
шш



Hűli

m#







115208





LUGURRE SACRUM.

Az itten jó kedvéből adattatott, életében ke-
gyes fíelídségü, holttá után halhatatlan dicsőséget nyerő, a 

földön emlékezetes OÉlopot .érdemlő, valóságos jó 
Feleségnek le-rajzolásában» v.

A NÉHAI MELTOSAGOS GROFF

A SZ SZ O NY N A K;
TEKINTETES és MÉLT OS A GO S

К E R E S - E E R I

Felséges Római Imperator, Erdélynek örökös
Fejedelme, Kegyelmes Urunk Erdélyi •Gubernialis belső Secre- 
tartussá és Kef'erendarjussa, & c. lilén izerint való minapi 
Éerelmes Házastársának el temettetése alkalmamfságával, 
Böjt elő havának j 8 napján, M. DCC.XX. Értendőben, a’ Ba- 
tzai Udvarháznál, és Templomban lett, alkalmaztató, és a 

követésre mindeneknek elejikbe adó,
HALOTTI UTOLSO TISZTESSÉG TÉTEL.

К О L О S V A R A T T,
Nyomt. TítEGDi Pa F Samvel által



Juditba comitissa de BethlenJuditba comitissa de Bethlen;
Samuelís KöLESERI de KERES-EER,
SACRA CASARE A REGISQUE CATHOLICS MAJESTÄT IS 
IN PRINCIPATU TRANSILVAN IS. INTIMI GUBERNIAUS 

SECRETARII ET REFERENDARII, ETC. ETC.
С О NT J и N X D 1 LEGT! S S I MA;

EX ILLUSTRl STIRPE BETHLEN IA, PATRIS GREGORII 
DE BETHLEN, SUPREM1S MUNERIBUS IN PRINCIPATU 
GLARI; MATRIS MaRLB THOROCZEAI, LIBERORUM , 
NATU ULTIMA, DISCESSU E VITA PENÜLTIMA, POST- 
QUAM XXXVI. /ÉTATIS aNNQS EXKGISSET, XV. GALEN- 
DARUM SEPTEM BRIS ANNI M.DCC. XIX. AD BEÁTÁM 
■Ml ERNU ATEM TRANSIVIT; ET IN SACELLO BATZAl- 
ENSI AD SAMUSiUM TU MUL ATA; GRaTAM PLECON- 
JUGIS, AC PROVIDE MATRIS MEMÓRIÁM , MOERENTI 
MARITO, LIBERISQUE E PRIORI TBORO SUPERSTITIOUS, 

CUM l’ERPETUO SUI DESIDERIO, RELIQPIT,

r/Sü
L Szedi



A- valóságos jó Feleségnek
1 D E A 1 J Ai

Méllyét a1 Palotán ófzve-gyiiltt frequentia előtt
le-rajzolt a és a’ megholt Méltóságos

Gróf Bethlen Judit
ASZSZOMYRA, lélek és igafság Feriin Éabott

NÁDUDVARI p É T £ R, 
л Száf.várost Re for. Ekléfiának Pkbávmjja, és azon Capi tahimnak 

Decanuffat 1720. eßtendöben, Böjtelő hav. 18-dik napján.
S Z E N T L E C Z К E.

Féld. 18:22. Ä ki talál Feleségei, talál jót, és káhuzza a' jóaka
ratot a fiehovátóL

ELÖLJÁRÓ - BESZÉD.

M
inthogy mi, véges elméjű emberek, Mennek tanácsosi 

nem vagyunk ; ’$ rövidebb is lábunk, mint fém az Men tit
kainak melységét meg-iábbalhatnók; mert ha abba lépünk, ér

jen bár az elsőben bök újig, azután térdig , azután ve séfig; de azután 
meg nem lábbalhatni, Ezek. 47. azért az Mennek emberek körül való 

aiunkájit ’s titkait, álmélkodáfsal tsudálni éabad ; de vádolni Ment, ’s 
arról meg-kérdeni, miért tselekedte ? nem éabad; hanem, tsak meg kell 
abban nyugodni Nézd meg bár: Hogy Idvézírönk ama’Tolvajt, a1 
ki tsak három órájig volt mellette a’ kereftfán , ’s tsak-egynéhány ha
vait hallotta , meg-térítette , el hm a , és idvezítette; Júdást pedig, 
a’ ki három eßtendejig hallgatta Urának Skólájában az életnek békédét, 
meg-vetette; a’ ki ugyan el-is ment az 0 helyére fI sej 1: 25. Álmélko
dáfsal ezt tsudálni kábád ; de meg kérdeni L Runkar rólla, miért tsele
kedte ? nem fabad; tsak meg kell benne nyugodni. Mikor Men az iz
einek első Királyt adott, előállítván a’ Samuel az IzraelnekXII Nem
zetségét, azok között a’ Béni) amin Nemzetsége leg utói só volt, a Béni- 
jámin Nemzetségében leg-utolso Família vők a1 Kis Háza, a’ Kis Há-
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zában leg utolsó volt a’ Saul: iSam. 9:21. io: 20,21. Hogy az líten' 
az elsőbb Nemzetségeket ,* és azokban a’ Méltóságos nagy Famíliákat 
el hagyván , a’ Sault, ki az Izraelnek XII Nemzetségében leg-utó!só 
volt, fogta, áltál-tette az egéE Izráeíen, ’s Királlyá, elsővé tette; ezt 
álmélkodátsai tsudálni kábád ; de meg-kérdeni Iílent róla , miért tsele- 
kedte ? nem kábád ; tsak meg-kell benne nyugodni. Mikor lilén az 
Izraelt Egyiptomból ki-hozta , azt pafantsolta az Izraelitáknak, hogy 
kérjen ki ki at Égy íptotnb éhektől ezüjí edényeket, arany edényeket, és 
Jók drága ruhákat> és ekképen foßßak^meg at Égyiptombélieket^ iMóf. 
12: 35,36. hogy az Itten, ki a’ lopást tiltja, az Izraelitáknak Egyip
tomban való ajándék kol gálát jók na к jutalmát lopás által fizettette-1 
meg; ezt álméifeodáfsal tsudálni kábád ,• de Iílent arról meg-kérdeni, 
miért tselekedte ? nem fi abad ; tsak megkell benne nyugodni. Az 
lilén láttatik fokfior párantSolni a’ terméket, a’ tiktaság, a’ köz iga fi
ság ellen való dolgokat. Terméket ellen való dolognak látkik , midőn 
lilén azt parantsolja Ábrahámnak, hogy az ö egyetlen-egy Fiját az 
Isákot mékárolja-feí; 1 Mof 22: 2. Tiktaság ellen láttatik lilén az fezé- 
kidnek azt parantsolni, hogy árpa liktböl pogácsát tsináljön magának, 
azt ember ganéjivaí gyúrja ökve, és azt egye: Ézék. 4: ií. Igafság 
ellen valónak láttatik az, hogy egy a’ Próféták fiijai közzüí talál egy 
férjfiurá, ’s azt mondja annak •. Verj-meg enge met! ’s hogy meg-nem 
verte, OroEláiinal öleté-meglilén érette; íKir. 20: 35, 36. Ezeket 
álmélkodáfsal tsudálni kábád; de meg-kérdeni, miért tselekedte ? nem 
feabad ; tsak meg-kell benne nyugodni. Láttatik lilén fokfeor a’ma
ga törvénye , parantsolatjá ellen tselekedni. Azt parantsolja lilén 
$Móf 22: 6,7. hogy mikor valaki találkozik madár fékekre, meily- 
ben az anya a’ fiijain ül # ne vegye-el az annyokat z fijaivaf együtt; ha
nem az annyokat botsáíTa-el, a’ fi jatt vegye-eL az lilén pedig maga 
fokkor az anyákat a’ fijaikkal együtt el-véfci. Ezt álmélkodáfsal tsü- 
dálni feabad; de meg-kérdeni Iílent, miért tselekedte? nem feabad; tsak 
meg kell benne nyugodni. Láttatik lilén főkkor a maga jó-kedve, 
jóakaratja, s keretete ellen tselekedni Az lilén maga ád jó kedvé
ből , meg-nyugodott jóakaratjából a’ maga kenteinek, fijainak iok 
lelki és refti jókat; azok között ád kegyes, iííenfélö, értelmes Fele
séget, Veid, 19: 14. még-is (ókkor meg-tselekeki maga1 az lilén, hogy 
a’mell у kegyes, iííenfélö jó Feleséget, jó kedvéből, jóakaratjából, ab
ból a feeretetböl adott, mellyel leg-feljebb kereti lilén a’ maga fijait,

hamar
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hmmar eLvétEímellyrc ez előttünk lévő Somom alkalmatofsag, bi
zonyság. Ezt álmelkodáfsal tsudálni Sábád; de Iftent meg-kérdeni, 
miért tselekedte ? nem Sábád; fsak meg-kell abban nyugodni, ’s elég 
nek kell tartani, hogy jót nyert volt ö az idéntől, ’s jóakaratot vett 
volt a’ je hová tói; a’ mint a’ valóságos jó Feleség felöl Sói a’bölts Sa» 
Iámon a’ Leczkébe. Holott fummáfon,vagyon az Idéntől nyerettetett 
nagy boldogságnak, a’ jó Feleségnek commendation Itt vagyon: i. A' 
meg-nyerettetett dolog : a’ Feleség. 2. Annak meg-nyerésének módja: 
Találja azt. 3, A’ jó Feleséget találónak boldogsága: nyert,avagy talált 
jót. 4. Annak a nyert jónak origof, kútfeje : ki-húzta a jóakaratot 
a fi eh ov ától

Magyar á z a t.
Első dolog itt, a\meg-nyerettetett jó; a’ Feleség; mellyet így 

mond-ki a Bölts: П^Х Itt ezt tartsuk-meg, 1. Ez a Só П0Х nem
tsak férjfiybpl vétettetett , nem tsak aSSonyi-nemet téSen ; hanem 
hé-foglalja magába azt a’ Soros kötelefségét az aSépnynak az ö fér
jéhez , melly Serént ö az ö férjének képe és ditsösége. A’ dolgot így 
kell fel-venni: Ádámból teremtette Idén az Évát; mivel Ádám lévén 
az égé к Emberi Nemzetségnek mind terméket béli, mind frigybéli fe
je , nem lehetett Ideíiek Évát egyéb ma fsából teremteni, hanem Á- 
dámból; mert másképpen néki feje nem lehetett volna; azért Évát te
remtette Idén az Ádán> képére : meg-is elmévé Ádám , hogy^ ö belőle 
való az Éva, tedéböl-való teft, ’s tsontjaiból való tsont. Ádám im
mediate az Idén képére teremtetett ; Éva pedig nem immediate az Idén 
képére ; hanem az Ádám képére: és így a’ minémü kötelefsége volt 
Ádámnak az Idenhez, ollyan volt Évának az Ádámhoz: valaminémü 
kötelefség volt pedig Ádám és Éva között a’ házasságban, azon vagyon 
az ö maradéki között. Igaz hát ez mads : A' férjfia Ifiennek képe és di- 
t sós égé; az affőnyi-állat pediß a’ férj fiúnak képe és ditsósége. 1 Kór. 11: 
7. Igazán mondja ma-is fi ßrjfiu a’ maga feleségének : Ez az én fson- 
t ómból való tsont, az én fejtemből való te fii 1 Mól". 2:23. 2. T artsuk-
meg ezt: Ezt a’ Sót: ПЕ'Х Feleség, tsak nudse, magánoíon téSi-le 
a' Bölts: Hlyen Sokasa van a’ Sent írásnak., hogy mikor valamelly 
hathatós Sót nudé, magánoíán téSen-íe, emphafis, hathatós Sollásnak 
formája van abban. Nem ért itt a’ Salamon akármelly feleséget f mert 
a’ bolond, engedetlen, erköltstelen, ’sémbelödö feleséget ki tartaná 
nyert jónak ? a’ minémüröl azt mondja Salamon : A’ minémü kejerü-

A 2 ségének
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ségének oka az о a tty attak a’ bolond /£«, és a’ mitsodás a' tsepegés, oll у ári 
az aßßonyi állatnak ßüntelen 1 sé tub elődé sei Péld. 19: 13. a’27. RéG. 15. 
^-ben pedig azt mondja: A febes zápor eső , idejéti-valö ßünetlen tse
pegés , és a morgó aßßony egyaránt vágynak ; hanem értettetik minden
fele drága virtus okkal felékesíttetect feleség. Hlyen Gólásnak formá
ja elég van £ Gent Írásban. Préd. 7: 1. Válafthatább o’ hír a drága ke
netnél : £ hír , az az, a’ jó hir: Péld. 29: 4* A Király tanátsokkal erő
síti meg a tartományt: A’ Király , azaz, a’ bólts Király: tanátsok- 
kai, az az, okos tanácsokkal. Úgy íct-is a’feleségen, okos, értel
mes féleség értettetik Mellynek ideáját £ bölts Salamon Gerte Géilyel 
úgy rajzdlja-le; hogy a’ valóságos Л1УХ Feleség az, a’ ki Iílenehez 
kegyes : Férjéhez engedelmes , hűséges, annak terméGetihez magát 
alkalmaztató: gyermekeit Illeni félelemben nevelő: házanépe között 
magát okofan vifelö < ’s azokat az Hteni tifcteletfe nógató: attyafiaivah 
jóakarójával egygyefségbé élő: Gcgényeknek adakozó maga javait nem 
veGtegetö , hanem Gaporító : jó gondvífelö: ’s a t. Illyen feleséget 
ért itt a’ Salamon \ tíz £ nyert jó. Erről mondja a’ bölcs Salamon: 
A ház és a jói ág , atyánkról maradt örökség ; a ffehovától vagyon pe
dig az értelmes féleség : Péld. 19 14.

Máfedik dolog : A’ jó Feleség meg-riyerésének módja: Talál fele
séget. Itta’ találás fel-té£i 1. £ Gorgalmatos keresést. Azt mondja 
Safa non Péld 2: 7. ELtéve vagyon Illennél az igazaknak valami való
ságos jó. Valóságos jó a’ feleség, meily az lilén rej tekében vagyon 
el rejtve , onnét kell azt Gorgalmatos kereséssel elö-keresni. Keresni 
kell azt könyörgéfsel, mint Isik Rebekát: 1 Móf. 21: 64. Keresni 
kell Gemefséggel, circumjpetlioval, munkáfsággal •, mint Gintén az 
aranyat, a’ gyöngyöt, £ kárbunkulust, és áz el-rejtetett kintset: 
Péld. 2: 4 De fel-téGi 2, az illyen jó feleségnek ritkaságátmert a’ 
mit illyen Gotgalmatofon kell keresni, bizony ritka az. Salamon azt 
mondja Préd. 7: 27,28. hogy ö Gorgalmatofon utánna indúlt, hogy 
keretien reális, valóságos férj fiat és aGGonyt: ’s azt mondja , hogy 
ezer férjé közzül ugyan talál egy reális embert; de egy reális ífschat * 
feleséget ezer aGGony közzül fém talál; hanem több aGGony közzül 
kell azt kerefni Nem kell ezt tulajdonképpen érteni; hanem tsak azt 
akarja £ Bölts mondani, hogy az illyen reális aGGony igen ritka. Nem 
ísuda hát, ha Gorgalmatos kereséfsel találhatni azt meg.

Harmadik dolog: A’ jó Feleséget találónak boldogsága. Talál
jót, Mi-

\ ' - , • - ■' -



jrét. Micsoda jót? Ritka jót, drága jót, drágábbat a’kárbunkülusnál: 
Péld. 31: io kedves jót, a’ melly éppen az ö femeinek gyönyörűsége : 
Iizék. 24: 16. hafnos jót * a kihez bízik férjének lelke, ki férje távol 
létében is okosan igazgatja maga házát: meg-áldattatott jót, a’ fent 
magnak keresésére: utoljára talál az idvefséges jót; a’ mint alább 
meg tét fik.

Negyedik dolog: A’ m^g-nyert jónak $ a’ jó Feleségnek Origó)*, 
kútfeje. Ki-húzza a jóakaratot a’ jfehovától. Hathatós fóliásnak for
mája ez. Ezt a’ Sidó fát a’ melly itt vagyon, ptH rútzon, foha a’ magi
erejében ki-nem mondhatjuk ; és valamint áz íftent magát, úgy ezt 
az ö tulajdonságát is meg-hem foghatjuk. Tééi ez a’ fó, az Hím
ben mind azt a’ gr at iát, meg nyugodott jókedvet * beneplacituínot, 
jóakaratot, jótéteményt, mellyet a’ bünöfsel az ö idvefségére közöl
het ; téfi lílennek azt a’ feretetit, mellynél nagyobbat Ííten foha a* 
maga fenteivel nem közölhet. Ennek a’ fónak ereje fámtalan helyen 
le vagyon a fent írásban tévé. Nézd-iíieg Sóit. $ : 13. Péld. 8:
5 \íóf 33: 23 .'s d t. Azt mondja már a’ Salamon, 1. hogy í jó tele
ség , azok közzül az íítcrtnék áldási köZzül való meg-betsülhetetlen 
mgy jó, mell у eket az Ííten megnyugodott jó kedvéből, legnagyobb 
feretetiböl közölhet a’ bünöfsel az Ö idvefségére. A’ ki Hlyen, jó fele
séget nyert, Ugyan ki-húzza a' jfehovátólezt a jóakaratot. Ez a’ Si
dó fó : pi]3 tefen mintegy húzáfsal való ki-merítést, a’ fenteknek
hitekre, könyörgésekre meg-öngedvén ííten, hogy ez az líteni gratia, 
feretet, jóakarat ki-menjen belőle; Nem vaktában találja hát ezt az 
ember ; hanem az Ííten maga jó kedvéből adja: Péld. 19: 14. De 
2 azt-is mondja a’ Salamon , hogy a’ ki Iítentöl illy jó feleséget nyert, 
azzal együtt fokféle lelki és teíti áldáfok fivárognak Iítentöl arra az 
emberre, ’s annak házára; a’ mint az egéé 128-dik Sóit. meg láthatni. 
Úgy van itt a’ dolog, mint a’ Fö Böltsefség mondja maga felöl: A' ki 
meg-nyerhet engemet, nyer életet, mellybe bé-iktat az URnak jóakaratja: 
Péld. 8:35. Úgy a’ ki illyen feleséget nyér, azzal együtt fok lelki és 
íeiti jókba iktatja azt рЗЛ a’Jehovának jóakaratja. Már ezekből láf 
funk illyen

T V D О M a N У О К А T»
1. Л’ mint az idvefség, úgy minden idvefséges jó az Ifienhen fundál- 

fa tik, és ísak az Ijlentól fármazik. Itt van ez az igafság a’ Leczkébés
A } mert
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giert valamit az líten a" bűnös emberrel közölhet az Ö idvefségére, an
nak fundámentoma az lítennek meg nyugodott jóakaratja, melly 
izlftenben vagyon. Azt mondja Jakab Apóitól 1:17. hogy minden 
jó adomány és tökélletes ajándék onnan felly ül vagyon; úgymint: az el- 
válaEtás, el-hívás, hit, meg-igazitás, fiúvá-való fogadás, meg-Een- 
(elés ; mellyek mind az I (lennek ajándéki. Azt mondja maga az líten, 
Job. 38: 3 6. Kitsoda adta d fívben d bolt se séget? avagy kit so da adta 
az elmének az értelmet ? Bizony nem más , hanem az lilén. Sóit, 51:8„ 
Ugyan-is, mit tselekedhetik az ember magával ? a7 ki ollyan tudatlan
ságban füleit étik, mint d vadfamár vembe: jób. ji: 12. A7 vak ad- 
hat-é magának világot ? a7 rab eljeabadíthatja-é magát ? a7 hóit meg» 
eleveMtbeti-é magát ? Mind ez az idvefséges jó az Iílentöl Mármazik. 
Nem Sáli hát Adámról , nem káli atyáinkról mi reánk az idvefscg? 
Adámról egyéb nem 6áll; hanem a7 bűn, és a’ bűnért a7 halál; mert öyólt 
amaz egy ember , a’ ki által jött e világra d bűn, és a' bűnért d halál: 
Rom. 5: 12. atyáinkról-is tsak ez €áll: d ki tejétől fületeti, teft az, 
Ján. 3:6T atyáinkról a7 mi jó Sáli reánk, tsak ház és jóf ág: Péld. 19:14. 
de minden iavefséges jó, és igy az idvefség egyedül Iílentöl Éármazik.

Ebből a’ fundámentombóí már fok £ép dolgokat fejt hét ünk-meg. 
Meg-fejthetjük ezeket. 1, A7 tellyes Ment Írás miért rekefit ki minden 
pmbert az id vétségnek fundámentomából ? Mert annak fundámento
ma а7 р\П az líten jóakaratja, melly az Iítcnben vagyon j minden 
jó pedig, valami az emberben vagyon , ennek az Itteni gratiának> 
kegyelemnek munkája ; és igy az jd vétségnek jele, nem fundámento
ma. 2. Miért hogy lilén az elét előtt azt mondja , 1 Móf y. 26. hogy 
Ádámot a7 maga képére teremtette: 1 Móf. 5 :3. pedig azt olvaíluk, 
hogy Ádám a7 maga fijait nem az lilén képére; hanem a7 maga képére 
nemzette ? és igy: Miért hogy az egek világon lévő emberek közzül, 
tsak az egy Ádám mondatik Itten ttjának, Luk. 3: 38. a’ többi pedig 
mind ember ttjainak ? mert tsak az egy Ádám teremtetett az Itten ké
pére , igafságban , Mentségben; ö pedig azt el-ve£tette , és igy teltté, 
jtifetátalanná lett, meg-yekett tette, vére, magva ; a7 ki telttől füle- 
tik pedig, tsak tett az: és igy Ádám az Itten képét, az id vétségét által-nem 
Mivárogtathatta maradékira. 3. Miért hogy Ádám tetteitől, léikéitől 
nem ragadtatott-fel az égbe, mint Énok; hanem terméket Merint-va- 
ló halállal meg-hólt ? Mert meg-akarta Itten mutatni, hogy az idvef
ség Adámról maradékira nem Mármazik. Ha líten Ádámot, ki az egéfc

Emberi
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Emberi Nemzetségnek mind termeketbéli, mind frigybéli Feje volt, 
az égbe ragadta volna; úgy gondolkodtak volna az emberek, hogy 
terméket kennt Ádamróí, örökség Éer'intÉálláz ö raarádékira a’menny- 
öt6ági boldogság. Ы-äkart Iften minden embert ettől a’ vélekedéstől 
húzni: ö meg-hóit, porrá lett; hogy nyilvánvaló lenne az, hogyÁdám- 
sróí maradékira tsak bűn és hálál fcármazik. 4. Miért hogy az Iften, 
mind az Ádámnak, {td kinek Élvének táblájára írta leg-elsöbena’Tör
vényt, a1 Tiz parancsolatot, ezt mondván : Ezt tselekedjed, ’s élfi:) 
mind a’ két kö táblának, (i mellyekre újonnan lé-írta maga a’ Tör
vényt, d Tíz Parantsolatot, mellyeknek végére ezt írta 2 Л* ki ezeket 
hé-tölti, él ezek által•) éppen cgy-arányú időt rendelt ? Élt Ádám 930. 
éktendejig ; a’ két kö táblai-is, a’ Babilóniai fogságban való el-vekésé- 
jígV pontban addig tartott fenn, egyik feni ért ezer eÉtendöt. Miért 
temperálta Iften e’ két dolgot ö£vé illy .böltsen ? Meg-akarta Iften 
mutatni, hogy fc Ádám, fe más, a’ T Örvényt bé-nem tölthette, d 
Törvénynek bé-tőkéséből fenkí nem idvezülhet; tsak Iftentöl Éárma
zik az. 5. Miért hát hogy oilyan példát tett Iften, hogy Énókot, 
íefteftöl, lelkestől az égbe fel-ragadta ? Tanúbizonyságot tett, hogy 
áz ö kegyelméből, gr at tájiból várhatjuk az idvefséget. De 6. Miért 
hogy Énókot V nem az Ádám halála előtt ; hanem ak útin ragadta-fel 
Iften? Mert az Ádám halálában azt mutatta-meg-; hogy ö róla, ma
radékira tsak halál Éármazik az Énók fehragadfatásábaú pedig* azt »* 
hogy az ö kegyelméből nyerjük-el d mennyei boldogságot: sőt, mint
hogy e’ világon leg-elsö tsuda volt az Enók fel-ragadtatása , a leg
utolsó fsuda-is léken az idvezülendöknek áz; égbe való fel-ragadta- 
tások; ezzel az ég felé hív Iftetí minket, méllyéf az ö tsúdáíatos hatal-' 
más kegyeimeíségeböl várjunk. Almélkódjálember v mind ezekben , 
V többekben ; hogy az IÜeni tariátsés munka melly eleven demons 
jlratidískú tanít tégedet arra , hogy az idvefséget , és akármelly idvef- 
séges jót, neÁdámtól, ne atyádtól, ne magadtól, ne mástól; 
hanem egyedül áz Iftengratiájiból, jóakaratjából várjad

2. Ég alatt I(fennek a5 maga fi join, fok fiép lelki és iejl'i áldási vari* 
dák; de mind azok köi-ött, kg nagyobb; leg-beisesebb áldásaid jó Feleség. 
A' ki talál Feleséget, talál jót; aZ az, titka, drága, haÉftos, kedves, 
áldott, idvefséges jót. A’ Bölcs,; Péld. 19: 14, minden gazdagságnál 
feljebbvalónak mondja áz értelmes Feleséget, jfób. 31: 1, 2. azt 
mondja-megу hogy az Iften micsoda utat rendek a1 boldog házasú-

lásrá,
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lásra: hogy, ne nézzed a* leánynak, az afifionynak fiemélyét; hanem 
kerefs értelmes, kegyes Feleséget, és azt alázatos Élvvel kérjed az lilén- 
töl: mert a’ jó Feleség, az IJlennek porti ója onnan f'eUyül, és a Minden» 
hatónak öröksébe a’ magafiágból. A’ 128-dik' Solt árt épen tsak ап a irta 
a’ Dávid , hogy meg-mutafsa, minémü áldása I(lennek a jó Feleség. 
A’ 3-dik versben, a’ Feleség hafonlít tátik ollyan termo Éölöhöz, meliy 
a’ háznak óldalára, vagy falra fel-futott, el-igazott; a’ falt el lepte, az 
ablakon-is bé-ment; tép az ill yen €ölö, mikor virágzik kedves annak 
illatja, nagy ékefségére van a’ háznak; ha mi repedés, haladás, vagy 
illetlenség van-is a’ falon , el fedi az illyen Éölö , hogy ki-ne lalsék / 
kedves annak árnyékában ülni; kívánatos annak gybmÖltse. Éppen 
illyen a’ jó Feleség. Imé így áldattatik-meg a férjfú, a ki jéli az URat; 
f. 4. A’ jó Feleség, az 1 ltenne к, világi áldáíi között, leg-berstsebb , 
leg kedvesebb áldása : de bizony nem tsak világi; hanem idveíséges 
jók kozz dl való áldása 1(lennek a’ jó Feleség; mert azért adja lilén azt 
férje mellé, hogy légyen annak fegítö társa: iMóf. 2: 18. miben légit» 
se ? ha valamiben, bizony kiváltképen az ö idvefségcnek ki-munká- 
Iódásában; íégítse a’ Éent magnak keresésében : Mai. 2: 15. sőt fokÉor 
azért adja lilén a’ jó Feleséget, hogy a’ hitetlen férjfiu abban meg Éen* 
teltefsék: 1 Kór. 7. 14. Idveíséges áldás hat ü jó Feleség í

Innét meg-fejthetjük ezeket. 1. Miért hogy a1 bölts Salamon 
a’ jó Feleséget hívja az ö férjének koronájának^ Péld, 12: 3. nem a férj* 
fiat az ö Felesége koronájának ? «ДОért nints betsesebb , mint a Király 
fejében a’ korona. Jövetek-ki, nézzétek Salamont a koronába. Ének. 3 :ir« 
Hlyen bötsös áldáfa 1 (lenek a’jó feleség. 2. Miért hogy г Bolts min» 
den idegen OrÉágból hozott drága árúknál, még a kárbunkulusnál- 
is , drágábnak mondja a’ jó Feleséget ? Péld. 31: 10. Mert a’ jó 
Feleség, nem tsak világi, hanem idveíséges jók kozziil való £ép áldás; 
és mint az idveíségnek , úgy a1 jó Feleségnek-is árrát foha íenki 
meg-nem adhatja. 3. Miért hogy az Ifién íoha olly méitóságos titu- 
/«rokkal nrm illeti a’ Éüzefségben élőket, mint a’ férjes aÉÉonyokat ? 
Mert ég alatt Iftennck betsesebb áldása nintsen, mint a’ jó Feleség, 
ki általa’ Éent mag Éaporodik, 4. Miért beuülí meg annyira Ifién 
az anyát, hogy, noha mikor azt parantsolja a’ fiáknak, hogy él feje
ket tiÉteljek; elöl téÉi ugyan az atyát: Tifteljedatyádat és anyádat , 
zMóf. 20: 12. de mikor azt parantsolja hogy féljék; elöl té£i az anyát. 
3 Móf 19; 3. Az. 0 annyát és attyát minden ember félje ? Mert meg
akarja ifién mutatni •> melly nagy betsben vagyon maga előtt-is a ke
gyes, iítenfélö anya, és jó feleség. Ezek*
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Ezekből Hlyen dolgók folynak-ki. i. TiGtefséges és Gent dolog av 

iházafság. ’Síd 13:4. és a’ ki a’ házafságnak állapatjában él, kiváltké
pen való ióakaratját nyerte-meg Iftennek. 2. A’ jó Feleségnek nagy 
és meg-betsülheteflen a’méltósága. 3. Meg-eíik az fokGor , hogy a’ 
.Genteknek-is boldogtalan házafságok efik; mert ök.is meg.botolhat- 
nak a’ házasúlásnak útában. Azért, 4. A’ ki 3(lentől kegyes, áldott, 
jó Feleséget nyert, adjon literiek hálákat: ’s azt úgy tartsa,mint Iftenek 
leg betsesebb, leg idvefségesebb áldását. 5. Drágább jótól nem foGt- 
tatik hát meg az ember , mint a’ ki Iftennek illy idvefséges áldásától 
meg-loGttatik. Mindazonáltal, 6. Szabados az Iften , a’ ki azt a’ jót 
adta, hogy el-is vehefse : ’s hael-véGi, nemGabad azért az Iftent vá
dolni , vagy meg kérdeni, miért tselekedte ? hanem az URGabados 
tetGésében tsak meg-kell nyugodni.

A L к A L M A Z T A T A S.
Tsekély elmélkedésemet fordítom e’Gomorú alkalmatofságra., 

néhai Mélróságos Gróíf, BEI HLEN JUDIT AGGonyra. A’ mell у 
jó AGGonynak ideáját le-rajzolja a’ bölts Salamon, pontban ollyannak 
találjuk e kegyes Úri AGGonyt, bár fontol juk-meg egyenes leiekkel. 
1. Iften éhez mind halálig hűséges yólt, az ö igaz Vallása es kegyefsé- 
gének gyakorlása által ábítatosan Golgálta az ö Iften ét. 2. Férjét 
engedelmefséggel Gerette, betsüllötte ; annak terméGetihez magát böl- 
tsen alkalmaztatta ; köt felségét hozzá tökéletesen meg tartotta: úgy 
hogy ö igazán WX volt, az az, az ö férjének képe és ditsösége. 3. A’ 
maga Gyermekeit az Ifteni félelemben , a’ kegyefségben, a* valóságos 
tudományban nevelte; házanépét illendő és meg-mérséklett kemény
séggel igazgatta : azoknak mind lelki, mind tefti javokra "hűségeién 
gondot vifelt. 4. Attyaftaic Gerette, azokkal nagy egyelségben élt: 
és valami Véreivel való egyeíségét meg-háborította volna ; nagy 
Gorgalmatofsággal el-kérülte. 5. Mind házában, mind házán kívül 
maga tifetit véghez vitte; javait Gaporította: a’ Gegényekhez gazdál
kodó volt: távoly iétében-is bízott az ö Férjének lelke ö hozzá. A’ 
melly Aßßonyi állat így féli az URat, bizony ditséretet ßerez az ma
gának. Péld. 3 г: go.

Méltóságos Ur! KÖLESÉRT SAMUEL Uram! illyen Fele
séget nyertél volt az Iftentöl, Gorgalmatos kereséseddel, könyörgé
seddel, Gemefségeddel, máíokkal való tanácskozásoddal. Nyertélvók 
igazán jót, ritka jót, drága jót, haGnos jót, áldott jót, és idvefséges jót;

В mellyet



dort jó kedvéből, íóak araijábóltocífyet ki búítál az Ifiének meg nyugodott jó kedvéből, ióakaraijából 
äbbol a fceretetiböl, mellyel kg teilyebb bereshetia’ maga fijait.

Miért tselekedte hat ezt az lilén, hogy ezt a1 meg-betsiiihcteilen 
drága, idvefségesjót, a'te édes-Feleségedet, kivédnek gyönyöiüségér, 
lelked ne к vkiámító nyugodalmát, a7 kit illy nagy megnyugodott jó ked-> 
véből, hozzad való meg-bizonyíttatott beretetibol adott, hogy tőled illy 
hamar el vette ? Elöl-járó bebédem arra való volt, hogy azzal zárt 
vedé к bájadra , ezt a' kérdést nyelvedre ne botsáísam. Álmélkodáfsal 
tsudálnod néked ezt babad; de meg.kérdeni az Illeni, miért tseleked-* 
te ? nem babad. Azért (í) hallgafi ! tegyed bájadra kezedet, ’s mond
jad: Meg-ncmúlok , nem nyit от-fel ßämat; mert te tselekedted. Sóit. 
39: 4, (2) Nyugodjál meg ebben az Men akaratjában ; mert tsak a’
kételkedés, és az lilén akaratjának tsak kérdésbe-való tétele-is, lilén 
ellen-való r ebe Illő. Köveiled- ama' nagy embert az Éli Papot ; a’ ki 
Mennek bomomfententziájára is illy bent patientiá ra re fiivá lta magát 
ÖazUR, t s elekedfék ágy, d mint néki jónak tét fik. iSam. 3: 18. Kö- 
velled Dávidot, ki kefe rvés futásában is igy hajrá lilén akaratja alá 
magát : Ha azt mondja az Ifién , nem belief énnekem, ímhol vagyok én, 
iselekedjék úgy velem d mint néki jónak tét fik. zSam. 15:26. Kö- 
Veííed Ezé kiele; kinek mikor feleségét, bemeinek gyönyörűségét tsa- 
páfsal eb vette volna lilén , meg. nyugovó к benne, ’s miért tseleked
te lilén, nem kérdette.meg. Ézék. 24: 16. (3) indulatodat ugyan1
le-ne vetkőzzed ; mindazonáltal édes kedves Feleségedet tsak mérték^ 
Hetes indulattal keferegjed; mert az illik a’ berniekhez: igy fi rat t a Áb- 
rahám-is az ö édes Sáráját. iMóf. 23: 2. (4) Végy vígabralást magad
nak , hogy a’ bér felett-való homorúságtól meg-ne emébtefsél. Tsu- 
dálja talám azt valaki, hogy mi, magunknál tudósabbat, böltsebbet 
oktatunk és vígab tálunk ! De ne tsudálja ezt fen ki; mert a’ mi Idvezí- 
tönk nem csak Ember, hanem Iílen-is volt; még is midőn a’ Gettse- 
mánékertében bomorkodott, nálánál alább valót, Angyalt kellett M 
fennek, vígabtalására le-küldeni. Luk. 22:43. Nyomd-bé hát mélyen 
elmédbe ezeket a? vígab tálasokat.

I. Mennj vibba régi nagy Űri Ele j id re, ’s nézd-meg hogy ol- 
lyan, kivált a pogányság miatt, meg változott forsában-is, miképen 
vifelte lilén gondját •, hagyott az lilén ollyat, a’ kiben az reprafen- 
ráltafsék , ’s fel-állíttafsék : köböud-meg Mennek ezt a’ gratiá\ii. 
& Terr vibba magadra, és Ménednek körülötted való útait, \ gond-
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hitelesét tsudáljad és betsüljed ; hogy a’ te fi vednek ö тейпе való bi
rodalmit miképen foiitotta bé mind ez órájig á’ maga mátkába, a* 
maga gondviíélésébe , minden ellened törekedek ellen; tartsad ezt Ifi 
toned hozzád való kereteiinek meg-betsül he tétlen jelének: és a’ men
nyi feretetit tapaftaltad ]ó Iftenednek , tí* keferves le bed re tsak azt 
mondjad : Ha a' jót.el-vettem Iftentál, ezt a lébet valljon nem kellé 
el-ßevvednem ? jób. 2: 10. 3, Jól tudod ezt: $emper efl optimum,
quod Deus vult: Vagy tetfik a’ teltnek, vagy nem ; de bizony mindé
kor jobb az, a’ mit az Itten akar: azért, tsak úgy refolvá]jad' maga
dat , mint édes Idvezítödtöl tanultad : Atyám ! ha lehetséges , múljéh- 
el én tőlem e' pohár; mind az által nem úgy {égyen a' mint én akajrom; hanem 
a mim te akarod. Mát. 26 :r 39. < 4. Nagy vígaktalist találf ebben, 
hogy valóságos jót adott volt átf'Iíten teneked; kivel azt a’ feretetit 
conte/lálta irántad , mellyel leg-féllyebb fereti a’ maga újait, es igy 
jóc-is adtál az lilénnek viffa, > tsak ezt kell mondanod.,- Az URadta 
volt, az UR vette-el, légyén áfmbtt az, Ö.Hagy tfeve ! Jób. i: 21. 5. Ha
patientiával birod a’ magad lelkedet, bizony az Ilten életednek végét 
inkább meg-áldja , mint elejit, mint fintéri z Jóbnak.

így találtok ti-is magatoknak vigaftalást e’ meghóltr jó Affony- 
nak, Méltóságos, mind távol, mjnd közel lévő, Úri Attyafijai, édes 
Fija, kedves Ve je, édes Leányij kiknek maga kegyességét hagyja 
nyomdokul követni.

Az UK , a’ minden irgalmafságnaklítene , és vígaf tatásnak édes 
Attya, légyen tinéktek meg-fomorodtaknak vígaf taíótpk! Légyen 

ú kegyes Affonynak lelkének az egekben , teltének a’ földben 
meg-nyugotója ! Haljon meg a’ mi lelkünk-is az iga

zaknak halálokkal I Ámen,

Ш1

В 2 HALÓT-
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Halotti Oratio.
Mdlyben\

Az Idéntől taníttatott jó Léleknek, az őrökké megmaradandó' 
halhatatlan kincsre, és dicsőségre való bölts, és maga terméfetivel meg
egyező vágyakozásáról, a’ feljebb jelenttetetr Iftenfélö Néhai MEL- 
TOSAGOS GRÓF URI ASZSZONY Tedefelett.a’Batzai Udvar- 

háznál, rövideden bekéigetetr 
SZ A TR M Á R I M I HA LY, 

a S: P. M: Vásárhelyt Reform: Collegium ProfeJJora.
ELÖLJ ÁR O-BE SZÉ D.

Я
 On efi mortale quod opto I Nem halja’meg a’ mit én kívá

nok ! Méltóságos, Tekintetes,Tikteletes, Nemes, Nemr.etes, 
és Becsületes Éeméíyekböl álló; fomoru Halotti Pompa, Fre- 

quential Tsudálatos méréÉségü Férjfiak, és Akfonyok, kik a’ fetér
ségben világofságot, a’ halálban életet, a’ földön mennyorkágot, és 
a’ gyalázatban d-itsöséget kívántok és kereftek i Micsoda PhUo/bphia 
ez? Micsoda Böltseség ? Váy paradoxain Princípiumokból r hitelre 
merő képtelen kezdetekből v valljon folyhat-é ki jó , és meg-vígakra-- 
ló következés ? A’ Régiek azt mondották: Sapient is ejt omnia confi- 
lio experiri! A Bölts embernek minden dolgot tanácsra kell venni. 
Az az r Meg-vifgálni a’ dolgoknak okaikat, kezdeteiket, egymástól-való 
függéseiket; mert rSapiens non ágit temer é r A’ Bölts ember nem dolgo
zik vakmeröképé, ’s hafeontalan. Inén értjük, hogy a’ Bóítsnek jól meg
fon toltt, ’s jóra néző, és ki-menö tanácsokból kelljen mindent tse
kked ni: és ha ö egyebeknek köteles hafcnáini 8 és hafcnosan tanácsolni, 
annál inkább magának; hogy azt ne hallja Nagy Sándortól: Zc--
<Pi<ty\v osis xx cLvru (гофос* Az az : Gyűlölöm az ollyan Bölcset, a*' 
ki magának nem bölts. Így értett vala Ennius \s, mint mondáfa bi
zonyítja : Ne quicquam fapere Sapíentem , qui ipji jibi prodejje inquire!1- 

Böltselkedik tsak híjában1 
Az olly bölts ember magában ,

A’ ki nem baknál magának , '
’S nem ád jó folyást dolgának.

Mit
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tili mondunk azért ? Talám mindnyájan tekervényes utakat kové^ 
tünk, valakik halandók lévén halhatatlanságot keresünk , és apró 
porotskákból állván meg-o£olhatatlan ditsöfséget ? egy kis atomus- 
ka valljon hogy lehet merő mintegy véghetetlen ?

Úgy vagyon, improperálhatni azt nektek valaki,halhatatlanságot ke
reső bölts Hallgatók ; hogy magatok {orsótokról merő mintegy el
felejtkezvén , altum fapitis , fenn héjaztok , ’s egy Sent Böltsnek Sa
va Serint, tsak tegnapiak lévén, már ezután mindenkoriak lennikiván- 
tok;é»hogy talám Nagy Sándor fel-fuvalkodtságával puffadozván, árul
játok magatokat, hogy az Ifteneknek attyokaz atyátok. Mindazáltal 
józan kérkedséggel, egy jeles, Apoffoltól-isrfZ'fgtfltatott Poe'tával,meg- 
vallhatjátok velem együtt: ©eóY tends esme'n l ISTENNEK 
NEMZETSÉGE és PR0SAP1A]Ä vagyunk; TerméSeti okom va
gyon tehát arra K. H. ha ezt nyilván ki-kiáltom Non eß mortale quod 
opto ! Nintsen abban halandóság a’ mit kívánok. Melly fel-tételről, 
míg, ez örökkévalóságot kereíert, ’s már a?ditsöséges Halhatatlansággal 
élő, néhai Méltóságos Őri ASSony utolsó órájibán beSéllgetek; hal
hatatlanságot kereső Hallgatók, kegyeken Senvedjetek-eíl

Ad fua connaturalia, maga terméSetinek rendin lévő dologhoz 
fiet minden dolog, így tanítja ezt a’ Semes expenentia. A pára a* 
párához, a’ fűd a’ füllhöz feí-mégyen ; a’ nehéz föld pedig,bizonyos 
terméket! ókból',« a’ föld felé alá fiet; és valamint a’ terrhéSet törvé
nye Serint ,- íemmi dolog, a’ mennyiben magán áll, nem Hajol in fűi 
áejlruftione, maga; el-rontására: Úgy nem vitetik incontrarium /% 
a’ mi ö véle ellenkezik: Tekintsd- meg tsak a’ Mágnest; ha azt Sábá
don egy Sál tzérnára fel-fiiggeSredy Sünteleri és változás nélkül meg- 
t'apaStaíodhogy a’ leg-ottan EjSakra fordul: és há fok ízben , vagy 
Napkeletre ,' vagy Napnyugotra fordítod-is , "s kezeiddel forgatod-is; 
de ö magának hagyattafván , terniéSeti Sokott helyére, tétovázás és 
hiba nélkül viSönt viSSa-tér, ’s ÉjSakra néz. így vagyon dolga , nem 
halandóságot* kereső kegyes Hallgatók , az Klen kezeiből ki-költt Lé- 
leknek-is fok tekintetekben; FörgaíTa azt Yhannya-veíle e’ roß világ, 
és ennek halandó híjába valósági Г fordítsák azt, Perfiai Sdkás Serin r, a’ 
fel-kelő fényes Napra у melly-is fokSor fát alit er у némellyeknek délig 
fénylik • bár ingafsák ’s taSigálják NapenyéSet felé-is , melly fokSor 
a’ világofságot homállyal, a’ fénylő Sínt fetét komor Sínnel borítja-bé; 
mind azáltal a’ Mágnesnek етЫета\г Serint, tsak Sokott helyére, mint

В 3 \ változ-
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változhatatlan punßumxа , belé oltott terméEeti Eokasa Eerint Iftenns 
néz, azt kiáltván : TE SOLUM QU/LRIT ! Egyedül tsak tégedet ke
res. Emlékezetes vériekben tötte ezt ki egy Poéta; mellyek egymás 
ból imígy folynak;

Quo vártat nunquam Magnetica vir get quiefeiti 
Ni procul Arttoum denotet ilia polum:

Aft ubi Mten alios ea deßgnaverit axes;
Fixa flat ilia flio quo fletit ante loco.

Baud alit er pia Mens , nunquam tranquilla quiefch;
Hinc procul ad fummum fit nifi verfa Deum.

Tv fhlum mihi quaro Deum. Ab ! ill aber e menti f 
Solus es erranti portus & aura rati.

Mágnest akármerre forgaíTad, meg-nem ál,
Míg-nem az EjÉaki pontra néz és talál:

A7 kegyes íelket-is világ ámbár hányd ’s veid ,
Шер re fordul ö , máíutt ne-is kerefd.

Kereslek , Eivembe, óh ! Eáilj-bé Iflenem,
Te vagy nékem Eellöm és ki kötő révem.

Mimódon és okon nem bátorkodnék hát Mágnes módjára, íftenrg 
néző K. Hallgatók , a’ jól tanúltt Lélek, e' Confef/ionok ki-kiáltására: 
Non efl mortale quod opto! A’ mit én kívánok nintsen abban halál.

De mi a7 halál, és az a7 mit halandónak hívunk ? avagy nem 
tudjuk-e mindnyájan ? Mors efl efle de finer e. A" Halál a’ léteinek ’s 
valóságnak meg-Eünése. Már valljon a' lélek rn.eg-f ünik-é a’ léteitől? 
d-fogy-é ? femmivé léfcen-é ennek terméEeti valósága ? Még a7 teíl-is, 
g7 Corpus, dl Bölcseknek bölts értelmek fzerint, nem leEE femmi, ’s ei
nem múlik, hanem tsak külömb külömb formákba öltöztetik; mél
lyé r a’ régi Bölcsek neveztek, Trans element atiónzV. Hát a’ lélek annyi
val inkább hogy léEen femmivé ? holott ö a’ láthatatlan Iítennek áb- 
rázatja.

Értettek erről jó módon Py tagot as, és egyebek; kik-is, hogy nem- 
mint a’ Lelkeket, vagy meg halni, vagy lemmivé lenni tanítanák, 
könnyebbek voltak azt állítani; hogy, légyen az élőállatokba

, a’ Lelkeknek egy teliből más telibe való költözések , által 
Eállások. De mi még a7 halál ? avagy nem meg-oElása , ’s oElatása-é 

élő dolognak? és annak elevenítő réEeinek ? De noEa ! vágd ketté 
> v ' a’Lel-
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a’Lelket Bizonyára, a’Rölcselcnek axiom гjokßermt, a’ ki azt méfeároíni 
akarná , egy Oskola Tanítványa volna azzal, a’ ki a’ bort és az olajt 
nem ej telid, hanem (inggel akarná mérni. Mit mondunk tehát, a’ 
Léleknek halhatatlan dicsőségét kereső K. Hallgatók? Ha a’ Lélek hal
hatatlan avagy nem bolts okból kívánja é magának a halhatatlan
ságot ? avagy nerri Ambrofium-é az ö kenyere ? ’s nem Neélar-é az ö 
bora ? Micsoda böltseséggel kívánod, és gyűjtőd hát néki az aranyat ? 
holott ö iránta heterogeneum, éppen más kamorán költ. HoLis láttál 
ollyan Lelket, a’ ki azt , mint Kleopátra az eczetberi olvaÉttott 
gyöngyöt, itta volna: vagy pedig viaiicamm^ úti költségnek magá
val elvitte volna ? Non éji mortale quod op tat. A’ Léleknek nincsen 
íosdás pénzé., . . : ,

Kétség kívi>l; Kegyes Hallgatók, mikor a’ Lélek a’ maga gazdag
ságit , és 6ép leintsek kerek; hogy mind örökké azok övéi lehessenek , 
kívánja azokat? hogy rosda és falak nélkül legyenek. Mert még Cicero- 
is azt mondotta ; Nihil invet er aj cere, nihil extingvi, nihil cadere dehet 
éorum, in quibus vita heata ctínji(lit: Nem kell a’ bóldogságos életben 
femminek vagy meg avulni, vagy el alunni, vagy elfogyni. 1 ellát böltg 
Lélek az, a’ ki halhatatlan kint set keres: és valaki e’ regulái nem követi, 
fém a’ Lelket mi légyen hvm tudja, és a1 halhatátíanságtól-is ifonyo- 
dik és irtózik. A légi Pőgányok fókáknál józanabban értettek, mind 
a’ Lélek , mind pedig annak kincséinek halhatatlanságok felöl; a’ mel- 
lyet is ki-fejeztek ’s ábrázoltak a’ Cziprus-fában, mell у meg-fem vé
nül , ’s férge se dik, íeveleit-is lém hidegben , lem melegben él-nem 
hullatja b fa azért Diniek, a’ föld alatt lévő 1(lennek , ( : az Ö értel
mek Éerint: ) vaía kentei tét ve: mellyhezképeít a’ theg-hóltaknak hal
hatatlanságokat akarván ki fejezni ’s ábrázolni , a’ Cziprns fát a” 
koporsók és sírok mellé helyheztetik valá; mellyek felibe ma az emble- 
mákban ezt ívják: Durabunt; Meg-maradnak. Hlyen Vériekkel í 

Sicut odor at a jlantes per ßcla Cuprejji,
Signa (eneduiis nulla Iah amit habenti 

Sic mentes etiam , quels fimt Ccelefiia сига ,
Perpetuum f'ervant & fine fine deciiS.

A’ Menny béliekről gondolkodó Lelkek,
Mint a’ vén ség nélkül tartó Czíprus berkek,
Még-állnak, ’s vég nélkül vagyon az ö díkek.

Ebben viíágofodik hát ki a’ jól tanúit Léleknek böksesége; hogy
ö ifco-
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$> ifonyodván a’ romlandóktól ’s vefendöktöl, az I(lenben gazdag; 
a’ kinek keresésére vagyon még az ö felferkenése-is , még az ö álma-is. 
ö egéfen , tudván hogy égből légyen eredeti, oda íiet ; minthogy 
az emberi teltnek feje közelebb ahoz, mint a’ földhöz. Árijtoteles hoz 
elő egy J-áfon nevű embert; qui dicebat fe efurire, quod non regnaret : 
Mondotta magát éhezni, azért, hogy nem uralkodott. Éhezik, f om- 
juhozik , kíván a’ bölts Lélek-is ; de a’ mitsodás az ö élete, ollyan 
az ö ételeds. Hon efl mór tale quod opt at. E’buborékon álló állhatat
lan világot a’ fel-puffadt buborékoknak hagyván, oily or fágban lé- 
jendö királykodásra áhítozik, a’ mellynek fundámentomi meg nem 
mozdulnak , nem-is rendülnek. Jól tudjátok fi. Hallgatok , hogy 
Philippus , az ö igen jeles Sándor hja felöl azt mondotta légyen t Ali
ud tibi quare Regnum ; Macedonia te non capit: Más orfágot kereís 
magadnak; mert Maczédoma regedet bé nem foghat! Helyesbe mon
dom ezt, a’ bolts és lélek ferine nagyra vágyó Lélek felöl; hogy azt 
e’ világ bé-nem fogja: ennél azért nagyobbat, febbet, és állandóik* 
bat kereífen magának.

Hol vagy azért, óh bölts Ember ! Hol vagy égi terméfetü Lélek? 
avagy в7 potré a’ te ditsöséged ? A’ híjába való híjába valóság-é a’ te 
kívánságod, ’s méltóságod < e’ tömlöczböl , és bujdosásod földéből 
illő néked a’ hazád béli mennyei dicsőségre vágyakoznod , és fietned. 
A’ mint Augujlinus bölcsen mondja : (: in Libro de Civit. Dei ült. cap. 
ult.) Ott léfen a’ valóságos dicsőség, a’ hol valaki meg-ditsértetik; 
de fém nem tudatlanságból, fém nem a’ meg-ditsérönek hizelkedésé- 
böl. Ver us honor, qui nulli negabitur digno: nulli deferetur indigno. 
A’ valóságos méltóság fenkitöl, a ki méltó léfen, meg-nem tagadta- 
tik; {énkinek vif ont, a’ki méltatlan, nem adatik. Ott azért, ott egye
dül, *g máfutt fohol fém , vacabimus, & videbimus: videbimus, & a- 
mabimus: amabimus,& laudabimus: ecce quod érit in fine, fine fine.

Nyugofunk és látunk ama’ fényes égben,
Látunk, és feretünk a* nagy dicsőségben:
Szeretünk, ’s dicsérjük Ident a’ Felségben.
E1 leff forsunk a’ vég nélkül való végben.

Itt tetfik-meg, halhatatlanságot kereső értelmes Hallgatók, a’ böltse** 
ség : és, mit külömbözzön az arany a’ falaktól, ’s az árnyék a’ való
ságtól.

Helytelenül gördíted tehát elömbe, világ fija és leánya, amaz
Arabi-
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Arabiaí mondást (:Lavkana-Inafo kollohom íkálon,charibathi-Idon ja:) 
Si omnes homines Jáperent, dejereretur mundus: Ha minden emberek 
böltsek volnának, pu£tán maradna e’ Világ. Úgy vagyon, nem-is 
kap ezen a’ jó, és bólts lélek , mivel tudja mire vaió. Vedd e£edbe 
te világon kapó ember , a’ más Arabiai fontos mondást: A1 ki nagy 
ßorgal mat ofsággal kereß azt, d mi d hasnak való: атака léfen jutal
ma , a' mi a hasból ki-mégyen. Ki volna azért, a1 ki azt nem kiáltaná? 
Non eft mortale quod opto! Halhatatlan az, a’ mit én kívánok és kerekek.

Mit beSéllünk azért többet ? böltsek a’ fülek és az elmék. Ezt 
azért utoljára , tsakezt, a’ mit a’ feljebb meg-jelentt Böltsek , merő 
mintegy reguláé. 1 adtak, terjedtem elődbe kegyes Lélek. Te vagy a* 
kit firó állapatodban f ült az anyád, és körülötted az emberek örömökben 
nevettenek: Vigyázz úgy o' ielkednek dolgaira, hogy mikor azok a te 
halálodnak napján firnak, te magad vígan örvendezhefi.

Alkalmaztatas.
Ezen bölts beSéd elevenedett Elvében és kajában,Eomoru Halotti 

Gyülekezet, néhai Méltóságos BEI HLEN JUDIT Úri AEÉonynak; 
Méltóságos KÖLESERl SAMUEL Ur, minapi élete Écrelmes, és kí
vánatos Párjának : Non eft mortale quod opto! Kívánom én a’ halha
tatlan dicsőséget, keresem-is. Úgy vagyon, az életnek és világnak 
elég javaira méltóztajta vaja a’ nagy Ilten ; de mind azokban halált lá
tott , és híjába való femmiséget: éEre-is vette e’ világi gyalázatos di
csőségnek tsak Eéllel puffátt buborékját, fok példákból : Minekoká- 
ért a’ halhatatlan méltóságra , ’s hervadhatatlan koronára vágyakoz
ván , az életnek hijába-valósági között-is, Hieronympfsal azt kiáltot
ta ’s vallotta;

Az én mézem, az én világofságom, és az én kívánságom tsak 
a Kriftus.

így taníttatott vala még gyenge gyermekségébe Néhai dirséretes emlé
kezetű Méltós: GróffBETHLEN GERGELY Ur, édes Atyai ( Mél
tóságos FamiliáVhw ritka példájúl;) kegyes és igaz névvel, kereétyé- 
ni Oskolájában: Mcllyböl olly négy buzgó Annák és Déborák köl
tenek-ki , hogy azoknak égig érő dicséretek a’ Gent kapukból, míg a* 
kegyesség az emberek közziil kt-nem hal, ebnem fogyhat. így £ok- 
tattatott, és élemedett kegyefségi gyarapodást vett, Úri Szüléjitöl ár
vaságra maradván, a’ Néhai Méltóságos Gubernátor! BÁNFFIHázban, 
f.crelmes Nénnyc Gróíf BETHLEN KLARA Ur A££ony , oktató 
jó példa adásából. C Mivel
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Mivel vígaEtaljalak azért tégedet, mélyén még-keferedett Ifién« 

félő Mékóságos Úri Özvegy Férjfia ? a’ mikor kerefityéni regulájához 
Eoktatott kívánatos Párod , reménységed kívül illy véletlen mellőled 
el-mozdít tátik ! kerefs, és találfi-is balsamumot az Iflennéi! fókáknak 
te ad£ Recipét; moít az lilén ád tenéked.

De jaj ! mell у igen mély a’ ti fe betek , Elvetekben, ’s teile tek- 
ben-is , a’ fekete feurkos gyáEnál nagyobb gyáfibá boríttatott Urfi* 
Ifjú, és Kis-AEfconyok. Kegyes Urfi, LÁZÁR IÁ NŐS, áldott emléke
zetű édes Atyád eleven reménysége, ’s porba Eállott kegyes Anyád’ kí
vánatos gyönyörűsége , mitsoda flaílromot ragaEEak Lelkedre ? alig 
tudom. Édes Atyád izeni néked • Difce Puer virtutem ex те, verúmq; 
labor em: Kedves Fi jam, tanúld-meg én tőlem, mi a’ virtus, ’s mi a’ való
ságos munka, ’s azt kövefsed. Édes Anyád arra oktat: TiEteljed az If- 
tent, és a’ Királyt. Mékóságos Ifjú AEfcony, LÁZÁR MÁRIA, Mékó
ságos Gró ff BETHLEN SAMUEL Ur Férjeddel, valóba nagy Ofelop- 
tól Eakafetatátok-el! Kegyes Kis AEEony, LAZÁR ANNA, de nagy Ár
va, mell у fényes Napod n у ugo véljél l Légyen Itten tinéktek Atyátok 
és Anyátok helyett hív Tutortok , kívánja édes Anyátok !

Mékóságos HER'I ZEG ASZSZONY , Ittent efmérö, ’s annak 
kezeihez tanúitt Márah! Így húllanak-el előled azon egy régi Mékósá
gos Úri Vérnek Veled együtt réEesei! Vár Tégedet-is, a’ hova vágya- 
kozol-ís, a’ ditsöséges örökkévalóság, vár a’ Kriítus í

Mékóságos В Á N FFI Háznak nagy ágai ’s terjedési! ímé itt-is 
el-Eárada, Mékóságos Anyai kut-fejeteknek egyik termékeny folyása s 
ki-is okoz keferüséget, könyhúllatásr, és gyáf ruhát közöttetek.

Mékóságos, Tekintetes, mind két ágon tévő Atyafiak; Jóakarók
nak nagy ferege, igaz Úri regulákhoz fokott Atyátokfia, Jóakarótok,’ 
Itten Szolgáji, ’s Collegiumok, Kegyes Tábitárok ; egéE Eomoru 
Udvar, és jobbágyok, kívánatos Jó AEEonyotok -t el-ment tőletek 
аъ örökkévalóságra !

Mékóságos Halotti Pompa, utolsó pompátokra, e* meg-ti£telte- 
tett Uri AEEony azt kívánja: A’ Eent Angyalok kísérjék Lelteteket аъ 

Ábrahám kebelébe! Melly is hogy úgy meg-leheííen, e’ légyen
Sjmbolumotok : Non éji mortale quod opto. A’ mit én kí

vánok nintsen abban halál. Ámen*



Temetési Emlékezetnek
Oszlopa.

Mellyet,
Azon URI ASZSZONY Teltének , sírbe-való bé-tétele előtt

emelt , a* Batzai Templomban,
$ О LY M О 8 I M I H 4 LYi 

Vízaknai Prédikátor,
Mófes i. Könyv. 35. RéÉének ip, 20 vériéiből.

És meg-bala Ráchel, és eltemettetek utóban Éfrat ónak; ez, a’ Betlehemg 
És állata Jákob Oßlopot az ö Koporsója felett, ez, a’ Ráchel Koporsója 
Oßlopa, mind eddig a' napig.

ELö LJARO.BESZÉD.
Zentüi üó\ Cyprtanus Píifpök : Ad omnia te fa- sevm.dt 
cere par at um , timor Dei, & fides debet. A’ 8z. Movt.p.m, 
Pál Apoßolis ezt parantsol/a, az ÖR Gondviíélésé- »3« 

nek Hegyén Ábrahámmal tanúló, és Ilten csudálatos igazga
tását ’s Atyai bölts tetfeésct csókolgató engedelmes Tanít
ványnak : Fiiam! nevesd-meg az UR dorgálását, és eine fá- Siii-1 se 
radj telkedben, mikor ö tőle dorgáltatok mert a’ kit ßeret az UR, 
meg-dór gólja, és meg-oftoroz mindent valakit fi)ává fogad.
Még Bolts Salamon-is így 6ól ehez : Ne mondjad azt, mi az
ok a , hogy a' régi napok jobbak voltak ezeknél ? mert nem hált se- ^re^- 7° 
ségb'öl farm azik ez Hlyen kérdés. Hanem d jónak idején éljd* ,0> I4‘ 
jóval; a' gonoßnak idejére pedig vigyázz / mert ezt az Iften 
amannak ellenébe tette úgy , hogy az ember femmit eßßbe nem 
vehet a’ mi reá következik. Sz. Jób Pátriárha-is ide vox- Réfi.%. ю. 
ol, mondván : úgy ßollaß, mint egy o’ bolondok közzül; ha a' 
jót Iß entöl el-vettilk , a gonoßt ne vennök-é el ? Amps Prpféta-is 5*13 • 
ezt javallja: Hogy mikor az idő gonoß, az eßes ember hallgaf- peß. 3.6, 
fonákkor; mert nints olly gonoß, mellyet azUR nem ß erzene.
Azért, ha ollykor ßol-is, az lilén Gondviselésének, ’s bölts

С г tetÉé*

s,6.
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Sam. tetEéscnek útaihoz Eokott e£esember, így Eóljon Éli Páp* 
j: 18. pai; URö у 's tselekedjék úgy, a mint néki jónak tetfiik.

lilén, a’ kent írásban, az esküvésre, és Eövetséges ke
gyelmére nézve, Ábrahám, Isák, ’s Jj-ákób lltenének hi vat
tatik ; ’s kikhez-is volt több jókkal? de , a mellett kikhez 
ment nagyobb próbákkal ? még is ki vóít békeségesebb türö 
e’ kent Pátriárkáknál ? jóbhoz hafonló békeséges-türésnek 
példája , közzülók légyen moít Jákob; ki, mind Éfautói való 
üldöztetésében, mind Ráchelért tett 14 eÉtendejig való 
terhes Eolgálatjában , mind ennek magtalanságában , mind 
pedig Éülésnck fájdalmi miatt lett kínos halálában, és útfélen 
efett véletlen temettetésében, egéEen magát az UR tctEése * 
és mindeneket bölcsen igazgató Atyai gondviselése alá ajánlja* 
a kezünk alatt levő kent Leczkébcii.

S и M M Á.
Vagyon itt: A’ Jákob kedves feleségének Ráchelnek * 

nehéz utazásában kínos fájdalmi miatt lett véletlen halála : 
és meg-Eomorodott Férjétől tett tiEtefséges el-takaríttatáfa. 

Magyarázat«
I. És meg-haía Ráchel, úgy a' mint feljebb meg íratott. 

2. Meg-hala annakokáért Ráchel, mert nagy kínokat Een vé
dett , f. 16. 3. Meg-hala azért Ráchel, ha Einte így biz-
tatták-is t ne félj! mert moít-is Ej ad léken , 17. 4. Meg- 
hala Ráchel gyermek Éülésnck fájdalmi miatt, a’ ki nagy bú
jában ez előtt meg-akar vala halni magtalansága miatt: fel. 
30. RéE. 5 Meg-hala Ráchel, lelke ki-menvén teltéből, f. 
18. de úgy, hogy a' lélek meg tért az Iflenhez, a' ki adta volt 
azt. Préd 12* 9. EgyEóval: Igazaknak halálokkal hólt-ineg 
Ráchel; másként, Betlem vidékin Koporsója körül Kriftusért 
mártiromságot Eenvedö Kisdedeknek hitbéli Annyok, fém 
pedig az Uj Teílámentomnak typusz ’s peldázója nem lehe
tett volna; Jérém. 31: 15. 6. Meg-hala ЬГЛ Ráchel, az az,
Juh; a’ ki nevének meg-felelt, mert meg-nemúlt, mmt* juh; 
és nem nyitotta-meg iáját a’ nagy kínokban-is, mint a’ bá
rány ; hanem békével Eenvedte a’ Eiilés miatt lett nehéz fáj
dalmakat mind haláláig.

II. Es



tí. Hí* el- temeti etett ittában Éjrátának. A' Gonak ereje Ge
hn t , földbe takaríttntott; mert a’ földnek földdé kell lenni. *)3p 
iMóf y. 19. Az ífténnek nagy Szentei-is , Ábrahárumatt /- 
zsákkal, Jákobbal, Dáviddal, KereGtelö Sz, Jánofial, és $2. 
íflv/m Mártírral, földbe takantt attak. 2. Ä’ temetés, meg- 
hóltthöZ-való köteles kereteinek gyakorlása : mellyre*is min
ket a’ tetőié Get indít; hogy a’ kik életekbetl kedvelek voltá
nak , azokat halálokban-is rtieg-tiGtcljük; mint Jbrahám, ja- 

Izsáki Rebekát; Jákob % Rácbeit> és Le át: Az Ifién-is, áz ö 
kedvefeit halálokban meg-Gokta tiftelni í mert betsületes az 
URnak femet előtt az 0 fejteinek halálok. Sóit. нб-: 15. Mófeft 
áz Ifién maga temet é-el. 5Móf 34: <í. 3. Útban, vagy mel
lett úemettetett-el Rádhel: alább 48: J. Mellyel-is nyilván 
való bizonyságot tett Jákób < hogy 0 bujdosó, és örökös hazát 
kereső igaz hitii KereGtyéní. Síd. 11:13,14,1$. A* Régiek-it 
várofon kívül temetkeztek : 7. nevezetesen * a* bölts,.
Athéni. ' Hiek : Adrianus CsaGár-is, úgy rendelte volt ezt egcG sepnft 
birod a. ban , út mellé temefiék a bőit tanai; hogy az útónja- Mort.Dit. 
fók ezt látván i halandóságokról meg+émtekézzeneíe. 4. Utában •Ő'X 
Éfratának , az-az, termékeny mezőnek; ugyan is, a’ temető- 
helyek ffrmo ßániófötdei az Iftennek ; mellyekbe el-vettetik Conf°üb 
a’ boldog fel-támadásnak jó reménsége alatt a’ rothadandó 
magi és rothadatlan támad 's ki-kél a' főidből. Ján. 12: 24. 450.45г. 
iKór. 1$: 42. 5. Termékeny helyen temettetett-eZ az, a* ki
maga-is ollyan volt Jákób házában * mint a‘ /тло ßölötö:
Sóit. 128: 3. És a’ kiről nem tsak a’ Betlemii hanem egéG íz*- Seiden. 
raelbéli Anyákra termő hazafi ágbéli áldás fiállott * d lakódat* Uxor Hei. 
Mi áldásnak formüiíjában. Ruth. 4: 11. 6. Teoiettetett egy/'* »»• *3 aJ
mértföldnyire É Iratától, 16. lA’ir. 5: ip. ni el 1 у Éfrata az
titán, Kálebról és Éj rat a nevű feleségéről, Káleb-Éfratának 
neveztetett. iKróH. 2: 24. 7. Ez a’ Betlehem, alább 48:3.
nem Zébuíoti határán lévő Betlehem t Jós. ip: 15. Mert, Ben

jámin határán temettetett-el RácheL iSam. 10:2. az a’ Bet
lehem hát, melly termékeny mezőről Éfratáról, Kenyérnek 
házának neveztethetett; a’ hol г mennyei Elő Kenyér alá- 
íállott, az-az , a’ hol a’ Kriítus Gülctett; a’ holott Hemdes 
le-vágatta a’ Kisdedeket; és a’ holott Ráchel ezeken keferve-

C 3 fen mon-
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fen mondatik íirni. Mát. 2: 18. 8. Rétéiből, az-az, íflen 
házából, érkezvén Вetlemhez , vagy Kenyér házához , abban 
az utazásában Éállott-bé örökös házba , Préd. 12:7. melly 
minden éló embernek rendeltetett háza. job. 30: 23.

III. És állata Jákob of lopot koporsója felett. 1. Állított»
vagy fel-emelt, arra válaGttott alkalmatos követ, a’ melly 
onnan ki ne mozdíttafsék , hanem fok eftendejiglen láttafsék; 
mint feljebb 28: 18, г. Jelül tette-fel, útfélen, hogy len
ki meg-ne mozdítsa , íé pedig a* temetésnek helyét ne hábor
gatta, Ráchel tetemeit onnan ki-ne hányja; hanem ott él
ményén , így Gól jón : Mitsode temetésnek jegye pz ? iKir. 23: 
l7’ 3’ Állította az oGlopot Jákob , az az , Sark-fogé, a’ ki
meg-fogta Efaunak farkát, és el-vette tőle az elsö-Éülöttség- 
nek méltóságát. Hós. 12: 3. 4. A7 ki ezt a’ temetési nagy
követ emelte, olly erős volt fok kísérteti köztt-is, hogy kú€-

lanuza6 késével meggyőzte az Ittent, és Izraeli, azaz, Iß ént gyűr 
a' zó, vagy Iß énnél uralkodó úri nevet nyert: feljebb 32. 5,

Emelt > vagy tett, (5-^Ли) Titulust, az az, Monumentum- 
ot, vagy Epitaphiumot, mellyre emlékezetes Írást-is merít
hetett. 6. A’ lónak Géleíebb jegyzése Gerint, <?//<? Prafidi- 
umot , vagy mozdulhat at tan Jlrását állított , ott nyugovó 
kedves Ráchelének temetése mellett, hogy békével nyugod
jék az URban a’ boldog fel támadásnak jó reménysége alat\. 
7. Matzeba, Deákúl Statua , vagy ember forma kép,
mint a’ Lót feleségének aGGony-cmber forma Statuá ja : félj eb 
19: 26. Nevezetes Monumentumok a’ Sidóknál voltak ezek: (1) 
1У53 Requies , Refbirium, vei Cippus; az-az, Nyugodalom-

köve, mellyel a1 boltinak tetemeit kedves jóakaróji 
bé-fedték a’ föld Énén, fellyül tévén a7 Követ. (2) jyy 
Jegy, vagy jel, mellyröl meg-efmérGett a7 temetésnek helye. 
ifcir. 23: 17.

IV. L’z, Rácbei Koporsója Oflopa, mind eddig o' napig. 
I Ez a’ kö, melly meg-fem rothad , fém pedig helyéből kön
nyen ki-nem mozdíttathatik; hanem fok Gáz eGtendejiglen 
Ráchel temetésének oGlopának, a7 következendő emberektől is,

emleke-
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emlékezetül hivattathatik. г* Mind eddig a napig, (i) Mi
kor ezt itták Mól es Könyvében : (2) azatán-is Samuel Próféta 
idejében , 1 Sam. 10: 2. sőt, férémiás Próféta , és Sz. Máté 
idejében-is , nem tsak a’ temetésnek OÉlopát, hanem a’ körü
lötte való vidéket-is Rácbeinek hitták , férem. 31: 15. Mát.
2:18. Mint ama’ követ, melly Abfolon Ofilopának nevezte* 
tett. iSam. 18: 18.

A’ M AGYÁRaZATBOL KI-FOLYÓ, ’s MEG ^ TART ás*
R A MÓLTÓ dolgok:

Hitbéli Atyánk Jákob Pátriárka, illyen dolgokra tanít 
é’ Ráchel Temetésének példájában:

I Hogy Halóttainkat tiptefségésen el-témefsük ; mert ré- 
gi pogányi ro£ £okás volna azokat el-vetni, vágy hóltt telte- JeFuner 
ükét égetni, ’s tetemeiket csúfságul ki-tenni, fófiás Király Rom. 
látván á’ Próféta temetésének helyét, így Gól .• Hagyjatok bé
két néki, és jenki meg-ne mozdítsa az ö tetemeit. iKir. 23: 18.
2. Mert, líten hagy ítéletinek ’s haragjának jele , á’ hóittak- 
iiak el-nem temettem!, fér. ±2: ly. vagy Csontjaiknak a’ ko
porsóból ki-hányattatni fér. 8: i. 3. Mert a’ mit magunk
nak holtunkban kívánunk , máfsal-is azt kell Cselekednünk,
Mát. 7: 12. .

II. Hogy közönséges Koporsó , és koz Temető hely nem 
egyéb, hanem a' föld; Chryßßomus, a’ ki arany £áju Sz. já-Tew.i./л» 
dósnak mond a tik , így £óí: Commune Sepúlchrum eft terra; LiL L' 
bolts Sir akis így mondja ezt: Térra Mater omnium. A jóid Cap. XL* 
mindeneknek army ok; Ajtóid pedig mindenütt az ÜRé,ú ton ’s útié- s4í 
len-is lítciré a’ föld; akárhol temetteífének-el hát a’ hótoknak ° ' 
telteik, tsak Abrahám kebelébe vitettefsék lelkek. Boldogok o’ ha- Luk. 16. 
lőttakt kik az VRbati halnek-meg, úgy vagyon bizony ára, a' Lélek 
mondja: Mert meg-nyugoßnak az ö fárattSágoktól, és az 0 tse- 
lekedeteknek jutalma követi őket. Jel. 14: 13. Monica, Sz. Á- 
gojfon Doktornak kegyes Annya , Férje Patritius rfiellé kíván
kozott temetkezni ; de ázután mikor Italiában meg-beteg- 
£ik , és halála s’ boldog fel-támadása felöl kezd gondolkozni, 
meg változtatja Éándékát, mondván : Hintsen Ijíennél fém- 
fni dolog meßfie > 's meg-ej'mén e világ végen, honnan tárna 0-
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g№ |4:u.fia-felaz én teßemet! éppen azt hitte, a’ mit Sz. Dávidé hogy 

Ambros. mea-Qrzi Ifién minden ö tsontjait, és hogy a tenger-is el'o -adja 
halottakat. Jel-10; ij.

III. A’ temetésnek nem annyira fényesnek , mint tif- 
tef égesnek kell lenni; mert nem a1 temetési pompában, hanem

, _ a’ boldog ki-múlásban áll az idvefség; a’ mint egy jeles Sz. 
tóm t. doktor mondja: Videntur Sepulcbra marmorata Divitum; fed 

Col. i.p non videntur loca tormentorum: az az , Láttatnak fok gazda- 
Lit. M. goknak márványt temető Köveik, de nem láttatnak kinzáfoknak 

helyeik Jákob Atyánk nem igen pompáskodott a’ Rácbei te
metésében. Helvétziában, nevezeteién Tigurumban, a’ Aló

lad. Lava. numentumok, Epitaphiumok,, Írott Réz Táblák meg-tiltanak. 
Cab' 3 =• A’ Hollandusok ’s egyéb Nemzet ek-is harangfó, éneklés, s 

prédikállás nélkül eftve későn temetik-el még a’ Nagy Ren- 
deket-is; de a’ mi nagyobb, fok Szenteknek teftek elfem temet- 
tettek. ’Sóit. 7y: 2. & íic: Facilis jaäura Sepulcbri; mit is 
tennénk (: ha kitelnék-is tőlünk: ) a’ felettébbvaló drága 
Monumentumokkal, vagy azokra metiett pompás ’s hízelkedő 
arany írásokkal ? úgy vagyon ugyan, hogy kinek kinek, ha az 
idő engedi, maga Rendihez képeft kell temetkezni; de arról, 
hogy por, és porrá változik , foha el-nem kell felejtkezni. 
Azonban a’ jó hír név drágább minden fényes temetkezésnél; 
Probus, dicsőséges, és jeles Csáfár volt ; még-is tsak illyen 

Ram. kpvés Epitaphium íráft tettek teile feliben: PROBUS VERE 
/.Too. PROBUS РИС SITUS EST: Az az, Probus, igaz jámbor 
Amai. ember, ide temette tett.

IV, Akármelly helyen-is, ha elfő az óra, nem kell irtózni 
Botsat. Q koporsóbet való béfállástól; mint egy Fö ember: A’ ki pokol

aJtaTmah hívta Koporsóját, mondván: Tudom, mit hagyok-ele' 
97világom de nem tudom, mit találok a’ más világon. Nem így £ó- 

lott halála óráján Sz Bemard Doffor, mondván: Aliért félnék, 
és miért esném kétségbe? mikor tudom, hogy az én tejlem és vérem 
az égben ül; Ö, úgy bißetn, engem’ magától el-nem vét! Ege
ién egy hitben volt Jób Pátriárkával; a’ ki-is halonlóképen к ól, 
mondván : Én-is jól tudom, hogy az én Megváltóm él, és hogy 
áfje utolsó ember fel-t ámad a földből, minekutánna a férgek meg-

rágják
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yágjak teftеmet, fel-ébredek, és ez én teftemben meg.latom át 
Iftent. Rc£. 19: f. 25, гб. Szentül mondja hát Cypriams: Serm.de 
Ejus eft mortem timers, qut ad Chrißum miit ire. Az az, Martat^ 
Annak kell d haláltól félni, a' ki d Krifiushoz nem akar тети P-m’ ^

V. A' hova egy fér bé-ér ke zik o' Halál, fsak egy halottal 
onnan elíbb nem áll. Jákob kedvesei közzul nem tsak Déborát„ 
hanem utánna hamar a’ leg-kedvesebb Rácheít,azután Rebekáit 
Isákot-is el költözteti ; mert így feokott lilén .bánatra bána
tot adni, hogy meg próbálja az ö híveinek hiteket, Illenek- 
hcz-való fér eteteket, reménységeket, és békeséges-tur éjeket*
Jób Pátriárkának egy nap-, sót cgyEersmind , tiz Halottja 
efik ; annyira meg-keferedik, ’s erre fakad; Ha ftólok-is, az 
én keferii ségem elmem múlik 1 ha hallgatok-is, mit soda bánat tá
vozik-el tólem ? sót mojl-is e fár aßt engem: flpufittadJJRzml 
egéfe Házamnépét. jób. 16:' 6, *j.

VI. Ifién tsudálatos, de bolts gondvife lés ének , és fab adót 
Atyai tetf étének útaihoz feokott, kegyes és jó hitü ember, e% 
illyen próbákban igen meg-fokta alázni magát az URnak hatal
mas kezsi alatt / es véletlen helyen > nehéz időben efett ha
lottja iránt nem a’ telitől és vértől , nem is a’ Nemzetségek
nek Halotti temetkezésektől, hanem az lilén akaratjától füg« 
geEti, és az idő tnoftohaságához alkalmaztatja kedves Ha
lottjának temetését. Ábrahám, kéÉebb pénzen Temető-he
lyet vásáriam, hogy fém halva kedves Sáráját máfuvá vitet
ni. fákób , az időhöz kfpeíl terhes utazásában , inkáb akar? 
ta Déborát T serfa alá , kedves Rá she lét Útfelén, eltemetni; 
mint fern Hebron felé Makpela örökös Temetőjében, Ábra- 
hám és Sára, Isakgs Rebeka mellé vitetni, noha könnyen el
hitethette volna oda-is őket,

VII. A Halottaknak temet ifikre el-keU merni; e, Mert
minden embernek az a’ vége , ott emlékezünk-meg arról, fo- Préd. f. 
háEkodván : URam! jelentsd-meg nékem az éti végemet, hadd 
tudjam meg, hogy tsak idejig való vagyok. Sóit. 39: $. 2
Mert, íirnunk kefl a’ firókkal. ftóm. 12: 1$. 3. Mert, yí*
gaßtalnunk-is kell *’ mcg-kefercdtekei; fán. 11. hogy a* 
felettébb-való Icefcrüscgtöl meg-ne $mé£tcfícnek f vagy r

P $сШ



т) о №
teíli bánatba ne ellenek , bánkódván úgy » wW <af kiknek nin- 

Eufeb: tsen reménységek. iTheflT 4: isi. 4. Mert boldog fel tárná
id 7. dásnak jó reménségét ott tanuljuk ; mint a’ régi Kereftyénck*

C 10. л kik gyakran a’ Temető helyekre el mentekV hogy a1 fel tárna- 
Hierotf. dás felöl erősítsék hiteket, mondván: Ccemiteria Juni Dormi- 

mEzech: foria: Ä Temető kertek , tsendes nyugovó helyek. 5 Mert 
40. idvefséges tanulásnak hefye az\ Holott ezt kiáltják : Memen

to ?nori! Emlékezzél meg arról, hogy meg-keli halni Sid. y: 
27. Hódié mihiy erastibi : Ne ditsekedjél d holnapi napról, 
mert nem tudódj mit hoz reád a nap. Féld. 27 : 1.

V Hí A Házafs ági kísértetek kozzül, olly kivált képenva- 
ló ßomotüsüg , d jé és kedves feleségnek halál által lett ki-fölitta- 
iása 's elválása, d melly d nagy hitii Szentekeí-is meg-h óbort- 
tóttá. Ábrahám , mihelyt meg-Hal kedves Sárája , felkély 
magát meg-nem" tartóztathatja» hanem keíetveíeh édes fe
leségét meg Jirätjd: feljebb 23. Mit gondolunk Jákób felöl? 
bizony , hű Deborát ollyan nágy ííráfsal temette , hogy a' 
Tserfa is, a’ melly alá tétette, Siralomnak Ts erfájának név ez- 
tetett; Ráchelt keícrvefebben (Íratta, mert fohá el-fem felejt
hette , még Halála elött-is így emlegette: Mßor Mezopotá
miából jónék, meg-hala Rácbei Kanaan földén az úton , mikor 
még egy niértfoldnyire volnék Éfratától; és el-temetém étet ott*

■ az Éfrdta út a mellett; melly immár mo[l Betlehemnek nevezte*
tik,- iMóf 48 : 7.

Á L К A L M AZT A T A Í

Mivel az idő Éólanom többet nem enged, térek az Alkal
maztatásra.

Leg elöBör-is: Légye, néhai Méltóságos Úri AÉÉony, hal
va előttünk Koporsóba tétetett Ráchelt az az , felíd és enge- 
delmes juhotska A’ ki mint Ráchef - nagy fájdalmibari-is meg- 
némúk mint з juhi és nem nyitótta-meg f áját* mint a bá
rány* Id ve át о io Páftors ellen'-, Hanem életét' fogyató , *s 
teliét haláloíon metélő nyavalyájibán úgy vifelte magát* 
mintegy íelid bárány , békeséges-tüféfsel fofiáfkodván; mi
kor azt' gon tolták máfok , hogy tsak alufikY Rácheli kínok
hoz haíonió nagy fájdalmi reá tódulván t tsendefen eluiyu-

go vek
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gövék az URban ; éppen Betleni Betlen mellett egy mért« 
földnytre lett terhes utazásában , itt Batziban , bé fiállott 
ös jófiá^ába» és örökös Hazába , a’ Koporsóba ; hagyván 
Éintén úgy $ mint Ráchel , fájdalmait miatt véletlenül efett 
váratlan halálával; Férjénekу igazán meg keferedett Jákobnak^ 
és tőle el maradott kedves Bénjáminnak, s édes jo Leánymak-is* 

.elégedendő gyáét Éiyekre' , , , .
Mafodßor: lilén tsuda gondvifeléséhcz ’s Atyai bölts 

igazgatásához Éoktatott, sót ifjúságodtól fogva nehéz pró
bákon, és külömb-külömb féle kísérteteken által tücmijakób, 
molt pétiig példáién kedves Rácheíednek tőled való hirtelen 
meg-válásával, és e réményletlen helyen , ’s lilén Ítéletinek 
idején efett váratlan, halálával, felette igen meg - íomóríttatotf 
Ur, К ÖL ÉSÉ RI SA M UEL Uram ! A- ki, mint hin
ten Jákob, kedves Rácheled mellett, halála óráján feni jelen 
néni lehettél , fém pétiig nyavalyájában távol léted miatt 
nem fegíthcttél; hanem mikor ide Hatzaba'3 mint Ábrahám 
Sára sátorába, érkeztél, halva találtad édes Sárádat: tudom, 
elfáradtál fohaßko dásidbanmégás nyugodalmat nem találtáli 
hanem Rácheled Koporsójára borulván , méltán azt mondhat
tad : faj nékem mofian! mert M UR egyik bánatomra más bá
natot adott. Jer. 4i: f. Efég bizonysági' keferüségednek in
nen JóakaröjidhoZ'küldött » ’s nagy bánattal tellyes Levele
id i meliyckben firánkozol Jobbal у ezt mondván : Szána
kozzatok rajtam', fánakozzdtok rajtám, óh! ti én barátim; 
mert az URnak kézé illet é enge met. RéC 19: ii. Mindazál- 
fal , e’ nagy bánatban-is végy vígáktalást: a’ kit keret Íílen, 
Így dorgáija-meg, és így híjjá keíerüségre , mint Jákobot; 
kövesd hát e’ példát у mivel már meg-hók kedves Rácheled, 
magadat ne epé£€édy nyugodjál meg az UR tettesében; mu
tasd jákóbi éeretetedec , itt Betlehl Betlenh'ez közel , régi CJri* 
Temető helyekre nézve, meliyckben Rácheled’1 Eleji temet
keztek , mintegy útfélen itt Éatzában\ tegyed Ráchélcdct a’ 
földnek gyomrába , boldog fel támadásnak jó reméhsége alaft, 
hogy nyűgödjék az ÜRban/ É? nehéz próbában pétiig maga
dat meg-tartóztasd Dávid Prófétával , mondván : Meg-némú- 
M URam r és mm nyitm-megaz én fámat , mert tüdőmé

JD i- hogy ezt



Щ) о № . , „
%ogy ezt mind te tselekedted; vedd et roUm öfi er ödst, mert 
kezednek fenyítéke miatt elfogytam. Sóit. 39: 10. Foháfikod- 
ya vefitegségbpn légy, halottakon-való firást ne tégy, ha tsapát* 
sply ’s váratlan halállal vette-is el Ifién femed gyönyörűségét. 
Ezek, 24: 16у 17. Tsak ez az igaz házafságbéli kötelefsé- 
gcd f hogy a* ki életében vók kedve« Ráchelad, annak halá- 
Tában-is (: a’ mint arra váló látom minden temetési kerületed:) 
tégy érdemiért tiíEtefséget: Emelj, mint Jákob, illy nagy 
keferüségedben-is Emlékezetes Követ, adván hálákat Iftennek, 
hpgy e1 Hazának illy rettenetes ítéleti között-is nem úgy te
lheted Richeledet, mint Tokákon mcgeíétt; nemi s útfélen % 
hanem fent helyen teheti, ’s emelheti temetése felett 0flop at, 
és jeles Követ у mellyrölfok fiái efitendökig BETHLEN JUDIT 
TEMETŐ HELYŰNEK neveztefsék ez a1 Hely.

Harmadfior : Meg-hala Ráchel § De , életben maradi 
Benőni, Filius dolaris / fájdalomnak és bánatnak hja , LÁZÁR 
jUMWUrfi: a kinek-is, ha tsak Rácheli fielídségü édes jó 
Annya hóit volna-meg, Bénjáminnaky főbb kéznek ’s áldásnak 
Ttjának hivattathatnék; De mivel Atya ’s Anya nélkül egye
dül maradott a’ régi Úri LÁZÁR Familiábany Bénómnaky az az, 
bánatnak 8 f ájdalomnak fijáttak méltán bivattathatik: még-is 
végy vígiÉtalást! x. Mert jó d férjfiunaky mikor ifjúságában 
mifeli tsz igát; Sirat 3: %j. %. Mert hagyott még Шеп ollyat,
a’ ki Bénjáminnáy jobb-kéznek fijáyá tehet, tsak kedvét kerefled.

Négy ed fér : Ráchel, holta után vált-meg két fi j ától: Es 
Uri Afekony pedig Jtét kedves Lgányitól: Az első nem annyi
ra Aryay mert él a* mellett, a’ kiért Attyát ’s Annyát még éle
tekben Шел törvénye kennt el hagyta; de, a’ hajadon Leá
nya Árva , ha meg-hal a? Annya , ugyan valójában Árva; 
bizony hát Árva LÁZÁR ANNA Kis-Afifiony ! Ez elölt, 
Z)ráfion у azt mondám temetéskor: Árvákká maradtunk Atya 
nélkül; mólt pedig mondhatom ezt: Gyáfiban járjatok Ie-hor- 
gadva у mintazy a’ ki az apnyátfiratja. Sóit. 35: 14. Mind- 
aziltal, még is lehet Atya ’s Anya nélkül való vígaEtaltatás- 
fok : I. Mert nem maradtatok árvául gyámoltalan kisded ko
rotokban : 2. Mert rendelt lilén ollyakat, a’ kik a’ meghóltt 
Ráf beinek irántatok való búsúlásábá ezt mondhatták: Hagyd-

ela ц
ú
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ti d té ArVájiddi, en el-tartom. Jer. 49 í í!. 3. Meít fdhá 
mcg-ncm hál az árváknak Attyok ; Azért Ifién előtt vigadják 
tok, mert Ö az Árv áknak Attyok. Sók. 68: 5,6".

Ötödfiör: Ide gyültt Űri Atyafiak, közelrol-váló kedves 
Rokoni ez URban boldogul kimúltt Úri Affonynak; sőt, 
mind Uri, ’s mind egyéb Renden lévő dikes Hallgatók, kik 
Ráchelnek illy reményieden * ’s mintegy útfélen.való temet- 
térését femetekkel látjátok ; ma, ebben a nehéz időbe Sz Pál 
Apofiolintését előttetek forgafsátok; És d mi kevés időtök még 
ide hátra vagyon, úgy éljetek e' világgal, mintha néni élnétek 
azzal; ha véfitek-is valamit, mintha nem bírnátok azt í a kik
nek feleségtek vagyon-is, úgy tartsátok, mintha nem volna; d 
kik firtok-is, mintha nem firnátok; d kik vígadtok-is, mintha 
mm vigadnátok. Látván e’ mái napon femetekkel,mint múlik« 
el e világnak fiépen kUrdjzoltt 's fejlett fines ábr ázatja. 1 Kór 75 
39, 30, 31. Kívánkozzatok hát Sz.Pállal, Fii. 1: 23. e teJlböU 

's innen e’ földről el-költózni, és d Krifiufsal lenni, mert 
d mindennél jobb; Ámen.

* ifi * * * * * * *

АЛЫ jil ’s mini giiioßotc az URtil ßarmaznak, 
IV* Mind életi 's mind halál keidben vannaki

Bölts tetfiése fierint mindenek változnak ;
Kedves és kedvetlen dolgok tőle folynak.

A' kire áldását egyfelől tér je fitt,
Másfelől dorgáló vefifiovel ferketiti i 
De ha tsapásinak árjában fete fiú.
Abban el-merülni éppen nem ere fitt,

Gfakran némelyeknek kívántt életekben,
Áldását fény leni mutatja dél fiínben;
De midin örömök nagyobb volna ebben,
Magához fólítja, 's vég lé fen örömben.

Velünk kófioltatta Ifién fiép áldását s
Valiink tsudáltatto mindenhatóságát s 
Velünk, midőn várnék dolgaink foly ását $
Akkor ragadá-el reménységünk mijét.

Mert
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Mert világ bajában el-fúr at t Anyánkat t 

Halhatatlanságot kereső Dajkánkat,
Midőn várnák vígan folyó órájinkat,
El-vövé, V borító gyáfba napjainkat.

Ráchel vélt, meg-mmúlt az UR keze alatt,
£>* volt á* /:/ el-nem faladt
Az UR hartza előtt; sőt inkább megr-maradt.
'S illy nagy próbában-is erős fivet tartan.

Ráchel volt bárányt fép felidségére,
Ráchel kiváltképpen termékeny ségére,
Ráchel Jákobjához való hűségére ,
Ráchel Magzatihoz való jó kedvére.

De miképpen Ráchel elhagyó Jákobot,
Elhagyó magzatit, 's holtával az ütőt 
Megüti ft elé , Jákob emelvén Qflopot,
^ mindeneknek hagyott nagy fomoruságot

Jaj fintén haknidképpen az útfélen,
£’ ш Rácbelünk-is jobbkori idején 
Hala-tneg , éltének hamar véget vetvén,
Jákobot \s Benjáminé Bénóniknak tévén.

Immár noha minket illy fonioruságban
Hagy ál egy reményünk illy véletlen gyáfban$
7> vigadj a ditsö fényes menny orfágban,
’•У halhatatlanságban tartó vígaságban*

Vigadj a* fentekhek Gyülekezctiben, -
Krifiusnak fent vérért váltiott féregében,
Vigadj amaz első - f ülőitek rendiben ,
Vigadj ffienednek fép ditséretiben.

Nyugodj á' femeknek fel - támadásokig,
/4л Angyal ferkento trombita faváig,
Nyugodj pdes Anyánk! nyugodj az ér újig!
Mi pedig tégedet emlegetünk holtig!

Meghóltt édes Annya Aftgqnyának utólió tiEtefség-íételére, 
’s Fiúi igaz indulatjának meg-mutatásári irta.

; Gyalakúd JÁNOS.
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