirtelen környül véfti a' Mennyei 
világofság, le üti lábáról, ö-is mindjárt meg-kezdi magát mezítelénit- 
teni c’ telti és Mófesi ékeíségektől, *s azt mondja: URam mié akarj 
hogy tselekedjem. f  3 , 5. Így lön nyeresége néki a’ Kristus »■ a’ mint 
maga meg-vallya , Filip 3 7 , 8 , 9 .  a’ mellyek énnékem nyereségek vo
lánok, azokat á  Kristusért kárnak ítélem l e n n ia z  én UramfEJus Kri- 
ftusnak esméretinek nagy voltáért, mind ezekből magamat meg fojtot
tam , és ganéjnak alítom lenni, hogy a’ Kristust mtg-nyerjem , mivel
hogy nintsen nékem igafságom melly d  törvényből volna.

Látódé kegyes Lelkű, ember, a’ mi ötét boldoggá nem teheti, 
kész abból magát ki-fogyatni, tsak a’ Éfa. 28: 16  Sioni drága kivet 
meg-nyerheíse, nagy nyereség e z , mert a’ Krirtusez a’ drága kö, 
Tsel 4: 1 1 .  a’ ki pedig ezt meg:nyerte , a’ mit amaz egy ember, Rőm. 
5; 12. a’ vesztö Kalmár Ádám el-vesztett va la , mind azt viszsza nyerte 
az , nints ennél nagyobb nyereség , mert ez áll böltseségböl, iga/ság- 
ból, fentiégböl válts ágból, iKót. 1 :  30 ez illyen bízváft elmond
hatja : Énnékem nyereségem d  Kristus , már mi héjjával vagyok ha min
den mélység, magofság ’ s a’ t. Rám. 8: 39. ellenem vólfta-is, mit hajtok 
reá , nékem adta írtén Sz Fiát, én-is benne meg-nyertem mindeneket.

2. Nyeresége a’ Kristus életében annak a’ léleknek, a' ki életét
’ s magát az ö Kristusának ficnteíte, e’ gonofc világtól magát Jeque* 

ftrá lta;  inkáb nem-is kíván élni, mint fém az ö URának kedvét ne 
tölthcflé a’ sz: Éolgálatban, a’ jó téteménybcn, a’ kegyeíségnek min

den
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déri reguláiban , tsak a Kriflusnak-él. Gál. 2: ao. Kerejt a' Krijluft, 
az ö orfúgát, ’s annak igazságát. Alát. 6: 35 naponként abban fára- 
d o z , hogy az ö Istene esméretivel a’ Kriílusban jobban teljék bé, 
tövölködjék az IJleni feretet kikében, így élni bizony nagy lilén aján
déka , mert ez a’ léleknek fö kormányos meftere , ezt az életet ki ne 
Éeretné, ezért ki ne imádkoznék a’ üzentekkel a’ 102 ’Sóltárnak 
25 f .  Én erős Iflenem ne v ’igy el engemet az én napjaimnak felén.

II. Némellyek így fordítják ez igéket: énnékem életem a’ Krijlus,
Igy-is meg-áll, mert a’ Kriílus mind a’ lelki mind az örök életnek Kút
feje és adója fán. 14  -.6, Én vagyok az élet az ut ; ’ s a’ t. mert bizony 
mi az Ádám efeti általlelki halálban eítünk v o lt ; Énofokká, nyavalyá
ik k á ,  Ábelekké, híjában-valókká lőttünk, Innen van már hogy 
míg el-nem esék az ember, az lilén az embert > embernek n evezi, 
mert addig vala az em ber, ember: míg az lílennek képe ö benne 
meg vala ; de mihelyt vétkezék az ember, más egyeb titulufokkal 
köti egyben Klen N e v é t, mellyek romlotságát, ’ selöbbeni dicsősé
ges állapottyából való ki-esését adják élőnkben; Nézd-meg bár mi
helyt az elet után lilén szemben leszsz az emberrel, illy szomorú névéi il
leti : Por vagy, porrá kell lenned mintha mondaná ; a’ bún urán igen 
meg rom lottál, por szag van rajtad, minden te gondolatid tsak a’ por
ban hevernek, ’ s abban rothadnak-meg; ’s a’ t mikor már e’ lelki ha
lálunkból a’ Kriílus fel elevenített, akkor lett mi életünkké, jól mond
ja h ár: A Krijlus az én életem. El-dójti e’ tavaiban az ígafságos ’Sidók 
értelmét, a kik azt mondják vala : A ’ törvényből van az élet, nem 
ú g y : a Krijlus az én életem, a’ kö táblára betűvel irt törvény meg ö l ; 
mert halált Írtak a’ végiben ; a ki nem tselekefi meg-kal A' Krijlus az 
én életem , mintha mondaná: énfenkihez nem bízom , d  fentek köz
iü l  mellyikhez folyamodnám. Jó b  5 : 1 .  hiszem ez a’ Közben járó mind 
az efedezésre , mind a’ meg-békéltetés re nézve. Rom 8 : 34.

2. Élet a’ K riílus, mert életnek lehelletét-is ö lehellett az ember
nek orrában. Terem. 2: 7. fán. 1 : 5 .  illy nemesajándékját az Iílen- 
nek , ki veheti hát el a1 K. emberről az ö szent akaratja ellen ?

3. Élet a Kriílus az halálnak irtóztató rettegtetéíi ellen-is ,
Nem engedi hogy az övéi halálok óráján kétségben ellenek, meg
nyitja lelki szemeiket, mint Sz. litvánnak, hogy bé-láíTanak a’ Menny- 
országban Tsel. 7 : 55. Iá fsak az IJtennek jobja felöl állani az ö fege- 
ielmekre d  JÉfujl, H ogy az lilén szerelme és tsok/a alatt alugyanakel.

sz 4. Elet
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4. Élet a’ Kriítus az halál után-is; midőn a’ te tettedet fcl-tá- 
masztja a’ föld’ porából a’ ditsöíségre és bé-vifen az ö örömében, hogy 
megláttad az Urnákjóvoltát az élőknek földén mindörökké ’Sölt. 17 : 13 .

III. Más felöl már azt mondja az Apoftol Énnékem az halál 
avagy meg halni nyereség. De hogy hogy áll meg e’ kct ellenkező do
log egy mattal ? Hogy nyereség az halál, ha az a’ tett és lélek között 
való feép harmóniának bontogatoja; Még az lltennek Fia-is irtózott 
attól. Luk 21. Bizony mikor az Itten Házának e rő so flcp i, kegyes 
dajkái él-halnak, és midőn már azoknak nyelvek, sz tudományok, 
alamifnájok, jó tétemenyek nem feolgálhat az Itten Házának épít
tetésére, nem nyereség az hanem meg-bersülhetetlen kár-vallás? Hogy 
nyereség az halá) ha abban a’ tett férgek’ eledele léfen , és porrá kezd 
vájni ’ s egy nehány Jeculumokig ül a’ porban az ötét meg elevenítő 
Nemes gazda a’ lélek nélkül? Ki kapna illy kedvetlen nyereségen, 
Ki ne mondaná a’ bólts Sirákkal. 4 1 . 1. Oh hutái tuelly kefervés 
a' te emlékezeted:

F  Erre jegyezd-meg K. ember Sz. Páli femekkel nézd itt az 
halált ’s nem a’ maga erejében gondold; hanem abban az állapat- 
b ap , mellyben a’ Kriítus azt által váltosztatta ’s ír ingyárt meg-nyug> 
szik lelked benne, hogy az halál az híveknek nyereség: Tsak úgy 
van itt az halálnak dolga mint a’ Mofes értz Kígyójának a’ Puftá- 
ban 4 Móf 2 1. tsak a’ képe vaja K igyó , de femmi mérge nem vala ; 
úgy az halalnak-is tsak a’ neve maradi-meg, de oda maradt minden 
m érge, mikor fogát ama’ Köfiklában a’ Krtttusban vágta, ezért irt 
sz Pálillyen győzedelmes Jlrofat rólla, íKór- 15: 54, 55 E l nyeletett 
a halál pintén a' diadalomig, hol vagyon halál a' te diadalmad, koporsó 
a' te fúlánkod: bizony mikor az igaz Életnek b áj a a’ Kriítus, bé-nerült 
a’ halálnak zavaros vizében, 'Sóit. 1 10  annak minden keíerüségét 
meg édesítette, a’ mint Bernhárdus Doktor mondja: Mors Chrijlit 
éji mors mea mortis quia ille mortuus éji , ut ego viverem, az-az • a’ K ri- 
ftus halála , az én halálomnak halala, mert ö meg-hólt hogy én élnék. 
Nyereség az igazán hivő embernek a’ halál, mert abban egy fummá- 
ban le-tetetnek mindenféle nyomorúságok, itt marad a’ firaloronak 
völgye. ’ Sóit 84: 7. Innen mondotta Názianzemjs: Mortem ut pec
cati pracifionem lucratur homo, ne malum hoc immortale ejfet. az-az: A ’ 
halált mint a’ bűnnek végét, fakafetójat úgy nyeri meg az ember, 
hogy e’ gcmosz halhatatlan ne lenne. Nyereség a’ halai, mert a’ K. E.

ekkor
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elekor triumphál minden ellenségein, itt fújja ama’ diadalmas verfet, 
a T i .n .4 ‘ 7 , 8. Ama nemes hartzot meg-hartzo/tam\ ’ s a’ t. Itt ül a'
Báránnyal a győzedelmes Királyi félben, jelen. 3 21 Itt mégyen bé a' 

Jéhovának kapuján, 'Sóit. 1 18 :  20. az elégséges örömben. ’ Sólt 1* ' 1 1 .  
A ’ tellyes Szent-Háromságnak a’ Sz: Angyaloknak, és a’ boldogult 
lelkeknek ditsö táríafágában. Az 22 versben azt mondja: Hogyhape
dig fiuk séges légyen énnékem a' teftben élnem, és mellyiket v alap fám  nem 
tudom : Szent kételkedéfe van ebben a sz; embernek; nehéz leczke e z , 
még a’ bölts embert-is meg-háborírja, itt mind két felöl fontos okok 
feküfertek ; bizony e’ máfok felett munkásabbfi: Apollóinak fok mun
kái, véres harczai, €envedéfi után jobnak látzik vala már Sz: Dávid
dal ezt mondani: ’Sólt. 1 1 6: 7. Térj-meg én lelkem a' te nyugodalmad
ban: De más rétről láttya , hogy az Ilién Háza nagy kárt vall haza 
meneteliben ; azért e’ kettőnek kívánsága forongattya az Apollói el. 
m éjét, mint a’ fájdalmak éorongattyák a’ ^ülésben kínlódó Á t szonyi- 
á llatot, mellyikhez ragaÉkodjék akadoz rajta, a’ harmadik égben ta
n ú it, még ism :g-valja feentül, hogy ezt nem tudja: De még-is e’ 
hűséges éeretet ketté otztya magát, magára nézve a’ halált; fierelmes 
hitbéli attyafiaira nézve pedig azéletet választya, a’ 24 ’f'-ben ti éret
tetek meg-mar adnom ' s dl x. f  23. Azt mondja magára nézve: kí
vánok meg oÉlartatni: feabad akaratból lármázott öröm és sz: Patien
tia fekteik e’ szóalatt, némellyek békételenségböl kivannak halált,mint 
Rákhel, Terem 30: 1 fób 7: 15. némellyek haragból mint |ónás 4.: 
8. Áron Fö Pap-is Ilién parantsolattyából méné fel a’ Horebre, hogy
ott meg-halna 4 Mos 20: 2?. Ú gy Mófes-is az Abarim hegyére. 
5Mos. 3 2 :4 9 . de nem úgy tselekeéík e’ sz: ember, hanem önként 
örömmel mondja kívánok meg 0fiat tat ni, ’ s a’ t.

K. M it tészen itt a Meg-oszlattatás? F. (t.) A ’ mit itt az A. 
meg-oszlattatásnak nevez, azt a’ vén Simeon mondja el-botsáttatás- 
nak , Luk 2: 29. Moftan botsátod-el a' te polgádat. Minden lelket az 
lilén itt flatioban állított, penfumoVot osztott , ki erős munkát, ke- 
reskedéíl hagyott arra, a’ halálban juttatja pedig ahoz , ott botsátja 
az eleiben tétetett jutalomnak el-vételére, zTim. v. \i. (2.) Nevezi 
a’ Léleknek a’ maga eredetire való meg-té résének. Préd 12: 9. A ’ lé
lek meg-tér az Iflenhez. Hogy.hogy ? Az hívő embernek lelke Illen- 
hez tér menten a halálban, mint a’ Kriítusban meg-engeszteltetetc 
kegyelmes Attyához : A ’ hitetlennek-is lelke Istenhez tér de mint ke-

E 2 mény
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meny ítélő Bíróhoz, hogy a’ fententiát meg-hallya, ’s mennyen-el az 
ö helyére, ezt bizonyítja a Gazdagnak és Lázárnak példája, Luk. 
1 6 : 10, 2? (3 ) Itt mint máfutt-is az A nevezi halálát meg-oflatra-
tásnak, aTim . 4.: 6. azt mondja: Az én meg-ofllattatájomnak ideje 
közel van

K, Miért nevezi meg-oszIattatásnak ? F. Bölts keze a’ bölts If- 
tennek imez két külömbözö terméfeetü valóság között, a’ teft és a’ lé
lek kozott, olly tsudálatos egyben köttet téréit t ö t t , hogy annál tsu- 
dáfabbat íénki nem látott: Ú gy van itt éppen a’ dolog , mintha az 
ég a’ földel, a’ tűz a vízzel egyben elegyedett volna: A ’ lélek való
sága , értelemben, akaratban rsup3 gondolkozásban áll ; a’ lélek hal
hatatlan, mert nem egymáltol el-válható régekből áll A ’ teft pedig 
széleíén, mélyen ki-terjedt látható valtag materia : E ’ kettő között 
van már szoros Unió, harmónia; Tsudálhadd itt K. E. hogy a’ lelek 
e z t , a’ maga valóságára iemmit nem tartozó teftet éppen olíy igen ke
reti, mintha az néki egy része volna , betsülli, tíf te li, fel, i fér felett 
gondját vifeli: A ’ teft pedig a’ leiektől dolgaiban mint királytól füszg , 
akarattyára m ozdul, erre vagy amarra , jóra vagy gonoéra , a’ lélek 
imperiumíxi kezét lábát ki-terjeéti, füleit fáját foidittya , ez a’ vin
culum melly e’ kettőt egyben lánczozza , életnek mondánk; midőn 
már a’ halálban e’ láncz-kem el-szakad , odaleé mindjárt az Unió , tcl- 
bomol a’ harmonia , oda van az élet, oszol mind a’ két fé l, mint egy- 
máftól vég valet mondó barátok, egyik viszszá-rér Istenéhez, Terem- 
tőjéhez , a’ málik a’ porban íiet. Terem 3 :19  Innen mondotta a’ Po
gány Plato: Mors ejl folutio Anima &  Corporis, az az : A ’ Halál a’ 
Léleknek és a’ Teltnek meg-oflatál'a.

2 M eg-oflás van a’ halálban, midőn a’ kegyes femérmetes Sá
rák, nagy hitű Ábrahámjokról el mennek Terem 2 3 : 2 A ’ fájdal
mas Rákhelek, ferelmes Jóíéfjeket, Kis Bénjáminnyokat el-hadják. 
3 5 : 18 ,2 4  Midőn a’ buzgó lelkű Máriák , Istent félő Márthák a’ Kri- 
ftus barátit a’ Bétániai Lázárokot el-szalaf tják. Já n  1 1 .  midőn a’ Kri- 
ftus sz: Fejét és lábait drága kenettel kenegetö Máriák a’ Kvilluftól el
maradnak: a’ hivséges barátok ÉerJmesJónathán és Dávid egymállól 
el-válnak : Meg-oflás van a’ halálban, mikor minden látható dolgok
tó l, ’ s e’ szép világtól el-bútsuzol; mikor drága épületeidet, pompás 
váraidat, szép palotáidat, rakásra gyűjtött kintseidet itt hagyod; 
Felséges, Győzedelmes, Szenrséges , M eltóságos, Nagyságos, Fé
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nyes Nemes TituluGd a’ porban hulnak : Monarchiadnak Királyi Pál- 
tzádnak, Uraságodnak egy szeropillantás végét éri. Meg-oÉlás van 
akkor midőn ezzel (iratnak Barátid mint Nagy Sándort a’ hét Görög 
Böltsek: Oh Sándor tegnap Ura valál e ’ Világnak , ma az Halál ural
kodik rajtad: Tegnap ez egéé Világon nem férsz vala e l , ma hét láb 
nyomni fold a* te örökséged: Tegnap nagy fereg áll vala környülcd, 
ma egyedül fekszel: Tegnap Királyi Méltóságodat mindenek rettegik 
vala, ma a’ gyermek fcm fél tölled : Tegnap mindenek tsudálkozáfsal 
halgatnak vala tégedet, ma meg-némúl tál: Tegnap szép valál, ma 
meg-rútúltál: Tegnap drága étkeket vifcnek vala afetalodra , ma te a* 
férgek eledele lőttél : de ha valaki azt mondaná hogy ez költemény, 
igaz az : a’ mit a’ Szent Lélek fel-jegyzett a’ Bóldisár Király palotá
jában , amaz falon iró Illeni kézről, Dán 5-25. m ellyezrirá. Méné, 
méné, tekel ufárjin. az-az: Meg-fámlálta lilén a' te orfágodat, ’ s a’ t. 
megmérettettél a' fontban; &c. el-ofiat ott a te crfágodi igaz hát. 
3 Meg osz)ás van a’ halálban, mert e’ világi 6er nem egyéb , hanem 
egy mindenféle nyomorúságokkal meg-rakott fcckér, mellynek elei
ben bé fogva vannak minden Kerefetyénck , ezt pedig mint terhes hi
vatalának ’s kercétvifeleseinek fiekerét, mindenek életének eítvéjéig 
kel-vónni, meg világosítom ezt az Ének. i :r é sz 7 ,9 .  ott midőn az 
Eccléfia azt kérné a’ tv rí (tus tó i: Mond meg te oh kit az én lelkem feret, 
holnyúootod meg délben a' te jubaídat? azt feleli a’ Kristus erre: A ' Fa
ra ho fekere eleiben való lávákhoz bajónlíttak tégedet én Mátkám. Azok 
pedig tereh hordozásra szokattartak Ezt a Kristus szekerét minden 
K. embernek bátrán kell vonni az ellenség köziben , a’ Jéhova ütkö- 
zetinek napján , Zak. 1 0 :3  Mikor már mind a’ vérig , mind a’ őzé
iig vonod e ’ győzedelmes fekeret akkor a’ te Fő-Vezéred a’ Kristus a’ 
halál által oszlott-el e’ szeker elöl életed eftvéjén , hogy meg nyugodjál 
m inden fáradt ágidtól. Jel. 14: 13  jól mondotta Augufrinus; M on efi 
depofitio Sarcina gravis, a z a z : Az halál a’ terhes málhának le tétele.

IV. 1 ovábbá nem tsak magánofon kíván meg oszlattatni; hc nem
úgy hogy a fvriftuftal leheflen, az-az: közelebb’s belsőbb táríaságá* 
bán ö vele eg űrt elheifen, ezt leérte a’ Kriltus az övéinek Ján. 12 : 
26. A holott én lé f é k , ott lé fen  az én folgárn, meg-tif teli azt az Atya.
ezt kívánta az Atyától is fán 17: 24 Atyám a kiket nélem adtai, azt 
kívánom bőgj ott velem együit legyenek Igaz dolog, hogy a ’ hit és éeretet 
által a hivő ember a Krutuilai van. Gál. 1 ;  20. ez életben-is; midén

sz 3 a’ Kri-
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a’ Kristusnak és az Tílennek kegyelmes jelen létiben talál az b lelkérek 
nyugodalmat, és meg-rapa€talja hogy a' Jébováboz köze/getni igen jó. 
’ Sólt 34: 9 Mindazonáltal a’ hitnek ez életbéli láráfa, a’ jövendő di- 
tsöséghez képeit merő homály az lilén gyönyörűségeinek ez életbéli 
kóílolgatáfa merő éhség, azö ortzája előtt le-tött jókkal való rreg-elé- 
gedéshez képeit, iKór. 5: 6. azért kíván a’ Sz: A. közelebb efni a’ Kri- 
ítushoz, hogyö véle együtt légyen az Atyánál, láíTa az ö Ortzáján fén- 
lö ditsöségét nem homályban, hanem fém től fembe iKór 13 :  n .  a’ 
melly a’ lélekre nézve menten meg léfen a’ halál óráján, midőn a’ lé
lek azontúl víretík az ö fejéhez a’ Kriítushoz a’ mennyei Paradicsom
ban. Luk. 25: 43. az egéé emberre nézve pedig meg léfen amaz utol
só napon midőn a teli fel-támad a’ ditsösegre, c-fob. 19. Auguflínus 
így magyarázta ezeket az igéket: A' Krifiuíso! lenni lé f i  a minién fó  
jónak/úmmáját, a' minden örömnek tellyefségét, a minden egeknek gaz
dagságát ö rajta kívül femmi nem kerefetbetik, mert minden a' mi kí
vántatik ö benne találtatik

Ez azt mondja: hogy mindeméijobb• Jobb e’ világnál, mert e’ vál- 
tozandóságra torta tik ; Jobb e’ világnak minden kintseinel, gyönyö
rűségeinél mert el-múlik e' világ és ennek ábrázattya, 1 fán a: 15, \6, 
17. [óbb mindennél, mert annyi jókkal jár együtt bőgj nyelv ki nem 
mondhatja. íKór 2: 9.

Ezekből jegyezzünk-meg egynéhány idvelséges dolgokat.
I. T U D O M Á N Y .

Életét 's magát egéftfen aé Krifiusnak ftentelö Kereftyén em
bernek minthogy égé f i  élete fsak az ö Jéfu Jsáé, úgy a' halál-is akár- 
minémii légyen, az nem egyéb , hanem olly drága nyereség, melly- 
ben az ö idvezttö Kristujsát magának egéfifien m egnyerte:

A ’ L e t z k e b e n  van igazsága:
Okai. I. Mert a’ hívek azért tufakodnak a’ teli, a’ v ilág , az 

ördög ellen, hogy ezeket m eggyőzvén , közelebb efsenek a’ Kri- 
ítushoz , véle együtt üllyenek a' győzedelmes Királyi fékben ftel. 3:21.

II. Azért élnek a’ kegyelem alatt kegyes , igaz mértékletes éle
tet a’ h ívek, mert várják ama' boldog reménséget. T it  2 : 1 1 ,  13 .

ILI. Mert femmi fém fakaftja-el d  Szenteket a' Krijlus fé r  elmé
től. Róni 8: 38, 39 tehát a’ halál fém, sőt az ejti a’ híveket leg-kö- 
zelebb a’ Kriítushoz. Régen Epicurus azt az átkozott tudományt ta

nítót-
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nította : hogy az ember a’ halálban lelkeftöl teíleílöl fsak el-enyészik , 
mint a’ barom íemmivé lészen; Fö java volt néki a’ Gyönyörűség: 
minden Vallásae Symboluminépült: Egyél, igyál, játzodjál, a halál 
után nints gyönyörűség E ’ maflag Éédítette vala meg a’ Sadducéufo- 
k at-is , Tsel 2 3 .8  ejuríÍja az Apoftol ez átkozott Epicuréuíi Valláft, 
midőn azt mondja: énr.ékem életemben nyereségem a Krijfus , és a ha
lál-is nyereség.

Foly hát innen az : H ogy a’ halál nem hogy el-szakaszraná a’ K. 
embert a’ Kristuftol, sőt éppen leg-belsöbbditsö tárfaságában ejti-bé , 
meg-marad hát a’ híveknél mindenkor e’ Symbolum. Énnekem a' halál 
nyereség: Vegye el bár e’ v ilág , teltedet, drága életedet; de lelkedet, 
hitedet, lítenben való örömedet, lelki bizakodáfodot foha el-nem 
veheti, igaz háta’ Tudomány.

II. T  U D O M A N Y .
A' Kriflus javára halgató refolutus Kereftyén embernek, valósá

gos Krijlus Tanitvánnyának nem kell félni a' haláltol-is de idő nap előtt 
fém kell azt vakmerőképpen ljlentöl íólhcit í/ni ; hanem mindenkor a' kö
zép úton kell já rn i: a’ Letzkében van igafsága: Szent Pál bölts tanáts- 
kozásából tetzik-meg: Nem teerzödik ó az halállal, hanem tanátsko- 
zik és lítengondvileléíire bízza magát.

Két ága van a’ 1 udománynak 1. Nem kell félni a’ haláltól: (1)
Mert az ma nem kár, hanem nyereség, nem átok, hanem áldás, nem 
bűnnek bünte éfe ; hanem annak le-tétele, örök életre való által me
netel ,* Urnák féméi előtt drágalátos. ’Sólt. 1 16 . (2 ) Mert az hitet
len embereknek geniuslok az halaitól fé ln i: Említsd bár ez előtt az ha
lált, mindjárt izzad homloka, irtózzik fíve , el-sárgúl ortzája, fel
borzad haja Éála, mint Boldisár Királynak Dán 5: 9 azt kezdi mon. 
dani a’ mit Xerxes Király; Hadjunk bekét efféléknek mellyek fomorúságot 
fülnek , fogjunk azokhoz , a' mellyek örvendetefebbek: ne tsudáld ezt: 
mert nem reménylenek jobb haza. e földnél, nem bizonyofok afíllól, 
hogy a Kríjlusboz mennek lakni. 2kór. 5; 8. hanem látják hogy a’ halál 
által úttyok a’ kárhozatra. Mát. 2 5 :4 1 .  a' hová régen be-irattattak. 
fű d  4. félnek mert nem tudják hová mennek, hogy kívánna pedig a* 
ki menni a’ ki nem tudja hová mégyen, hogy mondaná az: kívánok 
rneg-ofláttatni: az 16 11 ektendöre olvalfuk a’ Hiltoriákból; egy N é
met Ürszági Cancellariusnak felesége drága gyöngyeit függőit; ’s a’ t. 
haló agyában eleiben viteti, ’s meg-nezvén így kiált-fel: 0  fvavifjt-
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me munde te ne relinquere cogor; Ah me mi feram cui v ix i : az-az, Oh 
gyönyörűséges Világ tégedet kellé el-hagynom .? óh én nyavalyás ki
nek éltem , itt tölt-bé a’ mit Jób mond, Jób  2 1 :  25. Ke ferves f ív e l  
baUmeg d  hitetlen, hogy tovább nem élhetett e világnak javaival.

11. Nem kell vakmeröképen az halált kívánni: ( 1 )  Mert az hosz szú 
é le t , olly drága ajándéka az Istennek. mellyel kiváltképen való mó
don Éereti lilén az övéit. 2Máj. 20: 12. Vétek hát Iftcn után ennek 
terjedését nem kívánni, nem szeretni, terméket ellen való dolog vol
na , az, holott a szentek-is azért imádkoztak. 'Sóit 30: 10, 10 2 :2 3 .

(2,) Ettől meg-tíltya az IllenfélÖ embert amaz mennyei Hartzo- 
ló bajnoknak az Mennek akaratja’s hivatala: Vedd-fel bár? Mi végre 
teremtett tégedet ember az Klen ? Azért hogy az Ment szoIgál;ad , há
zát építsed, ditsöségét kerefsed: Miért szült újjá? H ogy felebarátod 
jovát munkálkodjak, félelemmel kereffed idvejségedet Filip 2: 12 . 
Nézd meg bár e’ v ilágot, ’ s ebben az időt, ez harcznak helye ? Pá
lya-futásnak ideje! miért adta lilén néked elégséges kegyelmeit ? A z
ért hogy itt hordozd a’ Kriílus kereszté t ! miért töt te le nálad drága 
tálentumit ? Azért hogy itt kereskedjél lelked javára ! ki jö hát innen 
a z , hogy a’ kit lilén nem hív bizonyos jelekkel, még-is az halált iw- 
modice follicitáX)*-, Pártos vitéz a z , rebellá 1 az ö mennyei Hadnagya
ellen ; annak engedelmeskedni nem akar, szembe száll Ménnél mint 
Jó b , el akar szökni a’ zászlóaló l, el-áll a’ hartzelöl, el álla a’ tálentu- 
m ot, gyözedelmi nótát a’ hartz előtt akar dúdolni, vétkes dolog e z : 
Meg-lásd hát óh K. ember, mimódon hívod a’ halált ? ne hogy készü- 
letlenül jöjjön reád, ’s úgy találván tégedet szaladj előtte; Aljad mind 
a’ vérig, mind a’ végiga’ harczot, hadd vihefs hirt a’ lelki Dávidnak 
a’ Eriílusnak, a’ harcznak ki-menetele felöl: Medium tenuere beati: 
Közép úton járnak a' boldogok: Járj hát a’ közép úton , így szólván édes 
Mellered után, Mát. 6: 10. 26: 3 3. Atyám légyen meg e' te akaratod: 
bolondság-is volna azt kívánni, hogy az Mén akaratja járjon a’ tiéd 
u tán , mert az lilén akaratja, vagy akarod vagy nem , még-is tsak 
meg-lészen.

I I I  T U D O M Á N Y .
A' mennyei boldog életnek ’ sengéivel bé-1eVyefedni kezdett lélek ar

ra bivattatván, Ifi éntől bizonyos jelekkel kéf meg-válni a' tefiböl, világ
tól f é r  elmefseitől, és minél hamarább mennyei hazájában v i f fa  menni, 
az ö Krijlusfához közelebb efri, a’ letzkéböl jö ki.

( © ) 400
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( ° )
Okai : I. Mert ez illyen ember a’ világnak minden dítsöségct t ' 

mennyei jókkal egy pár fontban tészi , ’s láctya hogy ezek a’ világiakat 
véghetetlen g»Wtt/ban meg-nyomták , foha nem lehet hogy ezek lel
két cl-neragadják, ’s fel ne buzdítsák arra, Hogy mennélhamarébb 
kivánnyon el-válni a’ tettől; (jc. ’s a' Krijlujfal lenni.

II. Mert az illyen emberrel akármint kóftolgattaífa a’ jövcndö- 
béli életnek fengéjét, de ö azzal nem elégkik-meg, mert tudja hogy 
az tsak árnyéka a’ valóságnak, réke a’ tökélletefségnek , bizony hát 
ezzel rékét ki nem vészi , hanem fiet az egész örökségnek tellyes bírásá
ra Példa Mófes, Szent Pál. Mófeft nézd-el mint betsülli az Itten , 
hogy halála után-is maga mond Itten telette halotti Orátiot. Jóf. i: a. 
Mófes az én fiolgám meg holt■ Mint szerette Itten ezt életében-is, men
nyi nyájas bekélgetéfire méltóztatta, de még lem elég, hanem azt 
mondja: Mutasd meg a' te ditsöségedet. Szent Pált éppen a’ harmadik 
égig ragadta fel a’ K ni tus, a’ holott hallott ki mondhatatlan hetedeket. 
aKór. i 2 :4 Nem elég hanem azt mondja: kívánok a Kristufsallenni. 
vallyon miért? mert bizony olly dolgait, titkait mutogatta-meg Ifi 
ten néki a* mennyeknek oréágának, mellyet e’ földön lakó embernek 
nem jelent-ki, ifá n  3 : 2. Hihető, meg mutatta Itten néki mitsoda 
gr adu [fa leken neki a’ boldogságban, meg jelentette mitsoda mértékr 
kel juralmazrattya meg az ö Kristuiía mellet való szenvedéfeit azért 
volt olly buzgó ez élet tói meg-válni.

I V  T U D O M Á N Y .
A  mindennél lég.jobb, lég boldogabb örök élet ez életen tála Menny* 

ben IJlen nél a Kríjlus fent Sodalitium ^» van le-téve a' Szentek fáma* 
ra, mel/ynek bírására halálakor által mennek a’ Letzk. ezért nem 
akarSzént Pálimitt amott m ulatozni; hanem meg-vf láttatni és a’ Kri~ 
jlujfal lenni.

Oka: T anittyaezt a’ mennyei boldogságnak halhatatlan kíváf- 
sága-is, melly a’ terméketben a’ terméket UKitol úgy bé-óltatoit, 
hogy egy lélek is a’ nélkül nintsen, nem hal-meg a’ mit a’ lelek kíván: 
Plátó Pbilo/aphus is erről elméjét így tötte le , hogy a’ ki igazán és. 
szentűl é lt , mikor meg-hólt a’ boldog lelkek kigetiben , ment által az 
holott igen nagy boldogságban él, a’ ki penig gonoÉúl é lt , az örök 
gyötrelemre megyen: Py ttagorás azt mondotta : Hogy a’ lélek egy 
tettből másban mégyen, vagy az élő állatokban: A ’ Stoikusok azt 
mondották, hogy a lelek tűz termeketü, és a’ tett halála után egy
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ideig a’ levegő égben tekereg. A ’ mai vak Pogányok azt mondják: 
H ogy az Éliféus virágos berkeire mennek; légyen övék az illy tzifra 
M ennyorfág , mi légyünk az Apoftol Vallásán , nem ér e’ világnak 
minden PhiloJophiája-is oda, az hová az Iítennek beféde , melly azt 
tanítja, Róm : 2.3. A' bűnnek' sóldja a halál, az örök élet IJfen aján
déka. Ján. 3: 1 6. A ' ki hifién el nem véfc, hanem örök életet védeti

K. Mitsoda az örök élet én kívánnám meg-tudni ? F. Az örök 
élet az Iítennel való tellyes és tökélletes élés: melly az embernek leg
főbb java, és az híveknek nagy jutalma. Terem. 15 : 1. De vágynak 
e ’ mennyei boldogságnak is rg fe i: mert hívja azt a’ sz: írás látásnak. 
iKór. 1 3 :  12. Mát. 5: 8. hívja fcretetnek. Ján. 17 :  26. hívjaéré»;- 
nek. Mát, 2552 1. mellyeket lállunk rövideden:

I. Első réfe hát az Örök életnek áll az lilén látásában mi
dőn a’ te értelmed úgy meg-világofittatik, hogy az Iílent meg-es- 
méred úgy a’ mint a’ te boldogságodra elégséges lé fe n : a' sz: írás 
a’ léleknek meg-világoíittatását nevezi IJlen látásának Mát 5:8 . A' 
tijta  Jíviiek az Istent meg-látják. Valljon inkább az Iílent ott teíli 
femekkel meg-láthatnié? Némellyek ma-is állatják hogy a’ Menny-

• ben a’ Szentek az lilén’ minden Állatját, tókélletejségeit, minden De
ere tumít , sőt azokat a’ dolgokat-is mellyek a’ földön folynak látják :
De ez nem tsak emberisöt Angyali telkekhez fém illik; ( 1 ) Mert
a’ véges teremtett állat foha a’ véghetetlent minden tökéleteiségeiben
meg-nem foghattya. ( 2 ) Mert az lilén teli nélkül való magános
Lélek láthatatlan. 1 Tim 1 :  17. Kol. 1 :  15. Az Iílent íénki telli fe 
mekkel nem látta : Jób fém látja-meg az Iílent az utolsó napon az ö
Illeni állatjában teíli fem ekkel, hanem meg látja azt a ki Goél az
az teliben öltözött lílennek Fia emberi terméfetire nézve: Jób.
19 :  25. A ’ dolog ebben áll: itt a’ földön- is meg-látjuk az Iílent az
hitnek femeivel a Kegyelemnek világánál, a’ más ditsö életben pedig
a’ ditsöjségnek világánál a’ mint a’ mi boldogságunkra elégséges tefen.

II. Máfodik réfe az örök életnek a’ tókelletes Jeretet lé jen ;
a’ melly abban áll hogy az akarat tökélletesen meg f  emeltetik, min
den gondolati, Ítélet tételt az lilén’ akarattyához léfenek alkalmaz
tatva, az-az az Iílent tökélletesen ki-mondhatatlanúl feretik, azért 
mondja sz. Pál 1 Kór. 13 : 8, 13. A' Jeretet meg marad M erta ’ Pró
fétáikéi-múlnak , a’ külömb külömbféle nyelveken való fóliások meg- 
feünnek, az lilén beféde többé nem prédikáltatok; a’ Sz. Sacramen-
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lumoY ki-nem szolgáltatnak, sőt még az hit és reménység-is mellyen
nek hellyek van a’ Kegyelemnek orf ágában , meg-változnak az Ha
zában , az hit efméretté a’ reménség lílennel való éléfsé által változik.

I li  Harmadik része az Örök életnek lészen a’ ki-beszélhetetlen 
Öröm Mát. 25 : 2 1. Urnák öröme nem egy Éempillantáfig tartó, nem 
tsalárd , nem tiktátalan: hanem igaz, tiszta, kimondhatatlan örök
ké való, ez az elégséges öröm. ’Sólt. 16, a’ minden Könyhullatáíok- 
nak eltöröltetéfe. Je l .  2 1 :  4. Innen mondja Auguílinus: Oh minden 
Öröm felett való öröm! minden örömet felyül múló Öröm, a' melly 
örömön kívül nints öröm * mikor megyek te hozzád hogy meg-láffam 
az IJlent a' ki lakozik te-benned.

K. Lészené graduíok az Örök életben a’ Szenteknek ? F. Mint 
lészen ’s kikre tartozzék az lilén tudja a’ ki azt készitette az övéinek, 
ki fém tanulhatjuk e’ földi oskolákban az hol az efméret tsak rész sze- 
rint vagyon : Mindazonáltal a’ sz: írás arra mutat, hogy a’ kik e’ v i
lágon a’ KristusérC nagyobb munkákat vittenek végben azoknak 
gradufok nagyobb lészert, ’ s még azoké-is a’ kik a’ Szentek közzül 
nagyobb kegyelmekkel bírok Voltak: Hlyen Urunknak Sz. Annya 
a’ Szűz M ária. a’ kit a’ sz. írás minden Affőnyi állatok felett bol
dognak mond és kegyelemmel tellyesnek. Luk. 1 :  28. Illyenek a’ Pátri
árkák, Próféták Mát. 8: i i .  19 : 28. Je l. 4 : 4. 2 1 :  14. A ’ lelki 
A ty á k , Doktorok, Egy-házi szolgák. Dán 12 .' 3. Hlyének a’ Mar- 
tyro k , és ConfeíTorok, kik fokát szenvedrenek a’ Kriílusért és az 
igazságot vérekkel-is meg-petsétlették Je l. 7 : 9 , 10. Ezeknek gra
duíok nagyobb léEen mint azoké, a’ kiket lilén ennyire nem méltozta- 
tott meg tanuljuk tökélleteíén mikor ott lészünk!

K  Hát meg-efmérik é a’ Szentek egymáíl az Örök életben ? 
F. Szólván nem te íli, hanem lelki és minden motskos indulatoktól 
meg-tisztúlteíméretröl, nem ellenkezik a’ sz. IráíTal ha azt állatjuk, hogy 
az lilén Anyaszentegyházában nagy dolgokat viselt embereket meg- 
efmérjük sőt még A tyáinkat, rokoninkat-is.

I. Magával hozza ezt a’ tellyes boldogságnak tökélletes állapot
ba • Minden jó és tökélletes öröm lészen ott, mellynek tellyeiségére 
meg-kivántatik az egymás között való sz. efméret; ugyan-is az es- 
méretlenekkel mitsoda tökélletes barátságok szent Jbdalitiumok lehet
ne a’ Szenteknek.

Adám a’ Paraditsom kertében foha nem látta vala Évát:
F  2 Még-is
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M ég is hogy Isten melléje teremti nem kérdi: Kitsoda ez ? honnan jött? 
hanem mindjárt meg-ifméri, ’s azt mondja: Terem. 2: a j. Ez az en 
fejtemből való teft Bizony annál inkább meg efmérik egymáft a’ Szen
tek a’ mennyei Paraditsomban , az holott az Isten képe egészszen re- 
fa rá Itatik nékiek, bizony mikor a’ mennyei hazában a’ meg boldo
gult ember láttya A ttyát, A n n yát, rokonit nem kérdi kitsoda ez? 
hanem ditsöíti az Istent ,  hogy az ö szerelmeíeit-is abban a’ ditsőség
ben láttya: ott telik-bé lég tökélletefebben a’ 1 j j ’ Sóltárnak 1. verfe. 
laté mellj nagy gyönyörűség az atyafiaknak együtt laka fok.

?• iThefs. 2: 19, 20. H ogy mondhatná a’ 1 hefsalónikabélieket
Sz: Pál örömének és koronájának amaz napon, hogy dirsekedhetnék 
ö bennek a’ Kristus el-jövetelekor, ha meg nem esmérné azokat mint 
ierelmes lelki fiait, azok is hogy Verethetnék ötét mint Éereltues lel
ki A rtyo ko t, ha meg nem elmérnék

Ezekből ez a’ te tiVted fi E.
t. Ne kapdofs a’ múlandókon, e’ világnak minden dit'öségc

mitsoda sár, ganéj. Filip j :  8. itt kívánsz-é még is mulatozni ? ehez
ragadotté olly szer-felett lelked ? Hifiemaz Isten úgy bánik e’ világon 
mint Ábrahám az ö kétféle gyermekeivel : kedves Sárájától Eületre- 
tett Isákjának örökös réfct oszt ,  az Hágár Volgáiétól Vüjetretett líroa- 
elnek pedig a’ fel-kel hét őket adja , ’s azokkal útnak igazittya Terem. 
i i :  14.. Ú gy a’ mennyei A tyáé’ világon a’ Hágáritáknak veVendöket 
ád ; tenéked penig mint kedves fiának a’ hervadhatatlan örökséget tar- 
tya, 1 Pét 1: 4. Meg-Iásd hát hogy azt valami módon el-ne veVesd.

2. Arra hívattatván lftentöl bizonyos jelek által romlandó fár
házadból kívánny ki költözni, 's a' Krifiushoz menni, mert az min- 
deméljobb. Oh melly drága lakó helly léfien az, lészen örök Béthel K- 
ten háza Ter^m 28: 17 fán. 1 4 : 1  Mennyei Paraditsom Luk 27: 
42  Szent férusálem , mellyaek a Bárány lé fon fióv Hmke Jelen  2 1: 10. 
Ékes vala a’ Salamon Jérusálemi arannyal fénylő temploma: Tsudála- 
tos valaa’ N éroTsászár arany Háza. melly mint alma gömbölyűén volt 
épitve ’ s abban az egész égnek járása arannyal és drága kövekkel le 
volt rajzolva, és az egéé házminden 24 óra alatt meg-fordúlc: az 
Istennek mennyei Háza véghetetlen gradusban múlja felyül ezeket. 
Nem gyözé eléggé tsudálni a’ Saebai Királyné a’ Salamon Királlyi Ud
varát és ditsöfségét, hanem azt mondja iKir 10: 7 Felit fém mon~ 
dották-mega mit látok: Bizony mikor te-is a’ lelki Salamon eleiben
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mégy inkább mondhatod : H ogy ezered részit fém mondhatták-meg 
az Istennek szolgai azoknak a’ ditsöfséges jóknak meüyeketott látfc.

j . Ha pedig Istennek úgy tetszik hogy még itt e lly , hogy a’
szo!gálatot bé.tolrsd , ebben-is fogadd-meg Istenednek tavát: mond
ván szn Atyám Jégyen-m eg szent akaratod.

4. Midőn pedig el-közelget utolsó órád Örömmel menny-ki a’ te
Vőlegényed eleiben ezt mondván a’ Menyaszszonnyal fel. 22: io. J ö 
ve l Uram JÉJüs  imékéfc á’ te feolgád és Éolgáló léányod.

A l k a l m a z t a t » s-
Tsekélly tanitáfomat már fordittom Ez Urban boldogul nya- 

guvó, lelkében pedig mennyben örvendező néhai Méltóságos Űri 
A szszonyra RÉDEI K R lS T ls 'A  Aszszonyra ! Erre (: mondom :) az 
életében idvezitö fCriflufsác Jelki kereskedésével kereső halálában pe- 
dig meg nyerő valóságos Ktiftinára ! De hogy tzélomtól meszsze ne 
ellem, vagy valamiben idvezült Patrona Afeszonyomnak érdemlett 
ditsreteit meg ne homályofitsam , En a’ Leczkémtol ’s Patrona A sz- 
Éonyomnak a’ dolognak valóságának ditséretefen meg felelő nevétől 
meszsze nem távozom.

A ’ Letzkében szolló sz: ember azt mondja ’ s így tanácskozik ma
gában: Énnekem életemben is halálomban nyereségem a Kriflus: A ’ ki 
ezt igazán el-méri mondani nagy abban az hitbéli sz: bátorság, bi
zony a’ nem egyéb hanem Kristus tanítványa, és valóságos Krifti- 
na En is hát azt mutogatom-meg rendel. ( 1 . ) Ha e’ mi Krifti- 
nánk volt e' Kriftina ? meg-felelté illy drága Kristusról áradott ne
vének ( 2. ) Volt é ennek életében és halálában nyeresége a’ Kristus.

I. Kriftina azt tészi ,  mint Kristusnak követó szolgálo léánya.- 
A’ Kristuft követni nem egyéb, hanem adni embernek magát ö alá 
mint Doílorés Király alá, ö tölle fúggeni mindenekben, az ö aka
r a t i t  tenni, ö szolgájávé , szolgálojává, ö Tanitvánnyává lenni: II- 
lyen vala R e DEI K R IST IN A  A szszon y, kinek még születése előtt» 
egy Halott temetőién adta vala a’ Kriftinai nevet Néhai Édes Annya 
SEREDI ’SOFJA A szszony, halván mellyfiép dolgokat téten a’ Kris- 
rinai név: igy szoila az Édes Annya: ha Iflenléánnyaláld-meg Krit- 
tina léflena' neve, at kegyes Anya még akkor jól jövendölt mag
z a t ^  felöl mint Rebeka jákóbja felöl: Meg felelt ez a’ maga ne
vének Me t tudják a’ kik ötét elmérték hogy ez valójában a1 Fö höl- 
tsefség Oskolájában Kriítus lábainál tanúit Kriftina tanítvány a sz-
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szonyi állat v a la : igazságra vezérlő Mefterének tanítását figyelme- 
teíen halgatta, kívánta meg-is tartotta; kivé kerint gyönyörködött 
az ö Kriitufta Tudományában a’ kennt a 'm int a’ ’Sólt. 1 1 5 : 1 0 3 .  van 
Melly édefik váltak az én ínyemnek a te befédid, édesbek váltak az én 
fájamnak ű’ méznél. A ’ Kristus Oskolájában tanulta amaz bölts lel
ki Kalmárságot-is, mellyel amaz igaz Sioni drága követ a’ Kristuft 
magának m eg-nyerte, e’ világnak minden kintsét alább betsülvén 
ennél, hogy arra ezt mondhatta jól tanúit lelke: Az én életem a^Kru 
Jlu s : Nínts ennél nagyobb ditséretet érdemlő virtus.

II. Kriítina a z , a’ ki az ö Kristusával együtt jár k é l, valaho
vá mégyen a’ Kristus ö fém marad el az ö Kristusától. Hlyen vala 
RÉD EI K R1S T 1N A  Akkony, tudta mi van írva a’ Je l.  1 4 :  1. Az
hol le van Írva az Isten U j Teftamentomi Sz: Siona, mellyen áll a 
Bárány és ö vélle fá z  negyven négy ezeren, kiknek homlokokon van írva 
az Atyának Neve kik követik a’ Bárányt valahová ménénél. Szerette 
az ollyan Kriftináknak kámokat magával toldani, a’ mint Ének. 4: 6. 
vagyon E l ment ez az ö fierelmefsével, a' Myrhának hegyére és a’ töm

jénnek halmára: M ellyik Myrhának hegyére ? oda a’ hol van a’ bű
nön meg-keleredett szí v , mint a’ Myrha hogykeferü, és arra a’ töm
jénnek halmára ment, az holott töredelmes lelkének buzgó imádsá
gát jó illatú füft gyanánt Illene eleiben bé botsátotta.

J á r t é e ’ mi Kriftinánk lelkének lábaival az ö Kristufsával amaz 
nevezetes Hegyeken, úgymint a’ Sinai, Sión: Olajfák és Kálvária 
H egyén, hogyazzal-is meg-bizonyitsa hogy azö  Kristufsának igaz 
Kriftinája: A ’ Sinai hegyre ment minden-nap valahánykor minden
napi imádságában alázatos lélekkel bé-tekintett az Mennek Törvé
nyében ’s onnan mint valami fényes tükörből ki-látta fok bűneit, ’s 
arra meg törte lelkét, el fém ment onnan mig Dáviddal illyen vailáft 
n em tött, ’Sólt. 51: 4 ,  3. Én Istenem valóban mojs-meg éngemet az 
én álnokságomból, és az én bűnömből tiftits-ki éngemet, mert az én vétke
imet én efmérem-. Innen m ingyárta’ Sionnak , az-az zz Evangélium
nak és Vigaktaláfnak hegyére ment, az hol az ö Kristufsának illy áldott 
káváit vette : Mát. 9: íz . Bizzálléányom a te hited tégedet meg-tartott’.

Nem kerülte-el az Olajfáknak hegyét-is e’ mi Chrifliana Krifti
nánk; az hol azö  Idvezitöje vérrel veréjtezett mikor ki fajtóltatott 
belöllea’ Kegyelemnek áldott Olaj ja : Onnan hozá, ’s ott találá e’ 
mi RÉD EI KRISTIN Á nk ama’ kép zöld Olajfa ágat, ’s abból ki-

kivárgó
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Eívárgó drága lelki Olajt. Lelki Olaj nevű Evangéliumi vigasztaló sze- 
rekkel meg-rakot kis Könyvet, Mellyet a’ lelki Áron Fö Pap köntö
sének perémjére ki-tölte midőn halála előtt maga költségével ki-nyom- 
tattata ’s az lilén Házával közié: Bizony ekkor nyitá-fel Kriílus 
titkos telte’ meg-kenésére az ö drága szelenczéjét, hogyannak illat- 
tyával illatozzék az lilén’ H áza; Vadnak mord szívü Simon Farifeu- 
íok a’ kik bánnyák, irigy szemü Iskariotefek a kik fokallyák de meg
felel ezeknek az ö Kriíluífa Mát. 2 .6 :10 -12 -14  Hadjatok békét ez Afi- 
fionyi állatnak, mert jó tselekedetet tselekedett én velem mert hogy ez. 
a ’ Kenetet töltötte azén tejlemre az én temetéfenire nézve mivelte ’ s a’ t. 
bizony ezzel a’ mint Crifostomusío ll, ollyan drága kintset fiállitott 
által a’ boldogságban mellyet a’ rosda meg-nem eszen , melly öutánna 
áldott emlékezetet hagyott

Negyedik H egy, mellyen e’ mi Kriítinánk a’ KriíluíTal lélekben 
járt a’ Kalvaria Hegye: Ott járt mind annyiszo r , valahányszor az U ií 
Sz : Vatsorában szemlélte lelki gémeivel az ö bűneiért Keresztfára fe- 
feittetett JÉÍufsát mintha teíli szem eivellátná, amaz Kriílus Kereszt- 
fája mellett álló sz: A szszonyi állótokkal fán . 19: 25. OlvaíTuk az 
Evangéliumban hogy a’ Kriílus Keresztfája mellett állószent A szszonyok 
végig meg maradtak a’ Kristus szerelmiben. Bizony ez-is végig meg- 
marada a’ Kriílus szerelmiben nem veté másra szemeit állhatatos, hű
séges, buzgó lön mind halálig hitiben, Vallásában: ugyan czime- 
rül vifelte szívén e’ szókat: Az én ferelmem meg-fefiittetett érettem a' 
Kérést fán Valóságos jó Kriílina volt hát ez ? Ennek élete volt a’ Kriílus.

III. Kriílina Ollyant-is tészen, mint a’ ki a’ "Krjftusnak kedves
sé , mert ha ketté osztyuk e’ szót, a’ jö ki belölle mint K rijli Anna. 
Anna kedveit, kellemeteft. tészen: m árKriíli Anna Kriítusnak ked- 
vefsét tészi : Ezt-is fel-találom e’ mi Kriítinánkban , m e r t2 je sztcn- 
dökig élt özvegységében, a’ sz: Házaíságban néhai b. e. Férjével 
G R Ó F  B E T L E N  FER EN7 Z Urammal tsak tiz esztendökig élhet
vén : de az alatt az idő alatt Annái jámbor özvegységével kedvel- 
tetre magát az ö Kristusának : A ’ mint az Ének. 4. részében mondatik. 
Meg-febejitette vala azö Kriflufsa f i  vét az ö nyakán lévő egy arany 
lántzal. Mitsoda lántz az ? A ’ minden lelki virtufok, illően az igaz 
tökélletes Iílenben való h it , egyenes feeretet, illyen az igaíságban 
való állhatatofság, az lilén ditsöfségéhez való buzgófág, ’ s a’ Ke- 
gyeiségnek ,akármelly munkája, Meg-febeíitctte vala ezekkel az ö Kri-

ílufsa
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ftufsa f ív é t , Mikor az ö Istenét mindenek-felett való feretett?! Ve
rette, Idvezitö Kristusábá igaza hitt Mcg-febeíitettc az ö Kr ftasaki
vét. M ikora’ Kristus kepében járó lften folgait azlften titkainak hűsé
ges Sáfárit, Mint mennyei Urának legatufiit kedvelen’s jó fivel lát
ta , azoknak alamifnáját nyújtotta : Mellyért nem fogy vala-el olajjá 
’ s liftetskéje mint amaz Sareptabéli özvegynek, Meg-áldotta vala 
lften ötét özvegységében mint az Obed Edom házát az lften’ Ládá
jáért, M erta’ mit adott nem fin mutatásból mint a’ Farifeulok hanem 
azö fívének jó diff>cfitio\íbo\ adta ; Sokfor hallottam fájából e’ fó 
kát : Én bizony édes Prédikátor Uram Jenkinek levélre nem adok, hanem 
jó  f'iVel a' mint el-gondoltam füvemben , mert tudom hogy ha jó  f  íve l 
adok jó f í v e l  fizeti v i f fa  az Ifién: ifmét: Míg étek addig bizony el-tor
lom magamat a' Coílegiutnof, lelki Dajkák, Schc-lá/t előtt hadd v,a- 
tadjon holtom után áldott emlékezetem.
** E ’ felöl mondhatom hát-el hogy Kristus követésére Ktiftina, 
Buzgoságára Mária. Emberséges Gazda A f  fonyságára Márrha. Holts 
elméjére Abigail, Állhatatos erős maga viíclésére Izraelbéli Débora 
vala; difes koronája fép  Cziraere vala e’ Hazában az Özvegy Ú ri 
A ffo n yo k n ak , Ha lften embereivel volt Converfatio}», azokkal az 
lften Házát néző fen t dolgokról volt a* Ttafta; Ha világi emberek
kel azokkal azoknak állapottyokhoz alkalmaztatta igen bölrsen Sava
it ’ s difcurfufsít : De nem utálta-meg a’ fegényeket i s , mert volt 
egy ajtaja Házának , mellyen a’ fegények minden audentia nélkül 
bátran bé járhattak.

Krifttift kerefett háté’ mi Kriftinánk életében, Kriffuft kövérért 
lelkében, Kristufsa mellett maradott hitiben, Kristuft nyert éleiében 
és halálában

( 2 .)  A z halál-is ennek nyeresége v o lt ; Mert fullyos vízi he-
tegsé|béli ágyában Istene ellen nem bekételenkedett, jól tudta mint 
lften lábainál tanult régi tanítvány* hogy az lften akaratja nélküli 
egy haj fái fem eshetik.le fejünkről, mennyivel inkább az egél'ség, 
mint Istennek oíly Nemes ajándéka hogy változnék-meg lften akarja 
ellen r Fövebb patikája, drágább felenezéje neki betegségében vala az 
lften’ beféde, a’ könyörgés, böjtölés, alázatofság s a  t. El-követ- 
te ugyan azefközöket, de a’ nyavalyának ki menetelit Istenre bízta 
igy folván; Légyen-meg az Urnák fent akarattya. Nem vette-le ke
zeit a’ lelki fegyverről» hanem mindennap be-zárkozott házában
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tsak magánoson ’ s úgy nyögdögelt imádságiban mint a’ Vőlegény 
Galambja Ének. r. 14  ugyan fokÉor ki-hallottak az ajtónak haladék- 
jain imez szavai; Tarts-meg Uram, mert a' leltemig értek a' vizek. 
De nem halgatá meg lilén, mert meg-akará már néki mutatni az ö 
ditsöfségét az ö boldogságára elégséges-képpen. ü g y  jára hát mint 
Áron Pap a’ kinek le-kelle vetni lilén parantsolatryábóla’ papi kon
t ó d ’s fel kelle menni az Horebre hogy ott meg haljon: Ez is erőt
lenségeinek minden rongyait le-vetkezé, ésMeg-ofilék mind Úri Vé
reitől, Éerelmes Attyfiairól mindaz lítennek nála le-tött földi javai* 
tói. Mikor én a’ Templomban harangofctatnék, hogy könyörgéfem- 
mel Idén eleiben keéitsem Patrona AÉÉonyomat, ö eleiben akkor jő
ve az ö lelki Vőlegénnyé, ö-is fietséggeleleiben ki-méne; midőn ke
zünkben szép tsendefen el-aluvék életének ötvenedik esztendejében ez 
jelen való 1 7 3 1  EÉtendöben Boldog Afifiony havának 27. napján. 
Immár a’ kit kerelétt azt meg találta, a’ kit tellyes Élvéből lelkéb^ 
Éeretett azzal él. Nints hát egyéb hátra hanem, kelly-fel Kegyessé g ! 
Éollally-meg sz: Éeretet, tégy ítéletet» vóxóly velem ; hogy ez való
ságos Kridina v a la , kinek drága nyeresége lön a’ Kridus.

Illyen valóságos jó Kridinatól iofetattál-meg Méltoságos Ur A sz- 
szony R e DEI A N N A  AÉÉony ! E ’ bizony örömed él-vala te éretted, 
olly igen gerjedez vala benne az igaz atyafiui Éeretetnek tüze hoz
zád, te felőlied mondhatta ö ezt a’ mi a’ Lcv-ckében vagyon : Hogy 
ha pedig pukséges légyen élnem a' tejlben mellyiket válaffatn nem tu
dom , de te éretted pükségesb' meg-maradntm d  tejlben. Soha éretted 
magát, és femmi fáratságát nem fajnállótta, Méltán borula gyáz- 
ban hát fejed, mert imé el-dölt az arany oÉlop, kire függeftheted 
vala Éemeidet, terheidet, A z igaz atyafiság diszlal)z hogy keferve- 
fen firj, de én általam a’ kegyéfség, a’ religio azt izeni ma néked szün- 
jél-meg a’ firádól, eleget töttél a’ firádál az atyafiságnak , tégy ele
get a Kegyességnek-is a’ meg-Éünés által, Ne i ir j! H iszem meg-hal- 
iád, hogy e’ volt a’ Kristud igazán követő Kridina, Boldogabb te 
m ladnál, mert drága nyeresége néki a’ Kridus a’ boldogság, az en 
Istenem töltse mennyei vigaÉtaláfinak Olajját lelkedben!

Méltoságos Báró ANDRÁSI PEREN TZ U r életed kedves Pár- 
AVâ  KERESZTES K A T A  A szszonnyal együtt! és Ugyan
Meitóságos Báró A N D RÁ SI JOSEF Ur Szerelmes édes Tárfoddal 

0 A LA SSA  ER SEB ET H  AÉÉonnyal ’s kedves Úri Tsemeté-
G  iddel
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iddel egyetemben! kiknek vala RED EI K R IS T IN A  A tto n y  amaz 
jó  Anyáról néhai SEREDI SOFlAról vér terint való Atyátok-fia, 
Nénétek A tto n y  , illen jó atyátok-fiának, kedves Nénétek A tto n y! 
nak parentáltok ma kefervefen: Távúi laktatok tudom ettől teltben 
de az igaz ayafiui teretet által mindenkor ennek tívében lelkében 
laktatok, nálla jelen voltatok. El-hitem nehezen-isefett avagy tsak 
hogy beteg agyában atyafiságoson meg-nem látogathatátok, Ékes 
ditetek, tép Úri Famíliát oknak ez vala egyik drága Koronája, tu
dora nem tsak külső fekete, sőt tívbéli elég, valójában elég nagy 
gyászt hagya néktek: Vigattallyon-m eg az líte n , tép Úri Aga
tokat terjette nagy m e tte !

Méltóságos Báró BÁ N FFI PÉT ER  U r! akkor ülrete az lilén 
tégedet-is gátban, mikor tíved* gyönyörűségének tellyes örömé
re a’ tent Házaíság által fel-lépél: Valóban jó ugyan jó Nénét sza- 
Jpttál-el; bizony mint a’ maga lelkét úgy teretett tégedet , beteg 
ágyában-is tsak a’ tívén és táján forgatt vala; így to lván : Tsak 
addig ne halnék-meg mig az én kedves Bánfji Péter Ötsémet kedves 
Párjával láthatnám, azután én.is örömmel meg-balnék ; Hagyá réád 
a’ Tsipke bokorban lakozó Jéhovának áldását, támaszsza-fel lilén 
benned az igaz U ri virtufokat! A ’ Benjámin Vállai között lako
zó Ur ülteíTe-bé ujj Házadat, Uj Plántákkal, maga tent Nevé
nek ditsölségére \

Tekéntetes U r K EN D EFFi g a r o r  ü «  m , ée kedves Há« 
zas-Társa Tekéntetes BÁ N FFI SU SA N N A  A tton y ! illyen drá
ga féltő kintseteket kiürítek ma imez fetét boltban. Ez gyermek
ségedből, a’ Kegyességben, Iíleni félelémben úgy nevele-fel mint 
édes léányát, Anyád vala hát nem Nénéd ! Bizony méltán firatha- 
tod mert mint maga teme fényét úgy féltett tégedet, Ha él vala 
meg-bizonyittya vala azt; H ogy jó gyámolotok léten vala: de ta- 
íál| vigattaláil abból, hogy : J ó  hellyen van Méned Áfifzony , a mint 
életében Krijlufl kerefett, Krifiujl követett, úgy halálában Krijtujt 
nyert, nints ennél nagyobb boldogság. Türd-el hát békével, Az 
Itten tereimének tsak egy kut-feje, onnan tivárog alá a’ kentekre 
mind az áldás, mind a látogatás, mindaz öröm, mind a’ tomo- 
ruság: Él REDEI K R IS T IN A  A tton y a’ mennyben, él e’ földön tép 
emlékezetben. El tárnátokra-is az Illeni gondvifelés!
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Méltóságos REDEI F A M IL IA  fiép atyafi fereg! Tekéntetes 
U rR É O E IF E R E N T Z ! Tekéntetes Urffiak, REDEI JO S E F , LÁ SZ
L Ó ,JÁ N O S , és M IH Á L Y ! és néhai Tekintetes U r REDEI ÁDÁM  
Uramnak moílan el maradott Á rvá i! te-is régoltától fogva gyáfiban 
ülő özvegy Ur Afifiony RÉDEI M Á RIA  Afifiony! Hlyen hozzá
tok nagy fieretettel vifeltetö jó Véreteket temetitek ma: hagya elég 
bánatott; de e’ mellett hagya réátok áldáít! Kellyen-fel az Izrael' 
nek Illene, és ujjirson-meg titeket fejenként, fiép Famíliátokat lé
gyé ditsöfségefsé magáért és Idvezitö fierelmiért!

Méltóságos Groffi nagy Bethlen Ház ! Kinek elég bövön mér1 
lilén már egy-néhány értendőktől fogva a’ gyáfios köntöíl. Való* 
bán efies Tanátsos Groffi Házadban bé-illö ’s azt meg-ékefitö jó 
A n y a , nagy Gazda Afifiony esék-ki ma belölled; Bizony difiire éle 
ez e’ Groffi Háznak a’ Bethlen Famíliának M éltóságát, Tifitefsé- 
g é t , fiép hírét nevét mindenkor maga előtt vifeli vala, néhai bol
dog emlékezetű Méltóságos Férje nevét halálig ditséreteíen meg- 
tartá , Meg érdemli hát Méltóságos Familia hogy nállatok Neve 
maradjon áldott emlékezetben.

Ifién’ fient Háza! Tifiteletes lelki A tyák , Egy-házi fiolgák ! 
Kriílus T an itván n yi! Collegiumok ! Illyen jó Kriílinától maradtok 
ma el ! Kedves Jó-akarói, jámbor fiolgai, fiolgálói, Jobbágyi, Oda 
vanrirka példám táG aíd * A . »-looan JÓ Kedei ftriflinátok.

Egéfi Halotti Korona! A z lilén maga mondja íSam. a :  30. 
A  kik éngemet meg-tifitelnek én-is azokat meg tételem , hogy meg- 
tifitelted lilén fiavát tötted: Tifitellyen-meg titeket-is minnyájan 
az Ur lilén , és fogadjon-bé az örök Hajlékokban!

De nem botsátom kegyes Halgatók ! kegyes Patrona Afifio- 
nyom’ hideg tetemeit e’  fetét boltba mig én is életében hozzám va
ló Kegyességéért tifitemnek meg nem felelek ’se’ két verfeimmel gyá- 
fios Koporlóját bé nem borittom :

JÉfuft Izent élettel kereső Thabitán k ,
Bölts elmével fénlö Izraéli Anyánk,
Meszsze terjedt hírű szemeskedö Márthánk,
Itt fekÉ ik  az  U rban RÉDEI K R IS T lN Á n k .
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Életében ez k i, Kristusát kereíte,
A ’ szent ZáEló alatt azt immár meg-nyerte, 
Élet Koronája fejében van téve,
E ’ lön halálában drága nyeresége.

Ötven EÉtendökig futotta pályáját,
Bátran el-hordozta Kegyelem ZáÉlóját,
Ezer hét Eáz harmintz egyben végzé hartzát. 
Bé mutatá mennyben hite pálma ágát.

Groff BETH LEN FER EN TZel tiz esztendös Páros, 
Vala, ’s ezek follyván napja lön homályos, 
HuEonöt eEtendön keferves és gyáros,
Az Özvegy életben de szent buzgóságos.

Van már lelke mennyben felső Sión Hegyén, 
Szent Attyának nevét homlokán vifelvén,
Áll Bárány JÉfufsal együtt örvendezvén,
A ’ Szentek ’s Vénekkel Ujjat énekelvén.

Telte meg-nyugodni tétetik e’ boltba,
Miglen-is a’ Poron fellyül áll föld’ pora,
IVlíg Ítélni ei-}0 «»-» lAont-vulr TTia _
Míg innen fel támad szép trombita szora.

Nyugodjál immáron engedelmes Bárány,
Nyúgodjál tsendefen hüféges tanitvány, 
Nyugodjál Istened’ fínröl izinre látván, 
Nyugodjál-el, nállunk Neved hóltod után.

Á M E N .
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