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Mint Kegyes és NAGY PATRÓNUS URAINAK, 
Fautorainak, Jó-akaróinak, és a* KRISTUS-
ban szeretö Lelki - Attyafiainak, 

Ó EXCELLENTZIÁJÁNAK, Ő NAGYSÁGOK-
N A K , és ö Kegyelmeknek, Tellyes Indulat-
tal, minden Szükséges Mennyei és Földi Aldá-
fok' szives Kívánásával 's Bizodalmafon 

Ajánlja az Egy-házi-
Szolga: M, L. 
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Könyörgés előtt énekeltetett a' LXXXIF. Sóltár. 
Prédikátzio előtt való Könyörgés. 

INVOCATJO. 

E HÁZ A' T E HÁZAD E' N É P A' 
TE Néped óh Szent - Háromság, JÉHOVA 
Egy ISTEN! E' Magad Házát töltse-bé hát 
Ditsöfégednek füfti, E'Népet szentellye-meg 

Lelkednek Kegyelme; hogyEz-is szentelhesse-meg Nevedet 
a' Tölled tanult okos egész ISTENi Tiszteletivel; szentellye 
számodra e' Hajlékot, szentellye Néked kivált magát JÉlö-
szent Templomul örökké ! Amen ! 

. Ditsöséges UR, Lélekben 's Igazságban álló Tisztele-
tet egyedül érdemlő ISTEN! Hálá- adásainknak, Könyör-
géfeinknek, Kéréfeinknek és Efedezéfeinknek; Tanul áfaink-
nak 's a' jó Tudományon épült KegyeíTégünk' gyakorláfának 
egy Fő-Czélya, mi ISTENniink! mi Atyánk! bizony 
mindenünk! 

Hathatós Ige jott-ki ínég régen szádbólaz iránt, hogy 
a' ffielly Helyet választasz, ott lakozik Nevednek emlékeze-
te, a'TeNépedis jó reggel felkelvén, oda vigye Áldozatait. 
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De valyon lakozhatnálé kézzel Matériákból épített Házban? 
imé az ég 's egeknek egei - is bé - nem foghatnak Tégedet! 
ugy vagyon, igaz beszéd ez minden ki - fogás - nélkül, de 
az-is igaz, hogy Te mintegy Magadot megalázván, le-eref2ke-
dél a* Bűnösökhöz, 's valohol a' Tiéid egybe-gyülnek a' JÉ-
SUS' Nevében, ott vagy Ígéreted szerént Kegyelmeiddel, 
öszve-kaptsolod jó Lelkedet ezeknek Lelkekkel, kötöd szive-
ket Magad Atyai szeretö szivedhez. 

No azért ferkeny-fel mi Ditsöségünk, detsaka'nagy 
ISTEN' ditsöitéfére, zendüly-meg szájunknak 's lelkünknek 
Hegedűje, de azis légyen ISTEN' Nevének éneklésére. 
Tisztelünk Uram a' Népek között, mert mind az égig fel-
magasztaltatott Jóságod, és mind a' felhőkig igaz-mondásod. 
Magasztaltafsál-fel az egeknek felette-is ISTEN ! és mind az 
egész földön légyen nagy Ditsöséged, a' Ki nem nézted Iz-
raelben a' bdnt, Jákób' maradékiban az álnokságot: nem 
hányád nékünk-is Magyar Izraeletskédnek szemeinkre fok há-
ládatlanságainkat, hanem meg-kegyelmezvén nékünk, itt sze-
retz lakozni Kegyelmednek ama példázolónál fokkal ditsosé-
gesebb Frigy-Ládájával; támasztottál köztünk Zorabábel lel-
kével buzgó Elöljárókat, Jófua FŐ-Papot követő szólgákot, 
kiket a' KÓsséggel edgyütt fel-indítván, biztatz, bátoritasz 
Őrök Igéddel és szent Lelkeddel, 's bé-küldöd Hajlékodba, 
hogy ott edgyütt dolgozzanak még a'nehéz időben-is. Aka-
rod e' szerént, hogy köztünk légyenek Tiszteletednek szent 
Helyei, midőn egyébütt fok hellyeken azok el-rontatnak-is; 
akarod hogy Beszéded' oktatása szerént véghez menyenek ott 
az eílvéli és reggeli Áldozatok; akarod hogy Prófétáid szól-
lyák szájadnak Igéit, tanítsák ítéleteidre a' népet, és az tu-
domány-nélkül el-ne veszszen. Ah ISTENnek hozzánk 
nyújtott nagy kónyörületeífége! a'Te Tiszteletednek ugyan-is 
illyen Hajlékai amaz igaz Béthel, ISTENnek Háza, és az-

oknak 
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oknak, kik az ott gyakorlandó ISTENi Tiszteletben gyö-
nyörködnek, menyország' Kapuja, hogy bé-menyenek azon 
a' Te Jobbod felöl való gyönyörűségeknek el-vételére. 

Oh nagy meg-tiszteltetése mind ez a' mi életünknek, 
és nagyra lött méltóztatása méltatlanságainknak, hogy min-
ket plántáltál oly helyre, holott Templomodba b-émehetünk, 
és meg-álhatnak lábaink szent Tornátzidban. Seregeknek 
ISTENE nagy ISTEN! Jákobnak ISTENe mi ISTENiink! 
kívánkozik-is ide a' mi Lelkünk, a' mí szivünk 's tértünk 
áhítozik, hogy bé-mutassuk magunkat Felségednek moít e' 
Templomodban, ezután pedig amaz örökké meg-maradó kéz-
nélkül épült Templombanis: bizony boldog az az ember, 
ki így lakozik Házadban és szüntelen tsak Teged' ditsér. 

Kely-fel Uram, jojj el ide eröd Ládájával, hova-is 
már béjött néped a' Te erőd altal; ne utály meg minket 
bűneinkért, mellyekkel azt érdemiettük volna, 's még annál-
ís nagyobbat, hogy mint régen Silóban Sátorodat, és Jéru-
sálemben Templomodat engedéd el-pusztitatní, ugy ez-ís pusz-
tájábart állanat, Haném mint eddig, hafonlóképen ezutánis 
légy kegyelmes nékünk magadért * és a' nékünk kegyelmet 
nyerő fel-kent KRISTUSodért 's légyen itt Dítsöségednek ál-
landó fészke. Halgass-meg Uram minket, ne zárd-bé 
kegyes Füleidet, mikor ismét igy szóllunk: E' Ház a' Te 
Házad, E' Nép Te Néped; E' Házat hát töltse-bé dítsö-
ségednek Füíti. 's a' t. Ameil. Mi - Atyánk, 's a' t. 

A Szent Tanítás' szent Matériája' Fel-olvasá-
sához előre való késziilet. 

Templomnak Ura! ATYA, FIU, SZENT - LÉLEK 
Ditsoségeá szent Háromság Egyeden-egy ISTEN! a' Te 
Tiszteflegedre és Tiszteletedre. Elö 
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Élő Templomok! Keresztyén Halgatóim! a' Ti Lelkei* 
tek valóságos Javára. 

TE Néma K'ö - Fa - Templom, a' Keresztyéni Rítushoz 
képeli illendő Fel-feenteltettetésedre: Az együgyű, de hiva-
talos Egy-házi szolga moít szent és Alkalmatosság szerint való 
Tanitáít akar tenni ISTEN' Kegyelme véle lévén, Melynek-is 

TextuíTa vagyon Haggéus Prófétziájában 
II. Rész. 4. 5. verfeiben, a' M. For-
dításhoz képeíl e' szerint. 

Moflan mindazáltal légy erős a' te dolgodban, Zcrobábel 
ezt mondja az UR, és erős légy te-is JéJua JéhoJa 
dáknak fia, ki fó Pap vagy; és erős légy te Joldnek 
minden Népe, ezt mondja az UR, és munkálódjatok 

mert én veletek vagyok, ezt mondja (t Seregeknek Ura. 
A Beszéd /érint, mellyel fogadász tettem néktek, mi-
kor ki-jöttetek Egyiptomból, és az Én Lelkem meg-marad 
bennetek, ne féllyetek. 

ELÓL JÁRÓ BESZÉD. 
J^Emplarii! ubi eftis Templariil Ti Templariufok, 

valakik Voltatok 's vólnátok, állyatok-elő, 
róllatok akarok moft előre valamit beszélleni 
Két féle Templárijlákot vagy Templáriufakat ha 
gyott emlékezetre fenn a' Hiíloria, mind 

ja' külső, mind pedig a' szent Hiftoriai írás. 
Az Edgyik rendbéliek máig-is fokaknak forognak szá-

jokban; azok Urunk' születéfe vitán a* Xl-dik. Százban ha-
talmaz 
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talmaztak volt el-igen. Templdriujoknak vagy Tmpkmjoknak-
neveztettek (mint fokán akarják) azért, mert kevés idő alatt 
fok Templomokat foglaltak-el, vetvén magok' birtokába; 
vagy (mint máfoknak tetzik) azért, mert Templomok mel-
let, 's tfak nem azokban lakoztak. Róllok továbbá ezeket 
irják -a' Hiftóriák: kevés ido alatt teméntelen fok gaz-
dagságokat gyűjtöttek rakásra szentség' szine alatt, hatalmok 
meg-nevekedett; nagy mefterséggel készitettek egy -ember-
képet, azt ugyan embernek le-nyuzott bőrével bé-boritották, 
a'szeme'ktipüjibe eleven szenet tévén meg-ujjitva mind anyí-
•szor, valahányszor máfoknak e' képet meg-mutatták, 's vé-
lelr Ifteni tisztelettel tisztekették; A' szuz Leányzókat el-ra-
gadózták, azokkal fertelmeskedtek; a' mely magzat e' tisz-
tátalanfágból származott, ha férjfi vólt, azt golvén meg-
sütötték, *s ennek'Sírjával az elébb említett képet meg-ken-
ték, hogy annál elevenebb szint mutaűon. El-hiszem kii-
lömben, hogy a' Templáriufok Hiíloriájához^ holmi bizony-
tolanfágokis ragadtatlak. Elég az hogy midőn bálványozáf-
fal, paráznafággal, gyilkoffággal, kivált gazdagfággal és erő-
hatalommal anyira mentek vólna ök, hogy a' Keresztyén 
HatalmaíFágoknak-is rettentéfekre volnának; tehát V-M Ke-
lemen Pápa szent igyekezettel ddmndtya okét, Frantzia Or-
szágnak-is Királya Philippus Pulcher.Q Szép Philep) tsak nem 
egy nap minyájan el-törli őket maga országában. A' Német 
's más országokbéii Templáriufok későbben vesztethettek - el 
sot némelyek Grátziát nyervén., más szerzetefek közibe 
avattattak. Hagyom e' szüntelen Templomofokat, kiket ISTEN 
a'Pápa's jó Keresztyén Királyok által el-töröltete, szóllok- — 

Más Rendbéli TempUriufokról, kik ISTEN' Ditsofégére 
épült szent Templomok -kórül voltak .munkáfok. Három rend-
bélieket találunk a' Sz. írásban főbb-képen illyeket. Epyik 
falamon Király, Ez épité a' Világ' Tsudái közzé méftán szám-

B láltat* 
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lakatható Jéruíalemí Templomot, mely munkát tőkéletefleg-
re vitt ó Hét esztéttdík alatt i Kir. FI. i, 37, 38. Mdszk 
Zorobábel 's melletejófua Fo-Pap, kik-is a'Babilóniai Fog-
fágkor el-romlott Jéru'sálembéli Templom' meg-épitéfében egész 
hi'iféggel izzadtak, szabadfágot 's némií-némuK.Őltféget-is nyer-
vén és vévén rá a Káldeai Királytól a' fogfág Után.- Menyi 
idő alatt állították pedig helyre a' Templomot? nem elég 
bizonyos. Jófef Bijlcrikus hét vagy kilentz esztendoket 
számlál, nyomozhattyuk az Efdrásból Rész: FI. hogy azok 
az Esztendők nem igen íbkak, mellyeken a' munka folyt, 
többre mégyen az, hogy ottan-ottan meg-gátoltatnak vala az 
irigy Ellenfégtől e' szent munkában. Harmadik Héródes, maga 
kulomben egy igen Nequam rofesz ember, ha szent munkát 
tettis: ez hogy a' *Sidóknak szivét magához húzza, felyebb 
magasztalta a' Jeru'sálemi Templom' falait 's igen szépen meg-
ékefitette, anyira, hogy Herodianum Templomnak-is nevez-
ték ezért fok írók, mintha tsak nem fundamentomából o 
építette vólna. 

E' három rendbéli Templariufok Templom -építők kö-
zött moít el-halgatom az elsőt Salomont; az utóisót-is Héró-
dejl, feóllok tsak a' középben emlittettekről, mert az UR, 
a' JEHOVA - is azokat szólitya - meg a' Textusban. 
Függés. Mikor pedig igy ferkenti Iften Haggéus által őket > 
arra ő Felfégének nagy okai vóltak. Egyik az, mert a' 
Kornyékben lakó fél 'Sidó, *s fél Pogány Samariaiak íokaft 
nyughatatlankodtattyák vala Őket a' jó^ igyekezetben. Mdfik 
az, mert mikor tsendeífégek vólt-is tölíök, az alatt némely 
fngfágból már haza jött 'Sidók inkább tsak magok különös 
dolgaikhoz láttak, palotáikat ékesgették, az I S T E N ét hát 
megé vetették. Meg-mutattya hát ISTEN, hogy addig hí-
jában szántanak vetnek, mig elébb az ISTEN' Házát meg-

nem 
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nem építik, 's ily' tanátfot ád: Ha ugy akarnak, hogy fo-
kát: araszanak, borok olajjok bovon teremjén, vifellyenek te-
hát; elébb az IsTENére gondot Hagg: I. Harmadik az, mert 
miinekutánna jól rá veték-is kezeiket az építésre, tehát né; 

mellyek az igen óreg'Sidók közzul, kik látták vólt ̂  az első 
Templom'Ditsóségét, meg-szomorodának, vévén eszékbe, e' 
máfödik koránt fem érne az első Templommal. Hogy azért 
itt-is el-ne tsugedjenek, Letzkénk után v. 9. vigasztallya 
ISTEN Népét azzal a' drága ígérettel, hogy nagyobb lészen 
ennek Ditsusége az elsőnek DitsÖségénel, m i v e l ebben jelen-
nék-meg a' Mefliás a' Lélek'BékeíTégévei. Tsak tegyék fél-
re azért efféle roszsz vélekedéseiket 's ugyan emberül rajta 
légyenek a'Munkán, mert az ISTEN.is vélek lészen. Melly 
már a* Matéria. % 

Swnmdfon, Serkenti ISTEN a' Fogságból haza jött egész 
Népet Elól-járóival egybe a'Templom' ujjonnan lejendó meg-
épitéfére, ígérvén nékiek Maga fegilto 's megőriző kegyel-
mes jelen-létét. 

Részek. Van itt I. Hathatos ferkentés a4 Fogságból haza 
jott 'Sidó köfleghez annak Ellöljáróival egybe, az elrontatott 
Jérusálemi Templom' meg-épitésére. II. ígéret-tétele ISTEN-
nek fegedelme és az épitök mellet kegyelmes jelenléte felöl. 
Ti azért" K K . HH. kik e' meg-ujjittatott 's holmikre néz-
ve tsak - nem ujjá lett Fagarafi Réforniáturn Máfodik Tem-
plomban meg-jelentetek, ennek moílani Ditsóségét láttyátok, 
az elébbeni-is, miben állót, tudjátok; mig e' szent Matériát, 
(mely Ítéletem szerint igen illik'e' Templom moílani Fel-
szenteléfére) magyarázom, idvefféges hasznokra Alkalmaz-
tatom , figyelmetefek légyetek. Az .után el-probálom a' kü-
lönös Alkalmaztatáílis; ha várakozástoknak eleget nem tehet-
nék ebben, tudotlanságomnak, ne nem - akaráfomnak tulaj-
donítsátok 's meg-botsáflatok. 

B » Máfo-
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MAGYARÁZAT. 
H H ; ' i. i é f a 

Itt vala a' Serkentés, mélyben nému-nému személyek foglal-
tatnak-bé; Láffuk elsöben-is hát a' femélyekeí. Mi értelmű 's 

czélu légyen a' Serkentés? az osztán ónként meg-tetzik. A* 
femélyek-is pedig itt nem egy rendbéliek , mert vágynák. 

A. Szállók, Ez illyen szólló személyek között az i. Az 
ISTEN, személye szerént az ATYA, mint minden Kor-
nyül álló igazfágok bizonyittyák, alább világos abban-is 
meg-fogjuk érteni. A* Próféta JEHOVÁnak nevezi* 
oly tisztefleget 's Ditsöséget foglal magában, rrtelly te-
remtett-állatot éppen nem illet. Tsak e' mi Letzkénkben 
háromszor találtatik-meg e' név, fontos ok 's idvefféges 
titok nélkül, el-hidjétek, nints. Hogy pedig E'JEHOVA 
ISTEN szóll itt főbb* képen, 's maga unszol a' munkára,-
abbólis a' jo-ki: a' Templom nein máfé, hanem tsak az 
ISTENé, a.- Haggéus. b pedig szólván, nem magáé-
ból, hanem a' Jehováéból szóll; nem maga, hanem az 
UR' dolgában szóll. Ki vólt ennek Apja Annya; mi 
állapotban élt, mig Prófétája lett a' nagy ISTENnek? az 
efféléket ha meg-nem iratta a' Sz-Lélek, hijjában szor-
galmatoskodunk mi-is nieg-tudáfokban. Elég azt tudnunk 
o igaz Próféta 's ISTEN' Követe volt az Emberekhez 1. 
Rész: v. 13. Tudjuk azt-is, hogy az o neve ÓrVendeteJl 
's- ISTENnek vígan InneplÓt tészen. ISTEN'bólts igazga-
tásának tarthattyuk, hogy ennek az Embernek Környül-
metéltetéfekor ez, nem más név adatott vólt. Három 
Próféták szóllottanak a' Bab : Fogság után: Haggéus Za-
kariás *s Malakiás ; ezek között rendre nézve első ez a' 
miénk, kinek valamint neve jó-kedvűt 's 'örvendezői tészen,. 

ugy 
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ugy a'Profétziája-is nem foglal magába Fogfággal 's egyéb 
feomoroÍtéletekkel való fényegetödzéft,némád eló gyász-
ra 's íiralomra való hiváíl 'sa' t. hanem örömet, vigfdgot, nyu-
godalmat békeféget. Mitsoda Óröm lehet vala közelebb 
az, hogy moft ferkenti a' népet Templom' meg-épitéfére? 
ígérvén tsalhatatlanul ISTEN' kegyelmes jelenlecét min-
denekben. 

B. Á kikhez, fió adatott. Ezek között az i. Zorobdbel, 
ki béiratott a' JÉSUS Gyenelogy iájába - is Mát: I. holott-is 
Salátbiel Fiának neveztetik, de i Kronik: 111. 19- Pédájd-
inak. Éz külö'mbfég vagy azért van, hogy Zorobábeínek 
kettő volt az Apja,edgyik (:Naturálistermészeti, ki Ótet 
nemzette, a' máfik ( Legális ) ki ötet íiáva fogodván tu-
torfág alatt nevelte vóltta. Vagy a' Zorobábel Apját két 
nevel nevezték, egyik 1. Kron: III. a* máfik Mát: I. je-
gyeztetett-fel; ilíyen példa elég van a' szent Krónikában és 
Gyenelogyidban; ha a' régi ide tartozó iráfok kezünknél vol-
nának, többet tudnék erre felelni,, de a' Sz. Léíek nem tar-
tottá szükfégesnek azokat fenn hagyatni. Elég légyen hát 
rólla-is itt raoít ezeket tudnunk, hogy Zorobábel volt ( a 0 
Nemzetiségére nézve 'Sidó. (b.~) Jllapotjdhoz képeli elébb Fo-
goly, moíl szabados. (7.) Hivatala szerént Juda Nemzetének 
Fejedelme, Jékónias Király' maradéki közül való, és- igy 
Királyi magzat. De tartsd-meg, hogy tsak Fejedelem még-
is I. Rész: v. 2. nem pedig Király, mert a' Fogfág után el-
vólt vétetve Judától a' Királyi Páltza, ugy-is kellet annak 
lenni a' Jákob' jovendöléfe szerént' 1 Mof: XLIX. 10. 2. 
Jujiia Fö-Papy kinek itt Attyais meg-nevéztetik. Neveze-
tes Kegyes ember mindez a' Pap, mind elébb a' vezér Zo-
robábel, mindenik igazgatója a' Fagságból haza-j'itteknek, 
amaz a' Lelkiekben, ez a' külsőkben; de mindenik-is jeles 
Péidázolója a' JÉSV$>KRISTUSnak; mert a' miképen egyik 

J3 3 Vifcfcá-
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viszsza - hozta a' népet Babilonból és a' máfik áldozik vala, 
igy a' KRISTUS - is ki-hozta maga népét a' lelki Bábelből, 
és meg áldozta magát ezért ISTENnek. 3. Az egé/Nép, 
mely a' Fogfágból hazza jött vala, 's ugyan ezeket ferkenti 
ISTEN a' Haggéus által inkább, lévén annak több akadé-
ka a' szent igyekezet előtt. 

De mikepen és mire ferkentetnek e' három rend-bé-
' liek? Felelet: az igy Íratott-meg: Moflan mind-azáltal légy 

erős te Zorobábel: légy erős te Jófua fo-Pap, légy erős te föld-
nek egéf népe és munkálódjatok, mintha mondotta vólna: mojlan 
midőn a' jó munkához fogtatok: mojlan ha szintén anyi ba-
joskodáfokkal fogattattatokis környul , le-ne tegjétek Házam' 
meg-épitéféről fe kezeiteket fe igyekezeteteket, hanem légye-
tek eröjjek, erosödgjetek~meg. az az: bszzatok Bennem, remén-
fégteket veífétek az én Nevemben,' és ilíyen meg erősö-
dött bizadalomban e' munkát mind addig folytaszatok, mig 
végire hajtyátok. At hoc opus hic labor \ nagy dolog vala 
ezt meg-fog adni: mert hol a'pénz 's egyéb fegiltfég? vagy 
ha az efféle meg-yólnais, szomszédban lakik az irigy ellen-
fég, a'számos Samariaiak, kiknek némely ElÓl-járói, mint a* 
Tatténai és Sétarboznai még sírtaxerxes Királyrais rá irnak, 
hogy a' Sidókat igyekezetekben meg-gátolya, mint az Esdrás 
Konyvébol látyuk. Ezeket <s a' tébb efféle minden Akadé-
kokat el-háritja már ISTEN niaga Kegyelmes ígéretével, igy 
szőlván a' 

II. Részben: 
Ne féllyetek, mert Én veletek vagyok, a' Beföd fierént, 

mellyel fogaddft tettem néktek, mikor kijöttetek Egyiptomból, és az 
Én Lelkem meg-marad bennetek. Oh ISTENnek nagy le-eresz-
kedéfe a' bűnöshöz! hiszem néki minden szava igazíag esküvés 
és fogadkozás»nélkülis. 's im mivel fegilli az emberi hihetet-

lenféget 
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íenféget nagy erötelenféget, fogadkozik, hogy mi inkább ra-
gaszkodhaífunk Hozzá. Nem mégyek-ki itt arra moíl, ha az a* 
szó és nevezet, melly Magyarul Egyiptomnak forditatott, tsak azt 
a' tulojdon-képen való Egyiptomot jelenti-e, mely Afrikában 
van, és a' Veres-Tenger mellet el-nyulik; igen jó termo Föld, 
az ISTEN Izraele-is itt lévén egykor fogfágban ? vagy pedig 
ugyan e' nevezet Af\ánik azt a' részét-is magában foglalya, hon-
nan moíl viszsza jott a' Templom' épitŐ 'Sidóság, t. i. Kál-
déát, Babilóniát; és igy az ISTEN'-fogadásbéli igérete-is melyet 
Letzkénk emleget* tsak minapi vólna, nem pedig ekkori, mikor 
Mófes vezérléfe alatt a' nép kijött az Egyiptomi fogfágból. 
Ezt a' vél ekedéit ónként által-adom a' tudós Kritikufoknak, 
rágódjanak rajta. Én a' szent egyugyuféggeí maradván, 's a' 
Theoíogufoknak nagy számátkÓvetvén/endremár itt azokat vé-
szem-fel, mellyekkel ISTEN1 ferszenti 's ugyan rá biztattya ma-
ga népét a' Templom' ujjolag váló meg-épitésére. Itt pedig az 

A. Első ez: Ne fittyetek. cHa ki jól meg-oívaíTa az Es-
drás Könyvét által-Iáttya konyen, mely igen háborgattat-
tak a' szegény 'Sídók a' környékben lakó Samarítánusok-
tól, máfoktól-is. És-ez oly Mértékben vólt* hogy mikor 
ISTEN némely Káldéai Királyok' szivét arra birta-is, hogy 
Ók Diplomával meg-eröfitették e' Templom* szabadofon 
íeheto meg epitetéfét, még akkqr-is nem szüntek-meg a' 
'Sidókkal való ellenkezéítól:mely miá a'munká' folyáfakor-
is nap elég vólt ollyan, mellyen egyik kezekben fegyvert, 
másikban pedig Ma-szert kelletett tartaniok. Kellett hát ide 
az Illeni biztató szó: Ne fittyetek, mintha igy szóllott vólna: 
ha szintén enyi 's még több Ellenfégeitekkel lenne-is bajos-
kodáílok, mindazáltal hátra a' munkától ne-állyatok, mert 

0. Én veletek vagyok. És ez a' máfodik ok arra 's ferkentés, 
hogy tsak fajta légyenek a' munkán. A' ki ezt igéri, az személy 
szerint az Atya-Iílen. Éti le/ek hát veletek, az az: minthogy 
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parantsolatomból kezdettetek az építéshez, tudgyátok-meg, 
ugyan az Én fegiltségem 's kegyelmes jelen-létem által-is foly-
tattyátok azt a' végig, akármint dühüsködjenek eílenfégeitek. 
Avagy félhetnéteké hát valamitől? hiszem Én tsak jTiólIottain 
's hathatós akaratommal teremtettem ez egész vílágot-is, len-
ki ellent jiem vethetett, keresztul nem álhatott; szóllottara 
moítis e' Templom' megépitetéfe felöl, ki álhatna ma-ishát 
ellenem? veletek lészek 's ugyan az Én Kezeim dolgod-
nak; ezt majd észre vehetitek abból, hogy a' munka szem-
látom^ft szaparodik, no mindeneknek tsudájára.; Nyilván 
úgyis olvaífuk a' sz. Hiíloriából, hogy éppen ily' fiikeres 
ereje vólt az ISTEN' ígérő és biztató szayának, mint én 
moll magyarázám. Folyt talám hoszszab;ban-is ez a' biztató 
Orátzió, ha meg-nem iratott-i?, 
C. A' Harmadik biztató 's bátorító szó ez: veletek lészek 

d Befödförént, vagy a' Beföddel, mellyet tettem, wiikorEgyi-
ptomból kijöttetek. Nem tudom nyilván, hol járt a' Ma-
gyar Fordító elméje a' Beföd fordításban, mert ahoz-ké-
ped két-képpen-is lehetne magyarázni, mind ( Perfonale 
Verbumxz) Szmélyt jelentő Jgére, mind QOrganicumxa) 
feáj és szóbéli beszédre. De tudom, m i a' tiszta igazság és 
a' Sz-Lélek' Prófétá altal szólló czéllya, azt tartozom tsak 
elő-adni. Kérdés: Mitsoda Beszéd hát ez? Fel: A' Kri-
ílus Beftédnek, másként Igének néhány helyeken nevezte-
tik a' Sz. írásban, kivált az Ő Felfége Tanítványa amasze-
relmes János Évangyeliomában 's egyéb szent Iráfaiban sze-
rette igy nevezni o'tet. Méltán-is Ige a' Krillus. mert (a 
Szóllott, Igézet (hogy ugy szollyak ) az ő Teílamentom-
banis az Atyáknak Prófétáknak, 's általok a'Népnek, mer,t 
(b.) Ó az, ki az Atyának titkos akarattyát idyeífégünk 
iránt ki-beszéllette ki-igézte. mert ( f S valamint a' szófréli 
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Ige a' szájból ki-jó, ki-születik, igy az Atya Iftentól a'Fi" 
11-is természet szerint szuletík, 's illyen okon ó ortzája' ki" 
szakasztott., ki - metzet Bélyegének-is mondatik 'Sid. i: a* 
hogy moft egyebeket el-halgalTak. Ha itt a' Befédet nem 
a' Kriftusra, hanem tsak szóbéli befödre magyarázná vala-
ki, az el-rontaná az eredeti szent Beti'í' erejét, 's abban 
ki-fejeztetett valófágot, mert mindennikhez képeft nyil-
ván ezt igéri az Atya: Én vagyok veletek és amaz Örök 
Ige, ki által 's kire nézve szovetíeget kötöttem még régen 
Egyiptomból kijött régi Eleitekkel 's Őbeléjek foglalva ve-
letek-is ugyan akkor. Már pedig vefllik Ószve tsak az ide 
tartazó ó Teftamentombéli Lokufokat, ismét az ide tarta-
zó Uj Teftamentomiakkal, nem tsak az azigazfág tündök-
lik-ki, hogy az Atya Fia a' Kriltus örökké vólt, és igy 
-az O Teílamentomban-is meg-tpflesuléfe előtt; nem-is tsak 
az, hogy a'Kriílus mint JEHOVA Angyal hazta-ki Egyi-
ptomból a' népet, ki-adta^osztán a'Törvényt Tsek 7. hanem 
az-is, hogy a' szóvetség köttetett, és abbabé-foglalt Kegyel-
mes ígéretek, lettek ez Igére nézve és.0 altala: melyszo-
vetség-kotés igy eük a' Szent Lélek* StiluíTához^ képeft: 
fisdus fecavj, az az: Áldozatok fel-vagdalásával kottóttem 
szövetséget. Tudjuk pedig, hogy minden véres, tágos, 
feldarabolt áldozatok a' Kriftusra mutattak. A' honnan 
ujjabban világosodik, hogy ez Ige, Beföd a'Kriftus. No 
már mivel lehet vala inkább biztatni a' népet, és unszol-
niazépitéfre, mint ezzel az Őrók Igével* a' ki Templom-
nak Ura, hogy ne fegillenémég hát az aztepitoketis? 

D. A' Negyedik biztató szó 's ígéret ez: Az in Lelkem 
meg-marod bennetek. Vagy: veletek léfök az Én Lelkemmel. 
Valamint ?z Ige személyitt, ygy a5 Lélek-is ISTENi sze- • 
mély , az Atyának és Fiúnak Lelke, a' Sz. Lélek ISTI jV: 
Bizonyofon ezt igéri hát itt ISTEN: Tsak ti rajta légyé. 
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tek e' szent Munkán, Én ti Atyátok, ki bűneitekért meg-
veszszóztelek és fogfágra küldöttetek volt titeket, már 
meg-kegyelmezvén, oltalomnak fala lészek mellettetek. 
Az Én Fiam is az Ige, ki eddíg-is drága dolgokat szóllott 
Atyáitoknak 's néktek-is, meg-áll bennetek, 's mint Köz-
benjáró Szóval 's valófággal forgattya ügyeteket; Teft-
ben-is hamar meg-jelenvén, bé-jó e'Maga Templomába, 's 
igy^ ennek fokkal nagyobb leszsz ditsoíege mint vólt az 
első Templomnak v. 10. De az Én Lelkem-is, ki erős-
ítésnek, vigasztalásnak 's bátoritásnak-is Lelke ugy meg-
erjfit, hogy ne félhefletek ellenfégeitektől; sot e'Tem-
plom megmarad mind a'dig,. mig az ezt gyakoriandókra, 
E'nek az. énLelkemnek bovséges Ajándéki ki-toltettetnek.-

ALKALMAZTATÁSOK. 
A.. A Hitre 's fent Tudományban Óregbedéfre. Mind ezek-

ből folynak illyen meg-tartásra méltó* Tudományok, 
(tf.) Minthogy ya Szent Háromfág, az Igaz ISTEN terméfetire 

tartozikyS ennektudáfa és hivéfe ki-fogás-nélkül JTükféges az id-
vejfégre, ezért az Embereket fereto ISTEN eleitol fogva ta-
nította okét erre. Moll ennek bizonyitáfára tsak ezeket 
említem, i. Tudta ezt Ádám az Épség' állapottyában, ki 
maga rendében tökéletes tudómányu vala, illyen kulom-
ben nem lészsz vala. Tudta a' bűnös állapotban-is, és 
meg-érté jól, hogy az Atya szent Fia által vevé fel a' ke-
gyelem'szövetségére; kit már nem tsak ISTENének, ha-
nem Közbenjárójának-is vallott, ugy mint a' ki magára öl-
tözvén az emberi természetet, lenne az Órdög, fejét meg-
rontó Aszszonyi-állatnak áldott Magva, i Mós. 3. 15. 
Hogy a' Sz. Lélek ISTEN vitetett vizek felett a' Terem-
téskor,, diszes ékeíTéget adott e'világnak, aztis megrlehet. 

Ádám. 
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Ádám adta által maradékinak, osztan meg-irta Mófes; hi-
szem pedig azt-is e' mellet, hogy valamint a' tóbb Prófé-
táknak, ugy Mósésnek-is mindeneket a' Sz. Lélek diktált 
pennájára. 2. Az Sz. Atyák' idejében igen esméretes vólt 
e' menyei Tudomány: tsak az egy Noéról Íratott Sz. His-
tóriát olvafd bátor, egybe vetve az Uj Teftamentomi citá-
tziókkal, ezt igy találod. 3. A'Próféták idejekben már, 
mikor egyebekre nézve-is szaparodott a' Jelentés, a' Há-
rom ISTENi személyeknek nevei, és a'Kegyelem1 rendi-
ben mindenik személynek munkái-is világoífabban hirdet-
tettek. A' Haggéus valósággal ezt ada tudtunkra a' Letzké-
ben. De 4. az Uj Teílamentomban, mikor a' Fiu az Atyát-
ki-beszellette, az Atya a' Fiu Ditsoségét bov fényre hoz-
ta, a'Fiu a' Sz. Lelket Ígérete szerént elkuldötte; e' mel-
let minden idveílegunkre tartozó titkok ki-magyaráztattak 
a' Czérémóníák'fedele el-vétetett, a'fhomály világolfágra 
által változtatott; ekkor mondom az ó'rokké imádandó Sz. 
Háromság' titkos Tudómánya-is inkább ki-világositatott. 
Egy szóval, mindenkor hirdettetett ugy, mint az Oecono-
mia kívánta. 

•Qb) Valaki hafinos foíyáfát 's megáldatott végét akarja Ütni dol-
gának, fukfég hogy a' Szent Háromf ág egy ISTÉN nevében 
's JegtltfégÜl való bivdfával fogjon ahoz. A' 'Sóltárok kőzt 
XV. Gráditsos Ének vagyon; egyike azoknak, úgymint 
a' CXXVII-dik• 'Sóltár Salamonnak tulajdonitatik, ott pedig 
azt állattya a' Bolts: Hijjában építenek az épitok, ha az UR 
nem épiti a' Házat; elhiszem máfokkal edgyütt, mikor Salo-
mon ezt irta, éppen a' mi Tudományunk vólt elméjén, 
's az Uron értette a'Fiút és a'Sz. Lelket is: ugyan-is mi-
dőn Péld: IX. ama' hét oszlopokon épült titkos értelmű 
Házról fokát beszéllett vólna, ott ennek épitéfét tulajdo-
nitya ú Fo-BoltJefégnek, ki-is bizonyai az Atyának Fia, de a' 
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szu munkás Sz.' Lelke által,, a' hol pedig a' Fiu és Sz* 
Lélek van, az Atya-is ott van, mert e' Három ISTEN* 
személy meg-osztalhatatlan egy ISTENi Állat. Im hol van 
hát már a' Fo Épito Mefter! a' Szent ISTEN; az ember 
magától meg-fem mozdulhat, valamint egyék munkára, 
ügy az épitésre-is azért nem szukségefe e' Három ISTENi 
szeraélyeknek fegiltsége? de midőn ezt kérdem, ki nem 
láttya azonban a' Tudománynak-is igazságát? 2. Nyil-
ván Letzkénkb' I e' tündöklik-ki, mert itt az Atya a' 
Népet Elöljáróival egybe ferkenti az építésre, ígérvén 
maga', Fia' és Sz. Lelke' fegikségét: bizonyíag már ez ar-
ra, hogy másként elo-menetele annak nem-is lehetne. 3* 
Ez okon meg intettünk arra, valamit kérünk 's tselek-
szunk, tselekedjük azt a' JESUS' Nevében, ki igy sz ól-
lá Ján: XV. 5. Nálam-nélkul jhmúi nem mivelhettek. 

Cc.) Templomokot tsak a Szent Tláromfág egy ISTEN' téte-
leiére lehet 's kell fenteim. 1. Tagadhatatlan dolog, hogy 
a' Sz. Sátor, azután a' Jéruíaíemi Templom; az uj Tefta-

- mentombah pedig azok a' szembe Ótlcldo formáfabb Tem-
plomok, melyek a' Keresztyének álfal készitetrek, hamar 
nagy Konftantinus Császár után a' negyedik Sékuluirban, 
a'végre készültek, hogy azokban gya'karoltaíTék az ISTE-
Ni-tisztelet, az Sz- írás hirdetteffék, a' nép imádkozzék, 
Sakramentomok ki-szolgáltattaflanak s a' t. Már pedig tsak 
a' JEHOVA méltó arra a' tiszteíetre; ki-is három szemé-
lyu egy ISTENi Állat, a' Biblia-is dvé, az illyen Sz, Ház-
ís, az oda gyulö Nép-is Ján: 11. 16. Tehát a' Templo-
mok-is tsak ez ISTEN' tiszteíetire 's nevének áedicéltathat-
mk szenteírethetnek. Tudom jól én-is az Ékkléfiai Hiíto-
riából, mikor 's mi fundamentomon tsuszott-be egyéb a' 
Keresztyénység kuzi? 2. A'Zorobábel idejében megépült 
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Templom hogy a' Sz. Háromságé vólt meg-tetzik ezefcbol-
is: Az Atyáé vólt, melyről fenki nem kételkedik. Vólt 
a' Fiué-is, lásd Maiak: III. i. 's bizony e' betű szerént 
való Templomban-is fokszor jelent-meg Teliének napjai-
ban, ám ezért-is vólt ez fokkal nagyobb ditsöségu az el-
sőnél. A' Sz. Lélek-is éppen ugy, ki a' KRISTUS' meg-
váltottiban, mint Magá Templomában mondatik lakozni 
i Kori III. és VI: hiszem pedig Sz. Lélek' Templomának 
neveztetvén a' Hivek, ezzel tekintet van a' régi szent 
Sátorra ós Jérufálemi Templomra, ugy mint a' mellyek 
példái voltak a' Menyei Tem plomnak-is, aztJj Teílámen-
tomi Hiveknek-is: de a'valóságos Templomok, t. i. a' Hi-
vek, a' Sz.- Lélek ISTEN é, tehát a' példázolóhoz-is jus-
sa vólt e' szent ISTENnek. 

(_d. y Hamar az ISTEN dolga mindenekben. Vedd-fel 
Tiz, husz 's több esztendokig-is fokszor el-perel két fél: a' 
Caufa egy székröl másra appeUáltatik, még fem tudják el-
d'jteni: azonban egy Halált kuld Iílen közökbe, az Inger ál, 
's ottan vége szakad a' pernek. Egyekbenis hamar tselekszik 
ÓFelfége:e'világot teremté nem esztendeig, esztendőkig, ha-
nem hat napokon, de egy szem pillantás alatt-is teremtheti 
vala, ha tetzett vólna. Maradjanak azonban az effélék. 
( a . ) Tsak a' Materiánkhoz képeit akarok bizonyítani: a* 
Jérufálemi Templom menyi esztendokig hevere porában 
hamvában? tudhattyuk a' szent Hiílóriából. Im moíl 
fel-inditya a' Népet Elöljáróival egybe annak meg-épitéséreí 
kevés a' pénz's egyéb költség, hogy-is és mije-is lehet va-
la annak a' fok ideig fogságban nyomorgó minden honumai-
/o7meg-fosztatottnépnek? e'kivillfokaz akadék, oldalos-
Iag az irigy ellenség. Azonban ISTEN mindeneket ugy 
el-rendel, a' sziveketug^igazgattya, még a'Pogány Mo. 
flárkájéc-is arra birja, a' költséget csudálatoson ki-szolgáltat-
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tya, az ellenséget meg-zobolazza, hogy ha fzintén egy 
kézben fegyvert, máfikban mufzert keíletett-is tartamok, 
még-is a' Templom hamar el-kéfzul, kórülbé mint egy négy 
efztendok alatt, mint nyomozhattyuk Esdr: VI. 's Fel-if 
fenteltetik mindjárt, v. 16. Mely annál tsudább, hogy 
Pogány Király uralkodik vala a' 'Sidóságon ekkor. Ki vólt 
pedig az név fzerént? Látom fok hartzot tartanak e' felett 
a' Tudófok; én moft e' Matériában hogy bé raerulyek, 
az idő" fem engedi. 

(e.) Akkor mégyen faparán elo köztünk az ISTEN' dolga, mi-
kor azt a' Magiflratus, Papok 's egéf köjfég meg-egyezve 's ugyan 
fivefen fogják Meg-tetzik ezekből ( i ) Ők együtt Atyafiak 
az Úrban, már pedig a' CXXXIII-dik 'Sóltár fzerint ugy 
parantsolya ISTEN az áldáíl rájok 's ugy ád elo-menetelt 
munkájokban, ha ok meg-egyeznek. 0 0 A' Mófes és 
Áron, a' Sámuel és Saul (mig t. i. Saul el-nem tére a' 
jó útról) Konílantinus Theodófius Tsáfzárok', és Ambro-
fius Doólor' példáiról, £kiknek idejekben az ISTEN'Há-
za'Dolgai virágoztanak jó előmenetelekkel) eleget befzél-
hetnék itt, de fokra menne. Légyen bizonyság a' moíla-
ni Matériánk: Templom építés vala a' fo dolog, ISTFN' 
dolga pedig ez; rakarja ezt Zorobábel, a' Pap ki-nem húz-
za az élét, a'Köffég halván ISTEN' fzavát, fel-buzdul, a' 
fzent munkát egy fzivel's kézzel fogják, ámhamar-is vé-
gére hajtyák. Ma miért nintsen ez igy mindenütt, talám 
kerdhetnok? erre azt mondanod nem elég, hogy az idó 
nehéz, mert tsak nem nehezebb, mint vólt Haggéus ide-
jében- Egyeznék-meg tsak jól az elébb ki-neyezett három 
Status, mérem mondani, jobban menne-elo köztünk az 
Urnák dolga. Da Domine Theodofios & habebis Ambrofios: 
da utrumque &c. Adj Uram jó Patronusokat, 's igy léfz-
nek jó Papok; de adj jó Papokat, jó Halgatókat egy-
szersmind, Ékkléfiád' dolga igy mégyen jobban-eló. 
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B. A KegyeJJegben való gyakoroltatásra. Fordítsuk ezeket 
már kőzelebbröl-is magunk' Hasznára. Tisztunk az ed-
dig valók szerént: 

(a.) Hogy a' Szent Háromságot tartsuk ezu'án-is idveíféges 
Tudományuknak, ugy mint a' melynek hivése-nélkül nints id-
vesség; a' ki ezt mind végig meg-átal kodással tsak emberi talál-

v mánynak mondja, átok az; mind az O, mind Uj Teílamen-
tomban tanította ISTEN erre az övéit. Hogy moíl régibb 
időre ne mennyek, jól tudta ezt Haggéus 's az o idejebéli 
jó 'Sidóság. URunk JÉSUS ki-kuldvén prédikállani Tanít-
ványait, leg első gondjok nékíek a' vólt, hogy ezt tanítsák 
Mát;- XXVIII. mert hogy Ez Három személyü Egy ISTEN, 
Nevében kellett meg-keresztelni a' Hijendöket, fel-tészi azt 
hogy' elslben meg-kellet tanítani okét Ennek igáz efméreté-
re. Ezt valaki hiszed vallod, ne tarts attól, hogy Trinita-
rius lészeszsz, koránt fem, hanem tsak Tri-Únitarius, azaz 
nem Három fftint, hanem Három személyü egyetlen - egyet 
efmerfe és tisztelsz„ mert ISTEN egynél több nints 's nem-
is lehet. 

(b.) Valamit naponként szóvaí 's tselekedettel véghez vi-
sziink, tsak Ez ISTEN' nevé' fegiltfégül való hiváfával és 
az ö Ditsdfégére tselekedjük; hiszem az egész világot 's 
minket-it arra teremtett o, mely szép pedig, mikor a' Te-
remtőnek 's Teremtett állatoknak Czéllya meg-egyez; mely 
szép hát, ha tsak különös házad 's kúnyód-is lévén abban 
Ez ISTEN' ditsoségét elébb mozdíthatod 's igazságban pezt 
mondhatod: az én házam I S T E N ' Háza, abban tsak Őtet 
ditsérem az enyimekkel egyi'it; óh mely szép, mikor közön-
séges- ISTENi Tíszteletre való Ház' épitéfében fárasztod 
elmédet-, arra koltheted költségedet! Kedvellé ezt ISTEN 
Haggéus idejében, az elottSalomonéban, régebben Mófes-
ében ; nyilván kedveili ma-is. CO 
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CO Ha jó igyekezteinknek nem felelne-is meg mindjárt^' 
várt vég, még fetsuggedjiink-el,azon, a Fogságból hazajött 
nép Templom' építéséhez fogván, ottan nyomba akádály-
oztatik fókáktól és fok-képen; 's hogy hallya ISTENnek a' 
Próféta által ujjabb ferkentését e' szent munkára, az-is újra 
ugy fog ahp£, 

V.) No pzért mi-is, kik meg-szünés-nélkül halyuk ISTEN-
u'nknek minden jóra ferkento Beszédét, engedjünk ennek. 
Fuífuk ferénységgel a' Kegyeszeg' 's szentség' pályáját , fizván 
hogy nem leszsz hijjába való illyen munkánk. 1 Kor: XV. 28. 
Innen magát fenki el-nem vohattya, hanem hogy e' jó Be-
szédnek, és azzal ferkento követeknek engedjen a' Fejede-
lem, Király 's Tsászár-is, köteles; ám engede Zorobábel; 
köteles a' Pap-is a'Koífég-is, engede ám a' Jófua Fo-Pap és 
a' 'Sidóság-is, 

Ha ezekkel tartunk,, 's egyszersmínd arra vetyuk igye-
kezetünket, hogy a' Zorobábelek, az az Ekkéűánk Oszlo-
pi Or-állói a' Papokkal 's egész KoíTéggel valójában dolgod-
nak az ISTEN' Házában nem tsák külsőképen, hanem 
nevezetesen belső Élo Köveit ékesgétik; az ISTENi Tisz-
teletnek diszefen való folytatására, azÉkkléíla' Fundamen-
tomára az Oskolákra, ott a' Tanítókra, Tanításra 's Tanu-
lásra nagy gondot vifelnek; Tehát velünk lészen a'JEHO-
VA Atya JEHOVA Igejével Szent Fiával, velünk leszsz 
JEHOVA Szent Lelkével, Ennek fegitö erejével, mert 
meg-igérte; meg-tsalni pedig nem tud's nem akar. Velünk 
leszsz kegyelembéli Szövetségének erejie szerént, melyet 
nem tsak a' régi 'Sidó, f hanem a' hivo Magyar Izraelre, 
és igy réánk nézve-is koto.tt állandóképen. 
C. E mojlam Templomunk' Felfentelésére. Eddig tsak rend 

szerént folya a' szent Tanitás, de fok van még hátra, a* 
JBit tollem vártok, ?s hogy azt el-prédikályaro, magam-is 

szukséges-
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szükségesnek látom. Efsék tudtotokra K IC. HH. szor-
galmatoskodáílal lehetett tsak Teksíust-is olyat találnom, 
melynek nem t?ak valami meszszüleg való alkalmatosságá-
val 's távúiról, hanem ugyan közel való meg-egyeztetésfel 
adhatnám elo Templomunk' állapottyát, e'Templomnak 
mondom melly nemmoft épült ujjodon ujjolagmint a'Sala-
moné, hanem új színben öltözött, mint a'Zorobábelé. Mi-
re mehettem's találtamé a* czélt ?.íégy en Tiétek ne enyim az 
Ítélet. Azobá két nagyob Dologhoz kötöm elmérnet'sszól-
ló szájamat, Ti-is fuggeszszétek ide Figyelmező Füleiteket 

A A. Rem faSíi enarrabo cmferamque hoc nojlrum cum Zorobabe-
lico, azaz; öszve hafonlitom Ezt, a'Zorobábel által épí-
tett Templommal, nem mintha Ez külső ditsöséggel érné 
amazt, hanem tsak hogy némíí némCÍ' Hafonlatofságokat 
mutogafsak a' kettő között. Tudjátok azt a' Templo-
mot, melynek újra lött meg-épitésérol e'dig szóllottam, 
Salamon építette vólt a'ban a' Szent Városban, holott az 
Illeni Tisztelet, a' Kegyelem' Táblái meg-fészkelödtek vólt; 
építette pedig hét esztendok alatt, 's lett vége az építésnek 
URunk' JÉSÜS' szilletéfe előtt 1050-dik esztendoben; At-
tól fogva állott fenn első virágjában 518. esztendök alatt, 
melyek után a' Babilóniai fogságkor el-rontatott, azon rom-
lásában 's czondollott állapottyában hevervén körül bé 70. 
•vagy 75, esztendokíg. A'mi már illeti e'mi Templomun-
kat, noha szorgalmatos voltam e'nek-is ily' Hiílóriai ki-ta-
nulásában, még-is (a' mi Magyaraink' gondotlansága 's fok 
terhes víszontagságaik miatt e' tekintetben hibás és tsonka 
lévén a' Kronológia 's Hifioriá) kevésre mehettem., a' mit 
meg-tudhattam-is, mind azt ülonnek moll el-beszéleni nem 
tartom; ezt pedig el-nem halgathatom: Hogy nagy gond-
ja vólt a' Kegyelmes íllennek é' Városban-is a'ra, hogy Sa-
lamonnak példáját követö kegyes nagy Rendűek által Fész-
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ke épitettefsék itt-is az igaz Illeni Tiszteletnek; És hogy az 
Évangyéliom ujjabb 's tisztább nap-fényre hazatoít, az-után-
is állított eld Zorobábeleket , kik mint valami Szent Tem-
pldriufok e' jó munkára vetették igyekezeteket. Vagytok 
még moíl-is életben néhányan 's halgattyátok moílani be-
s z é l g e t é s e m e t , a' kiknek jól juthat eszetekben ama' Piatzi 
szép, nagy-, boltos Templom, de a'Hadakozáfok's egyéb 
ínségek, a' föld népének raboltattatása Hazánkot oílromol-
ván, el-rontaték az, e' moll folyo Sékulumnak elein; a'nak 
helyette más rendbéli Zorobábelek által 1715-diktol fogva 
(mint e're immár többen emlékezhettek) kezde ez újra épi-
tettetni, ha éppen nem a' régibb hellyére-is, hanem ide, 
hol moíl ülűnk's halgatunk, ugyan tsak bizonyos tekinte-
tekben azon egy Templomnak lehet 's kell-is ezt amaval 
tartanunk. Qi.) A' 'Sidólc viszsza-menvén foldjökbe a' fog-
ságból, fokán fajnál va nézik vala az elébbeni Templom' 
romlását, 's találtattak köztök, kik igen kívánták meg-épite-
tését, de fok vólt az akadék, noha Cirus Monárka régen az 
előtt Diplomát adott vólt nékik a' szabados épithetésre. E' 
mi Templomunk a' mint épiilc vólt-is a' moílani Sékulum-
nak elébb említett esztendejétol fogva, de ugyan tsak ugy 
vala már végre állapotya, hogy azt nem tsak fajnálhatta, 
valaki jól meg-tekintette, hanem rebegünk-is vala minyájan 
attól, hogy a' meg-avulás miatt czondollott Fedele, Geren-
dái, Menyezete minden órán nyakunkba szakadozván, hir-
telen minyájan ide öletünk; el-hiszem gondolkoztatok-is 
ekkor, 'sigen kiványátok vala meg-ujittdsdt, de a'fok féle 
akadékokot-fcláthattyátok vala e' nehéz időhöz képeli, no-
ha a' Királyi kegyelmes szabadság minden-nap nálunk vólt 
'svan az ilyen avult Templom'szabados meg-ujjithatdsa iránt. 
( 3 0 Mit tselekvek Illen a"Sidókkal amakkor? mikor meg-
feni gondolnák, Eldl-járóikat magokkal egybe fel inditá, biz-
tatáfsal álla melléjek, 's ám emberül hozzá-is fogának 
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a' munkához. Vallyon nem igy tselekvéke itt-is az Iílen? 
mikor majd nem-is vélnök, kerese 's talála-is az Iíleni-Kéz 
Zorobábel lelkével buzgó Fo rendű Személyt, ha Afcszo-
nyi-állat-is az ( ó Te BETHLENI BETHLEN KATA! ha 
moíl szabadofon szólhatnék, de némává kell lennem miat-
tad, minthogy nem szereted, ha a' Pap szájában vifel, illyen 
szinu dolgot emlegetvén ) talált Zorobábeli Lelkű Férfi 
Elöljárókat-is: felindita Tégedet-is maga egész népét az 
UR, hogy tsak inditsátok-meg a' szent munkát. (4.) A' 
'Sidók el-kezdvén az épitéíl, ujjabb akadékok állának elo, 
ugyminta'Koltség'Szukijszomszédosfok irigy ellenséga'kik 
miatt egy kézben fegyvert, máfikban muszert kéntelení-
tettek fogni. Mikor vólt itt-is egyszer szükebb a' költség, 
mint a'mái nehéz időben? .e'mellet Hadakozáskor (ámbár 
annak fulya nem e' Haza' földét, hanem a' külső Tarto-
mányokat oítromlya-is e'.mái napiglan) fogátok Ti ez épí-
téshez; mely miatt jegyik kezetekben fegyvert, máfikban 
Muszert kelletett tartanotok, az az, egyik kezetek' tehet-
fégét kelletett adnotok FELSEGES és KORONás ASZSZONY-
UNK moílani Hadakazásának elo-mozditására; a' mi e' köl-
téstől maradhatott, azt fordítottátok kalapátsokra 's a' t. egy 
szóval e'munkára. (5.) A' Jérusálemi azon Zorobdbélicum 
Templom tsak meg-épiile azonban a' bajos idöben-is körül-

bé négy esztendok alatt, leg fellyebb négy esztendei mun-
kánál többe nem tölt, mert Iílen vala a' Fo Pallér, 's a' 
Költséget-is tsudálatoson meg-szaparitotta, ki-szolgáltatta. 
Éppen igy vala itt-is a'dolog, rá hajta 's bira ugyan Azon 
Pallér Titeket e' munkára, a' költséget ki-rendelte tsudáson, 
adott onnan-is,honnan nem reménlhettük, a' magunk mun-
kás előre való készülete nélkül Matéridlékoú-s igy raka 's 
ugyan majd ónként vete a' Meller-Emberek eleibe; mert 
e' szemeitek előtt négy rendel álló ékes oszlopokra tsakTég-
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gla-is 5 6-ezer fel-rakattatott vólt már, a' mikor az Ékkléíía 
maga késziiletébol tsak ezeret fem adhatna eló. És igy az 
el-mult 1758-dik Esztendoben, Sz- György Havának 12. 
napján dél után 3. óra tájatt, e'Templom oszlopinak Fun-
damentoma fel-vettetvén, ugyan azon Esztendoben Szent 
A n d r á s Havának 9. napján ez ékes munka, melyet gyönyör-
ködve fxemléhettek, holmi aprói ékofabbakon,ugy-mint Szé-
kek 's Iiórufon kiviíl, jó Iílenunk' tsuda, bizony tsuda és 
Kegyelmes fegiítsóge által igen hamar el-végezteték, ki-
VJI belől üj Köntösbe Óltözteték. . 

BB. Confecratio & Dedicatio, quo fiat modo, tentaMmus, azaz, 
valami utat mutatok a'ra, kinek 's miképen Szenteltettefsék £ 
Templom. Iílen' munkája vólt hát ez, már jóbban-is érthe-
titek mindnyájan, Iílen indította kezdette, Iílen folytatta 's 
végezte: tsak Iílennek Szentellyük ujjra mi-is, Dc Kérd-
jétek. (1.) Mint légyen ez? Fel: Ha oda mennénk visz-
sza, mint vólt Nagy Konííantinus Tsá&ár után, (ja' mikor 
a'Templomok' épitetése surüdni kezdett) az illjen Fel-fente-
léinek Ritafsa, módja, formája? fokra terjedne a'beszéd. 
A'kitol ki-telik, olvaífa ezt a Cafarien: Eufehiusból, 's több 
illyen Hijforikusokból: a' kiknek pedig tehetségekben ez 
nints, el-lehetnek annélkiil. Azon innen miket vettek-fel 
az emberek? arról itt nem szóllok, tudván, hogy az 
Iílen' Beszéde, 's abban közelebb a' mi Letzkénk-is elég--
gé meg-tanított minket arra, hogy Templomot nem Terem-
tett, hanem tsak Teremtő Iíleni Állat Tiszteségére, 'sNevé-
n ek tisztelétére és Emlékezetére lehet Dedicdlni. Kérdjétek(2. 
Háí Zorobábel mi formán szenteke íllcnriek azt a'Templo-
mot,níelyról e'dig a' beszédiink vólt? Már ehez szóllani 
tartozom 's azt mondom: A' Papokat 's Lévitáköt Őszve 
gyűjtvén, Éneklésekkel, Háláadásokkal 's Könyörgésekkel, 
dicsérték az Ur-Iftent, áldozván egyszers-mind véres Aldo-

zatok-
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zatokkal-is az akkori czérémóniás Ékonomidhoz - képeft 
Olvasd e're az Esdrás Könyvét és Jofeph Hijiorikufl. Eb-
ben pedig követte Ó egy régi nagy Attyát Salamon 
Királyt, ki-is e' szent Ritujl tartotta i Kir: VIII. Iílen* 
Lelke igazgtásából, mint a' Zorobábel-is. Mikor azért 
vége szakad egyéb szent Beszélgetésnek, én-is minyájan 
Ti-veletek egybe e* két szent Embereknek kegyes praxisát 
vészem elo, tudván hogy az Iílen' előtt kedves Konsékrá-
tziós'mód nem egyébben, hanem Ditséretek' éneklésében, 
Háláadó és Efedezö Imádkozáfokban ált leg inkább. Té-
gedet hát bal kezem felöl moíl lévő Lévitai Kórus! majd 
Éneklésre fel-ferkeii telek. Titeket pedig minyájan Édes K. 
Halgatóim! moílani ulö helyetekből égy Hálá-adó és Ese-
dező Imádságnak Velem edgyüt buzgóságos el-mondasára 
fel-kdltelek: ha lehet minyájan nagy Lelki örömre és vig 
tombolásra indítalak, mert akarnám, hogy még a' néma 
Kövek-is ugrándoznának. A'dig pedig Hármat szóllok mégr 

noha abban a' Háromban ismét fok Háromnak kelletik leni. 
(aa.) Szóltok óh JEHOVA, ditsö Szent Háromság! Te-Hozzád 

e' Néppel egybe, vagy ennek képében, mely tsak á Te Néped. 
Imé tellyes szivel lélekkel szájjal 's minden tehetségünkkel 
tsak nékecí, kit egyedül-is illet, Szentellyíik e' Templomot 
mi, kik magunk-is Te Élő Templomid vagyunk. Ne lé-
gyen ido, nap, még tsak óra-is, mellyen Igaz Tisztele-
teden kivül egyéb tisztelet menne itt véghez í Ne jöjjön-
bé ide íoha-is idegen Nép idegen áldozattal ! hanem tsak 
a'Te Néped hozza ide reggeli's eílvéli Áldozatait, mely-
ekben a' Te Lelked gyönyörködjék, és a' melyeket Me, 
nyei oltárod' Tüze meg-is égefsen ! 

(bbJ) Máfod rendben már Infcriptziokat adok é Templomnak, de 
iráft hagyok mind azokon-is, valakik V valamik ehez tartoznak. 
Ki-mégyek azért e' Katédrából moíl elmémmel,. meg kerü-
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löm, el-nézem kivül belől ez egész Templomot, 's osztán 
meg-álván e' mellet, ( / . ) Ezt irom ez egészre a' Jérémi-
ás Prófétziájából Vlh 4- de nem bűnös ditsekedéfsel, ha-
nem nagy lelki örömmel: Az Urnák Temploma! Az Ur-
nák Templomai Az URnak Templomai Templum Tri-Unita-
tisl Szent Háromság Temploma ez. Ezt irom ismét: Ez 
Ház Imádságnak, Ez Ház Igaz Ifieni egéf Tifteletnek Háza. 
Bétévén kívülről lábaimot mindenik Tornátzba, 's azok-
ban-is meg-álván (77.) oda ezt irom a' LXXXIV. 'Sóltár-
ból: Az U R Háza' Tornátziba való menetel' kívánságának 
miatta tsak nem el-fogyátkozik az én lelkem: Meg-álván az Aj-
tókban 's azoknak küszöbein, oda (777.) is-mét azon'Sói-
tár szerént ezt irom: Bé-mégyek ób JEHOVA Házadnak 
Kapuin, 's ennek tsak küfióbeinél-is örömejlebb mulatok, mint fok 
ideig laknám d hitetlenek gyülekezetében. Belyebb jővén a' 
kiiszöbökröl, e' szép Gyülekezetet el-nézem, 's azonban 
Ti-réátok minyájan (IV.) az Apoftoli Tudomány szerént 
ezeket irom: Az URnak Népe vagytok ti és d Szent Lé-
lek' Temploma, Királyi Papság, Szent Nép, teremtettetek d 
jóságos tselekedetekre. Végy etek Szent Lelket l (mely Iften-
nek 's az o Ajándékai' ki-töltettetésének ma Innepe-is va-
gyon ) E Lélek ujjá-fúló Lélek-is, ki közelebb e' Templom 
meg-ujjitatáfa alkalmatofságával-is arra ferkent titeket, hogy 
meg-ujjuljatok elméiteknek valósága ferént, járván új életben 
fúntelenül. Felétek fordulok Férffiák külön 's rátok. (V.) 
a' CXLVII. 'Sóltár szerént ezt irom: Nints kedve á JE-
VAnak d Férjfak gyorsaságában, hanem azt kedveili, á ki 
féli ötét. Eflote ergo Viril Légy etek hát erős férj fiak az UR-
nak erejében, nem d ti képzelt jósagtokban; félyétek az Urat, 
hadd gyönyörködjék az o Lelke bennetek. Réátok hafonlóké-
pen külön tekintek Affionyi-Allatok, 's emlékezetre hagyom 
rajtatok. ( * 7 . ) ezlráíl i Pét: III. Oh Affionyi állatoki éke* 
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fék lé gyetek belől, ez ékefség ne ályon hajak' fodoritásában 's buja 
köntösök* vifelésében, ban$m a' sziv' aUzatofságában, meri 
r^í" SzéVíí Affinyi-dllatok-is igy ékefitik vala magokat, wm'/jí 

Térek már hozzátok klilönösebben-is Méltóságos 
Fo Confiflorialis és Kurátor URAK! 's minek-elötte Infcrip-
tiot hagynék Rajtatok, hadd beszéllyek Lelketeknek valamit: 
Két oszlopokat igen nevezetefeket készi tvénSalamon iiör. 
VII. a i . azokat fel-állitá a' Templomban, egyiket hivá 
Jakinnak, a'máílkat Boáznak, ide van tekintet Jelen-. III. 
12. Eröfséget és Allandéságot-is tészen az. Minden igaz-Hí-
veit, igaz dolog, ezzel ékefiti Iílen, de néktek különösön-
is tzimeretek ez, azért (F77.) Rátok ezt irom: Ofilopokká 
tett ISTEN MagáHázában, vagytok Ti mint meg anyi Já-
kinok és Boázok, ez, ez hát, és ezen kívül im femeitek előtt 
álló fép Ko Oflopok-is intsenek Titeket arra 's ugyan mfollya-
nak fúntelenül, hogy hordozzátok okos, erős és bátor fiivei az 
ISTEN Háza' térheit, valamint im e Materialis oszlopo-
kon-is áll e? Templom nagyobb terhe. Már egy felet for-
dulván e' Katédrában, ide a' Pap feje- felibe (VIII.) a' 
Jer érni Ezek: Prófétiáiból, és Szent Pál i Timt's Tit: Le-
veleiből ezt irom: Embernek Fijal vigyázóultettelek téged' 
Népemen-, vigyázz hát és kiálts, mint a' Trombita emeld-fel 
/ódat; taníts, ints, feddj forgalmatofon alkalmatos 's alkal-
matlan időben{ meg ne edd a' Nép* bűneit, egy-is el-ne ve/fen 
ugy, hogy te azt előre meg-nem'intetted vólna,kiilömben annak vé-
rét kezeidből kérem víffi'a. Kektor\ Mefler-Kántorl Préceptorl 
Reátok 's vigyázástok alatt lévő férjfi 's leány Tanítványai-
tokra írom ismét az ISTEN Beszéde szerént. ( I X . ) ezeket: 
Az Urnák félelme a' jó böltseségnek kezdeti. Jertek fiaim , 
meg -tanítlak titeket Ifi eni félelemre. Éneklő Lévi Fijail ez 
(X.) Rajtatok az Infcriptio : Éneklek az én ISTENemnek, 
valamig élek, az Elöl-énekl'ónek lantya és cziterája meg-zendül 
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az Urnák ditséretire s. a, t. 'Sóit: CXLVJ. 2. s.a.t. Kórus 
és benned lévő Iffiuság! ne! mert (A7.) ez a' tiéd: Emié-
kezzél-meg iffiu a' te Teremtődről ifjúságodnak idején. Nem kell 
ISTENnek d Vénség' Kór aj a, ha Ördögnek vólt Szentelve az 
iffiuság' virága; Beféld-meg hát Uram mit tégyenek az iffijak, 
hogy meg-crrizzék Rendeléfeidet. (XII.) Te.kórus közepébe 
diszefen bé-tétett Koníiftorialis és Ékkléfiai Czimer! ijn raj-
tad van hiszem olvasható szép betűkkel az Infcriptio, ott 
van külön a' két Fo-Kurátoroknak, j2. AffelToroknak Pa-
poknak s.a.t. rósás hathatós jelentésüCzimerek öszve fog-
lalva egy tsinos kerekségbe. Rád hát többet én fem ir-
hatok, hanem tsak azt mondom: Valakikre te mutatz7 felel-
jenek-meg azok a' rajtad lévő oktatáfoknak jelentéfeknek, óhfelel-
lyenek-megl mert kiilümbcn abból a' falból, magad óh Czimer! 
néma lévén mofl, meg-fogfi fclalni, ki fogfi kiáltani a' fám-
adásnak rettenetes napján. (XIII.) Te két kö-oszlopotská-
kon, két Ajtók meg-nyiláfok felöl álló két Perfely! ez írás 
maradjon rajtatok: A KRIS7US által ellenetekben úl, Márk: 
XII: 41. 's jól nézi ki mit > mitsoda indulattal vet belétek. 
Az a' jó Adakazó, d ki lop, az az: kinek jobb keze el-lopja 
a' baltól az Almisndt% 's nem tudja a' bal, mit tselekedett 
d jobbik. 

£cc.) Arra ereszkedem-le már, hogy meg-köfónnyem, a' mit illó 
meg-köszönni, ha illendőképen nem tudom-is ezt tselekedni. (1.) 
Felséges MARIA THÉRÉSIA, Kegyelmes Király és mi 
FEJEDELEM Afificnyuvk! A'Te Atyádnak, ditsösége-
fen Uralkodott VI-dik Károly Tsaszárnak neve maradjon 
boldog emlékezetben, kinek Uralkodása alatt 's Diplomás 
Engedelmébcí itt rakatott fel e'Templom' fala 's a'Torony. 
ISTEN áldotja légy Te-is Királyi és Tsászári szépen Virág-
zó egész Házaddal, kinek fedeled alatt ISTEN* Kegyelmé-
ből mi itt moíl jó Békeségben nyugodván, igy elö'-mehe-
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ténk Templomunk' Meg-ujjitásálan. Adjon az Ur tovább-is Bi-
rodalnadVan nékünk lelki teíli jó Békeséget, 's virátoztafsa az 
Anyaszeniegyházat. Az ellend moft Hadakozó Hatalmaságo-
kat-is békéltef?e öfeve veled, tévén azokat Barátiddá, Ne töd-
jon-el az Örökös Uralkodó Házadból. Oh légyen ugy, hogy 
Uralkodásod alatt az Igaz Ifteni Tif?telet' Hajk'kai czondollote 
állapottyokból mindenütt fel-kelhefsenek s ugyan uj^.k-is epit-
tettefsenek: A' fóldiSár-Koronát fokáig viselvén e' földön, vég-
re a'Királyok' Királya menyben Hervadhatatlannal váltsa-fel 
azt fiámodra! (2 . ) MÉLTOSÁGOS F Ó KONS1STOR1AL1S, 
és FŐ KURÁTOR URAK! ISTEN' rendeléséből ez Ekkléjámk-is 
TV lORAllü Kis Izraéletskének-is Szekerei*sLovapjai, édes '11 Ali 
Midőn 1757 Sz. Mihály Havának 4-napján e'Templom' dolgában 
magarr mentem vala Hozzátok Követül N. Szeben Várofsába, ép-
pen akkor vala Vállaitokon Hazánk' több Terhei között egy dere-
kas Terhe, t . i . Felséges Aszszoynunkhoz viseltető Homagiális Hü-
ségteghez 's készEngedelmeskedéstekhez képeft a' Sfoi.taneum Katu-
um repartitiojibzn 's meg-adatásában és meg adáfában a' K-M-GU-
BERNIUMMAjL 's Diatolis Gyüléfsel edgyütt ekkor főzitek vala 
tanátsos Fejeiteket; üres válafcszal hát tsak ez okon-is hamar vift. 
fi.á-küldhettek vala engem', de még fem tselekvétek, hanem ez 
Ekldéíia' Sz. igyekezetét helybe hagyván fegillétek; az I ST£N* 
CöM/öjának jó Patronuflai, ferény Elo-mózditóí, bizony buzgó 
Zorobábeljei levétek. E'kivül moft az Orfcág' és K. Gubernium 
Táblája mellől (kevés Feriátok lévén) nem különös Házaitók-
hoz, hanem ide ki-fáradni nem fajnállátok, sót ugyan fietétek; 
Már itt-is fáraf?tyátok jó igyekezeteteket, pennátokat, tanátfos 
Fejeiteket ír ég az eddig valónál-is nagyobb dologban, t.í, az Ek-
kléfia' Fundamcntomos Eolgai körül, jól tudván Ti ezt, hogy 
femmitér e' fiép Templom belső ékefség, jó Rend-tartás 's min-
denekben jó Rend-tartatás-nélkül. Oh! légyen kedves Iílennél 
's gazdagon meg-iutalmaztatott a' Ti Atyai ir.unkáfs 'gtok, álgya-
meg Maradékaitokat-is Nemzetségről Nemzetségre; fegillyen itt 
's egyébütt-is Mapa Háza' Dolgainak, Eitsöségének akadékok-
rélkül elö-mozditására, a' Haza' külső Tcrheinek-is 1 ordózására. 
Oh adjon menyei Kintset e'Templomra tött költéseitek helly^be, 
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(3.) Nem külömbcn Ti több Méltóságos, Tekintetes s' egyéb Titulu-
s't Jól-témk! Neveitek a' kegyes Adakozók' Lift újába fel-Íratván, 
emlékezetre tartatnak mind a' M. FÓ, mind az itt lévő Konfis-
toriumok Archívumaba. Légyetek Áldottak annak Nevében, ki 
Maga-is egéfelen Áldás. Kegyefséget tselekedtetek az ISTEN' 
Házával, de fel-is Íratott Nevetek az égben.- Ditsérjenek Jó-
tselekedeteitek Titeket a' kapukban, igazitsanak-meg, e' Világ 
szine előtt amaz utolsó Napon, 's kifirjenek a' kegyelem' szerént 
való meg-jutalmaztatásnak helyére az égbe. (4.) Fagarafi Réfor: 
tgé/EkkléJiá! itthelyt'tartóÉlői-járóiddá, Dajkáiddal, (Oh Te BETH-
L E N KATÁ! édes Anyám,nagy Patrónám Koronám én Ékkléfiám! 
miért vetzTe mindenkor zabolát szájamra illyen alkalmatofsággal 
hogy az igaz Ditséretett Rád szabadofon nem ruházhatom?) 
.Nagygyaiddal, Véneiddel, Iffjaiddal, Szolgaiddal ,• Szolgálóiddá^ Mefier-
Lepényiddel, s.a.t. Az ISTEN' Lelke indita-fel Téged' e' bajos 
időben, mint régen a' 'Sidóságot. Ám buzgó ttál-is e' Templom' 
dolgában a' meszfeebb lakozóknak, de itt-is minyájunknak tsu-
dájára; buzgottál távulabb lévő fokaknak meg-szégyenitéfekre 
kik azt, a'mit Te itt, nem tselekedték,- és igy buzgóttál a'mái 
időben majd példa-néíkiil; nem máfok néked, hanem Te 
adtál máfoknak jó példát, tsak követnék. Nem fajnállottad 
Pénzedet, Iga-barmaidat, kezeidet, lábaidat; egy szóval fem-
midet fem. Igaz beizéd ez, hizelkedés-nélkül voló oly Ditséret 
ez, melyei mind e' szent izékbe, mint a' Kriftus' ítélő széke' 
eleibe mérek állani én, ki ezt igy tudom, úgymint a' ki fokszor 
Pallérkodtam e' szent Ház korul 's tulajdon kezemmeí-is tettem 
ha tsak valami munkátskát-is. Vagytok még olíyak-is, (fiiamban 
tartya ISTEN azokat) kik a' nyári-takarodásra, kenyér-keréséfre 
való szorgosabb napokat - is e' Ház építésében töltitek vala. 
Vólták napok, mikor kelletén tül-is küldöttetek Apró-Mivefeket, 
kiket ezért vifesza-is botsátunk vala; és igy e' tekintetben til-
tani kellett Titeket az Adástól, mint vala Mófes idejében a' do-
log. 2. Mos: XXXVI. 5. Oh ISTENnek engedelmes Népe! óh 
Ti Jók! de óh én-is! hogy moíl enyi Fül' hallására ezt igy ki-
jelenthettem. Kedvelye a ' JEHOVA a' Ti Kegyefségteket, de 
kedvelli-is, el-hidgyétek. Ti ily romlandó Házat éptiétek az 
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UR-nafefr, O Számotokra romolhatatlant kéfcitett az égben. Bir-
iátok aionban ezt-is Ti moíl Élők! számos esztendokig, birja 
Igaz,Hitetek' Sorfos maradéka valamíg nap lészen az égen. Se*-
gilyen azI JRtöbb jó munkára-is, 's moíl közelebb arra, hogy 

az itt lévő URi Máltóságokkal egybe-vetett vállakkal a' Tem-
plom' belső élö Köveit-is izép rendel rakhafiátok, minden dur-
váffágokat Hibákot ki-pallérozhafsátok. ( 5 . ) Kömives és Ats-
Mefter-emberek! Ditséretes a' ti j o , hüféges, tisztefeéges és ferény 
Munkálódástok. Az UR áldjon-meg Titeket-is, és tegye mive-
tek után állandóva e' szent Alkotványt. Adjon Bésdlieli és A-
hóljábi értelmet, valamikor ilyen szent munkában foglalatoskodtok; 
egyebekben-is óh légyetek elö-menetelefek! (6.) Akármi Rendű, 
7mfi itt lévő Halgatóim! Tifeteltefsetek-meg Ti azzal a' Tisztefség-
gel, melyet el-intézett ISTEN az Ö Nevét igazán Tifetelöknek, 
és Háza' Szeretőinek jzámokra. 

Bérekefités. No már, meg-halhatátok 's érthetétek minyájan-
miket mondata velem 's általam ISTEN e' nagy Gyülekezetben. Ed-
dig én szóllottam, Ti halgattatok; Szabadfág adatig immár néktek-is, 
hogy szives kivánfágaítokkal, de laszii zugáfsal 's mint egy magatok-
ban ezt mondjátok mind ezekre; Ámen ! Én-is még feóllok, de a' 
Ti képetekben-is (úgymint a' kiknek szájatok vagyok ISTENhez) 
a' tellyes szent Háromság' Égyet-len-egy ISTEN' Ditsöségére ujjab 
ban, meg Háromszoroztatva pedig, és hathatós fel-kiáltáfsal ezt mon-
dom: Amen ! Amen!,Amen! Mi-Atyánk *s a ' t . 

Az Ámen, és Mi-Atyánk, el-mondáfa után e'ferkentés 
lőtt az URnak Szent Székiből: 

Nolza már T e Lévitai Korusl inditsd-meg Nyelved' Czite 
ráit, 's valamint régen a' jérufálemi Templomnak Fundamentoma 

fel-vettetése' a' múnka' folyása' és Feí-szente.tetéfekor éneklik vala 
örömmel a' Léviták Esdr: III. és VI. ezt mondván: Mert jó, mert 
mind örökké vagyon az ö irgálmafsága, ugy Te-is énekely ehez hasonlót^ 

Ekkor el-énekeltettek á C X X X V I . 'Sóltárnak 1 ,2 ,3 ,4 . verfei 
Véghez menvén ez-is, azután igy föllott az Egyházi Szolga: 

K K. H H. Kövefsük végre-is a' régi jó Izraélitákat, kik a> 
Templpm' Fel-fcnteléfekor 1 Kir: VIII. Esdr: VI. Hálá-adó Aldoza 
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tokát vifenek vala az UR' oltárára. Mi moft vigyük szt a' Hálá-adó, 
és Könyörgő okos Áldozatot ISTENünk'eleibe, mellyet ma paran-
tsol 's kiván ö Felfége töllünk Uj Teftamentomi Izraelétől. Kellye-
tek-fel azért, 's utánnam és velem együtt mondjátok buzgóságosón. 

Templom* Fel-szenteléféhez Jzabott Hálá-adás 

K és Könyörgés. 
Ely-feluira mi Ditsöségünk! buzdulyatok-fel már végre-is 

Leikeink! emelkedjetek-fel szi veink ISTEN' Nevének Hálá-adáfsal váló 
Magafctalására! Moftan, bizony moftan-is tsak Hozzád megyünk óh 
JEHOVA! hogy meg-kbizonyuk Néked, a' miket velünk 's általunk 
tselekedtél; kérjük azokat, mellyeknekmeg-adása nem ellenkezik Aka-
ratoddal. Moftan iímét mostan-is íegily-meg hát jó szándékunkban, 
és halgafd-megMagofságidból. 

Légyen Hálá-adás 's minden Tisztefség Felfégednek, ki a' bű-
nös emberi nemzet közül Népet tisztitottál számodra, hova mfnket-is 
ftámláltál; Frigyet kötöttél azzal, melybe minket-is bé-avattál,- igaz 
Esméretedre 's Tiszteletedre meg-tanitottad azt, hogy jól lenne örök-
ké dólda, de minket e' réfiben-is bóldogokká tettél: mert igazán es-
mérjük 's tisztellyük az Atyát, a' Fiút és a'Szent-Leiket. Mind a" 
Termdlzeti jó Okofság, mind feent'Beszéded helybe hadgya 's ditséri 
Valláfunkat, igazittya Tudományunkat. Oh mindenikünk' élete ha 
meg-felelne e Tudománynak, ellene nem mondana e' jó Vallásnak! 

Légyen Hálá-adás 's minden Tifetetot továbra-is Néked, a' 
ki foldünköt Békeféggel 's egyéb kivántaro Jókkal meg-áldottad , 
Felséges Fejedelmünk' a' MARIA THF.RESIA Aszszony' Ural-
kodáfa alatt nyugodalmat engedtél Nemzetünknek; szomfeéd Pogá-
nyoknak 's más Idegeneknek ide való ellenséges bé-ütéfektöl meg-
óltalmaztál. Kiviltképen, hogy Szent Igédnek 's igaz ISTENi Tife-
teletednek köztünk szabados folyáft parantsoltál, 's midőn a' mái idö-
ben-is a' Fegyverkezés' fulyos viszontagságai miatt fok Tartomá-
nyokban el-romlanak Tifeteleted' némely Helyei, itt még akkor-ís 
azok éperj, állanak, a' meg-avultak helyre állitatnak, tiszteletedre 
meg-ékeíítetnek, nyilván Fel-is Szenteltetnek. 

Légyen még-is Hálá-adás tsak Néked, ki e* mi Varasunkra 's 
különösön. egéis ÉkkléüáűJsra Atyai-képpen vigyáztál? valámintré-
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gen Jérufálemr-1 meg-mondottad, hogy azt választod Tiszteleted* 
Hellyéül, ugy e2t-is el-választád; valamint ott lzent Hajlékot építet-
tél e' végre, ugy itt-is félzket vere ez magának; sót valamint a-
mannak elöbbszöri építésére, azután ujjra lött kélzitettetésére-is talá-
lál eszközöket, ugy lön éppen itt-is a' dolog, mert Zorobábel lelké-
vel buzgó nagy Rendiiekre, mint meg anyi oszlopokra tetted Magad 
után ennek gondgyát; őket pedig Te kereíted, -el-is indítottad a' 
munka' kezdetésére folytatására. Kereílél 's találtál különösön-is 
olyat ( a ' T e választott Szolgáló-Leányodat URam!)ki az Élői-járók-
kal és.e' köfséggel, mint magaszeretö lelki Attyafiával egybe fok teíli-
erötelenkedéfeí között-is bé-jött Házadba, itt munkálkodott, itt pallér-
kodott, ide költött, távul- létiben-is itt dolgozott, mert dolgoztatott. 

Nehéz vala az idő és a' Pénz szük,- de T e Időnek URA 's Ál-
dáfoknak Atya! az Idött ugy folytattad, az epitésre szükséges alkal-
matofságokat ugy ki-feolgáltattad, a' kevés költséget tsudálatofon 
ugy meg-szaparitottad, néped' Izivét meg-szentelvén ugy a' ferény 
dolgozásra birtad, hogy a' távulabb lakóknak, sót itt közelebb né-
künk-is bámuláfunkra vólt az, okoz még moíl-is e' nagy munkának 
igen hamar e' tökéletefségre lött menetele tsudálkozáft. Vettük 
elzünkben mind ezekből, hogy a' Nép Tiéd, 's mindeniket igen ked-
véiled. Még azt-ís Hálá-adó szivel tsak Néked kószönyük édes ISTEN-
ünk! hogy Épito-Mefter-Embereket-is magunk elöré való szorgalma-
toskodáfa-nélkül ugyan önként Te vetvén élőnkbe ide, értelmet 's ipyc 
kezetet adál nékiek mint w c n Béfáléelnek és Jhóliáh>;jak; ezeket pediV 
a' mellettek lévő Pallérokffll, Apró-roivefekkel együtt eféstöl, rom-
lástól, lzakadástól 's az emelés közben könyen meg-eshetö egyéb vé-~ 
letlen Nyomorékfágtól meg-örzötted. Sót mikor e' munka' dereka-
fabb folyásának ideje alatt, szabad Uralkodásod szerént Varasunkra 
küldéd-is ama keferves Vér-nyálya-béli Tsapáft, mely miatt fokán él-halá-
nak, fokán ifmét ágy-fenekéhez szegeztetve kínlódtak feles Napokig" 
még akoron.is Mefter-Embereink jó-vóltodból egéífégefek vóltanak 

Mind fokak, mind nagyok, bizony mind tsudálatofok ezek 
a' mi szemeink előtt óh Irgalmas ISTEN! nagy és fok vólt e' munka 
nagy és fok a' költés-is; de nagyobb és több voltál minden időben 's 
vagy ma-is Te mi URunk ISTENünk! Tiéd a' Templom, Te-is mun-
kálódál hát ezen, Te adakoztál, Te költöttéi gazdag & f l t sü I S T E N I 
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s valamint szóllál régen a* Haggéus Próféta ííJtal, Mondván: Etiyirn 
az Ezüft és Arany, ahoz képei! Ditscségedre énként meg-is vallyuk, 
hogy a' mit költöttünk a" Tiédböl költettük; a' mit a' kegyes Ada-
kozóktól vettünk, azt-is elsőben, és meljéje a' könyörülő C/ivet Te 
adtad vólt nékiek, hogy adakozhatnak szivek mellől jobb kezekkel, 
nem efvén hirével az Ö bal kezeknek. 

Kinek Szentelnök azért mi is már e* Templomot? tsak Neked 
Ditsöséges Jehova Atyai Jehova Fiu! Jehova Szent Lélek! Egyetlen-egy 
ISTEN! a' TeTiszteletedre épült volt, 's im moíl-is erre cKeíitetett-
meg Ez,- T e lakozzál 's Te-is Tifeteltefsél hát itt. N.yil jatok-kí ti 
Kapuk Ajtók! hadd jöjjön bé ide a'kegyelem'Frigy-Ládája. Ditsósé-
ged' Fénye töltse.bé Uram ez egéz 13 ázat. Hivja tsak Nevedet fe-
giltségül itt Néped ettől fogva mind végig. Tsak ama Hiteles s' min-
den verfengés-nélkül igaz ő és Uj Teílamentomi szent Beszéd hirdet-
tefsék tisztán, hathatóson's gyümöltsözéűei i t t , idegen és emberi 
Tudományok soha ne prédikáltattaszanak itt; még ha a' menyei An-
gyal hirdetne-is valamit a' kivül 's az ellen, mely már meg-iratván 
megis-petsételtetett, átoklégyenl ifmét mondgyuk; átok légyen az. Tsak 
a' Kriftustól szereztetett feent Sákramentómok foolgáltattaílanak-ki itt 
ugy, mint E' Szerző Ur rendelte; valaki az ellen akarna tselekedni, 
villogó két-élü Fegyverrel rettentsék-el azt Angyalaid innen. 

/ Mikor e' Te Népeddel jól téfeeszsz, 's az bé-hozza Hálá-adá-
fának Áldozattyát, ekkor efTék-le ményböl a' Ttiz annak meg-emész-
tésére; mikor pedig vétkezvén ö , Te azt meg-itéled, ekkor-is hozd 
ide Ótet, adj bűneiről igazán Valláíl-tévö föókat ajakaira, töredelmes-
féget lelkibe, 's Te ezt a' Könyörgéíl-is halgasd-meg onnan felyül. 
Ha mikor az Ég bé-záratik az Efsózés előtt és ekkor e' Nép ide jö 
könyörögni Égi-Harmatért, T e meg-halgatván egeidből ötet, szálits 
'Siros Efsót e' földre, meg-tiltván a' Levegö-eget, hogy azEfso hel-
lyett Jeget 's egyéb ártalmakat ne hullafon. Midőn Dög-halálnak,vagy 
Ellenségnek vagy egyéb ítéleteknek távúiról hírit halván e' Nép , 
felelem fogja-el az ö szivét azoknak ide harapodzáfok iránt, de azon-
ban ide jö imádkozni; Te Uram az illyenkori imádságot-is halgasd-
meg Szentséged' Hegyéről 's ne hozd ide a' tsapáfok közül egyik et-is. 
Midőn drágafág, vagy Sáska, vagy Tsere-bógár, Peítis, töb uralkodó 
Nyavalya, sot egyéb-féle akármi Ítélet nyomná-is meg e' Népet, (mert 

tsak 
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tsak találszTe />' igaz itéletüISTEN! mindenkor okot a'büntetéfrej 
de ez-is bé-jö ide Ortzád' engeszteléséreTe halgasd-meg ekkor-is 
etet, vedd-el a' Büntetéfeket-is Rólla. Midőn el-jött a' Szülésre való 
ido, de az Anya nem szülhet, és könyörgés leszen itt azért ugy egyéb 
Betegekért-is. Könyörgés az Anyaszent-egyházért, az Országért, a' 
Fejedelemért, a' Magiílratufért, az Ékkléfia' Kurátoraiért, Dajkáiért: 
egyéb akármi állapotban nyomorufágban lévőkért, Te mind ezt-is 
halgaífad-meg Egeidből óh Egeknek Ura! 

Imé moílan-is könyörgünk Felfégednek ama titkos Házért az 
Ékkléfiáért, melyet a' FŐ-BÓltsfeség épitett hét Oszlopokon, Ö ma-
ga lévén ennek Fundamentomos-Szegelet-Köve. Légyen hát Békefség 
ennek kéritéfeiben, tsendeíTég Tornyaiban; légyen az ö terjedéfe a" 
Fold' minden határaira: Oh légyen hamar, hogy minden Nemzetfé-
gek fogják-meg a' Kriílus' Köntösének Prémjét, tsókolyák lelkek' 
irieg-hódolásának tsókjaival, mert tsak ö kenettetett-fel Királyfágra' 
Sionon az URnak Hegyén. Adj Áldáíl ez Országnak, ha tsak moílani 
Békeségét-is meg-eröíítve tartsad-meg, ne légyen az, hogy valaki és 
valami ezt meg-háboritsa. Kiáltsd 's kiáltasd a' több Kerefetyén Tar-
tományokban-is enyi kerefotyén vér' ki-omláfa után: Békejfég\ Bék. Bék. 

Tartsd nagy gondot a' mi jó Fejedelmünkre, a' Felíeges MA. 
RIA THÉRÉSIA Aszszonyra, kit Királyi 's Tsászárnéfági Méltófág-
gal-is meg tiszteltél. Az ö életét hofeszabbitsad, Fényes virágzó Há. 
zát áldgyad-meg minden jókkal. Orlzágai 's Tartományai' óltalmazá-
fára, törvényes terjelztefére és Ditsöfégedre, vagy moíl 
fel-vett, vagy fel-véjendö Fegyverét szerentséltefled ISTEN! Kinek 
kezeidben vagyon a' Győzedelem , és az Ellenfégnek meg feégyeni-
tetéfe. Birodalmának pedig minden Népét 's minket-is tarts engede-
lembenhadd adhaíTuk-meg mind azt néki, valamivel tartozunk a' 
tsendes jo Lelki-efméretért. 

Szállyon bövféges Áldás Tőlled ez Házában lévő Királyi Gu-
berniun&a< az egész Magiftratusra az elsőbb, közép és alfóbb rendü-
ekre. Algyad-meg a' Fo-Conjtfiériumot a' mi Atyáinkat, Fo Kurá-
torainkat, Ekkléfiáink', Kollésyiomaink', Oskoláink' Ór-állóit, Daj-
káit; ugy tégy jól pedig véíek, hogy Tőlled Iítenek' ÍSTENétöl, 
az-után a' Földi Hatalmailágtól vett hatalom szerént okolfággal, Ke-
gyeíféggel 's éppen Atyai szivel elo-menetelefcn hordozhaífák Házad' 
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terheit. Fizesd-még menyei Jutalommal, hogy ök távulról-is néznek re-
ánk, itt moftani meg-jelenéfekke)-ís épitetttk mii két eddig, épitenek 
moíl-is, ez az o iftenes frándékok tovább-is. Álgyad-meg több Ta-
tronufairikat, Pátronáinkat, Jól-tévcinket-is; foha el-ne felejtkezzél az Ö 
ide tett Adakozáfaikról: adj menyeieket a' földiek hellyébe rékiek. 

Különösón-is meg-emliti Szólgálö Leányodatt ŰR-ISTEN! e' 
Gyülekezet, mert Te-is máfok felett különös Dajká ává tetted ennek 

otet. ISTEN'Tsudája, de jó-téteménye-is hogy Ó még itt Sátoroz. Ha-
talmas dolgaidat vitted általa véghez eleitol fogva 's moíl, óh rroíl 
fulyosabb erötelenkedéfei között-is! vigyed tovább-is, mig Néked 
tetzik. Mi életét kivannók e' Leányodnak tovább-is még e' földon, 
o pedig éjjel nappal 's ugyan minden órában várván-várja 's feinte 
meg-cpedve ohajtya a' boldog meg-oszlattatás' óráiát. Már Uram fe 
Ö, fe mi Felfégednek femmiben.n módot nem ftabhatunk, hanem 
Izent Akaratod alá botsátkozván néked meg-hódolt Lelkeinkel, arra 
kérünk: Vidd véghez Léányodra nézve a' ir.i nékedeDitsoséges, néki 
idveíféges; 's mikor inn'en ki-kél, vidd-bé amaz Örökké meg-mara-
dandó Templomba, holott örökké énekli a'Mófes' és Bárány'Énekét. 

Koronázd-meg Ez egélz Ékkléfiát minden JókVp'. Kedveld 
a' mit Ó moíl néked Szentele, imé Ez Házat! Ultesd-bé ennek min-
den szegeleteit igaz Fiaiddal Leányaiddal. Tsatöld egybe ezután-is az 
Ó sziveket, hogy meg-egyezett és meg-feenteltetett Indulatokkal dol-
gozhaíTanak Templomodnak mind külfö mind belső Elo Kövei körúl. 
jutalmaztasd-meg kinek kinek Atyai IrgalmaíTággal, ha tsak egy Fil-
lérkét hózott-is Szent Haylékod' épiteíére. Mind ezekben-is halgass-
meg minket, fogadd-el Hálá-adáfainkat, tedd Szivedre Efedezéfeinket 
óh ISTEN! ki ülsz a' Menyei Fényes Kérubimok közötti Amenf 
Ámen! Amen! Mi - Atyánk 's a' t. 

Ekkor már fel-serkent etet t a' Kántor 's véle együtt az egéfifent 
GYÜLEKEZET az Éneklésre és el-énekelt etett a'- -

CXXII, 'Sóltár, Az alatt az Egyházi Szolga állott a' Szent 
Székben 's Énekelt a' Gyülekezettel egybe. Mely 
Éneklésnek-is vége lévén, igy Szóllott: 

QZerelmes Halgatóim! ha jól öfove olvaíTuk i . Kin VITT. i Krtmka: 
VII és Esdr: VI, onnan ezeket tanulhattyuk-ki. Hogy a' Tem-
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plora Hálá-adó Könyörgéílel-is Fel-szenteltetvén, azután czck-is vég* 
hezmentek: i . Salamon a' Népetmeg-áldotta, az-után a' Nép nagy öröm-
mel ment-el. 2. A' Léviták kürtöltek 's nagy örornel ekkor-is el-mondot-
ták: Mert jó, mert meg-tnarad: 's a't. Nó azért óh (zent Gyülekezet! 
én-is Reád lehellem, hathatós szóval, deszives kivánfággal-isReádté-
szem a' Papi-Áldáft Salamonnak Szent Lélek által illetett Szavaival-is 
i.Kir. VILI. 55-61. szerint, de azokkal-is melyek olvastatnak 4.Mór. 
VI: 24-26. Te pedig Éneklő Lévitai Kórus! mihelyt hallod, hogy 
zz Áment szájamból ki-botsátottam, azonnal ifmét kezdjed énekelni ezt: 
Mert jó, 's a' t. és énekely mind addig, mig e' nagy Gyülekezet ki-
takarodik innen, söt addig, mig Ti magatok-is tsendes lépéffel a'külsö 
kerités kapujához juttok; hadd gerjedjen-fel inkább-is a' Jehovában 
való örömünk,- sót hadd légyen innen-is nyilván való, hogy mi va-
lamit e' Templom' Jbel-/senteleseben véghez vittünk, mind azt ISTEN' 
Könyvéből tanultuk , és az igaz Izrael' példáját követtük ebben. 

Papi-Áldás, melyei el-botsátatott az URnak Népe. 
Á Ldott légyen az UR, ki nyugodalmat adott e' Népnek. Légyen 

ezzel az UR, s foha el-ne hadja ezt. Hajtsa Magához ennek 
szivet, hogy meg-orizze minden Parantsolatait. Ezek a' Beszédek , 
valameiyeket az URnak szóJgája fcólla e' feent Székből, és a' mellyek-
re az UR' Népe-is Áment monda, légyenek mindenkor az UR' Ortzá-
ja elótt, hadd tudja-meg azt minden, hogy tsak a' JEHOVA az igaz 
ISTEN, és mi minyájan ö Népe vagyunk. Még-is szúllok 'í áldalak 
Titeket mondván: Aldgyon-meg Tégedet Maga Népét azUR, és oriz-
zen-meg Tégedet. Világofitsa-meg az UR az 6 Ortzáját Te-ra|tad 

és Konyörüllyón Te-rajtad. Forditsa az UR az 6 Ortzáját Te-réád 
és adjon BékelTéget Te-néked Amen! Amenl Amen! 

Itt végre-is Énekeltetett a CXXXVI. é s CL. 'Sóltár» 
mig a' Gyülekezet el-takarodott. 

Ditsöfég ISTENnek Ámen! 
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