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K E D V E S  G Y U M Ö L T S Ö K K E L  T Ü N D Ö K L Ő  T E R 

MŐ Á G N A K  L E - R A J Z O L T  P É L D Á J A .

A z  A z

f  elki drága Virtufokkal ékesült jeles Proerogativákkal híre- 
fült Hiúnak Czímeres Ábrázattya; mellyet ama ritka pél- 

dájú, életével mindeneket gyönyörködtető, halálával 
pedig minden kíveket keferiiféggel febhetö, néhai Mél- 
tófágos GróíF Kapitány Széki Teleki Jófef Uríinak ér
demlett tiktefségére, és méltán fenn-állandó ditséretes 
örök emlékezetire rajzolgatott és ezen boldog emlék
ezetű GrófF Uríinak e' föld kínéról való utólfó el enyé- 
fcéfének, idején és hellyén Kertsefórán, az oda gyüle
kezett kánakozó kívü roppant Sokaságnak követéfre 
való például elő adott, a’ Méltóságos Gróffi nagy Fa
míliának, s’ abban a* Méltóságos édes Atyának mély- 
féges keserűségének enyhülésére-e’ vagy ötegbedésére? 
fel-mutatott. az i 7  2pdik Ektendöben, Pünköld ha
vának 2 2dik napján.

S Z E N T K I R Á L Y I  G Y Ö R G Y

A ’ Fagarafi Réformáta Ekléfiában, t* Kri- 
ttufnak méltatlan Szolgája.
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Textus i . Mofes 49. 22. A ' Jó fe f  termő ág, fo n á s jnellet 
való termő ág.

Elöl jáRÓ beszcd.
I Mofcs a' 9, 1 o. E’ vagyon Írva: Fel ékefitett vala Ifién Plán- 

* iákkal EJenben egy Kertet, és azt tsclekedte vala, hngy abból
a földből csemetéinek tekintetre kívánatos mindenféle élő fa, n/elly 
az eledelre való gyümölts hozásra jó volna, folyó viz jő  vala pestig 
ki Edenböl a' Kertnek mea- nedvefitésére. E ’ Kertnek azért illyen 
rendel móddal való fel ékeíittetéíeben, £épen ki rajzóira az Ilién, 
e ’ Világon, ’ s nevezerefen az U j Teftamentumban fel-állirando 
Eccléfia körül cselekedendő munkáit, és az Eccléfiáknak azokból 
az Illeni munkákból következő és ki-folyo Lelki ékes kéEületit; 
meg tetzik ez az litennek fzavaibol, mellyeke: fióllot Eía 5 1 :  3, 
Meg vigafitallya az Ur a’ Siont, el rendeli, el he/fybezteti az ö Pufi* 
táit mint az Edent, és annak pufitáit mint a' jehovénak Kertit, 
E ’ Éerent azért £ép meg egyező hafonlatolságok találtatnak az Edén- 
nek és az Eccléfiáknak állaporja és épületi között. Első e z : H ogy 
valamintaz Edennek, úgy az Eccléfianak-is fundáloja maga az Mén. 
E ia : 1 4  3 2. Az Ur fun dalt a a Siont, (az az, aZ Eccléüát) hogy az ö 
Népének Eegénnyei ahoz folyamodjanak. Innét £ent Pál Aport, az 
Eccléíiat Ifién Majorságának Ifién építésének nevezi; í.K o r. 3 9- 
Mtfodik ez: H ogy valamint az Edén Kertének plántáinak ülret- 
tetélekre nem nyúlt az Klen, Vashoz!, lém femminémü eróéak tévő 
£er£ámhoz, hanem tsak £oüott az K len , és az írtén befiédire ne- 
vekedtenek csíráztanak annak kívánatos eledelre való gvümöltsö- 
kec hoz> élő F i i ; azonképen azEccléfia tseledinekis píántáltatá- 
fokra, Eaporodásokra külső erö£akoskodáísal emberi böltfelség 
Eerént vaio mefteifégekkel az Klen nem élt, nem is él, a’ maga 
Szolgait-is effélékkel élni nem akarta, Sohult nem is parantiolta, ha
nem e’ £ent végre ék az Illeni minta’ törvény ki adálábol-is meg
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láttzik } a’ maga nyilvánvaló és mindenektől meg érthetőként béké
dével, mellyel, hogy az Ö Felsége Szolgai-is tiktán értelmeién és igaz- 
án ebiének m indaz O mind az Uj Teftamentomban koroisan meg- 
parantfoita, hány hellyeken nem talállyuk az O Teftatnentumban I- 
ítennek a’ maga fzolgaihoz lett illven parantsolatcyár; mondgyad ezt 
a Népnek, azt mondgya az Ur a' Seregeknek Ura; Innen igen harag- 
kik az Klen azokra a’ Prófétákra, a’ kik nem az Mennek jelentéieic, 
békédéit, hanem a’ magok fejeknek, kiveknek Ideáiéit, azaz, tulaj
don magok találmánnyal kóllyák; Ezek. i i .  Embernek f a  pro. 
fetaí/y az Izraelnek Prófétái ellen kik prófétáinak az ó fivékből: Hal. 
lyátok meg az Urnák bsfédét igy fö l  az Ur Ifién. J a j  a' balgatag 
Prófétáknak kik járnak az Őgondolaityok után, holott íémmit nem lát
tának; Ismét Jcrem. 13 ,  16. Ne hala áfátok azoknak a’ Próféták- 
nak javaikat, a' kik Prófétáinak tinik tek, meg boton ditanak tikteket, 
azii Elveknek látását fióllyák, nem az Urnák fiájából;  Ú gy az Uj 
Te!Umeritomban*is, még az Idvezítö-is mikor e’ földön tanítana, 
maga tanítását Iftennck az Atyák és Próféták által ki-jellcntetett bé
kédéiből, az ígéretekből, Törvényből Profétiákból kedegerte, és ma
ga tanitálat ezekkel egyeztette meg, Sőt tanításával ezeket világo- 
íitotta m eg; tekints az Evangéliumban, Idvezítönk a törvényt,a’ 
Ptofétákoc hány hellyen nem czitállyá, effelett pedig maga félöl ezt 
vallya Joh. 17 , 4, 6. 8 . .  14. E l végeztem a dolgot mellyel én réám 
bíztál volt hogy el végezzem, meg jellentettem volt a' te nevedet az 
embereknek, kiket adtál nékem e' világ kőzzül, a melly befiédeket én 
réám bíztál, nekik adtam, és ük el vöt tek, és én a’ te befiédedet nektek ad
tam , a’ melly kávái Idvezitönknek mind azt bizonyittyák, hogy a’ 
Chriitus e’ földön, volt nem egyéb tudománynak, hanem rsak az 
Iíten békédének fö Prédikátora, a’ honnan mikor menyben menetel
hez kékült-is, Tanitványinak-is parantsolatúl nem azt hagyá, hogy 
minden-napi véres áldozatokat tennének, nem -is azt hogy a 
Népeket mettzésekkcl, fcftékckkeí és egyéb ábrázoláfokkal ’ s köl- 
tcménnyekkel oktatnák, hanem azt parantsolra, hogy az MenEvan- 
gyéliomi Éent békédének tiktán és értelmefén való predikáltarásával 
tanítanák a’ Nemzetségeket, Math. 28, 19, ao. Mark, 16, 15 . Innen 
aSz. Lelek SciuentiátmondatottSz, Péter Szája átal azok ellen, a’ Tani-

H* lók
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tőle ellen t’ kik az Evangyéliumnak Predikáltatását hátok megé hagy
ván magoktól ki.gondozatott bekédekkel hitegetik a’ Népet a. Pét. a. ». 
T i  köztetek-is léknek hamis Donorok f  4. kik telhcretienségnek 
miatta ö magoktól gondolt bekédekkel belölletek kercskedéft fcereznek* 
kiknek az ö kárhoztatások kéken vagyon.

Ezekből hát ki világofodik az hogy valamint az Edén plántáinak 
ügy az Ecclefia tagjainak-is tsemetéztetö m agok, nem egyéb hanem 
az élő IsTennek meg-maradando békédé. 1 . Pét. 1 ,2 3 . Harmadik 
ez. H ogy valamint az Edén Kertének nedrefitésére folyó vizet bo- 
ttátott az IsTen , úgy az Ecclefiának-is öntöztetéféie vizeket töltött 
ki, a z a z ,  a’ Szent Léleknek lelkeket világoíitó , elevenítő ajándéka
it Efa 44 , 3. 7. Vizeket töltök ki a fomjúhozóra, és folyó vizeket a' 
Jé árazta, ki-töltöm az én Lelkemeta' te magodra és az én áldásomat d  
te tsemetéidre , és virágoznak mint a’ fiiz-fák a' Vizeknek filyáfi meU 
lett. Innen már az Ekléíia hívei haíonlittatnak folyó vizek mel- 
lett plántáltatott termő Iához. Sóit. 1 . 3 ,  És fonás mellett termő 
ághoz a’ Lctzkében,

Summa.
E’ Letzkrnek alkalmatoíságával értekezzünk rövideden, a* Sz. 

Létektől el-foglaltatott embernek elmebéli Nemelségeiröl lelki virtus- 
fairól.

Magyarázat.
A  Magyarázatban én itt prophétiát nem noymozok, hanem ollyan 

*■ ^rendet tartok, mintha a’ Letzkében volna valami Személly le-irás. 
A ’ Személly h á t , a’ kiről a’ Letzke kóll, Jó se f, de nem a’ Ból- 
dogságos Szűznek férje, nennis ama Arimathiabélijófef, nem-is a’ kí- 
Júdás helleyet Apoftolfágra candidáltaték, ( a’ kiket-is a’  kent Írás I- 
ílenfélö és igaz Férfiaknak nevez:) hanem ama régi Jó fef a’ Jákob 
rak fia a’ kiis midőn ágnak neveztetik le-űatattik.

I. A z  ö Famíliájáról; mert nyilvánvaló dolog hogy ágmeg-pe- 
dig term őág, élő fa nélkül nem lehet, az élő fáknak pedig neveze- 
tiben ’ s ábrázattyában a’ kent írás.kokra ki adni, 1. Az Eröfseket, 
Méltóságokat. Dán. 4: 7. 8. Nabukodonozor Dánielnek igy kóll, 
az én fejemnek látásában látom vala. is tmé egy élő f i  »*’ föld-közepett

és an-
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nak mago/saga »agy Vűta, nagy a' fa  és erős, és annak magafságaazég- 
gig fel-%át vala, &c. Ezen álmát Nabukodonozornak mikor Dáni
elem agyarázná azt mondgya f  18. 19. az az élő fa  Királly te vagy. 
Hasonlóképpen az fcoyptomi Királlyt-is illyen élő fának nevezettben 
’s ábrázattyában írja le az Ilién, Ezek. 3 1 .  fcsaiáínál-is Cap 14  azt 
olval'suk hogy a Babyllonnak Királlyá azt mondgya maga felöl, a' 
mennyben megyek fel, az erős IJlennek tsillagai felett heUyheztetem az én 
Székemet, és'ülök a' gyülekezet hegyének efak felöl való óldalára, ha- 
fonlatts léfek a' Magofshgos Iflenhez, a’ melly befeédekben is négy ki. 
váltképpen való dolgokon tulajdonit magának a’ Lelki iiabylónnafc 
Feje. «  H ogy ö a’ Mennyben m égyentel: az az ö magét a’ mén. 
íieyei titkoknak egyedül való igaz magyarázójának, illeni hatalom
mal bírónak valiya J3 . H ogy ö az Illennek minden tsillagai felett 
helyezteti az ö Székit, az az. Illennek minden egyházi Szolgai 
felett való méltóságot vé£en magának, y  H ogy ül a’ Gyülekezet 
hegyének e£ak felöl való oldalára, azaz , lé£en Illennek a’ £ent 
hellyben tárfa, mint lilén úgy tartván önnön magát az Illennek 
Templomában. H ogy hasonlatos lé£en a’ Magafságoshoz, az 
az. Mint Ilién Lelki e^méreteket kötelező törvényeket és rendelés
eket, £ab, azok £erént ítéleteket té£en; de ezekre az Ist in  néki meg 
felel, ’s azt mondgya, Á  méUységben vettetel le, meg aláztatok és a'kik 
téged látnak ezt mondayák ez e ama Férfiú a' főidnek háborgatoja, az ú- 
tánn a' fö ld  meg nyug f i k ; Sót a' 'Jegenye fák és d  Libánusnak Czédrut 
fá i Örvendeznek te rajtad. A ’ hólott-is a’ |egenye Iákon és Czéd- 
rúsokon érti az lilén azokat a’ Nagy Rendeket, a’ kik a’ Babylon 
Fejtnek lelki esméreten uralkodó eröfcakos haralma alól mcg£abadul« 
n ak , lelki £abadtságor uj világolságot érnek

2, A z élő fáknak nevezetiben s’ ábrázartyában elő adgya a’ £. Irá* 
*z lilén £á.nára £enteltetett kegyes és lilen félő embereket Jer. 17 7.
g. Boldog a’ férfiú, d  ki bízik az Urban, és kinek bizodalma az U r ,
m’ rt ha fontat os lefend vizek mellett plánt altatott élő fához Apoc. 9. 
Az égről le efett ts Uag meg-nyitá d  méllységnek hutát, és ki jő ve  j  
kútnak füfti, a’ füllböl támadának f ’ skák, de azoknak meg-paraursol- 
taiék, hogy ne bántanának fém mi élő fát hanem tsak az embereket, 
üknek homlokokon nmtsen az ennék p it ié it , az holott is larryuk

hogy
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fcogy az élő fák ellenében tétettcnek ollyan embereknek a’ kiknek 
homlokokon nintsen az Iftennek petséte, itt tehát az élő fák azok a’ 
hivek a’ kiknek homlokokon vagyon a i Atyának neve. Apoc. 14- t . 
az aa. a’ kik £ Léleknek és az lilén bejedének általa meg világo- 
fnattak, meg igazítanak, és fogadott fiuságot vévén itten fiainak 
neveztetnek ; ezekből már könyü által látni, hogy midőn Jo ic f  ter
mo ágnak neveztetik, ezzel ö le irattatikazö Fámiliájáról, c. i .h o g y  
Ö légyen nagy rendű és méltóságú az Iftennek Éövetsegével ékeske
dő igazságnak tudománnyával bíró nagy Famíliának tagja, vefd-cÉve 
ezt Abrahámnak N agyságával, a’ melly vagyon Gén. 14 . Iftennek 
velle való Fóvetkezésével, a’ melly vagyon, ugyan Gén. 12 :5 .  is . 
úgy az Isáknak', Jákobnak egé£ hiftoriájával és a’ Gyenelógiának 
ezt a’ meg mutogattatását igaznak találod.

II. Ezekben az igékben le irattatik Jófef az ö eredet £erént való
’s eleitől reá fiállott fcméllybéli praerogátivájáról, meg tezik ez 
Jöb . 29. 19. a' holott-is Jób  az ő fiait, a’ kikre kell vala éállani az 
ö praerogativájinak, nevezi maga ágainak, másként-is a’ világos, 
hogy az ágnak nevezeti alatt a’ £ent Írásban néha fő rendű méltóság 
adatik elő, Efa. 19 . 15 . Az Egyiptombélieket kegyetlen urak birodal
ma alá rekeztem, kegyetlen Királly uralkodik rajtok, és nem lé fen  
Egyiptomban femmi dolog, a' mellyet tselekednék a' fo avagy fark 
az ág avagy a' nád., az az. fő ember vagy köíTég. úgy Cap. io . 
33 . tehát mikor Jó fe f ágnak neveztetik, ebben nem tsak famíliájának
hanem Ecméllyének-is fő rendű méltósága fejeztetik k i, a’ nunt ezt 
könyű meg edgyeztetni a’ Jófefnek állapottyával.

I I I . Midőn neveztetik Jó fe f nem tsak ágnak, hanem forrás mellet 
lévő termő ágnak ebben le irattatik az Ö lelki állapatjárol, melly £erént 
is ö ié£efe volna a’ £abaditónak £. Lelkének, cs minden jó-téiemé- 
nyeinek, erre az okolkodásra taníthat minket a’ forrásnak, és a’ for
rás mellett-való termékenységnek emlékezete; ugyan-is, forrásnak» 
kut-fönek nevezeti alatt fok£or adattatik-elö a’ Kriftus, a’ ki ma
gát nevezi élő víznek kút fejének; Jér. 2. 1 3. Ifmét Zakariásnál- 
Cap. 1 3 . 1 .  kútfőnek nevezeti alatt vagyon jövendölés a’ Kriitus Jézus
nak e’ világra való jövetele felöl, Kútfő fakad a' Dávi d fíázatiakés 
0' 3 érusáltm Lakofinak az 0 bűnökből való t i f  tulajokra és-mg
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Jáfokra ; neveztetik pedig a’ Kriftus kút-fdnek, forráfnalc fz é rt , m eit 
valamiképpen hogy a’ kút-fö buzog-ki olljan vizeket , m ellyek«  
élő-fákat termékenyekké tefiik; úgy a’ Kiiftus Jéfus buzogja fáfárolja- 
ki a’ £cnt Lelket és az Kvangyeliomot, a’ melly által minden élő L é 
lek a’ lelki gyümöltsözésre, az az, az Istennek tet£ö jó-tselckede* 
tekre el-kéfeíttetik, erről vagyon £ó Efa. 12 . 3, Merhetek vizeket d  
Szabad tónak folyamatiból; a melly be£édekben midőn a’ £abadító« 
nak folyamatok tulajdoníttatnak, ezzel maga a éabadító tétettetik 
kút-főnek, a’ melly nck is terroéfiet £erént való fő foljamattya a’ £. 
Lélek, a’ ki-is úgy Éármazik a’ Fiútól mint az A tyától, Joh . 16-. 14 . 
1 5 .  és neveztetik az Isten Futnak Lelkének 'Gál. 4: 6, bővebben vi- 
lágofitja ezt Idvezitőnk Joh . 4. 14 . valaki ijándik abból d  v iz .  
böl 1 a' meIlyet én adok nékie, meg-nem fomjúbeztk örökké, hanem az 
d  v iz  meUyet én aduk nékie, örök életre forró víznek fe je : mitsoda 
légyen pedig ez a’ v iz ,  mellyet az Idvezítö ád, az Evangye- 
lifta meg-magyarázza, és Éabja a’ £. Lélekre, a* mellyet véjendök 
valónak az ö benne hivök Jo h . 7. 38 ,39 . Midőn hát Jó íe f nevezte
tik forrás mellet lévő ágnak, ebben ki-fcjeztetik a’ Jófefnek a’ Krifl 
tustól £. Lélek által újjá éülettetett lelki állapotja, ezzel egyez az , 
hogy £. Pál is-az hiv femeknek Catalógufsában Jófcíét bé-foglalja 
Hcb. 1 1 .

M ár a’ Jófefnek illyen lelki állapotjára nézve tulajdonittatik ter
mékenység, gyümöltsöfség ’ s e z z e l’s ebben le-irattatik Jóíef.

IV . A z ö lelki Virtulairól; ugyan-is £okása a’ Sz. írásnak, hogy 
az Istennek Sz. Leikével biró embereknek lelki vútuílait gyümólrsck- 
nek nevezeti alatt adgja ki, Gál. 5 ,22 . A' Léleknekgyümölise ez: Sze
retet, öröm, békef<ég, békefségés-türés, kegyelmefség, jóság, h it , /?//</- 
ség, mértékletefség. E ’ £erent az elö-£ámlálás £«rént hát a’ Léleknek 
Első gyümöltse a’ £eretct, a’ melly-is nem egyéb hanem a’ Léleknek 
Sz. Lélek által fel- gerjeétetett jóra való jó kedve, és abban való gyo- 
nyörködéfe Rom. 7 ,2 2 . az illyen kereteinek azért mint-hogy az Is
ten föobjeéluma tzélja, azért lftent £eretö Léleknek az roondattat- 
hatik, a’ ki az I(lenben való tökélletefségekért az lltenhez jó kedvel 
hajol, és abban gyönyörködik, hogy és mivel kedveskedhcfsék Iíten- 
nek; az illyen fetetetnek formája vagyonié  írva. Sóit. n 6 t A z  hői

HU a «
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3zt rtíandia O áv:J‘: keretem az Urat, ’ s ennék ilíytfrt okát toííf- 
doincja, vers. 5. Mert kegyelmes az Űrét igét, és a' mi istenünk irgaf- 
más, tenéked áldozom h iti adásnak áldozat jával, Iáid Sóit. 7 J - 25- a’ 
kil>er» mír íllyen keretet vagyon , ez abban kuli az Artyafiüf keve- 
teret-is 1 Joh. 4: 27 íllyen parantsolatot vettünk ö tölle, hogy a' ki- 
f  creti az íj} ént, fé r  éjjé az ö Attya-fiát-is, ha egy máj} jréretjük, 

fjlenntk fé r  eteti mi bennünk meg- te Ilye fedett, éx ízen ejmérjük, 
megy hogy az ö Leikéből adott trtinékiink\ fok jó vagyon hát abban 
a’ Lélekben a’ mellyben bé-férkezett az Istení és attyafiui keretet 
a’ mint meg-tetzik íKór 1 3 .  Máfodik az öröm , melly is nem egyéb 
hanem a’ Léleknek maga belső állapotjáhan való meg- elégedése ,'s 
abban való mindenkori álhatatos vidámsága, a’ melly ellenében té
tetik a’ zúgolódásra hajlandó mordságnak, Eta. 6 5, 14 . Az én Szol
gaim vigadnak az ö Sziveknek gyönyörűségében; azért az illyen öröm 
tulajdon kíntsek az Iften híveinek 1 Tefs. 1.6. Ti a' mi követőink lettetek 
és az Űréi, minek-utánna az igét bé-vetiétek volna d  f .  Léleknek örö
mével. Harmadik a’ békeség: éz nem egyéb hanem az IsTENnel és 
egyebekkel való cgyefségnek kakadás és háborgás nélkül való meg
tart áfa Róm. 8. Meg-igazúlván hitnek általa békefségimk vagyon Ifi én
nél, a mi Urunk J .  Krifius által Róm 12  1 8 . - 1 1 . « ’ mennyire ti-töl- 
íetek lehet mindé nemberekkel békefségbtn é Ily etek. Negyedik a’ békeísé- 
ges tűrés, ez ellenében tétettetik a’ bokkú állás keresésnek: es #1- 
lyan virtus, a’ melly fcerént a’ Lélek maga férelmei között-is az in
dalatokat tartóztatja, mérsékli, és a’ lereletunck enyhülésére ma
gának haladékot véken; Bó/ts Salamon hokku türönekazt nevezi, a* 
k i a’ maga indúlatin uralkodik Péld. 16. 18. Vefd ökve ezzel Péld. 
45. i£ . Hellyé vagyon ennek az Úrtól reánk botsátratott íérelmekbe
Sóf. i í  7. Halgafs az Urnák őrt zaja előtt, mert közel vogyon az Ur 
látogatásának napja, Jet. 8: 14 . Mennyünk 0 Váró fokká és halgafs unk, 
mert bizony az Ur a ' mi Ijiénünk halgatásra hivott minket, és mérges 
vizet adott innunk-t hellye vagyon az emberektől való férclmekben 
Sóit 3y. 2. 3, Míg a' hitetlenén ellőttem vagyon, meg-némúlok vefteá
ié fsel, még-d jót-is el-halgatom, az honnan ditséreres a’ hokkú tűrő 
Pél. 19. 1 1 .  Az embernek értelme hoffá túr övé téfi ötét, éi ékefségé- 
re vagyon néki (l-halgatni a vétkeket. Ötödik • ’ Kegyclmcfség, e 'nem
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egycb hanem jó-téteményre való hajlandófágkéfiség, íot merő azon 
|ó-tétemcnnyefség. i. Tim . 6. xy 18. Azoknak kike világon gazda
gok, meg-monjai hogy egyebekkel jó !  tegyenek-, hogy gazdagok legyenek 
jó-tselekeietekben, hajlandók légyenek az adak ozásra, hajlandók az 
egyebekkel való nyájaskodáira. Hatodik a’ Jó i ig ,  melly is nem egyéb, 
hanem az erkóltsöknek kedveisége, a’ maga viteléinek és cselekedet
nek, hellyes, rendes, és Istsn befeédével meg-egyező illendősége, 
Róm 15 . 14 . El- hittem ti felőlietek atyámfiai,hogy ti fa ia d  akarat átok 
f é r  ént minden jósággal ukvák vagytok. Hetedik a’ H it az az.hüícg, 
hitelefségüség mely-is nem egyéb, hanem a’ beÉédbcn és cselekedetek
ben való egyenefség, és gyanúságtól üres áihatatolság: oliyan hit hác 
e z ,a ’ roellyröl híveknek neveztetnek azok, i .a  kik az IsiENnek igaz 
tiÉteletiben álhatatofok, mint az Antipás Mártyr. Jel. 2 13 . 2. a’ 
lak az cselekedetekben tsalárdság nélkül valók, mint a’ Templom épi- 
téiére elól-rendeltetett fér- fiák; Néh. 1 3 1 3 .és mint Hpafrás és Silvánus 
Kol. 1:7. 1 Pét.5:12. 3. a’ kik a’ befzédben nem változók,nem hazudozólc, 
árulkodók; hanem azt fzóllják, a’ mi fzivekben vagyon, és mondáiókat 
meg-állyák mint Jónathán. am. 19: 2 .2 0 : 32. 35. Nyóltzadik a’ 
Éelidség, engedelraefség, a melly ellenében tétetik a’ vakmerő ke* 
ményfégnek engcdetleniégnck, a’ melly-is oliyan Virtus, a’ melly £e- 
rént a’ kegyes Lélek, mindeneknek, de kiváltképpen a’ felsőbbeknek 
tartozó tizreiségekec meg adja és magát azoknak tettzélek alá 
botsátja T it. 3: 1 .2 . Intsed őket hogy a ’ Fejedelemségeknek alájok 
ve fék  magokat, hogy engedelmefek legyenek Senkit ne fidalm azzanak, 
a' viafkődástól idegenek légyenek, minden felídféget mutatván minden 
emberekhez.. Hellyé vagyon az Hlyen engedelmelségnek a’ Szolgák
ban Urakhoz, iPét. 2 18. a’ Fiákban az Atyákhoz, Kol. 3. 20, 
Ti magatok engedelmefek legyetek a ' ti f  liléiteknek mindenekben, met e 
ez az Urnák kedves. Kilentzeeítk a’ Mértékletefség, a’ melly is nem 
egyéb , hanem a’ tobzódástól, bujálkodáftól és a* teltnek egyéb 
vétkes kivánfágiról-való meg-tartózkodás; íPét. 2 . 1 1 .  Szerelmefim, 
kérlek, hogy mint Jövevények és Búj Jojók e' földön, meg-tartöztaffátok 
magatokat a teftnek kívánfágitól ,mellyek vitézkednek a' Lélek ellen. ífmét 
1 1  ef.5: 22. Mindentől d  mi gomfnak lát zik, megtartóztajjátok maoato- 
kat.Ezeken kívül vagyon a’ LéleknekTizedik gyüraöltsc-is, t.i. a Ditsö-
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Seg melly-is nem egyéb, hanem az IsTen képére-való téHyeí-által v ífr  
íozás 2, Gór. 3. 18. Mi mhwyájan f f  fedett ortzáva! az Círnak d't 
ísöségét látván, azon ábrázatra et- változtatunk dittőségből dit tőség' 
he, úgy mint az Urnák Leikétől3 ezek már közönségeién azok a’ gyű" 
mohsök a’ raeüyek a’ Kartustól £. Lélek által rakodnak az hívekre, a 
kik ezekre nézve méltán neveztetnek forrás mellet való termo á- 
gaknak. Ezekből már következik íilyen

T u d o m á n y ;
A ’ melly Lélek bövölködik jó cselekedetekkel, az boldog mind ez 
életre, mind a1 következendöre nézve.

A ’ Tudomány foly a’ Letzkéböí és a ’ magyarázatból. H ogy a’ T ud#, 
mányt meg-mutogathafsam, azért Éóilok elfoben a’ jó- tselekede, 
tekröl: tsefekedeteknek pedig itt nevezem mmd azokat a ’ dolgokat* 
a* melíyek embertől IsriN re és  az Idvefségre nézve Éoktak gyako
roltatni ; ide tartozik az Isten i ttételetnek, crköítsöknek, hiva
talunknak és az alamisnálkodásnak gyakorlása: hogy már azok jófc 
és jól-is legyenek,arra megJóvántatik í. hogy azok tifira és az ural
kodó bűnöktől meg-üresült hívből kármazzanik iT iru. í .  5. A ' Pá
ram tolatnak vére a tifta  ftvb ö l való feret et. Math. <2- 33, a jó  ember 
az ó fivének jó  kint sóból boz-efőjékat. 2. hogy légyenek hitből, az az, 
ollyan el-tökéllett bizodaloroból, melly Éerént álhatatoíbneMiigyc azt 
a* tselekedö ,■ hogy ő  néki nem tsak £c mélye hanem minden tselcke- 
d e te - is  á  Kartusban kedves az Atyának előtte; Hebr, í r .  6 . 
Hit nélkül lehetetlen dolog, hogy valaki kedves légyen; azért d  ki Is
tenhez járu l, annak hinni kell hogy vagyon Ifién, és hegy jutalmat ád 
azoknak,  d  kik ötét kérefik-, Innétmár a hic,t$elckedeteknek kolgáható- 
jának neveztetik; Jak. 2 :2 2 .  3. H ogy légyenek az Iltennek párán-
tsolatya Éerént. 5 M 0 C 12 :32 Meg tselekeéd valamellyket parantso* 
tok, firmnitahoz ne tégy, fe abbóléJjntvégy, 3M0C íy . 3 y.ínnen mond- 
gja €  Pál Goi. 6. j  6. Valakik e tégu/a fetentjárnak békefség azokon, 
és trgalnafság, az 1 fennék Izraelén, azért imádkozik Dávid Sóit. 14.3,
10 . Taníts-meg engemet 1  telek edni a ' te te ttzéfidet, mert te vagy az én
Iftenem; úgy a’ 1 19. S 61t. egy-nehány következendő vériéiben. 4 ,  
H o g y  azokban légyen tzélúl dél- téve. «. az Iftennek ditsöitwtéie. 
Jo h , 15- S . tikén  dit tette Ifik a z  én Atyám, i»  f ik  gyümölttöt teremr.
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fék. ismét Mat. f  : 1 6. Úgy féiiljék a ti világi)fságtok az emberek f- 
főtt, hogy iá fsak a tijó  tseleke Jeleiteket, és ditsóitsék a ti Mennyei Atya- 
tokát- h- Máiok javának élő mozdiratáíá, ’s nevezeteién a ’ lelkiekben 
Való épületi T it  3: 7. Mindenestől-fogva te magadat például aigjati 
d  jó  tseleke letekben : Vesd ö£ve ezzel, r.Pet. 3. 1. y . A ’ tsclekedönek 
magának idvefségre való gyarapodása 2 Pét. 1: 10. E z  három dolgok 
ugyan úgy egy-másból folynak-, hogy a’ két utolsók az első nélkül jól 
nem folyhatnak, az első is tapaStalhatóképpen a’ két utolsó nélkül nem 
gyakotolcathatik.és igy a’ hol ezek közzül egyik igazán meg va
gyon, a’ többit-is az magában foglalja , mind az által a’ jó tselekede- 
tekkel folyni kellő kegyes Léleknek e’ har/nas tzéljit £. Pál. Aport, 
nevezetek fcerént téfei fel T it. 2. 12 . M eg-jelent az ifiennek idvezita 
Kegyelmet melly minket tanít, hogy megfogadván az hitetlenséget, mér- 
tihlete fen, igazán és Szentül éljünk e' jelen való Világon ; az az, ma
gunkra nézve józanon , mértékléceién, Felebarátunkra nézve igazán? 
ZZ IsTfiNre nézve fen t ül.

Ezekből könnyű által látni,hogy akár melly külsőképpen jónak 
látfó  tselekedetek-is nem mondatrathatnak jó-tselekedeteknek, ha' 
jól nem mennek-véghez, az az: ha azok í . nemfeárraaznak ti£ta £ívböl,a* 
Éív pedig valamig újjá nem £ülectetik? hittel meg nem ajándékoztatik, 
és hitnek általa meg nem igazítatik; addig nem ti£t'a, A  él. i $ :  9. A ’ 
trftátalan fivn ek  pedig jó tselekcdete nem lehet. Matt. 7: 16 . 
Vallyon fednek i  a' tövisről Szőlőt, vagy d  hajtőtj ónról Figét, fák 3. l i .  
£ g y  forrás-is nem adhat édes és keserű vizet, 2. H a azok nem az 
líwtinek kívánsága ferént mennek véghez, vagy ha azokat az lilén 
nem parancsolta, mert Jenki Írtén Parancsolatján kivül magátólgon- 
dohatott dolognak tselekedésével Mennek tet£ö jót nem tseleked- 
h etik ; az efféle tselekcderekre azért azt £okta írtén mondani, a’ mi 
van Efa. t :  12 . Kit sód a kívánta azt t it  Ötletek? innét té£cn Sz, Pá] 
ílfyen íntéíl Col a: 18 Senki t i  télietek d  Pálmát eíne tsalja , tét- 
tetes aíázatojiág által ő magát ollyakba avatván, mellyeket nem látottá 
3 Ha bitből nem folynak, mivel a’ Kriftusban ha£nál fsak d  hit,' 
tnelly a ' Szeretet á lta l tseleklik, Gál. f ,  6. Azért a’ hittel egybe^kotv 
tetett Szeretet-nélkül, akár melly jeles és nevezetes tsekkedeteket-isf. 
f á i  haköfludanoknak nevez, 1 ,  Kor. 1 3 :  3. 4 . H a  nem az liter*
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áitsöitéféte, egyebeknek ’ s magának a’ tselekedönek nem lelki épüle
tire, hanem tsak az emberek előtt való ditséretnek keresésére, az Is 
tent kénteleníteni akaró érdemnek meg Éerzésére tzéloznafe; mert a’ 
Fariséufoknak és egyéb Fariséuíi termékem embereknek illyen tzél- 
ra folyó Cselekedeti a’ Kriftullól meg vettetnek, Mát. <Sj: 5. és 23: 5. 
ezek Écrenr hát az Újjá Éületetlen és hit nélkül való embereknek 
íemmi tselekedetek jó nem lehet, annál-is inkábbfemmit nem érdemel
het , |án. 1 5: 4. Miképen a fö lö  ve ffö  nem teremhet gyümö/tsöt ma
gátok akképpen ti-is nállam nélkül nem tselekedhettek femmit.

Ezekből rendefen következik az-is, hogy a' jó-tselekedetek az Isten  
előtt való meg-igazuláít nem elözik-meg, ’ s annak nem érdemlő 
okai, hanem azt követik és annak gyömölt sei, azért a’ ki azokkal 
bövólködik-boldog az, erre az életre nézvé. 1 Mert a’ jó-tselekedetekbé 
k»-világo(odik ’ s máfok elött-is meg*bizony;ttatik a’ Léleknek igaz 
kegyefsége és lelki méltósága , mivelhogy a’ tselekedetekröl eimér- 
tetik meg-ki-légyen IsTENnek hive és Fia Leánya 1 Joh. 3. 10. 
Ezen efm értetnek, meg-az Ifi ennek Fiai és az ördögnek fa i ,  valaki igaz
ságot nem tselekcfik nintsen lféntől, úgy i.|án . z. 29 Ha tudjátok 
hogy ö igaz, tudgyátok hegy valaki iggfságot tselekefik, ö tölie f  ü
leit etett az\ Abrahám-is a’ tselekedetekböl ifmértetett meg Is
ten  barátjának lenni, Jak. 2 .2 3 . 2. Mert a’ jó tselekedetek által 
a’ jó - tselekedö bátori'ágofsá tefci magát mind a’ lelki mind a’ 
V ilág i gonokok e llen ,'S ó it, 2 6. x. En az én tökéüetefségemben 
jártam , azért nem tántorgók. Sóit 1 ; .  2. a ’ ki-tokélletefségben já r  és 
igafságot tselekefik,az fába meg-nem mozdul. 3. mert a’jó-tselekedetekkel 
bövölk ödö, a’ maga emlékezem például való örök emlékezetben had- 
gya. Sóit. 1 1 2 .  2-9- A .jt  fér-pu könyörül, költsön-ád, az ö dóigát 
igazán vijel'r, annak okáét,f fiba meg-nem in dúl, örök emlékezetben lé fen  
az igaz , o f tógát, adakozik a1 f  igényeknek , az ö igazfágs meg-marad 
m ind örökké.

Hóldog a’ jó-tselekedetekkel bövölködö Lélek, a’ jövendő életre néz- 
ve-is 1 . Mert az Istcn a’ tselekedetek Éerént tééen mindenekről kozön- 
féges Ítéletet Máth. 25 34 36. Róm. 2: 6.10. Ugyan-is azltélctaz An
gya lo k , Pátriárkák, Próféták, Apoílolok, cs a több lelki tanítók 
előtt mégyen véghez, és ezeknek kell lénm mint egy bizonysá
goknak az Isten itélet-tételinck igazságáról, nem forgatja azért Is*
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*r?N az ítéletben embernek £íve Lelke állapottyát, mert ezek a’ ta
núk.  embernek firvét lelkét nem vifgálhatták . ehez-képeft, ha az Is 
ten a’ léleknek hello állapottyát forgatná az ítéletben, ezek a’ ta
núk az Isten ítéletinek fimdamentomáról femmit nem érthetnének: 
midőn tehát mindeneket meg-gyözó meg tsendesítöítéletet akar ten
ni az Isten forgatja a’ küllő tselekedetcket, a’ mellyeket a’ -kegye- 
lemnek orÉágában fiemmel tarthattak ’s voltaképpen tapafitalhattak 
a’ £ent Angyalok és az IsTENnek £olgai, hogy így az Isten Ítéleti
nek fundamentomát ezek meg-értsékés az IsTExnek-ítélet tételit £cu- 
tellyék igazítsák; és jóván hadgyák, a’ £crént a mint tselckcdének 
ima Diadalmafok az IsTtsnek, a’ hamifságnak Sátora ellen véghez 
ment iréletin jelen. y .  3. Igazak is tökiUetefek a te utald óh Szen
teknek Királlyá: veid öfve ezzel Jelen. 18 20. 2, Mert az Isten a’ 
jó tselekedetek £erént mérlékli a’ Ditsöfségnek is mértéket, és men
tol több valakinek jó tselekedete, annál nagyobb lééen annak-ditsöf. 
sége. ifCor. 9. 6 . A' ki fi ükön vét, fiiikön-is arat a' ki-bövön vét, bö 
vön-is arat ; L u c,!^ : 26. Mindennek adatik a' kinek vagyon, a' kinek 
pedig nintsen meg a' mje vanis el-vétetik t'ólle; Dán. 12 : 3. Mikor 
azok d  kik d  földnek porában alufitiak fel-ferkennek, akkor a' Bö! . 
tsek fénlenek mint az égnek fényefisége-, és d  kik fiokakat az igazságra 
tanítottak, miként d  tsillagok,örökkön örökké: innét £ Pál-is a’ meg- 
ditsöültek, ditsöfségének külömbségét az égi £er£ámoknak peldájok- 
banadgyaelö 1 Kór. 15 . 4 1.4 .2 . Külömb d  Napnak ditsöfsege, és kié
lő mb d  Hóidnak ditsófisége , és külömb az t sili agaknak éitsöfiégek- 
mert d  tsillag külámbóz d  tsillagtól fiényefis éggel, igy az halottak-, 
nak-is feltárnadáfiok.

Ezekből kövekezik az-is, hogy a’ ki-bóldogulní akar, igen £ü k . 
ségelek annak a’ jó tselekedetek; mert valamiképpen hogy e lg o n 
dolt valami derek munkát, ahoz illő e£közök nélkül niivelni nem 
lehet,és valamint-hogy a’ fel tett tzélra út és |árás nélkül érkezni nem 
lehet; úgy jó tselekedetek nélkül a’ boldogsághoz jutni nem lehet. Síd. 
i i .  4 - innen Bernárd Doktor a kegyelemről és £abad akaratról irt 
Könyvében a jó tselekedeteket nevezi or£ágra való útnak, mikoc 
igy £ól Bona opera íunt fpcilenunaria,Chariuús incentiva, occulta
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"Pjaedeflinationis indicia, futurae fcnlickat'rs prsc&gia, via regni,fed noa 
;Caufa regnandi; az az: a’ jó tselekedetek a’ reménségnck míves kertei, 
a ’ éereretnek gyűl a£ tó ’ s ék  Érő tüzei, a’ titkosV álaft ásnak mutató 
jelei, a’ jovendo boldogságnak elöl-járó izenöi, Orfcágnak ut a , é e  
nem Orfeáglásnak oka ; ezekhez képeik a” jó tselekedeteknek mind bol
dogságra való tükséges voltokat, mind meg határoztatott hafinokat 
Sz. Péter Aport igy adgja ki a. Levél R. i ; 5 . 1 1 .  f .  Minden tellyet 
igyekezeteteket penig erre réá vetvén, 0' ti hitetek mellé r  aga f i  f i  átok jó 
ságos tselekeJetet. A 'jó  tse/ekedet mellé pedig tudományt.0  tudomány 
mellé pedig mértékletefséget, a' mertéklcte/iég mellé pedig türéfi, a tű
rés mellé ifieni tifu eletet, az IJleni tifitelet mellé Atyafiakhoz hajlan
dó Szivet, az atyafiakhoz hajlandó Szív mellé pedig Szeretetet, M ert 
ezek ha ti bennetek vadnak és bövölködnek, nem tépnek titeket tudat- 
tanokká, és hapontalanokká, a' mi Urunk fiEfus Rrifiusunknak ismereti
re-, Mert a' kiben ezek nintsenek, az vak, és mefifie femmit nem lát. Annak 
akáért Atyámfiái, igyekezzetek inkább a' ti hivatal tokát és válafitáflokat 
meg eröfiteni : Mert ha ezeket tselekedénditek, foba meg-nem ütköz
tök-, Mert illyen módon adattatik nektek bövséggel a' mi Urunk és meg 
tartó JE fu s  Krifiúsunknak örök Orfi ágában való bé-menetel.

Ezekből Eégyenüljetek meg-ri Libertinufi terméfetü emberek, a’ 
kik azt vélitek,hogy e’ világon mindent meg-tselek edhettek, még-is 
Mennyor£ágban mehettek; Szégyenüljetek meg Epicurus termé£ctüek, 
a* kik minden Bóldogságtokot háfatokban kerefitek. Szégyenülyetek 
meg ti gyüraöltstelen fovány Nábál termé£etü irgalmatlan fukarok 
és fösvények, a’ kik bóldogságtokat, gyönyörüségteket edényetek
ben ládáitokban zárjátok, cs hogy azt imádhafsátok. Szegénnyel, 
Szükölködövel, írtén ditsöfségének elő- menetelével nem gondoltok, 
ha mit tseleke£tek*is jónak £ine alat, abból magatoknak duplás ha£- 
not vártok, és a’ jó teteménynek £ine alatt köteles rabokot vadá£- 
tok. Szégyenülyetek meg minden térti bátorságban, bujaságban, hi- 
valkódáfok6an élő világnak Fiai, a’ kik külömb külömb féle gono- 
£okkal ’ s utálatofságokkal hizlódtok, mert mind ezeknek ki-van már 
régen adva a’ Sententzia- 1. Kor. 6 :9.10 . Avagy nem tudjátok-é hogy 
a' hamifsak az Ifién Orfiágának örökségét nem bírják. Ne tévelyegje- 
tekfem a' paráználkodik, fém d  Bálvány imádók, fém azéktelenpuhák,
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fim  0' kik férjfiakkal tintát a Jankódnak, fém 0' lobók, fém 0' föfvények, 
fim  0' réfiegesek, fim  0 fádalmazók, 0z Iften Orfáfának örökségét nem 
bírják. Halgifsácok azértti-rsa’ kik idvciséges kent vallásunkat az. 
zal motskollyátok kidalmazzátok, hogy mia’ jó tselekedetcket az ld- 
Tefségnck cl-érésére fcükfégcfeknek nem tartyuk, azokat femminek 
álittyuk, mert kent hitünknek és valláfunknak egy ágazatjából-is 
c* méltatlan mocskot reánk nem rakhatjátok.

T i  pedig jó-tselekcdetekkcl meg-gazdagodott tikta Szivü, igaz 
hitü, buzgó keretetü, békeséges és alázatos H ívek, legyetek nagy 
Lelki örömmel, és az Isten Kegyelme felöl való £iv-béli meg nyu- 
goválTal , mert ti felőlietek kóllott az igazságnak meg tslahatatlan 
Doftora a’ J esuí, Math. 5: 6. 7. $ .y . , io .  boldogok,a kik éhezik és
fomjuhozzák az igazságot, mert ök meg elégittetnek. Boldogok az ir
galma fik , mert ök irgalmafságot nyernek Boldogok a' kiknek fiv e k  tif-  
ta mert ök az Istent meg látják;  Boldogok a kékeségre igyekezök, 
mert azok Isten fiainak mondattatnak. Boldogok a'kik háborúságot 
fienvednek az igazságért, mert azoké 0' Mennyeknek Orfága.

Ezekből pedig minnyájunknak tikiunk ’ s kötelefségünk mi légyen 
ki-tette azt k. Pál Aport. T it : 2 . 1 1 . 1 1 .  a j .  illyen befcédekkcl. Meg
jelent 0z Istennek amaz idvezítö kegyelme minden embereknek, 
melly minket tanít, hogy meg-tagadván az hitetlenséget és e' világi 
kivánfágokat, mértékletefen, igazán , és fentül éljünk e jelen való v i
lágban, várván ama' boldog reménséget ,é ; ama1 Hagy Istennek és a mi- 
meg Tartónknak az Ur *}■  Krifiusnak dusöséges meg-jelenését.

Eddig vagyon az én tsekéíy tanítáfomnak folyása, mára’ dolog, 
nak rendi azt kívánná, hogy fordulnék e’ komoré ortzákkal béfedezett, 
nevezetes keferüségre kéfcittetett, fok jajt hozó, és firalmakat okozó 
Koporíóhoz, és tanítáfpraat alkalmaztatnám az ebben fekvő Néhai 
B . E. Méltóságos G ró íf Kapitány Teleki Jó fe fU rfira ; de az alkal
maztatáshoz miért fogjak? hogy én ennek életéről, Virtufairól, ’ s 
érdeméről elégségesképpen kólljak; mert meg-vallom, hogy lém 
elmém, fém nyelvem nem elégtéges arra, hogy én ennek elégséges 
tikcefséget tenni tudjak; mind-az-által a’ mire érkezhetem, hogy 
arról ne halgafsak, arra engem ennek mindeneknek fcivében kiáltó 
érdeme és tekinteti kénkerit. Kihez-képeit tanitáiomnak módja ’s rendi

Ittlfl kérem
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Ecrént, elm últ életéről méltán nevezhetem ext termo ágnak. i. En
nek B. Emlékezetű törsökére nézve, a’ kic-is minekutánna Isten
maga Rokonsági közzüUaz Abrahámnak példája €erént,ki hiva, és ez 
hazába plántála; léve méltósággal és kegyefséggel ollyan élő fává, 
a’ ki boldogoknak, boldogtalanoknak, kivált az IstcnHáza Népének azt 
m onija vala,a’ mi Van Bir. 9 1 yjövttek-el> nyugtdjatok az én árnyékom
ban: 2 kt tcnyé£éílel-is léve ollyanélö-fává , hogy maga lc-dölésének- 
is helyében hagyna ollyá tizenkét élö-fákat,a’me]yekkel(raintElim ama’ 
hetven pálma-fákkal) ékeskedhetnék az lítennek kertje, az Ekléfia; a’ 
kiknek árnyékjokban az erö£akos hatalom ellen meg-álhatna a ’ futó. 
Jér. 48. és a’ kiknek gyümöltsei az eledelt keresőknek meg - vi- 
dámitáfokra mindenkoron ké£en állanának. 2. Mondhatom ezt ág* 
m k £emélybéli érdemére nézve; mert nem vala ez ollyan méltatla n, a’ 
kire UriElejinek,Úri Farailiájának, Nemző Uíi édes Attyánakdi£e, Mél
tósága , Ditsösége ne £álihatna : mivel az ö édes Attyának Házában 
nem vala ez átkozott Chám; hanem Éeroérmetes Sem : nem-is há
borgó llraae); hanem engedelmes Isák, nem-is elvetemedett E lau ; ha
nem kedves Jákob.- nem is Attyának Szivét irtóztató o»méor» és 
L é v i, a’  kiről édes Attya azt mondhatná: Az ö gyülekezetekkel ne 
egyesüljön az in ditsöségem. i.M ós. 49. 6, hanem vala ez A t
tyának £ivét magához édesgető Jófef, a’ kinek az édes Attya 
méltán ezt mondhatná: a' te Atyádnak óldáfi mind-örökké légyenek 
a' Jifefnek fején. iM ós.49 2 6, Vala hát ez életenek zöldségében ol
lyan ág , a ki immár-isUri Elejinek, ’ s Famíliájának di£ér, ’s ditsö- 
ségét nem tsak vifeli, hanem neveli-is vala. 3. Mondhatom ezt 
forrás melleí-való ágnak; mert réfiesült- vala a’ meg-tartónak, mint 
kut-fönek, folya'natiból,azaz: a’ Kriílusnak u jjá£ülő, meg-£cntelö£. 
Leikéből, és £ békédéből, a1 melly-is mindeneknek meg-gyözödésé- 
re az ö életében meg-tet£ett a’ Léleknek azokból a’ gyümölcseiből, 
a’ mellyek ebben, mint az-életfájának gyümöltsei,tündökölnek,’s ra
gyognak vala: mellyekröl-is nevezhetem ötét. 4. Termo ágnak, ( 1 . )  
Mert fel-találtatott ebben az Illeni és atyafiui £. £cretet, meílyer- 
is ez meg-rautacott az Isten ditsöségére és a’ köz jóra nézve, fel-vett 
fáradozáfaiban: a’ Jákob Fia Jó fef, akaratja ellen vitet tetett idegen 
Földre, s úgy lett az Isten Házának ’ s Felekezetinek javára,- de ez 
a’ Jó fe f kék akarattal j és édes A nyától nyert engedelcjxunel és ké-
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Éülcttcl két úttal adá magát idegen Földre való bujdosásra, tsak az
ért, hogy az Isten ditsöségének elő- mozdítására Úri Famíliájának 
*s£egényjjNerazetének,Hazájának ha£nára magát jobbaméi kééuhetné,
aar Isten Házában és Hazában nem tsak ág, hanem árnyék-tartó élö- 
fa-is lehetne. 1 Ezen tzéljának el-erésére pedig a* böltseségnekhelyén 
idegen ortágban minekutánna magának értelmet, fzemefséget, ké£ü- 
íetet feerzettvolna; kezdette macát adni Hatalmasoknak, Böltselc 
nek, Nagy-Rendeknek Éeretetjeknek, jó akaratjoknak keresésére, hogy 
czekkel-is, mint fö efcközökkel, tudna az Isten H ázának’s Hazájá
nak éolgálni: a’ minthogy ezekközzül a’ kikhez érkezett, azokat maga 
Személybéli kedveí'ségével, a’ kikkez nem érkezhetett, azokat okos 
és bolts Leveleivel annyira magájéivá tette-vala, hogy azoktól nagy 
kedvefséggel kedveltetnék, tsudáltatnék, és Isten ditsöségére ’ s köz 
jóra ké£ült N agy reménfégü lfiunak mondartatnék, a’ raellyröl-i* 
Éemmel látó, ’s nyilván tadó igaz tanú lehetek és vagyok. (2.) T ü n 
döklőn ebben az elmének raordság-nélkül való állhatatos vidámsága^ 
»’ mellyet ábrázatja nemhogyegyébkor, de még halálos nyavalyá- 
jában-is,a* mint hallottam, ei-nem titkolhatott, mivel a’ vidám elme 
megvidámitja az ortzát,Péld.i 5.1 j.(  ^T ü nd óklött ebben a’ békefség, 
sőt ez a’ békeségnek merő azon Fia vala', mert ennek mindenek- 
hez-való maga vilelése azt kiáltotta,a’ mit mondott Abrahám Lótnák: 
Ne légyen vtrjengés én közöttem és te közötted, mert atya-fíak va
gyunk. iM ós. 1 5. 8. (4.) Tündóklött ebben a’ kegyelmefség, bizony 
ugyan gyönyörűsége vala ennek az, ha valakivel, vagy tanátsáyal, 
vagy éolgálatjával, vagy tehetsége fcerént-való rendes adománnyá, 
val jól tehetett. Vifeli-vala ez , az el-iáradott, étleníég miá el-bád- 
gyadott Jövevényekhez a’ Barzillainak Lelkét, hogy azokat jó 
kivel fogadná és meg vidámitané. 1 .  Sam. 1 9. 22. Vifeli-vala a’ £. 
Pálnak utozó ’s bujdofó térfalhoz a’ Publiusnak lelkét, hogy azokat 
még idegen or£ágban-is magánál m eg-nyugtatná, ’ s meg-ujjítaná 
Tsel. 28 .7 . Vifeli vala a’ £ükölködö £egényekhez az Ifiu Tóbiás
nak Lelkét, hogy azokat üresen ne 'tsátaná. Viieli-vala ez Úri 
Famíliájához, közel és távol lévő Attyafiaihoz a’ Jófefnek Lelkét, 
hogy azoknak maga £ iv é t , minden tehetségét, s’ £olgálatjár ajánla
ná. (5.) Tündóklött ebben a’ jóság, az az: az Úri é$ kerefryéni er-

T O  a költsök.
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költlöknek tép  egy-másból folyó rendes difefsége. M aga fivére irra 
vala és maga vifcléfével egé6fcen ki- mutogatja vala ez azt, a’ mit 
í .  Pál Timotéusnak javall í Tim oth. 4 . 1  Senki a ' t e  Ifjúságodat 
tntg-ne utálja , hanem légy példa a bejedben, d  nyájaslodásban, d  
feretetben , d  Lélekben, d  bitben és d  ttfitas ágban e ’ Cerént ennek 
nyájafsága még a’ meg - komorodott Öregeket-is vidámságra, az 
Ifjakat pedig álmélkodásra hajtja vala, az ö befédéból a’ bölts-is 
értelmet vehet vala, a’ ki ötét hallja vala, és a’ ki ötét egyfer lát
ta , az ötét má££or látni fiivelen kívánta (6.')Tündóklött ebben a’ 
hiifég s hitelefség, mert mint az Ifjú Natanaelben, ebben nem talál
tatott femroi némü álnokság, befiédében tsalárdság, dolgaiban ha- 
mifság , maga- vifelésében titkos g on ofság ; hanem a’ barátságban 
vala e’ |ónatán, az igaz mondáiban Cáleb, fiúi hűségben Sala
m on, ’ s nernAbíolon, a’ Királyi éolgálatban vala ez Dáriusnak hiv 
Daniele, és ollyan mint Dávid a’ Saulhoz, és mint igaz Jófef a’ 
Pharaohoz, a’ raellyel-is Felséges Urának a’ Felleges Lengyel Ki
rálynak Gratiáját úgy meg-nyeré, hogy Éintén akkor léphetik vala 
annak udvarába az Arany Kóltsos Méltófágra, a* mikor kénftcrít- 
tetck Hazájába való vi££a fordulásra; de ha el-hagyá-is annak a’ 
Feliegnek Királyi udvarát ’ s abban érhető maga méltófágát mind 
az által nem hagyá ’ s vefcté-el annak gratiáját, mert az a’ Felség pen
náját, petsétét ez Jófefért nem fajnállá, hanem Királyi Leveleivel 
ennek éemélyéérr és promtio)íén a’ Felséges Romai Csáfiárt két 
vagy több-izben-is meg-találá, kihez képeit, ha ez ma élne viíelné 
moll a’ hűség érdemének azt a’ tifitefségét és Sóldját , a’ mellyet 
fok öfüléfre hajlott Méltóíagos nagy rendű Fejek-ís el-nem érhette, 
nek ’ s nemérhetnek (7.) Tündöklőit ebben a’ Éelídség, engedelmes 
ség, a’ melly-£erént a’ Nagyobbak intéseite a’ gono£ fiáknak pél- 
dájok fierént nem meg mordult, hanem nyakot hajtott, az A tyai 
A nyai Atyafiui jó tanátsoknak örömmel hellyet adott, és hogy Úri 
A tty a , Attyafiiai előtt kedvet találhalson, mindenekben anól £or- 
gsdmatoskodott, fcnkit illő ti£tefségében meg-nem sértett, nem 
kiisebbitet, ’ s fiomorított. Ezek £erént méltán el-mondhatni felőlié :

Si probitas, Senfus Virtutis gloria, Cenfus,
Nobilitas orti, pofijent obftftere morti;
Non f o n t  extinfius JoJcphus, qui ja cet intus. vl
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az az:

Hogy ha a! Nemefség meg- oltalmazhatna,
A ’ Virtus valakit életben tarthatna,
Jóság halál ellen ha ellent-állhatna,
Jófef Koporsóban halva ma nem volna.

Oh véletlen efet ’s váratlan keíerüség! miként enyé£ék-el ír -  
mlink elöl e’ nagy gyönyörüfég. Keferüségnek napja lehet ez néked 
Isftennek e’ Házában lévő Ekléfiajá , ha meg-gondolod rövid idő 
alatt Koporfoba Éállott külső belső fö-fö  rendeidet, ’ s azok közöt 
meg-tekínted e’ Koporfoban forvadozo Jofefedet. Mert Szedege
ti IJlen te közűik d d Tárna fit és a' Táplálót, d  Hatalmast, d  Pró
fétát, d  Betsületefl, d  I d ’átsoft. A ’ mint £ól/ottvala Isten a’ Juda 
ellen. Efa.j. Azért el-mondhatod Ei’aiálíál. Hadjatok kékét énné- 
kem, hadd kefergeffem magamat firájfal az én Népem Leányának rom. 
láfa felöl, mert rontáfrak napja ez d  Seregeknek Urától. Efa. 12 :  7. 
A ’ többi között ha ez megmaradhatott volna, bizony lett volna 
ez ügyednek forgatója 's Néhemiáfi £ó£óllója, és békeségednek ha£> 
nos óltalraazója. Keseregheti ezenMeltóságos Grófi nagy Familia; 
mert ebben le-£egett Koronádnak egyik ékes £arva. Keferegher* 
ezen bánattal el-tölt Szív,Meltóságos édes A ty a ! mert nem fajnáltál 
femmit, hogy érhetnéd ezen Úri Gyermekedben gyönyörűségedet, de 
a' mikona vágynál öröme napjára, akkor jutái éppenel-felejthetetlen 
£ived fájdalmára: bizony ollyan ágat £aka£ta-le Isten oldaladról, a* 
ki Úri házadban meg történhető és váratlan gyámolttlanfágnak idején 
lehetett volna árnyék-tartó gyámok Kefereghet£ ezen ho££as Óz- 
vegyféget vilelö édes N agy A n y a ! mert ho££as özvegységed 
után Vénfégednek gyám olául, Szivednek ujjitó Viga£taíójául, 
néked az Istin  ezt mutatta vala; de végtére ebben jutái valóságos 
Özvegyi Árvaságra. Kefereghct£, ezen boldog emlékezetű édés A- 
nyádnak magzatitól már éppen meg foitatott, ennek teft vér Kegyes 
Nénnye Mélt. Teleki Kriíhna A ££o n y!M ert láttám é’ közöt ’s kö
zötted a’ galambi életnek példáját, egymásban gyönyörködő, egymáft 
értö’ s egymáfsal meg nem telhető Aryafiui Sziveteknek ;ndúlatját; de 
már akarmint ke re lsed, foha nem találod párját. De mit £á ml álom
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‘ s nevezgetem, hogy kik kcfereghctnck ? holott vallyon s’ kit tarol
nék, a' ki ezen nem fcánakoznék, ’ s kefergene. Mert bizony ritkán 
hallónál, vagy talám ez Hazában nem-is hallottál ollyan halottat, a’ 
ki ez Hazának Magyarságból, Száfiságból, Oláfágból állóUkofaiban, 
főt ez Hazában Uralkodó idegen Nenazetben-is, maga után 
annyi Szánakozáft hagyott volna, mint e z : bizony Fö, Közép, 
A lsó  rendeknek , ennek halála Éomorúságos. M ind -az-által M. 
Familia, Keferves édes A tya, és Minden keíergö V érek, T a g o k , 
és minden Rendek! ne légyen Élvetekben a’ Kelerüfég cl-felejt- 
hctetlen, hanem kerefsetek és vegyetek magatoknak vigafita- 
láft. VigaÉtaláft pedig egy-felöl tanálhattok e ’ Boldogul ki- 
multnark állapotában. i .  Mert nem engedé Isten , hogy en
nek vagy vérében ellenfégnek fegyvere fertőződnék, vagy teltével 
idegen föld hizódnék, vagy halálos ágyában idegen és moítoha 
kezektől hurtzoltatnék; hanem tsuda gondvildéfsel hozá ötét 
Hazájába, és jurtará tökélletes Éeretetü Urí Atya-fiának, Mélttí- 
fágos G ró f Széki Teleki Pál Uramnak Házába, hogy ott Atyai 
és Anyai apolgatáíok között, ’s elébbeni bujdofótártáról, M éltó, 
fágos G ró f Széki Teleki Adám Úrtól ki-telhető unhatarlan vi- 
gyázáfok ’ s láradozáfok, és ezekhez járuló tdveíséges devotioY kö
zött lelkét boldog ki-mulásra kéÉíchetné, és így bujdofáfsal romi adó
zott ifiui életét, idvefiéges tscndeíséggel, Éent Hitinek Tárfai között 
végezhetné, i .  Mert ezen az ágon molt mutatta ki végre magár a’ 
léleknek lég fövebb gyümöltse, t. i. a ditsöségnek tökélletelsége: 
ugyan -is az Isten ez ágat ha le-Éegte-is, de el-nem vetette; hanem 
ezzel azt tselekedte, a’ mit mond Ezé. 17 : 'z 2. En véfek ama 
Czédrus - fának tetejéből és el-téfem , az ö felfö gyenge ágai közziil 
gyenge igát fegek le, és el-plántálom azt magos és fel-emelt 
begyen. El-plántálta hát ezt az Isten mennyei Sionnak fel-emelke
dett hegyén, a’ hol hervadáfa annak foha ne lehefsen. Más felöl 
pedig vígaÉtaláíl található Méltófágos nagy Familia, magad állapot- 
jában; mert az Isten ha ezt az ágat le-Éegte-is, de hagyott fiemed 
előtt ollyan ágakat, a’ kik-is a’ Kriftu* folyamatitól, a’ é . Lélek a- 
jándékitól, és az igaz tudománynak lelki nedvefségeitöl még el- 
npm hagyattattak, ’ s rneg-nem aÉottanak; hanem az Isten torná
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tzábati plántáltatva zoldellenck, ’ sezek által, mint tsemetékáltal, vár
hatjátok Isten ditsöségének, ’ s magatok tifitefgégének, hanyatlás 
nélkül való gyarapodását. Ú gy néked-is Méltólágos U r, keferedete 
édes Atya!  viga£taláiodra jufson e£edbe az, hogy az Isten eleve 
gondolkodott arról, hogy tenéked Házat építene; azért,halok ága
iddal eggyütt ezt-ís oldaladról le-£egte-is, mind-az-álta! pu£ta töké. 
vé tégedet nem tett; hanem hagyott még óldalaid mellet ollyan két 
gyengye ágatskákat, a’ kikben (tsak Isten életedet nyomofsá tegye, 
a ’ minthogy ö Felsége tegye-is Éerelmcs Fiáért!) ebben el-enyé£ett 
gyönyörűségedet fel-találhatod ’s meg értheted. Ú gy Méltóságos 
A ££ony keíerves Lelkű édes nagy Anya ! magad-is vjga£taláfl , ha 
Házadban,állapotodba, vagy egyébben nem-is,de az Iftennek hozzád 
édeledctt Kegyelmében, ’s gondviselésében találhatí; mert a'mint jól tu
dod, eddig-is emberekben tenéked kevés vigaztaláíl adott, hanem Vi- 
ga£talódúl tenéked magát hagyta ’s ajánlotta: azért ha meg hólt-is re- 
ménlett földi Viga£talód; de él a’ Mennyei, a’ kinek-is hozzád-való 
Kegyelme’s gondviíéléfe halhatatlant meg £ünhetetlcn: mivel egy vagy 
azok közzül, a’ kiknek ügyeket az Isten esküvéfsel magára vállalta. Ha- 
fonlóképpcn e’ boldog ÍJrfinak teílvér édes N énnye,hogy Szived ke- 
ferüségedtöl enyhülhei'sé, tekénts Istentől adattatot jámbor kegyesUri 
Férjedre, ’s kezeiden függő kedves tsemetéjidre. Ezek ha Szivedre'fzál- 
lott bánatodnak terhét egé£en el-nem vehetik-isi deugyan-tsak kön- 
nyebbitik, ’skiísebbithetik. Tinéktek-is közönségeién a’ kik bánkódáf. 
ra ,’ s ti£tefsé^-tételre ide gyülekeztetek, adjon az U rIsTEn£enc vi- 
ga£taláfokates kivánságtok £erént való meg-ti£tesüléft.

Néked pemg immár £erelmes Jófefünk!
A ’ £ent Ur IsTENtöl nyugodalmat kérünk»
Nyugodjál Sirodban £erehnetes Kéntsünk,
Hajlék foglalásra légy mennyben Követünk.

Ú gy kell lenni, ’ s azért Moftan el-ere£tünk»
De Szivünkből téged íöha ki-nem vetünk»
Édes jóságidról addig emlegetünk,
Miglen mi-is Menyben hozzád érkezhetünk.

Már légyen az Isten meg-bóldogitója 
H ü Lelkednek, ’ s a’ föld tefted’ nyugtatója» 1
Meg-háboritáftól porodat-is ójja, .. , .
Szentek (Somainak fy  óltalmazója, Ámen.
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Méltóitigos Gróf Urfinák, hUiof emlékezetű Kapitány Teleki y ó /if Uramnak, 
hattyú énekhez ha fittló, vagy azzal éppen egyezö verjei, meüyeket máfödik ki-in • 
elül diára maga kezeivel irt, ét párban hagyott, Sz. Királyi Györgynél, d  Fagarafi

Reform. Eklífiának Lelki - Tanítójánál-

HUjdosás él’temet máfodfcor próbálja 
^ Mellyen bús Szivemet titkos bánat fzállja,

Látom, hányattatom, mint habok közt Gallya, 
Istenem! vallyon ’s mit hoz végre e ’ pállya, 

Bujdosásnak fullya emé&té UliíTeft,
Márs éles feablyája febheté Achilleft,
Véletlen történet fogyatá-el Sileft,
Mind ezek nékem-is már vetettének left.

Azért, bizonytalan Sorfa életemnek,
Talám Márs fegyvere oka vcfcélyemnek 
Léfcen, ’s idegen föld ivója véremnek,
Tsak feállaft-is mi ád febbel hóit tettemnek?

Talám végső válét fciiletett földemtől,
Kedves jó Hazámtól, ’s édes Nemzetemtől,
Moft vefcek vég-bútsut Úri vérségimtöl,
Kikre bóldogságot kérek Istenemtől.

Ezzel életemet vetem kotzkájára 
Jádzó Szerentsének kettős Próbájára,
’S ezennel kezemet kantárom fcárjára 
V etem , ’s Lovatskámat botsátom fcájára.

Jöjj-el, édes Atyám, már velem utamra,
Erős jobb karodat tedd bujdoíafomra,
Ne hagy jöni homályt reménlett napomra,
Add ditsöségedre bujdoftomat, ’s jómra.

PelJ.aa: l.
Kivánatofab a’ jó hir-név nagy gazdagságoknál, ezüftnél és aranynál a’ kedvefség 

jobb. Augufl. Lib. dttemntuni Serm.
Duó íünt tibi neceílaria: Scil: Conícientia & f*ma: Conficientia propter te, fama pra- 

pte» proximum. QuiConfcienú* fu* confidens famam nagligit, crudelis tft.
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O R A T I O  E X E Q U I A L I S
Super acerbiffimo funere Illűmi 
Dni Drii JOSEPH1 S.R.I. Comitis 

T E L E K I  junioris,
In Inclyto Regimine Gjulaiano Capitaneatüs officio in fpem 

majorem egregie Turgentis, ante tempus denati. 
habita Kertzefora A . D. 1 7 2 9 .  Maji.

O  Fallacem hominum Spem , fragilemque fortunam ty inanet 
nofiras contentiones, qua in medio Jpatio Jape franguntur 
et corruunt, &  unté in ipfo portus confpedu obruuntur,

Íuam portum contingere potuerunt! exclamat Latine eloquenti* 
ater, dum in longum tempus protrahas fpes, quarum dulcedine 
illegi tot moleltias, tot incommoda devorant mortales, in ipfo confe- 

quendi limine, nulla non hora irritas reddi ac evanefeere obfervaret.
Quotufquifque autem noltrumerit, officiofiffimi Auditores! qui banc 

hujus loei faciem, qui illum fcenae vultum, qui tam diverfum ab 
ordinario llluilriiimae Aulae confpeftum intuemini, qui non ultro 
fateatur, queruli Oratoris illum gemitum jure meritoque heic ho
die ingeminari? Imo, quis tam laxeus fuerit, quis uiqueadeo ri
gidus, qui dum Illuftriffimi S. R. I. Comitis Parentis v o ta , fum- 
tuofiffimofque ac folicitiflimos longi temporis conatus irritos faélos 
videt, qui Illultriffimae S. R. I. Comitum Familiae defideria frullra- 
ta , qui jucundiffimas patriotarum fpes cum hoc calu retro fubla- 
pfas intuetur, qui publicae expe&ationis funus cum Inclytiffimo Ju 
vene educi inteljigit, quis inquam erit, qui non Clarillimi Orato
ris lamentum fuum faciens, communis doloris fenfu acerbilfime 
t.aftus, cum cordolio ingemiicat: 0 Fallacem hominum fpem , fra 
gilemque fortunam, &  inanes noftras contentiones, qua in medio Jape 
Jpatio franguntur j?  corruunt, ante in ipfo portus conjjeilu 
obruutur quam portum contingere potuerunt!

Quantum decus lUuftriffims gentis concidit Aud. &  quam fubitó *
][ Qpan*
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Quantum ornamentum ínclytiffimar Familiat evanuit &  quam momeii» 
to fQuám fyavedelicium MagniGcnitoris difparuit, &quam inexpeSta- 
tö! Quam diverfum hoc eft, quod experiri cogimini, Uluftriffimi Fratres, 
ab eo, quod futurum animo praecipiebatis! quam dilpar fpecies, quam 
confpicamini, ab ea, quam paulo antehac imaginabamini! Ampfiilimam 
gaudiorum fegetem meditantibus ácerbifsimus inopine fupervenit lu- 
ftus: nuptiales taedas ac feftivos Choros animo ordinantibus, funerea 
fpe&acula ac luftuofiim doloris caftrum inftrüendi incubuit neceflitas: 
longiiTimo carlu/ftadio evoluto, metam fere attingenti fraflaeit rota: 
integris ofto &  viginti annis quaeiita- dum domum reportatur, in ipfo 
portás oftio deperiit gemma. Nimirum Uluítriííimus Jo stvu u s S.R.L 
Comes T E L E K I Junior de Szék, eruditione fingulari, exotici expe
riendi Regió-Principali-Aulicó-Politicá , Italicó-militaribus quoqi in- 
ftitutis inclytus Juvenis V ir, Capitaneatus etiam honore in fpem ma
jorum propediem praemiorum tempeiltive ma&us, dum reliéti ad M an
tuam Commilitonum Chiliade , revum tuarum conltituendarum ciufa , 
domum paternam repetit, in ipso patrii foli ingrcilu, primis in am
plexibus fuornm nonnullorum exfpiravit.

T anti caíűs acerbitati funebri diftione ingemifeere quum mei mine 
Jit officii, modellé quidé recufati,at ex obligatione prornte fufcepti;cum- 
q; communem hunc, quo me affici fentio, omnium dolorem elleintelli- 
gam ; appofité ad rem me faSlurum arbitror, fi vanas mortalium, 
quibus exercentur, fpes pluribus commemoravero, eafdemq; in de
mortuo Comite deploravero. Nimirum Aud. juvat in magnis cafibus 
lamentari, &  libere fleile fappe levamini fuit. Nili ipes hic quoque 
fallat, ominor alté infixum dolorem communis aegritudinis quiritati
one lenitum iri, fi modo (quod á vobis omnibus fidenter contendo) 
attentam aurium patientiam Oratori non denegaveritis.

Thales Philofophus fcifcitanti: Quid maxime tommune ejfet D- 
mnibus? Spes, refpondit, hanc enim etiam illi habent, qui aliud 
nihil. Rem acu. Nihil fané familiarius eft hominibus, quám ipe- 
rare. Spem fibi eripi nequaquam patiuntur. Et quanquam iaepe c- 
am amíferunt, fubinde nova lpecie revocant atque refingunt; neque 
omnino omnem, nifi cum vita, deponunt: nimirum nunquam illam 
deferturi, nifi illa ipfos anté faepe deiererer.

Extremum ex (pe etiam in mi feris homines quarunt folatium, ut ait 
Seneca. Nulli profctlo carceres fpera aliquam ialutis intercipere ca

lavi*
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ptívis poliunt} nulla pelagi amplitudo naufragantibus brachia lig*« 
re, quominus ad enandum agitentur: nulli quantumcunque itatis 
annis proveílo poteft prohiberi aliquantulumf longioris v it i  fpes; 
dum annum non amplius audet, diem tamen alterum atq; alterum 
&  cum ille venit, itidem novum fibi polliceri nemo non fuftinetiilicer- 
nium. Soli fpem abjecifte videntur, qui violentam fibi necem confci- 
fcunt. Quorum numerus admodum parvus qucd fit, cauia eft, quod 

Hac Dea quam multos laqueo fua colla ligantes 
Non eft propoftta paffa perire nete.

Ufque adeo fcilicct verum eft Terentianum illud: Spem ego pre- 
tibus non emo. N im irum ,futi prudcntiflimc cana antiquitas exprei- 
f it .) dum é Pandorae pyxide omne genus malorum terras pervafit, virtu
tibus omnibus peregre migrantibus, fola fpes domi manfit; five ut cum 
elego Poeta ederam:

Hac Dea, cum fugerent fceleratas numina terras,
Jn Diis invija Jola remanftt humo.

Hujuscemodi femper fperandj pruriginis dum caulas inquifivere 
fapientes, aut in ingentem levitatem &  ftupiditatcm humani genetis, 
aut in nimiam fperandi dulcedinem conjeBaverunt. Sed quid alterum 
fontem ? Ex utroque malum Aud. Et certe argumentum levitatis in
gens atque amentiae dixerim, paflim obvias quafcunque fpes amplc&i, 
iisque üt certis ac bonis pafci; ingentiflimum vero, centies ab illis 
delufum, falli prona credulitate novas fpes captare. Prifertim, quum 
riotiflimum fit: Bene Jperando &  male habendo tranftre vitam mor
talium. Et tamen eo etiam ufque progredi obiervata eft haec bene 
fperandi libido , ut faepe homines omnem fuam rem incertae fpei alea: 
fimul &  ferael committere fint aufi. Ingenti temeritate, quam ple- 
rique univerfali fortunarum, imo fui everfione luerunt.

Sperandi vero nefcio qux dulcedo, mirum di£lu eft, quantopere 
ad fpes concipiendas animum proritat. Eft enim in fpe admirabilis 
quaedam dele&atio. Merui fpes adverfatur: quantum ille venturo
rum malorum imagine perterrefacit; tantum haec futurorum bonorum 
fpecie recreat atque reficit, neque ulla unquam dulcedinis expers eft. 
Solent Sperantes variarum rerum imagines fingere, quas concupive
runt, quarum intuitu íefe oble&ant; folent per nefcio quae iniomnia 
fperatis tanquam praefentibus,non fine dulcedine potiri. Quod ipfum 
icite repraefentat artificis manus, quae in tabula, in qua fpem depingit,

] [ 2 comites
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tömítés adjungit, ab uno quidem Cupidinem, ab altero vero latere 
Bonum Eventum , Anteambulones autem Imaginationes praemittit, 
fignificatura, qnid fperantibus familiare foleat efle, quibusve rebus 
mirifice delegentur. Cupere nimirum, Cupitum fperare, fperatum imagi
nari ; ut potiantur quo carent.

Heu vero pritpofteram delicatulorum homuncionnm vanitatem? 
heu praecipitem ad proprium exitium dementiam! C reo  ruunt impc- 
tu in falfam boni imaginem, umbram retum pro ípfilfima veritate 
cum voluptate captantes, cum tripudio interim perituri. Enimvcro 
quid eft aliud fperandi libidine ufquc adeo praecipitem ferri ? quám 
ad hamum cibo ce&um, ftolidorum indar piiciura, citra praevium ja- 
dicium accurrere: quid eft ipcrandi dulcedine tantopere deliciari ? quam 
fel aut toxicum propter qualem-qualem mellis, quo fc commendat* 
fvavitatem libenter haurire. Nam fi aequiore lance res expendatur* 
juvat quidem in fpe virere; at quid eft in fpe vivere quam in fpe mori: 
narn & futura cogitantibus praefientia dilabuntur, &  quiim fpes om
nis boni abíéntis eft exlpe&atio , confequens eft iperantem mali ali
quid pati. Audimus multos dicere: lperare dulce elle. Sed Vir pru
dens hanc dulcedinem non agnoicit. Nura fi eninr fperare dulce 
e ft , &  optato carere dulce em  ? Id vero qui dixerit, haud dubie gu- 
ftucaret. Inquis adhuc: fperare tamen deleftabile eft. Ergo in
quam ego, dependere &  affici, &  torqueri. Quid enim eft longa 
fpes ? quáua longum fuplicium; quid diu fperare ? quám diu torque
r i;  quid lpe carere? quam carere taedio &  labore animi. Vulgari 
proverbio dicitur: Magnas eft labor expeBare, quidni igitur fperare.

Efto nunc ficfe res habeat de fpe in indefinito; Rei tamen bonae, 
B ons inquis expeflatio blanda ell. Sed ego inquam, quám fallax? 
quám m ceps? quam anxia? Si hoc negas, nunquam aliquid expeélá. 
fii. Videndum ergo omnino , nequando poft fpem in re doleamus &  
oprálTe, &  fperáfle, &  íperata confecutos eile. Multes, quos bona 
fpes diu circumegit, ad exitum dufta peftumdedit: multi votivis bo- 
30» fpei turpiter periere fucceffibus. Sed &  recordandum eft, perfar- 
pe malum larvam boni induere, ac fucata boni imagine fpem homi
num non rarö miiére deludi. Nam ut ille reeeníét: Sperant multi 
longam vitam ; fed quid longa vitat nifidiuturnus carcer, in quo mul
ta feras, multa videas, qua nolis. Valetudinem bonam Jperanf, / id  
quid bona valetudo? nifi mortalitatis oblivio. Divitias multas; fid
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quii multa divitia? nifi fylva lapparum &  tribulorum, quibus non 
po/fis te extricare. Sperant alii magnam potentiam, ideft invidtofam 
mi feriam: alii regnum, id- eji cor anxium Ü  infelicem vitam : atii ho
nores fori ,  idefi pulverem (7 flrepitum. Sperant multi conjugium &  
natos; fed quid conjugium ? nifi litigium : quid nati ? nifi cura. Vetuli 
obitum conjugis /per aut ac conjugem juniorem-, fed quid e f i  hoc optare? 
nifi at trito laqueo folvi, ut validiore vinciaris: gloriam nominis poft mor
tem ; fed quid illái nifi leves aura pofi naufragium. Mille hujuscemo
di mentitis boni fpeciebus illudi falli pronae hominum credulitati* 
quis non quotidie animadvertit? Immo yEfopicos canes,qui pro um
bra veritatem fepenumero abjiciant, quis non numeret?

Accedit ad humani infelicitatis cumulum, quöd in finiilris 
iftis expeftationum noltrarum eventibus fubinde naufraganri, 
quorfumcunque circumvertat oculos, nulla fe offert enandi ta6ula. 
Sunt qui dicant: Jaciam fpei bona anchcram ; non movebor. Egre
gie fcilicet, quafi res fperata intenfiore cxpc&atione vehementius 
traheretur. Quin longé íécus, quanto avidior eil fpes, tanto res 
fperata longius retrocedere obfervatur. Atqui folent nautae tem- 
peftare vehementiore orta navis anchoram prseiderc, fi divelli nequit, 
seltftáque illá fugam capere. Non enim quod tranquillo mari; id 
in magnis quoque pelagi motibus accidit, ubi illa non fundat naves; 
fed vinttas nanfragio tradit. Non aliter inter procellas humanam 
rerum, fpes affixa &  nimium tenax multos in exitium traxit, qui ab- 
fcilfa utique &  abjefta fpe incolumes evafifient.

Sublimius alii in remedio hujus mali afeenderunt, atque ne fpes 
vana? mortales tam libere circum-agant, illas, (revera autem femet- 
ipios) in circum concludere voluerunt, praecipiendo nimirum, ut 
quifque id duntaxat iperet, quod liceat. Unde qui fpem in tabu
la explicuerunt, Rhamnufiam five Nemefin ipei adpinxerunt, 
Jcilieet, (quemadmodum Poéta rationem reddit) ut /peres ni/, nijt 
quod liceat. Oportebat nimirum, ut qui fpei fallacitatem perfva- 
dere aliis conabantur, íud ipforum exempló, id quod docent,heic Há
tim delufi, darent comprobatum. Atqui hoc opus hic la b o ré it, 
fele&um facere in fpe, &  cognoicere quae confequaris, ut iperes, 
q u s vero non. Cui autem bono .medicinam morbo deipetaro e pharma- 
copolio, quod nuipiam in rerum natura inveniri pőteft, praeferibere?

Et certe in vanitate fpei fananda omnis lpes ceciderat, neque
froinda
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proinde ex ea aliud fupererat grati* , nifi quod levamini edet qua
li-quali, potiusque foret fp e , quam metu angi. Invenit tamen di* 
vina bonitas cegritudini, humanis viribus incurabili, remedium, id 
quidem in genere Abforbentiura, &  quod adhuc mirere, fpem 
contra fpem; fpem, quas nunquam confundit, medicinam, advcrfus 
fpem confundentem morbum; fpem fidei divinae, adversus lpem nu
gacem ac deceptricem; fpem é genere fupernaturalium, adversus 
fpem caducorum; fpem quae certifiime fervat, adversus fpem perden
tem: fpem fidei adversus fpem temeritatis, divo gentium Apoitolo 
tantopere laudatam, Romanisque fidelibus deicriptam &  commen
datam, at non cunBis hominibus, quemadmodum illa eít, fed folis 
illis, qui á Divinis oraculis toti pendent, Deoque O. M. adhae
rent, familiarem. Haec illa ed fpes, ó viri Í qnae quidquid praecepit, 
cepit; quicquid expeftar, fpe&at; quicquid cupit capit; imo fpes, quae 
quodcunque fperat, jam habet; quodeunque optat a£lu pofiidét. 
Denique harc illa fpeseft, quae fperantem , quamdiu fperat, mire 
recreat; dum vero obtinet, p/enifliméfvaviííimé, &conrtantiflime beat.

Atque ita Aud. dum per longas adversum fpei fallaciam quere
las cernui incedimus, in praefiantiifimum adverium communem ae
rumnam alexipharmacum incidimus, cujus ea eftv is, utquanquám 
morbum non omnino tollat, ita tamen eius vim temperet, ita ve
nenum, quo defaevit, opprimat, ut vanae Ipci procellis circum-afta 
anima, quoties fpem hanc fidei in vifceribus refentit, hujus dulcedine 
omnis illarum acerbitas abforbeatur. Inverto igitur: O! beatam ho
minum fpem , qua nunquam naufragium pajfa eft ! o felices fdelium  
D ei contentiones, qua antea portum contingunt, quam illum conjpexijjent!

Videndum nunc Oratori, ne Auditor a quiritatione, ad auditum 
boni inventi fubfiliat, frequentique repetitione vocis, q u s Philo- 
fopho nonnemini familiaris fuit, w gpx«, tĈ íikx, á trifti in Istum 
fehema fe (cena ifta convertat. Quamobrem ad illud, unde coepit, 
redeat di&ionis argumentum.

Speculum fallacis fpei extitiftis pii manes Illuftriffimi demortui; 
extas Illuftriflime S.R . I. Comes Pater, cum decoro illo S. R . l .  C o
mitum Fratrum, cui anteis, agmine; Speculum vanae fpei, quoad 
eum quem lugemus, luculentiffimum extitimus cunfti, univerfa ni
mirum eorum , qui fpe fua delulam eminentem hanc domum luge
mus , turba. U t enim rursum ad vos redeam llluftriflimi noftri

de mer -
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demortui beatiflimi manes.* Haeccine veftrae Infantis fu it, quam 
iiunc confpicimus, fpes ? hsccine Pueritia? haccine Adolefcentiar ? 
haeccine Juventutis? hseccine Virilium, quos ingrediebamini, anno
rum? Hócne adeo 6 ! T u i generis decus, fatorum tuorum exitu

frner ad magnificos mores imbibendos excitabare? hocne exitu ad
iterarum Studia ac Scholas illiciebare? hoccine eventu, ut illas fer

vide coleres, provocabare ? hocne voto domeiticis fcholis fuperatii 
in amplexibus Anniacae Mufae calefaciendus aliquot annis commoraba- 
te? hocne fine, ut Poetae verbis utar: Heroum laudes &  fati a Parentum 

Jam legere, qua (it poteras cognofcere virtus ?
Vulgaria commemoro, &  quae compluribus tentata. Majora nunc 

apportabo. Num ifte finis propofitüs exoticas literas gentiumque 
cultiorum mores &  inftituta expertum T e  ó !  noitrum deiiderium, 
patria excivit ? Num ifte, ejus temporis memoria unius llluftriffimi Pa
trui Pauli é S. R. I. Comitibus Teleki exemplo, in inclytam toto 
orbe Europaeo Hallenfem Academiam, T e ,  cum Uluftriftimo Pa
truele Adamo Pauli filio R. itidem I. Com ite, ut ftudiorum Sapi
entiae caufa conferres, illexit? Num in hunc laborum exitum colli
niabas, dum cum eodem Regio-EleBóralis Aulae culturam &  inftituta 
rimaturus Drefdae in intimorum tanti Principis PedisfeqUorum ordine 
per totum triennium minifteria obniti? Num in iftum fcopum in
tentus, militaribusquoque inftitutis in Inclyto Italico-Gjulaiano Re
gimine Caefareis fub aufpiciis miles inclardcere voluifti ?

Ah quám divertus ab hoc eventu fuit Tuus illuftriifime S. R . I. 
Comes Patet,ille animi conceptus, qui T e  deleftabat, quum primo- 
primum de matrimonio ineundo &  liberis procreandis cogitabas! 
A h quam diffbrmcs ab hac, illae imagines, quas filium, ab eo,qui fo- 
lus dare poterat, indeptus mente apud T e  formabas! Heu quám 
dilconveniens eft iite laborum &  liberaliter impenforum fr«6tus, a 
T u is , llluftrillimsque Fratrum Triga;confiliis, quibus innixus, o- 
innem hanc educationem diligentiflime procurabas! Heu quám infi- 
iiities extentior iuit fpeiTuar amplitudo , iftius pinei careeris angu- 
ftiis , in quas Ipcs paterna omnis tricubitali compendio conclufa eft.

Agedum vero tnoeftilTimi Aud. Annon ipfi iiraili votorum in
feliciter conceptorum vertigine circum-abrepti fumus? Quis non 
aliquid bene ominabatur Patris, quis non inclytx familiae, quum ven

turis
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tvsris temporibus utilium multifaria experientia virorum numerum, 
ifthoc juvene augeri intelligeret * Fateor lubens, quoties noftri C o . 
mitis, dum viveret, fubiit animum recordatio, fubinde me cogitáíTe de 
Steph ano Betlenio, Stcphani Filio, Magni Gabrielis ex fratre nepo
te, confimiii ratione in EleQorali Archipalatina &  Aula &  Academia 
educato, ominatumque fuifle, non defuturam impofterum in hac Pa
tria familiam, quae experientiflimis hujusmodi viris a memoria homi
num illuilrem Betlenioruin gentem non tantum emuietur, icd paribus 
quoque paflibus imitetur. Quid vero nuncifta omnia funtö mortales! 
aliud, quám fomnia, quam femidormitantis cerebelli Iulus &  inania 
phantafmata? quam phreneticorum jocola deliramenta. Scilicet mi- 
rerne, an doleam atque deplorem fatorum noltroruminiquitatem ?Ste- 
phanum Betlemum proxime memoratum tantae fpei Juvenem Virum, de 
quo infignis Hiftoricus patriota palám fcripfit, Omnium quos Tranfyl- 
vanos tunc fol vidit, prudentia, magnanimitate.reique tam bellica, quam 
politica peritia prajlantiorem eum fuifle, 100. propemodum antehac 
annis Tranfylvani Indigenae mortuum deploraverunt; nova annorum 
periodo ineunte, huic aetati fimile fpei fuaeFunus educendum dura injungit ne- 
ceiTitas. Tantum ejl Aud. in rebus inane! Ulque adeo verat Potit* illud:

Fallitur augurio fpts bona (ape Juo.
Licebit ergo, heu! nimium licebit ingeminare: 0 fallacem hominumfpem fra- 
gilemque fortunam &  inanes noftras contentiones, qua in medio fpatio fept fran
guntur «b* corruunt, &  ante in ip(o portus conjpetlu obruuntur, quam portum 
eontingere potuerunt.

í  nunc o ! quifquis es, qui fpe deleöaris. Ama fperare, quia libet falli. Am» 
multa fperare, quia libet multum decipi. Ego una fpe nimium deleftor, non 
fpe bona , fed fpe boni; ipe, qu® nunquam fallit; lpe fidei, fpe in Domino. 
Niű bancllluilnfliiue Comes Pater, laborum, njfihanc libcralidsimpenforum 
cynofuram obfervaises, omnem rem ifthuc converfam inaniter perdidiiset* 
Hanc& Tu potiflimam duxifti llluftriflime demortue Comes,- hujus dulcedine 
reliquae fpei vanitatem temperáéi; hujusanchora nixus navim tuam incolumem, 
in omni caducorum inconftantiaac procellis, teque ipfum in portum Bonae fpei 
deduxifti. I nuncó noftrum defiderium!&in illo exuviarum veftrarQ dormitorio 
cum lllullriiTlma quondam Heroina matre, <pei vanitate pariter jaftata, fed in 
fpe divina de illa perpetuum triumphante, Temet conde, plenam olim ipem 
certi (Tunc comprehenfurus, ac coftantiiiimk beatiflimeque in omnesvumfm-

D,Xi' Habita a i Stebhdno Gyula Szigeti St S. Th. Ung, 
Hatr. Cf Hift' GoU. Enyed. Proftfstre*
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Ha l o t t i  T  a ni t a s
mellyet

A Néhai nagyraSzülertetettUrfi- 
nak, Méltóságom Gróf Széki TELEKI 
J O S EF Uramnak, Koronás 
Királyunk ö Felsége, a Gyulák-
m m  Gyalog Regimentben egy Kompániájának Afluatis; 
Fagaras Földének pedig Declaratus Kapitányának el temette- 
téfe alkalmatofságávaj, .

A ’ Kertsefórai Temetö-Kápolnánál, 1729. Efctendöben, Pün- 
köíl-Havának 22 napján, az oda öfeve-gyült, nagy, de 
£omoru Halotti Sereg előtt ei-mondott

K. Vásárhelyi P eter ,
Nem régen, a’ meg-hólt UR-finak halálán meg-fcomorodott 

nagy Atyának Udvari; moft a’ Károly-Fejérvári Refor - 
m át a Ekléíiának méltatlan Tanítója.
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i. M óf XLII. v. 36. ^
És monda az ö Attyok Já k o b : ------ d  Jo fe f nivtjett, Shneon-tí

n'tntJtH, -------- mind eu k  meg-eméfitenek engermt.

aSam. XVIIÍ. v. 33.
-----  És f ir a , és ezt mondja vala (Dávid) mentében t

Szerelmes Fiam Absolon ! édes Fiam , édes Fiam Absolon! 
bátor én háltam vóhm-meg te éretted; /ibsolon édes Fiam f  
Szerelmes Fiam.

Matt. XI. v. 26.
Jó l vagyon Atyám ; mert ez volt a ' te akaratod.

Valerius M. L. 5. Cap. 10.
Anaxagoras auditá morte Filii, nihil, inquit, mihi inexpeíla- 

tum, aut novum nuncias: Ego enim illum ex me 
natum, fciebam efle mortalem.------Ita liberos efle pro
creandos, ut meminerit, his á rerum natura, &  acci
piendi Spiritus-, &  reddendi eődem momento Tempo
ris, legem dici: atque üt mori neminem folere, qui 
non vixerit; ita né vivere aliquem quidem pofle, qui 
non fit m or iturus -

Verba Auguftini.
Omnes in hac vita mortales fumus, &  dies hujus vitae ui-- 

timus omni homini femper eft incertus Iterum ta* 
menin infantia, fperaturpueritia; &  in pueritia fpe- 
ratur adolefcentia; &  in adolefcentia fperatur juventus; 
&  in juventute fperatur gravitas; &  in gravitate fpe
ratur fenedus: Utrum contingatf  incertum eft; eft ta
men, quae fperatur.
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z. Letzke:
iM óf. X X X V II . y . 3 4 , 35-.

nieg-f aggató. Jákob a’ maga rubájit, és Sákot tón a' maga 
ágyékaira, és fira az 0 Fia felett fok napokig, ’s a’ /.

Elöl-járó B e fé d :

N E légyen nehéz, nektek minnyájan, kik áltál-mentek az utón, 
tekintsétek meg és l áfátok, ha vagy óné ollyan bánat, mint az én 
bánatom, «e/y í'b rajtam esék; mert keferüséggel illetett erű 

gemet az Ur az Ö haragjának napján. Hlyen keferves fiókra fókád- 
ki ama’ ftránkozó Jcrémiás, a’ keferüséggeliilettctettSionVárofa’ képé
ben Sir 1 12. A ’ melly fiavaival-is, akár bánkódjék (némcllyek 
fierént) az Istenes Jófiás Király Halálán, akár pedig (máfok értelme 
fierént talám hellyefebbcn) a’ Jérusálem Városának romlásán, és a’ 
Ju d a  Fiainak a’ Babilóniaiak által lett utolsó veéedelmeken firjon; 
elég az, hogy őbenne azon fiomoru okból ollyan nagy és ki mond- 
hatatlan bánat indult, hogy ö azt ki-iém mondhatji, maga-is ma
gát, elégtelen lévén, meg-nem vigafitalfiatja. Folyamodik azért ma
gán kívül máfokhoz, és mindeneket, kikben emberi indulatot öntött 
a’ Teremtő, hiv és kénfierit a’ maga bánarjának meg-enyhitésére, 
úgy hogy ö feléje járván, mennyének és vigafitalnák ö t é t é s  hogy
ha meg nem vigafitalhatnák is , avagy tsak tekintenék-meg az ö 
nagy fiomoruságát, mely őrajta efett, talámezzel könnyebben fien- 
vedhetné ’s eméfithetné a’ nagy bánatot. Más felöl, panaéolko- 
dik azon, hogy ó magán kívül, ámbár mindeneket hivjon-is a’ vi- 
gafitalásra, de ollyan állapotra iutott, mellyben vigafitalója néki Ib
ii ulc fém találkozott. Min-daz-által azt-is meg-vallja, hogy ha talál- 
koznék-is, ö magát annyira el-fiánta, hogy vigafitaltatni ’s vigafi- 
taláft venni rellyelséggel nem akarna; annak pedig f .  16 17 . illyen 
okát adja; Mert mntsenek az ö Fiai és Szüzei, és így a’ maga 
bánatjának okát, rcellyet fellyeb el-halgata, itt már világoían ki
adja. A ’ mint pedig ott a’ Jeremiás Próféta, úgy itt a’ Jákob Pácrí-
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árka, halván kedves t ia ’ Jótef véletlen halálát, azon annyira meg* 
indul, hogy ötét, ámbár minden Fiai ésLeányi vígaktalnák-is, de 
nem akara vicraktaláft venni, hanem firva kívánkozik vala le-menni 
a’ koporfóba, minthogy az ö Fia Jófet nem volna.

Ennek a’ Jákob nagy keferüségének hiítoriájának pedig függije ez- 
A ’ Jákobnak tiz Fiai Jófefre, Jákobnak Rákéitól külettetett Fiára, 
magok vér-6erént-való Attyok-fiára, mind azért, hogy Jákob 
Jofefet minden Háttyai felett keret né; mind pedig a’ Jófetnek 

'maga állapatjárol nagyokat jövendölő álmait hallván, nem rsak irigy
kednek Vala, hanem minden módon igyekeznek vala-is ötec el-vek- 

el-is veknk-vala, hanemha az Illeni gondviiélés közben-já-tern:
rúlván, vekedelmes tanátsokot meg-nem gátolja vala. Mindaz-által ál- 
nok tanátsokotrék kerént ugyan-tsak véghez vivék akkor, mi
dőn az ó kútból Jófefet ki-huzván, a’ Midiánitáknak el adják, hogy 
azok által Jó ic f keinek elöl vekne-el Ezen gonok tselekedeteket 
a’ Jákob F ia i, midőn Attyok lákóbelőtt más álnok Prafficival, u. 
m. a’ Jóíéf költött halálával,’ s annak el-hitetésére ki-gondolt tsslárd
jelekkel akarnák el-paláílolni, Jákobot a’ fófef bizonyos halála fe
löl el hitetni, löt el-is hiteték; úgy indul Jákob a’ Sz. Leczkében 
lévő gyákos keferüségre és bekéddere.

S U M M A .
Vagyon itt a’ Jákob Pátriárkának ar ö kedves F ia ' Jó fe f  háld- 

Iának bír.hallásán indult gyáros keferiis égé, kefirür égében löt; foganat- 
Ua vigafialtat áfa, 's ennek foganat lanságának oka le- Írva.

E L - O  S Z  T  A  S.
Három Rékekre oktom a’ Sz. Letzkér. Ar. Elsőben léken a" 

jákóbnak maga kedves Fia’ Jó ic f halálának hir hallásán indult gyákos 
keferüsége, ezekbe: És meg- faggatá Jákob a'maga ruhájit,(Jc. Á  máfo 

dikban, a' foganatban vigakialás ezekben: És fel-kelének minnyájan 
az ö F a i és Leányi. éje Á  Harmadikban, a’ Vigaktalásnak foga
natlanságának fundamentoma ezekben: Sírva mégyek, éje.

M A G Y A R Á Z A T .
ELSŐ  RÉSZ. Itt a’ Móíes maga eleibe téken egy Fia’ halá

lán igen meg-ke'credett ’s majd meg-vigaktalhatatlan nevezetes nagy 
A tyát, ki-is nemmás, hanem a’ Jákob Pátriárka» Jsáknak kilsebtuk

Fia,
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f i» ,  Abrahámnak Unokája, a ’ Sidók uzenket nemzetségének Tör- 
sök-Attya; ki-is ama’ nevezetes hartzon az Isten-Angyalon vett 
gyozedelemérr, Izraelnek neveztetek; i Móf. 3 1  28, ö róla pedig, 
minden ő uránná élt Sidók: Izraelitáknak.

Erről a ’ Jákobról Mófes azt irja, hogy ö Fiának halálát hallván, 
azon indúlt belső keferüségét külső-képen mind tlélekedettel, mind 
be£éddel megmutatta. Tfel ekedet teli mert maga ruhájit meg-fagga, 
tá, és Sók-ruhába öltözik. B, fe d  dél; mert ezt mondj r-vala: Sírva mi
gyek az én Fiamhoz a ’ koporsóba

(A ) Tselekedettel. i-£or. Kubáját meg-f aggató, az-az: magán lévő 
öltöző-köntösét. Régen £okás vala az, hogy a’ nagy éomorusá- 
goknak, penitentzia tartásnak és egyéb nehéz- dolgoknak idején, 
köntösöket még a’ nagy Királyok-is meg-f.aggatják va la , mint 
a’ Ninivé Királyának Jón. 3. Akábnak íKir. 19. veid ö£ve 2 Kir. 6. 
30 és Dávidnak 2 Sam. 1. példáiból ki-tet£ik, nevezeteién pedig 
az halottak felett, mint alább meg-halljuk. Jákob az ö Fián való 
keferüségébé ítaggacáitt meg a’ maga ruhájit, mintRuben-is fellyeb p. 
29 mellyet mind-kerten tfelckcdtcnck, annak a’ Tartománynak (úgy 
látkik ) £okásához-képest

2-£or. Sók-ruhába öltözék, az-az: magán lévő tifitesj öltöző 
köntösét le-vetkezvén, más keferüségéhez illendő köntöft véve-fel 
magára. A ’ Magyar a’ mit gyáf ruhának fordít, az, a’ Sidó Écrént 
Sák ruha, mely is jött ama’ Sidó Izótól ( melyet más Nemzetek, 
úgy a’ Magyarok-is a’ Sidóktól vévén , a’ maga termé£eti zengésében 
és jelentésében meg-tattottanak ] Érrettetik pedig azon oilyan efc- 
köz, mely Juh, vagyKetske £örböl kéfjittetik.és gabonát hordanak,vagy 
tartanak azF.mberck benne; igy, ebben az éltelemben, emlékezikMólcs 
a’ Jákob Fiainak Bakjairól 1 M ó f 44 : 1 ,2 . &c. Jákób-is Sák-ruhá- 
ba öltözött, de nem illyen gabona tartó etközben; hanem Sák- kön
tösben : mondacik penig a _Jákób K<mtöfe Sóknak-, mert mint a’ Sák, 
durva és kemény, juh vagy ketske Éorböl tsináltatott volt. Mint
hogy pedig Jákob előtt íenkíröl, hogy gyá£-ruhát vifelt volna, nem 
olvalUtik; onnan némely ellenkező Tudófok azt hozzák-ki, hogy 
Jákob az, a’ ki mindenek előtt gyá£-ruhába öltözött volna- Én ezt, 
minthogy nem nagy dolog, tsak függőben hagyom.

$ 3 y í or.
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« g )o (8 fr
3-Eor. Siratá azö Fiát fok napokig. A z-az, nem tsak gyáf-rühá- 

ba Öltözék, hanem Éivének Fián való nagy fájdalmát könyhullatásá- 
val-is Jákob meg-bizonyitá. Ezeket a’ Napokat némelly 1  udófok 
kezdik azon a’ punttunion, melyben fákób magával cl hitette vala 
azt, hogy Jó íe f meg-hólc volna, és ki terjefetik éppen addig az idő
ig , mellyben Jákob meg tudta, hogy Jófefélne, sőt mig maga, maga 
£emeivcl Jófefet élni Egyiptomban m eglátta volna: Ez az idő pedig 
magába foglal mint-egy hufionhárő eétendöket; és azt állítják hogy Já
kob Jófefet ez idő alatt éüntelen kefergette volna. H o g y  Jákob az a- 
latt az ídö alat Jóiéiról ottá-otttan kefervesé clekezett,kétíég-nélkül el
hihetni; de hogy éüntelenül ’s félben éakadás-nélkül íirat-ta, ’ s kefer- 
gette-vólna ötét, azt Sidó költeménynek tartjuk. Mert (a.)Jóief 
Jákobnak kedves Fia volt ugyan; de Jákob más-felöl Iften kezéhez 
s ’ akaratjához tanult Ember lévén, nem hihetni ö felöle , hogy magát 
Éüncelcn abban foglalta volna, mint a’ ki által látta azt, hogy ha 
a ’ képpcn tfelekeEiir, Iftent kisírt. De (b) Jákobról az iratik, hogy 
ö a’ Jó'efröl való iom oru hir hallás után a’ maga háza népéről gon
dot vifelt. M ely-is, ha Jákob Éüntelen kefergett-vólna , rendefen vég
hez nem mehetett-vólna. ( 'c ) A ’ Mófes £avai-is nem oda tzéloznak. 
Á  fok Napok hát a’ n ’ o* itt nem egyebet tefenek, hanem
rend-kivül való időt; és midőn Jákobról már az mondatik, hogy ö 
fok napokig firatta az ö Fiát, azzal Mófes úgy látfeik, azt akarja 
mondani: Máfok ki hét napokon, ki harmintz, ki penig ötven na
pokon firatta a’ maga halottját ; de Jákob fokkal továb kefergette 
jófefet ezeknél az-az rend kívül.

M Á SO D IK  RÉSZ. Látván Jákobnak minden Fiai és Leányt ezt 
az ö nagy Szomorníágát fe l kelének, fel-indulának, hogy ötét vigaf- 
t atnák ; de nem akar a vigaft altatni Á  Jákob Fiain érded az ö tiz 
Fiait; Benjámint, gyermeki állapotban lévén, nem fiükség ide fcámlál- 
ni. A ’ Léányin értléd Dinát és az ö Unoka - Léányit, Mert a’ 
mit némely Sidó Doktorok mondanak, hogy lákóbnak Dinán kívül 
töb édes Léányi is lőttek volna, bizonytalan. H ogy ezek a’ Fiák es Lé . 
ányokfcomorúÁttyok vigaétalására egybe gyültenek, igen jól-tseleked- 
tek, kivált ha azt minnyájan ti£ca£iveltselekedcék volna. De ki-mond- 
hat|a azt a’ Jákob Fiairól? Kiket-is kétség kívül a’ vigafitalás köz
ben fardal-vala a’ lelki-efmérct»és ottan-oitan, hánnya vala gono£-

fágokat
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íagokat Femekre. Mivel-is tudták jó Attyokat vigaFtalm ezek a 
Hipokrita Fiák, nem tudom? de ha helyes vigaFtaltí Fokkal vigaF. 
talták vólna-is, foganatlan vált, mivel a’ mint látFik, Iákób ma
gában fel-tötte volt azt, hogy magát éppen tsak a keferüfegnek ad
ja i és ez az, hogy ö nem akart vigaftalájl venni.

H A R M A D IK  RÉSZ. De miért nem akart vigaFtaláft venni, azt 
(B.) Bejé d Jel-is  ki-téfei , midőn így Fó ll: Sírva mégyek az én Fiam- 
hoz a’ Kaporfába. A ’ Sidó Fó •jKjp. melly a Tudófok Ferént hat- 
vanFornáítöbFör fordúl-clö a’ Sz. Írásban, közönségeién jelent minden 
alatt való helyet, akár légyen az nyugodalomnak, akár pedig nyug- 
hatatlanságnak helye, nevezeteién halálnak állapotját, Koporsót^c. 
Itt vétetik az ciólíó értelemben; és igy a’ Iákób Szavainak értelme 
ez léFen : Injában vigaffaltok engemet-, mert az én keferüségemnek míg 
élek vége nem léfen , hanem mikor meg-halok, és az én Fiamnak állapot* 
járatnégyek.

Vannak ollyan ellenkező Tudófok. kik nem akarják meg-engedhí, 
hogy itt a1 Scheolon a Koporfó, vagy halálnak állapotja, értefsék 
hanem ollyan hely, mellyben a’ Kriftus ehjöveteleelőtt élt Atyáknak 
lelkek nyugodtanak, mig a’ Kriftus el-jött, és onnan őket ki-£aba- 
dította <5cc. aZ-az: Limbus. Ide mondotta \ ólna a’ Iákób, hogy ö firva mé. 
gyen az ö már ott lévő Fia’ leikéhez. Ugyan-is Iákób el-hitette-vala 
önnön magával azt, hogy az ö  F ia 'Jó íef a’ vadaktól Faggatatott vól- 
na-el, és így tudta azt-is, hogy az ö Fiának .illyen állapotában 
Koporsója nem lőtt volna. Midőn azért Jákob azt mondja: Sirva  
mégyek az én Fiamhoz a’ koporfóba; azt az ö menetelét értsed nem 
teltére, hanem lelkére nézve : már pedig a’ Léleknek helye, ném a’ 
Koporsó, hanem a’ Limbus. De mi erre azt mondjuk : ennek az E L  
len-vetésnek és Limbusnak, a7 mint máfut, ugy-itt-is íemmi helye 
nincsen, (a.) Mert mi a’ Scheofofi, itt nem értjük Foros értelemben 
tsak azt a’ helyet, melly a’ Törvény-Tudóknál gyakran fordul-elö, 
midőn de Sepulcro violato, fel-verettetett Koporsóról fokát difputálnak; 
hanem mi azon értjük a’ temetésnek akár melly módját, akár-hogy 
légyen a7 temetés, tsak a’ (telt) föld adattafsék meg a ’ tőidnek az 
I sten mondása Ferént: Por vagy és porrá kell lenned iM óf. 19 , 
ha Finitén Famár temetés Icnne-is az, mint a’ loákimé Ier. 22: 19. 
Innen ldvezitönk L  azvko.. k.k a koL orsóban vaunak é u  minden holta*.
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kát, leik fel-támadandók, ha £intén koporsóba nem tetetnek-is Joh , j :
28. vefd-ö£ve Fia. 16 :  19. (b.) Iákób Pátriárka itt a’ Scheoloti, úgy lát-
£ik, azt érti, a’ mit alább Rcfi. 4a: 38. holott-is ezen £ óval é l, 
és fiintén hafonlóképpen mint i t t , midőn Fiainak azt mondja: hogy 
az ö Vént égét jirva bot tátják a' Sebe ólba. Mond meg, hogy ha a’ 
Vénscget teltére nézve, vagy lelkére nézve kell érteni, ’ s maga is 
miként érti? Lelkére nézve, hogy értette volna, reád hagyom i- 
téld m eg; hanem teliére nézve, ugyan is arról mondhatni tsak a'vén - 
séget: ha úgy, tehát a’ Sebeden nema’ léleknek, hanem a’ telinek 
helyét kell ott érteni; ugv itt-is.(c.) Sok Tudófok vannak okoz
tok , kik itt a’ Scheolon nem értik a’ Lim buít, hanem a’ Kopor- 
fót» mint Akuinus, a’ Larcius M. Tanítója. Mariana J .  A .Monta
nus. Leo Ju da , a’ mi nagyob Chrijlcpborus á Cafiro &c- (d.) Ide 
való az, hogy ezen £ókat igy-is fordíthatni; Sirat’ m én az én Fia
mat a' Koporfoig. De (e) Limbusba a’ Jákob lelke nem is mehetett; 
mert a’ Sz. írás két helynél többet, a’ hová a’ Lelkek menendők, 
nem tud, u. m. Menyor£ágot és Poklot, Luk. 16 :  22, 23. Limhuft 
tsak az Emberek építették; oda hát a’ Iákób Lelke, mely Iílené volt, 
n?m mehetett', annál-is inkább hogy Limbusnak lé uta, mint Meny- 
Or£ágnak cs Pokolnak ; ié benne valamely ailapat; fe Ura; le Lako- 
fi nintfenek: ha ezek benne fel-nem'találtatnak, a’ minthogy nem- 
is; tehát Limbusnak femmije nints, és igy maga fints,

Minek-elötte pedig {ákób ebbe a’ Scheolba fiállana, Siratá lófefet. H ogy 
irt a’ régi Fordítót el- halgalsuk, a’ ki ezen £ókat a’ következendő 
vershez ok nélkül köti; némellyel; itt az Atyán nem Iákóbot, ha
nem hákot értik; (ki-is ekkor ugyan azok Éerént élt") a’ kit Aratott 
pedig, az , nem ló iéf, hanem Iákób volt volna: úgy hogy a’ fiók
nak értelme ez lenne: Sirata Isák Jákobot az ó Fiát, az ö nagy ke- 
ferüségéért. De inkáb tartják azokkal, a’ kik itt az Atyán Jákobot 
értik; azon pedig a’ kit firatott, Jó/éftf, a’ Dolognak egy-máítól 
való függéfe-is ezt kívánja.

De vaílyon miért Aratta é6gyáfioka Iákób az ö Fiát lóléfct iilyen 
rend-kivül, a’ mint fe Feleségeit, fe más Gyermekeit, hogy Arat
ta volna, nem olvafsuk ? te. (a) Mert lóléfet minden Gyermekei fe
lett £erette.(b, N agy Virtufokat látott a’ Pátriárka benne, a’ mel-
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lyekhöl a’ Pátriárka, mint Próféta, Jóíefröl nagyokat jövendölt, annyí- 
val-is jnkáh, midőn a’ Pátriárka jóiefct, az ö álmaiból meUyeket e- 
f íb e  tart vala f .  1 1 .  úgy tartaná mint ó utáona következendő nagy 
Prófétát: minthogy pedig a' dolog néma’ Pátriárka gondolatai ée- 
rént fo lyt, hanemellenkezö-képpen; nem lehetett, hogy az ö néki 
felette kefervefenne efsék. ( c )  Mint hogy lóíéf Vénfégénejc Fia volt, 
kétség nélkül a’ Pátriárcha a’ maga Vénfégét Jöfefrc akarta bízni, 
mint a’ kihez inkáb bízott, mint a’ több Fiaihoz, (dj Juthatott eüébe 
az-is , hogy Iótcf ö miatta Éaggattatott-el a’ vadaktól, mivel ha 
Bányaihoz nem küldötte-volna, Jófef nem hóit volna meg.

Ebben az ö keferüségeben pedig a’ Jákob Pátriáika, ámbár nagy 
ember vólt-légyen-is, de ugylátÉik, túl ment a' tzélon.

T a n ú s á g o k ,
E L S Ő .

Az Halottak felett-való rendes (iránkozás és gyáros kefergés ̂ nem 
Sz. írás ellen, sőt azon fundált fabados és jó  fok ás. Ide való a’ Letz- 
kében a’ Jákob példája, kinek-is Fia halálán tört kcfergéfe, a’ menyi
ben rendes volt, jó és Szabados volt. Ide valók ibk töb példák is, 
mind az O mind az Uj Teftam, A z 0 Tefiamentomban, Abráhám
felöl azt olvafsuk, hogy ö Sárát a’ maga Feleségét meg-halván, fel-ke- 
le és űratá, i .  Moh 2 3 :2 . Jófef az Figyiptombéliekkel együtt Já
kobot a’ maga Attyát kcfergé, 1 M o f 50: A ’ Bételbéli Próféta,az 
OroFlántól el-Éaggattatott Isten Emberét jajgatá i Kir. 1 3 :  30" Dá
vid Abnert, zSam 3 : 3 1 ,3 2 : Sault és Jonatánt 2 Sam. 1. 17 . A z 
Izrael Népe, Móléit, 5 Moh 34.: 8. Áront, 4M of. 20: 29. Samuéit, 
1 Sam. 2 s : 1. A z Uj Tefiamentomban hogy a* többit el-halgasfam, 
Lázárt firaták az ö Nénnyei, Ján. 1 1 :  33. löt a’ mi nagyob, maga-is 
Idvezitönk Lázárt meg-könyvezé, ugyan ottv. 3 5. és így maga példá
jával megbizonyitá azt, hogy az halotcak felett való rendes kelcrgés 
jó és Éabados volna,

Ne-is.mond azt: Ha ollyan Fabados és jó £okás az Halottak fe- 
let-való kefergés; miért és honnan vagyon tehát, hogy ellenkező pa
rancsolatokat látunk mind az O, mind az U j Teítam. a’ mellyekben
a’ Halottak felett-való kefergés nyilváníaegal tilalmaztatik- p. o. A z

O. T.
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O Tcft. 3 Mosi. 19: 28. Nevezeteién 3 Mos. i i .  10 . Áronnak pedig ge* 
mély-£erént meg-parantsolá Isten,- hogy Fiait, a’ Nádábot és A- 
bihut raeg-ne Aratná 3Mos io  : <5. A z Uj Teít Luk 7: 13 . i Tefs. 
4 ; ■ A ’ mi ezeket nézi Ú gy vagyon, azó Teftamentomban vad-’
nak ollyan parancsolatok, mellyekben Isten az Halottak felett-való 
kefergéít tilalmazza ugyan; de az a’ parantsoíat, tsak bizonyos £e- 
mélyeket néz, nem mindeneket közönségefen; Nevezetefen nézi,- 
a’ NaZireufokat, a Papokat kivált a’ Fö-Papot: ds hogy ezeket IC 
ten a7 kefergéítöl tiltotta, ok nélkül nem tsélekedtc. H ogy a’ Papo-- 
kát a’ Aráitól Iften tilalmazta, ( ámbár az Abuliai Piifpök feleletit’ 
félre-tégyük) arra azt mondjuk: Az Ilién régen Izraelben úgy gon* 
dobatott ’ s volt, mint Izraelnek Királya, a kinek Izraelben mind 
Palotája, mind AÉtala vólt;ebben’s e’ körül hogy forgolódjanak, bf* 
zonyos Szolgákat váíaÉtott-vólt-is: ezek pedig voltának a’ Lévj 
Fiai és a7 Papok. M inthogy pedig a’ Király Fent volt, a7 £olgák- 
nak.is kenteknek kellett lenni, és magokat minden meg-ti£tátalani. 
tó dologtól el-kellett Vonni, hogy annál illendőbbek légyenek az ö 
Királyokhoz, atinál-is inkáb , midőn maga a7 Király arról párán* 
tsoíatot áda nékiek, hogy ók Szentek lennének mint maga az literi 
3 Móí".lí:Ó.Már pedig, haaz halottak felett íitenparanrsolarjaellengyá- 
£oltanakrs kesergettek-Volna, magokat meg-ti£tátaIanították ’s a 7 kok 
gálatra alkalmatlanokká tötték volna. A 7 mi az Fő-Papot nézi-, a 
Fő-Papnak mindenek felett Centnek kell vala lenni, mint Kriítus p é l
dájának. H ogy Aront az ö Fiaitól Kcen meg- tiltá, azon kivül^ 
hogy ö Fö Pap volt, talám azért-is Cselekedte, mert az Áron Fiai, mint 
az lí’tcn óltárán idegen tűzzel áldozok, íiem Valának méltók a7 fi* 
rátáira. A z O Teííamentombéli Papokra illett az, a7 mit régen Jd- 
vezuönk z Tanítványoknak monda/ Hadd temefsék el az. Halottak 
az ö halottjaikat Mát. 8 : 22. A 7 mi néz az Uj Teílamcntomi Szc 
Írás-béli helyekre. Luc. 7 :  13 . í £ór A 7 Kriítui nem tsupán a’ firáftól 
tiltja az Ö zvegyet, hanem a7 felettéb-való lírástól, mint a 7 ki e- 
gyetlen-egyét rend-kivül firatja-vab. De i-£or. Tilalmazza a 7 JKris- 
tus; mert annak halottját fel-táma£tandó vab , a 7 minthogy fel-is 
támafitá. A 7 mi nézi íTeíT: 4 .  1 3 .  Ott-is aZ Apóitól a 7 Híveket 
nem tiltja a’ rendes kefergéítöl, hanem a7 pogányi és felettéb-való 
Aráitóli ugyan-is a’ Pogányok, halottjaik felett magokat metélik.
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wala, azokat, mint örökké el-ve£öket, és foha fel-nem támadókat, 
a g y  firatják-vala Ez illyen rendeletien kcíérgéstöl tikja az Aport 
a’ H íveket, nem pedig a’ rendéitől.

Ma is azért meg lehet, és illő a’ Kerefityéneknek a’ magok ha
lottjaikat (íratni, cs gyáÉolni, tsak légyen az a’ maga rendiben. 
Nem-is tartjuk mi a’ gyáÉ-ruhát a’ régi Czérémóniák közzül valónak, 
mint Némellyek; hanem ma-is £abadoínak és fenn-maradott jó £o- 
káfnák, tsak hogy (a) a’ gyá£ illendő légyen a’ Kere.£fyéni Éabadság- 
hoz. (b) abban valaki Mentséget ne álmodozzon,- de ha álmodoz-is, 
azt az Akáb példája meg-tanítja arra, hogy a’ gyá£-ruha gyakorta bel
ső Éentség nélkül vifeltetik.

M ÁSO D IK. A7 KertftyénAtyáknak és Anyáknak az b kedves Gyerme
keiknek halálokon-való meg-fomorodáfok oltyan mély és nagy, hegy ok, 
azok felett lett vigaftaUfltáfokat-is gyakorta meg-vefsék, Jót hallani 
fetn kívánják; ellenben pedig gyakorta kejirves, de illetlen fákra fokad., 
nak-ki. Példa a Jákob Pátriárka,a’ .ki az ö£erelmesFián lófefen an
nyira meg-£omorodott vala, hogy az ő több Fiainak Ióíéf iránt tött 
viga£taló befédeket, tsak hallani lem kiyánja-vala; ellenben pedig 
keferves £ókra fakada ki: Sírva mégyek [ú g y  mond ] az én Fiam
hoz a' Koporfób/t. Hlyen vala ama’ nevezetes A ££ony, a Náómi, 
a’ ki Férje és Fiai halálokon annyira-meg £omorodott vala , hogy 
nem tsak a’ viga£taláft, sőt a’ maga nevének tsak emlegetését-is 
nehezen £envedi-vala. Nevezetes Dávidnak az ö Fia Abfolon felett 
tettkefergéfe,ki-is meg-halván, F ia ’ halálán, noha azon,örülni kell-va
la ; mindazáltal annyira meg-keferedék, hogy a ’ vigafitaláfokat meg- 
v t o é n , ama’ £ivet által-járó keferves £ókra fokad: Szerelmes Fiam 
Abfolon! édes Fiam, édes Ftam Abjólon 1 bátor én háltam vólna-meg 
te éretted-, Abfolon édes Fiam, fereimet Fiam! 2 Sam. 18. 33.

Ez a ’ nagy indulat pedig £ármazik i-£er attól a’ £eretettöl, r a j i 
tól, mellyct Ist en  és a’ termé£et a’ Szülékbe Gyermekeik iránt bé- 
öntött. 2 £or. A ’ jó Fiák és Léányok Istennek kiváltképen-való ál- 
dáfai, Sóit. 12 7 :3 .  12 8 : 3.4 . Midőn azért az Írtén azokat 
az Atyáktól és Anyáktól el-vé£i> azt ők úgy tartják, mintat
kot; melyen, nem lehet, hogyeröíTenmeg-neindúljanak.3-£or.Né- 
melyF iák és Léányak £ép Virtufokkal vannak Idéntől meg-ajándékoz- 
latva, és azokból az Atyák Gyermekeik iránt nagy reménységet vé£-
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fietr miv*n azért Gyermekeik halálokban, azon reménységekben 
rtx'eg-tíalatkoznaky azt nagy keíérüség nélkül nenvhagyhátják. Ide 
járul 4-£er a ’ Szülésnek, Nevelésnek, mellettek tett Gond-viselé- 
feknek, és fáradságoknak roeg-gondoláíá. Másként, itt némely Éü- 
Iéfc a ’ fclm éb-vaió ke'.érgésben; máíók a ’ minden indulat nélkül- 
való kö-termé6et viselésben, igen vétkeznek.

H A R M A D IK . Az o Halottjaikon meg-keferedett Lelkeket, ám
bár azok a' vigafftaláft egy ideig tneg-vetnék-is, illő, és hafnos kere/tyé- 
tii dolog vigafitalni. íg y  tselekvének a' Jákob Fiai és Leányi, a’ kik 
a’ [ólef halálának hir hallásán naeg-keferedett Attyokat Jákobot iel- 
kelvén vigaÉcalák. Önnön maga az Isten, és édes Idvezítönk-is, eb
ben minékiink példát hagyának: az Ifién Ezékielnek, az ö Felesége 
felett tett vigaÉtalásában, Ezék. 24: 16 ,17 .  Idvezitönk pedig amaz 
Özvegynek Luk. 7: 13 . és a’ többi között, a’ Lázát Nénnyeinek vi- 
gafetalásokban, Ján . 1 1 :  z y. Kötelefek-is vagyunk egy-máft vigaÉtalni. 
Nem is elégféges fenki magától a’ maga vigaÉtalálára, hanem máL 
tói kell vigaÉtaltatni: és ha a’ vigaÉtalás mingyárt foganatos nem 
lenne-is; de idő múlva léfien annak ha£na.

N o azért Kegyes Lélék! mind ezeket igy halván, midőn lát'uk, 
hogy az Isten nem tsak a' kitsiny házakat veri-meg hajáduzá/ökkal\ 
hanem még a' nagy házakat-is romláfokkal Amós 6,- x i .  Midőn látjuk, 
hogy az Isten á  Libánufnak nem tsak tövifseic, hanem annak 
Czedrus-fájainak tetejeit-is egyen-egyen Éedegeti, és közelebb Éólván , 
nagy reménységü OÉlopainkat véletlenül döjtegeti; avagy nem véÉ- 
ÉükéeÉünkbe azt, hogy az Istennek haragja vagyon t  mi Öttagúnk
ra , és az illyen nagy reméníegü Kérubimokat azért rontja-Ie, hogy 
midőn a’ maga haragját mi reánk ki-önteni el-végezte; ne légyá^ki 
az Isten eleibe álhafson az ö haragjának meg-enge£telésére, a’ mi 
meg-Éabadítáfunkra i hanem az Isten Éabadofan puÉtítson, a ’ hol ö  
néki tetÉik. De avagy nem olvad é-ö£ve Érvünk, és az illyen nagy 
romláíok felett nem öltözünké lák-ruhába, hogy ne tsak a’ mi el- 
vétettetett OÉlopainkat, hanem mindenek felett a’ mi büneinkec-is, 
melyekkel okot Éolgáltatnnk Istennek az illyen ÓÉlopoknak ked
vünk ellen-való ki-vágattatásokra, kefervefen meg-firafsuk?

í-Éör azért előzzük meg az Istennek reánk eután-is el-következ- 
hetö Éosaoru Ítéleteit, és mig a’ Dékrétom ujjolag kedvünk
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ellen-valókat Éülne; életünknek meg-jobbitásával engeételjük-tneg a’ 
felettünk lakozó Istenr. Ne vefsenek tsak a’ £élnek a’ Kriftus nevé
ben intő Hton Szolgai; hanem légyen valóságos és példás ha£na az
ö fáradságoknak.

a-£or. Midőn az Istennek tetfeik mi kör.zülünk a' jó reménségü 
Ifjakat ki-vágni; szoknak haláloknak meg-gyá£olását ne bízzuk 
tsak az Atyákra és Anyákra; hanem mi magunk-is £ivünk keferü- 
fégével gyáfioljuk-meg azokat: Ú gy mindazáltal, hogy a’ mi 
gyáéolál'urik, ’ s kei'ergésünk ne légyen (a) pompás; hanem keferü- 
fégrc alkalmaztatott, (b) abban valami Éentséget és érdemet ne ke
retiünk. (c) ne légyen pogányi módra, minden reményfeg nélkül és 
magunk tagainak meg-tertéiével ö£ve-kőtvc. (d) a’ mi halottaink fe
lett tett illendő vigafetalálókat meg-ne vétsük, és magunkat azokért 
holtig-való keferüiégre nefeánjuk; mert ez Isten kisírtés volna.ügy gyá- 
£ öljük hát, hogy a’ mi gyáíáük légyé rendes, és az nem egyebet, hané a* 
mi azokhoz va!ó-feeretetünket, ’s fcivbéli ketetüfégünket mutatsuk-meg.

Hogyha pedig nem tsak mátokat, hanem nevezeteim tegeder-is 
édes Atya ’ s édes A nya, meg-£omorit az Isten, és £erelmes gyerme
keidtől egy fiempillantásban meg-fo£t-is, mint Jó b o t ; azért ne 
add magad’ éppen az hóltig-való keterüfégnek, és ne mennyen-ki 
fiájadból, mint Jákobnak régen, ama’ keferves £ó: Sírva megyek 
én az én Fiamhoz a' koporfóba-. annál-is inkáb , Isten ellen alkalmat
lan beiédekre ki-ne fakadj; légy inkáb ebben a’ £. Jó b h itén , és ö 
véle együtt fel-kel vén, tartsd-meg te magadat ezt mondván: Mezí
telen jöttem az én Anyámnak nébébö/, és mezítelen térek oda ’s a* t. 
és az F.li Pappal együtt mondjad: Ö az Ur, éstselekedjék úgy, 4? 
mint néki jónak tetőik, iSam. 3: 18.

Midőn pedig tégedet a’ te halottaid felett, nem a* Jákob Fiainak 
álnokfágokkal, hanem amaz Elihunak leikével fel ruháfctatott Embe. 
reid az Isten he£édéböl viga£talnak; engedj, és ne vefd-meg azoknak 
vigafetalásokat; mert azok a’ te jódra igyekeznek,

Ha ezek teneked femmit nem tehetnek, ’ s Éiv-béli keferüségedet 
meg-nem enyhíthetik; jusfon e£edbe, hogy feletted vagyon a’ te 
£ivedet hathatófan megviga£talható vigaEtalásnak A ttya az Istem-j 
alázd - meg azért előtte re-magadat és kérjed, hogy adja teneked a’ 
maga Eív-eröfitő ’s maga Sz. akaratjában meg nyugtat® Szem Lelkét

és a*
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és a’ te iom oru lelkedet fellyJnb, mint fém te ki-gondólhatnád, wí- 
ga£talja-mcg, ’s illyen keíerves állapotodban ml tévő légy, tanítson 
meg, ne hogy vétkes iókra fakadj, vagy kétségbe elsél.

Meglátod, az Ist en  tégedet meg-halgat és megvigafztal, és meg
holt Gyermekeid helyébe a’ Sz. Jobbal, vagy mátokkal meg-áld; 
vagy pedig Sz. Lelke és beiéde által arról, hogy a’ te Gyermekeid 
élnek, ha megholtak-is, és jövendőben bizonyosan feltámadnak, bi- 
zonyoisá tévén, nagyobbat és jobbat ád tenéked/t. i. magátegéécn, 
és az örök életet. A L K A L M  A Z T  A T A S .

Ha Jákob Paniárkánák volt oka, az ö Fiának Jófefnek több Fiai
tól költött halálának hir hallásán a ’ Érmoruságra, ugy-annyira, hogy 
vigaÉtaltatni nem tsak nem kivánna, hanem a’ Koporsóba-is firva kí
vánkoznék le-Éállani, azö Fiához; fokkal nagyob’s méltób lehette- 
néked Izraelbéli nagyAtya meg iomorodott Úri Méltóságos G róf Szé
ki Teleki Jófef Uram, a’ keíerüfégre; mivel B E. édes Feleségedtől Éii- 
lettetett tizenegy Úri Gyermekeid közzül nem tsak egy , hanem ki- 
lentz, sőt nvártiz, egyen-egyen el-Éedegetteték, ugy-annyira, hogy a’ 
tizenegy tsak egy- iámra Leány ágra iálla. Nevezetesen a’ tizedi
ken, e’ létét Kop.orlóban előtted fekvő Méltóságos Urfi G ró f Széki 
Teleki Jóíéf Uramon, kedves Jófeíéden lehet méltó iom oruságod; 
Kiismár nem tsak emberkort értvala hané a’ maga jelcsVirtufaival egy
néhány idegen nyelveknek tudásával ritka példájú; de fókák felet nyert 
experientiájával, mindenekhez-való illendő maga alkalmaztatásával ie -  
retetével, és ezekkel, nagy Emberek, sőt nagy Pótenták után F. U d
varnál nyert rejpetfuskxal ’ s m eiie  ki-terjedő nagy hirii Méltóságos 
Famíliájának méltó tekintetben való léteiével, már magának azt nyer- 
te-vala, hogy Koronás Királyunk Ü Felsége kegyelmes Decretumí- 
ból, a’ Gyulai^»»?» Gyalog Regimentben, egy nemes Kompániának 
Aftuahs, Fagaras-Földenek pedig Declaratus Kapitányává tétettet- 
nek; midőn pedig nagyob elömenerelekról-is reménységét nyújtana, 
akkor fok és terhes nyavalyái miatt Lónán édes A ttya helyet való 
Ú ri Báttya Méltóságos Ur G ró f Széki Teleki Pál Uram LónaiUd- 
varházánál, 1729-d ik  e£t. Bóldog-Afiiony-havának 4-dik napján, 
életének 28-dik efetendejében, iítenes Könyörgéíek között lekét te
remtő Iftenének tsendefen megadá, Oriágunknak, Valláfunknak, a’ 
Méltóságos Famíliának, nevézetefen pedig teneked édes meg iom o-
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födött Atyának nagy károdra ésfeonroruságödra. Mid ezek igylévén ef-- 
mondhatod te-isa’ Jákob bak Megfuttattam az én Magzatimtól,d ?ófef 
tiintsen, a' SimeÓ-isnintsen 'sa' t. mindezek meg-eméftenek engemet, és ftr- 
üa'mégjek én már t i  én magzatihoz a' koporfoba i Mós. 4 2 :36 . vefd-öÉvc
a’ 371V 35 f .  De ámbár mind ezek igylégyenek-is meg-éomorodott A -
tya, mindazáifal nintsen okod atra, hogy vagy kér jégbe eí'sél, vagy Isten 
ellen vétkes fiókrafakadj: ellenben vagyon magadat mivel vigafitaljad.á. 
nyíval-isinkáb midőn mi-is né a’ Jákob Fiainak álnok, hanéaz Élihunak 
egyenes leikével fel-ékeíittetett, ’ s te hozzád igaz indulatu Embereid ’ s 
Atyád-fiai vigafiralük tégedet .(a) Ha az Isté tégedet fierelmes Jórefedben 
rfieg-Éornontott-is; ugyan tsak hagyott tenéked mind R. E. kegyes Fele- 
féged után, mid pedig moll élő ’s továb való életre méltó kegyes és okos 
Ű ri Afifiöy Házas-Tárfadtól ollyá nagy reménfégii Magzatokat , a' kik
ben meg-fiomorodott fiivedet elégedendöképpen gyönyörködtetheted, 
(b) Tud-meg hogy Jófcf nem tiéd volt* Istené volt, és mikor te-tölled 
el-vette , nem a’ tiédet, hanem a’ magájét vette.el. (c) De e’ mellett 
Ö-is mint máfok halandó volt. Anaxagorás felöl írja Valerius Maximus, 
h ogy midőn ö Fia halálát m ;g-hallaná, a’ hirt vivő követnek il- 
íyen képpen felel; Semmi váratlan és uj dolgot nékem nem mondat í 
gyan-is én magam jól-tudtam, bogyó, d  ki én t öllem tálé ttetet t , halandó 
válna: (d) Nem idegen földön, nem-is ellenfég fegyvere, vagy egyéb 
kedvetlen halállal; hanem fiületett-földében, Úri Attya-fia ’ s Báttya 
Házánál, magád fiemei előtt hólt-meg.(eja’ mi nagyob, Istenes és buzgó 
könyörgések között, a’ mellyböl bizonyos lchetfi Idvefsége felöl; val- 
lyon hát, irigyled é'ö tőle ezt a’ bóldogíágát, a’ melyre tenékéd-is kell 
fietned ? emlékezetre méltó, a’ mit Seneca Polybeusnak,• ötét Áttya-fiá 
halála után vigaÉtalvánillyen képpenir: Mitepettem magámat ö érettéi 
d  ki vágy fém mi, vagy boldog: A’ ki feni mivé lőtt ,azt firatni bolondság \a 
boldogot pedig firatni, irigység. Tegyed te-magadévá itt az Éli Pap fiavait, 
liíellyekkel az Istennek már reá-jövendö atyai ítéletire illyenkcgyesfiók
ra fakad : Ö az Ur és tselekedjék ugyi d  mint nékijónak tétjük* iüam. 3:18 . 
és nyugodjál-meg az Istennek£. tetZéséberííi’öt ha mindé Gyermekidtől 
meg akar-is Isten tégedet fo jtan i; ne zúgolódjál * örömeit engedjed * még 
te-mjgadat-/s Gyermekeddel cgyüt adjad néki ezt módván: Imhól vagyok 
iá i  és d  Gyermekek, kiket nékem adott azVr. Elá. 8: i8v

Vagyon okod a’ kefergefre teneked-#* a ’ Marának vizeit régen kó-
ííolá
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kódoló és a Máriákkal együtt a’ Kriílus Kerefite alatt nem tsak álló, hanc 
azt régokától fogva-is hordozókegyes Nagy Úri A£. a’ B .E . G rófU rfi- 
nak édes nagyAnnya Rédei Maria A££oy, Néhai B. E. T . cs N. Kan Ift« 
ván Uram’ Árva Özvegye! mivel Klen a’ keierüségnek gyakran reád kö- 
feönt poharát, ujjab kelerüíégnek borával tölté-raeg, midőn édes Unoká
dat a’ B E G róf Urfiat Árva Özvegyi Életednek életében töttigirete,ma
gad kivánfága.’ smáfok Ítéletek feercnt-isléendö GyámolátÉemeid elöl 
véletlé el £ala£rád telkednek nagy kelcrüségére. Öregbítheti keferüsége- 
det méltán az is,hogy midőn édcsUnokádnak halálos nyavalyáját halla
nád, ho££u utat vévén elődbe, élő Unoka-Leányoddal kegyes1 virtufok- 
kal fel-ékefittetett Teleki Kriítina A££onnyal, a’ meg-hóltnakédes Nén- 
nyével, egé£ igyekezettel azon valál, hogy B.K. Unokádat életben 
találván, bártsak kettőt£ólhatnál övéle; de iméfictéfednek ’s reménle- 
gednek £omorú végét tapa£talád.- Ugvan-is midőn abba a’ N agy 
Úri Házba,a’ hói édes Unokádfek£ik vaía, bé lépnél és azt várnád, 
hogy az elődbe menő Követ, Fiad felöl jó hirt vigyen; ellenkezőt 
hallál: Már meg holt és nem él a te Fiad. Míndazáltal mind ezek 
ámbár te rajtad ekképen eftenek-is-meg , nem méltó, hogy magadat 
a’ firáfsal éppen meg-emé££ed, ’ s I st e n  ellen éájadat meg-nyisfad* 
Talám  kegyes Úri A££ony reménységedet Fiadba fellycb mint illő 
lött-vólna, vetctted-vólt.’ s nem akarta Isten, hogy Fiadból Bálványt 
emelj magadnak; akarta inkáb Isten önnön magát te-veled annál 
jobban meg-efmértetni ki légyen ö , ’ s ujjabban tégedet meg tanítani 
arra,hogy tenéked nem emberbe, és néma’ hegyekbe kell remtnlégedet 
vetned; hanemegyedül Istenben a’ ki mindenekre elégséges El Shad- 
dai Isten, az Árvának és az Özvegynek oltalma.

Nem kevés okod lehet tenóked-is a’ keferülégre, kegyes Úri Afiéony, a’ 8. 
E. GrófUrfinsk Vér éerént való Kénnyé, Teleki Kriflina AÉ£ony! mivel az 
azo egy Atyától és Anyától £iilettetett minden Atyádfiái között, tsak ez az egy 
inaradott-vala, a’ kiben te-is, mint más Atyafiak gyönörködhetel-vala, és a’ 
kire Bemeidet, meg-eshetö £omorufágaidban te-is vecheted-vala, de imé az 
isten minden jó ötsédbélehetö magádgyönyörködtethetésenek okát hirtelen 
el-ólta. Minda/áital, ámbár édes otsédben meg-£omoritotr-is Isten tegedet, de 
ugyan tsak eleget hagyott tenéked, a’ kire te vagy egy vagy más állapotodban 
Bemeidet függeátheísed. Nem-is uj dolog ez hogy a’Vér£erent-valo Atyafiu- 
el-hagyja maga Attyafiát, Lázár el-hagyá Mártát és.ViáriátTenéked ’s minekünk 
is ez a’ mi Sorfánk. Egy fióval ige meg fiomeodott Lelkek, nyugodjatok-meg Iste
ninknek kent retkesében, és a’ mi édes Jefusunkat követvén, mondjátok azt a’ mit O 
monda Szén vedéfei között Szent Anyának: Atyám ! minthogy el-nem múlhatott mi 
tőlünk e’ pohár, hogy meg ne innék ez t; légyen »’ te akaratod, Acten*
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Mell vet a fellyeb említett Néhai
Méltóságos Gróf Urii’ halhatatlan ditsiretére ’s emlékezetére 
a’ tett felett, a’ Sír mellett való Színben 1729-dik E£t. Pun- 
köít-Havának 22-di|c Napjáu feomoru füvei el-mondott

Papai P  Imre, Enyed. Koil. Prof.SZomorú napunknak £omorú tudományára,’ s egyfiersraind.ez Mél
tóságos Úri Szomorú Háznak vigaÉtaiására ez helyben egybe 
gyűlt Méltóságos, Tekintetes U rak, Ti.£teletesTudós Egyházi 

Férjfiak, Méhós.Tekintetes Ur A££onyok, egé£ £omorú Udvar, min- 
nyájan kik itt vagytok, feomorkodtok, ege£ halotti éomorú Celebritas , 
pompa, frequentia, kik e’ vanitasbzn, heába-valóíágban, változandó* 
Ságban állandóságát; e’ íététségben világofságat; e’ femmiséghen, 
pullitísban valóságat ; e’ porban dicsőséget; e’ halálban életet éerettek, 
kértek, kereftek, reménlerek! Tudjátok, úgy hifieni, ol naftátok, hallot
tátok, hogy midőn egy niaga-vetö Poéta régen Atbenas Városában 
a’ Éomorúságat, ’ s annak mivoltát egy nagy házban palotában akarna 
defcribi\ni, le- rajzolni; tehát egy régen meg-hóit, s el-temetterett 
embernek £áraz ki-áfatott csontjait, tetemeit az ö theatrumzn £ép 
rendeken elö-rakogatta, és e’ £erint, azon el-£áradott hamvaknak,tson- 
toknak nézésével, kemléléfével, az egé£ oda gyülekezett minden nép
inek} minden rendnek £ivét a komoruságra difionílta, ’ s indította.

Nenj
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Mera tsuda fiomoru Halgatók, ha ezen Ember, a’ kinek fiivébőfl 
íémmi valóságos fiomoruságnak matériája nem volt, nem csuda mon
dom, ha efféle külső költött fiines és máfimnan vött fiomoruság ma
tériájával, efféle fido ingredietitiiYkzX komediázótt, és mind mátokat, 
mind magár ekképpen csalogatta* ’ s illudilta.

Ah Sande D Etís! boldog Isten  ! melly külőmbözöés ízen említett 
Athenas-béli Poétának fiines és nem fiives luffusitói £omuruságától 
melly távól-való, ’s azzal mely ellenkező Valófágös elmém háborodá- 
fának, £ivcni £omoruságának okát , matériáját találom, a'midőn fie- 
m em et.’ s elmémet terjedtem ezekre a’ gyá£os és £okatlan fiinnelbé- 
vonattatott falakra, ezen fetétes és’ fiomoru halotti alkotmányokra, 
ezekre a ál tal-válcozott fekete és gyá£os ruhákra, ezekre a’ rettene. 
tes és £otnyü filentiumoVx^ halgatásokraezekre a’ könyvezö ’s ke- 
fergö ortzákra, erre az el-esett £ivü lelkű, fejét le-tsügge£íö, £ivét 
el-ere£rö minden népre, minden rendre, de utoljára és nagyobbára, a* 
midón elmémet ’ s £ememet traducí\om ’ s fordítom ezen fiomorú e- 
lömbe-cétetett boltra, erre a' koporsóra, erre a’ luftüofus íar&oxa nap
ra, a melyen e’ gyá£ba-borúlt Méltóságos Grófi Úri Ház paran
csolatjára prodamiÍjam ért-is, és ki-kiáltsattí a’ Néhai Méltóságos 
G ró f Urfi Ifjú Széki Teleki Jó fe f Urfi £omorú vég útra tölünk 
indulását, távozását, el-mulását a’ mellyet-is én eléggé foha né férelhet- 
nék keferülhetnék, haegéfien magamez órában vizzé válnám, difsolvi- 
lodnám-is* Vagy az én fejem Oceanus tengerévé, vagy mind a’ 
két fiemeim tsorgó febefs kúc-fejekké /m»í-formálódnának-is, által* 
változnának-is.

Ugyan-is T e  valál az , ó beata anima ̂ benediítum ttomén , óh bol
dog Telek! T e  valál az, a’ ki a’ T e  £ép Ifjúi életednek idejének ere
jével meg-tanultad-vala azt: hogy noha ritka dolog, ’ s dicsőségei 
dolog volna, az embernek Úri Méltóságos Házból, Famíliából erede
tet venni, £ületretni; de még-is dicsóségefebb, jelefebb, rendeíébb, 
betsefebb, azon£ép £ületéfi g h r iit, Méltóságot £ép drága virtusak- 
kal tfffwkkal ékéfireni, fényesíteni. T e  valál az, a’ ki noha jól tud
nád ’ s expertilnád minden-napon, a T e  fiomoru el müláfodat fé- 
relö ’ s keiérülö Méltóságos G ró f Úti Atyádnak ’ s Famíliádnak te- 
hozzád, mint maga fiivéhez, leikéhez, életéhez-való nagy fierete- 
tét • és az ö temek előtt minden-napi jelen-léteden-való örömet gyö-

n yörü-
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nyörüségét; még-is ezen terméfieti gjfeffiot, indulatot abnegzIván, 
mintegy negligálván, édes Hazádtól, Mélróságos Famíliádtól, nem 
mint máfok lokak könnyebb ’s henyébb életnek keresésére, ’ s z 
magok kenyereknek bővebben meg-nyerésére, és a’ minden-napi bé 
tsufiott ujjabb ujjabb piperéknek, retzéknek, fitzéknck, követésére 
[a’ mely teftnek gyönyörűségeiben, kényelségeiben, Istentől m egol
datott Méltóságos Úri Famíliád, Házad, ’ s Hazád között-is elég ré
ted  ’ s tellyefséged lehetett volna)hanem a’ te Hazádnak ’ s Nem
zetednek nagy difiére’s örömére, nagy reménységet mutatott fiép el
médnek éleíitéséré, ’ s ékefitésére , ’s minden drága virtufoknak kö
vetésére, idegen Orfiágokra bujdosásra ez Hazából, mindeneknek nagy 
reménységére el-indulál, el-távozál. T e  valál az, a’ ki azon bujdo- 
fásid’ napjaiban a’ virtusok Templomait, a’ Musáknak Szálláfait, nem 
tsak mint a’ fierelmes emberek fiokták az ö jegyeseket hébe-hóba, 
néha-néha, egyfier-másfior, visitz\nd nem tágúlag, nem mulólag, 
hanem nagy kétséggel, ferénységgcl, hevefséggel frequentiltzd, gya
korlottad.. T e  yalál az , a’ ki a’ te Nemes elmédnek fiép jeles tudo
mányokkal meg-világoíittatása után , iUuftratio)z után, fiép rirka ex- 
perientiiid , látáfaid, halláfaid után, fok ditséretes, emlékezetes em
berekkel, külső belső renden lévökkel el-mefifiére a’ tenger fiélire ki
hatott írásbeli commertiumxd után fz  mellyet-is azoknak Te-hozzád 
küldetett,és haén halgatnék-isaz aránt, én helyettem a’ T e  tifiteísé- 
gedre ’ s emlékezetedre meg-fióllaló, ’ smolt-is jelen-való gyakori le
velei, bövön Jemonjirilnzk, bizonyítanak) mind ezek után mondom, 
fiegény Hazánknak,’ s Méltóságos Famíliádnak kívánt örömére, di
fiére, reménségére, kevés időkkel ez előtt két efitcndökkel kózink- 
be bé-jövél, és hozzánk érkézéi. T e  valál az, a’ ki amaz híres 
Ve/pafianus Csáfiámak ditséretes példájára, a ’ T e  még-is elöbre mefi- 
fiébre látó elmédnek íolyamati gondolati fierént, ithon még-is meg- 
nem nyugodhatál, nem maradhatál; hanem a’ Királynak, és édes 
Hazádnak fiolgálatjárá el-rendelt ’s intézett életedet a’ hadaknak, 
hadi Ji/cipliníkak ím fálására , gyakorlására, cl-fiánád, ajánlád: a’ 
holott-is azon hadi ^irm oknak febess fiárnyai ottan tsak ha- 
mar tégedet Kapitányi tifitségre, tifitefségre fel-vivén, repítvén, 
és diséretes jeles tselekedeteid, fiép híreid, elmédbéli élefscgeid, 
iiejedbéli efiefségeid, jeles Úri Fejedelmi embereknek-is hozzád-való
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nagy affeBid\c>kit «raffájokat, ritka például érdemelvén, as T e  £ép hifi- 
dér nevedet, emlékezetedet, ’ s a* terméket rendit éppen meg-elözo cí- 
méfségedét, ditsölegeshalhatatlanságraextoüíhíkj eleval\ák. T ev a- 
lál e z , úgy vagyon T e  vaiál?de óh halál ! quam terrifica memoria 
Tua\ mely irtózatos a’ T e  emlékezeted, oh halál! úgy vagyon, T e  
Vaiál, oh beati/Jima anima, óh ditsöséges Lélek, T e  vaiál Méltóságos 
G r ó f  Urfi Ifjú Széki Teleki Jóiét* U rfi! T e  vaiál; fed non e$ anpíi- 
úti de nem vagy már többé. Ugvan-is ennyi hujdosáíid, hányó- 
dáiid, fáradságid után,ennyi járataid, iát áfáid, halláíaid után ennyi favo- 
raid,gr<*f/ájid, érdemeid után, óh boldog és ditsöséges L é k k ,a ’ midőn 
egy kis nyugalomra, egy kis rejpiriumiz nagy kívánsággal, anxie tas- 
sal mi hozzánk, ez Erdélyi Hazához ,■ Tégedet ohajtozó ’ s minden
kor fohajtó Méltóságos Grófi Szüléidhez éroleg érnél, érkeznél ez 
1729-dik Éomorú Értendőnek első Holnapján, negyedik napján; a’ 

T e  kevés időkig, tsak hufconhét eÉcendökig terjedett drága virtu- 
fokkal ékes éép Ifjúi életednek első világábanr virágában, £ép tsií- 
lagában, a’ T e  isteni elmédnek, hitednek, reménségednek az egy 

Jéldsban, ’ s kép kegyefséggel folyó beiédeidnek egc£ épségében# 
elevenségében, a’ halál homályától bé-boríttaiáí, árnyékoztatál, 
és édes Hazádnak’s Nemzetednek Éomorú kárára, és Mélróságos Úri 
Atyádnak ’ segék Méltóságos Familiáduak jajjára ily véletlen, reméntc-r 
Jen vég útra bocsáttatál, toliunk el ragadtatál.

Ab nefarium commiffum! ifionyu vétkes tseíekedet, a’ mely 
miá amaz ílsö Atyánk kép épsége ditsösége el mula, meg-bomla: hint 
tli* /aenma, innen folynak minden incommodumoki minden oppnfita. 
mok, fata/itisok: innen vadnak a’ Férfiaknak vakmerőségeik, ke* 
menységeik, fetociijók, mordályofságok;, az Akkonyoknak hirtelensé-- 
g-eik, erötlenfégtik, indolatofságok, haragoskodáfok; a’ kisdedeknek 
gyermekeknek űráíok, jajgatások; a’ nyavalyáknak kámtalanságok, 
Áh lu'daofam diem 1 áh fatalem horam \ ah keserves napunk, éomorú 
napunk, aZ-az: épségnek utolsó , ’ s védettségnek első napja ! ah komo- 
rú*óra. a ’ melyen a’ mi első Adámúnk , az; Akkonynak az Évának 
fiitámló hizei'kedésén,édesgetésén, kedveskedésén, az a/mának piros 
kínén, tekintetűn, az Istenhez az éghez való körelcfségét engedelmef- 
ségét hirtelenül e.‘-tse?eié! Ah péfiifira dögieletes pUga, gyógyúí- 
hacatlan plaga, rocllynek (gntagio)* áz egek földnek Émére, en- 
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íiclc minden népére, rendére, nagy hirtelen **»«dala, Icí-árad*1 Ab lufíuo-
fűm funus .generale /unus''ah Éomorú közönséges halotti pompa •' űb fe
ralem diem, ah Éomoru nap, boldogtalan nap ! a’ melyen a’ mi első 
Atyánk ez ítélés világnak minden népét, minden rendét, minden nem
zetét convocálá, conclamari egybe-hivá, harangozá, és egyfccrsmind 
intumuMM , a’ Földnek gyomrába bé-£álhtá, le-ta€itá. A ’a/'cimur, e- 
rimur, morimur, fcülettetiink, ’sedgyÉerímind remettetünk,’s ez élet
tel a vég felé minden-napon közeledünk. Conclamatum eft. Oda va
gyunk kegyes halgatók; létünk, éltünk, mindenünk femmi, cinis, um
bra, árnyék, por, hamu, miglen ez az Adám által gravidíhatoxt, terh- 
be-éfett tőid, miiit valami Éülésnek fajdalmai között kínlódó Afc* 
Éonyi állat, meg egykorra valahára az literinek imperiuma hatalma által, 
mint valami éülés körül dájkálkodó Akfionyj állat által, meg-oyicván 
az ö méhét, u jjáéuli, és által-adja ismét e‘ világnak minden Férj- 
fiait, A lkonyait, Leányaira’ meg határozhatatlan ^/erwitásra, örök* 
ké-valóságrl

De mit tsiilálék1 rímé menék én kegyes halgatók? talán\impruden* 
fiából, magam gnudolatlanfágomból ? mire vin engemet másÉori £o- 
kásoiti ellen az én elmémnek nagy eom notio)z, meg busulása, hába- 
rodása? elsöben-is vétkezem talám óh boldog Lélek, hogy én kemed 
előtt ditsirem ’s hirdetem a‘ T e  jeles dolgaidat, virtus\dzt, a’ mel- 
Iveket T e  arántad mindenek egyaránt profitéi Inak, kiáltanak , meg
váltanak; és a’ meilyeket, ha T e  magad én tőlem halhlttál-vólna, a' 
te virginea modefiiíd, £ép füZ-léányi fiemérmetelséged, engem min- 
gyárt, jóltudom, meg-tát«olc-vólna» meg-gátolt-vólna,

De továbbá kegyes Halgatók, talám vétkezni láttatnám magam
gondolatlanúl az Istennek bolts végzéfi ellen, rendeléfi ellen-is , faj
nál ván m int-egy,’s fájlalván c* boldog lélek beatitzsár, boldogságát; 
a’ kit-is az Isteni bölts rendelés, a’ mint láriátok, e’ cadudtzsbólt 
e múlandóságból el-hivott ama’ fubli mit áfáknak, ditsóséges mennyei 
dolgoknak látására, halláfára, experizlására, birására.

A ’ mely mennyei fublimitasró l, ditsóséges fiatioról hogy végtére 
már teátok fordítsam beéédemet kegyes Halgatók, a’ midőn rövid 
ideig, tsak fertály óráig ezen világi múlandó alatson^ambói, azon 
fkblimis fényes ditsóséges mennyei hazára örök boldogságra Istene
ién ákal-költ Néhai Mélióságos G ró f Ifjú Széki Teleki Jó fe f Utfi
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fioroorú {ít;a €élin Eoraoru £ivel előttetek feóllant igyekezem» fcokott 
hozzám való tratiitok  ’ s ajfetiioeok éerínt, audieniiimát ez uttal-is 
alázat ol'an kérem.

Sapientis ejl, fupra humana omnia fe erigere, azt mondja a’ bölts 
Augujlinus. Ú gy vagyon kegyes halgatók, hogy valamint az ö efsen- 
/iájára valóságára, ’ s minden tulajdonságira quahtas'nz nézve, ditsö- 
ségesebb , neraefebb, jelcfebb réée az embernek a’ lélek; ugyleg-?A> 
cellensebb, jeleíebb, neraeiébb objeílumz, tzélja az ember elméjének 
az , ha feüntelenül oda reflecti 1 ,  a’ honnan vötte zz ö origojít, £ár- 
ma zását, az ö jelefebb és nemefebb ré£e, a’ lélek: a’ honnan a- 
ma’ bölts Philofophus x Plato, a’ midőn elméjével forgatná,’ s el
járná az égnek feregeit, napot, hóidat, «állagokat, azoknak rendes 
helyes járásait, forgáláit; el-bámulván, ragadtatván ily helyes defi- 
nitm, defiriptiót tökén: Philofophia, meditatio mortis, az-az; az böl- 
tselkedik valóba, a’ kinek Jpeaulatidp. , gondolatai e’ világon , e’ mú
landóságon, alatsonfágon, áilhatatlanságon nagyon túl terminálod
nak , határazódnak.

Valamennyikerkegyes Halgatók, vagya’ £ent P d eákb an , iráfok'ban, 
vagy a’ világi hiíloriákban, arról a’ felső mennyei Hazárol’ s annak quali- 
/áriról tulajdonsagiról valamit olvaftam, hallottam; azt tapaktaltam, 
comperiíltam, hogy azon felső mennyei beatitas, bóldogfág, az a’ 
mennyei haza’ qualitasz , mindenütt inkáb valami £ép tagas háznak 
OrEágnak, Váróinak emblemz\z ,ábrázatja alatt wf«/i#náltatik , elo- 
adattatik: a ’ mellyek-is eléggé arguilják , mutatják annak a’ ditsösé- 
ges mennyei Várofnak, Hazának tartósságát, maradandoságát, aterni- 
/ásác, valóságát, boldogságát. A ’ mely is, minthogy leg-íóvebben 
és leg-eltöbben áll az Isteni Ditsöségnek fcemlélésében, inter
minabilis., végnélkül-való fcerctetében; ne tartsa íenki abfurdu?nm\,pa- 
radoxwnnzk, képtelen dolognak, ha ide járni az a’ meg mondhatarlan 
’s le-irhatatlan dirsöséges mennyei Lelkiknek £ép conjuníli6)z, focié- 
/ása, a’ raellyet-is eléggé demonftú\, argui 1 ennek a’ mái világi élet- 
nek-is ,hogy többeket el-halgafsak, conjfitutio]z, állapotja, a’ mellyet is 
kedvesbé, gyönyörüsegesbé, örvendetesbé té£en az embereknek min
dennapi £ép commertiumz, fociét asz, tárfasága, barátsága.

Némely híres Peripateticus Philofophus emberek, a midőn ezen 
égi fényes Theatrumnik figuraj&i, ordina/iöját, állandóságát visgál-
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fiák, s* elméjeket azön futtatnák, »><z<:<?rálnák; azt mondották :Catuvi, 
ejt totius natura primum Numen ipfum. Isten és az ég. Simplicius, 
Proetus, Averro'és azt mondják: primo coéxitens , I s t e n nel egyariU 
fiyú Méltóságú ,egy-idejü, egyefségü. Ah boldogtalan halandó embe
rek! avagy az a’ Jüprema fjlendida M+jeJláfi mint valami caecum in- 

Jlrumentu n nektek úgy fcólgálhat é? Körülietek ügy járhat é ? forog
ható? avagy e’ £éles Világnak illyen minden fenjus, minden élet- 
nélkiil, efinélkiil, léleknélkül-való Reftorz, Üireftora lehet e? avagy ez a* 
térti dolog, ez & corporea moles a’ lelket, az okos lelket igazgathatja é,gu- 
berni, lhatja é? és ha ezen Divina Isteni Majeflassz\,zzon balgatag Phi
loföphus emberek értelmek fcerínt, az Égnek fényes ditsöséges Sátora co- 
é,r«tálc, egy idejű egy-arányu Méltóságú esnem az ö munkája tsinálmá- 
fiya; tehát mitsod3 jufson birja^w^rnálja? micsoda jufson occupzhz ? 
talám inmmodatarie egykevés ideig, efitendeig, vagy pénzen Ve véssél, 
Vagy erővel, vagy bizonyos elocatioi vagy valami fucce/Jió által, vagy a* 
teremtéfi j ufson kívül valami egyéb titulas által, valami egyéb út által, 
mód által ? tanitsatok-meg kérlek erre az útra, erre a’ módra, erre a’ jus
ta ti Philo/ophus emberek* ti 7 «mták* ti Advacatusak, Prókátorok.

Ptolom&üs Pbilnfopbusiészz után némely ötét követő Medicusok Öf- 
VoS Üoflorok, félvén, rettegvén e’ világnak és e’ világon minden ember
nek valami nagy vertiginatis nagy fö-£édelgéfi nyavalyában-való esésé
től , ése’ világon minden házaknak,városoknakjalkotmányoknak hirte- 
len-Viló rüiníjától, fel-fordulásától, mindé £ép jelei tellyés konyháknak, 
’ s azokon-való £ép étkeknek, minden rendes Pohái-£ékekfiek ö£ve* 
romlásoktól, egybe-zavarodáfoktól, poröfodáfoktól; tágadták a*föld
nek az Ég körül való túr fasít, járását, forgását, ésaZt Jlatuz\tzk, áííítőt- 
ták,högy nem helyes nemfendes dolog volna, az Ist e n  képére teremte- 
tétettemhert hordozó Földnek nem nyugalomban imtrtobihtísbzn, hane 
£üntelen-való motusbún, járásban lenni. Más Pythogor ausck,Copernica- 
titítok a* Napot ügy gondolván mint minden fényes égi lámpásoknak 
tsillagoknák Királyát, ’ se’ földet mint az égnek pe</i/fy«áját, £ólgálóját; 
tehát ezen mi anyánkat a’ földet minden ö fiaival léányival aZ Ég körül 
t ’ nap körül circum-cursí\n\ járni kelni melegedni (latuzltzk's állították; 
és az égi fényes ditsöséges/^*f/r«z» között ~’se földi íenyvedt ésfetete* 
habitaculum közört, majd mint az Isten kozott és az etnberközött, igen 
nagy dijlincliót külömbséget tottenck. D e
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D e akármínt flifputálják, ventilálják ezen matériát azon Py 
thagoraus vagy Ptolomaicus emberek Eeretöi ’ s követői; tsak igaz az 
kegyes halgatók, hogy az égé itt minden gloria minden pr aro gátivá $ 
agvan-is valami az ég alatt vagyon, romlandóságok, viciffitudoV. alatt 
váítozandóságok alatt vagyon: a’ föld tüzzé vízzé; a’ yiz a'érié 
levegö-éggé folvaiódmV , által-változnak j ferenum, nubilum, fctr 
dum, tranquillum , fényefségek, i'etétségek, Szárazságok , áradtságok , 
Éomoruságok, vidámságok, e’ földnek minden rékciben déleiben 
egy-máft küntelenül kílérik, követik, a’ mellyek-is ettől a’ ditsofé- 
ges fényefséges égi theatrumtól mekke vadnak, távol állnak. Ugyan
is ez a’ midőn mindeneket alter ál; maga nem alteraióáik. mindene- 
két változtat, turbi 1; maga nem változik , turbolódilt; : életet hoz, 
halált hoz, ajfliffiót*vidámságát; magameg-nenyhal, nem yí^igáládikj 
ncrti turbilódrk, N agy dolog ez kegyes halgatók, nagy $suda, nagy 
prarogativa. Tsudalja az ember a’ maga lelkét., eket, elpfiéjét; de 
az idők folyása, ektendök forgása mennyi defeffust, deprefjioi, vál
to zás , háborodáít hoz az ember füvére, lelkére, elméjére? a’ mcj,,. 
Ivekben ezen égi exceUent fubftmti&mk, alkotmánynak nintsen köze 
nintsen réke. Amaz hires Diána Templomát egéé Aíia fok időkig 
két£áz e£tendökig épicteté, de az égnek ditsöséges iáfir kinü 
fényeíségü Templomának egy authora, egy kerzóje, építője, és 
á’ mi tsudánb, minden bttsakodás, (ölicituskodás, fáiadozás (néikül, 
egy momentumban, fcctnpillantásban, minek-elotte inchoalóátvék, 
absolvi Itatott; minek-elötte el-kezdettetnék, eUvégezteiett olly képeq, 
oly jelelen., oly keleten, hogy ha ennek a’ világnak minden népei 
rendet, nemzetei egybe-gyüínénefc-is., és £emély-£erént minden 
ember önnön magának azon ditsöséges theatrumon, mint Á fa  vagy 
Africa , vagy a’ Perfák Királlyanak mindé birodalma, oly nagy kéles jla- 
tiot, portiótíoglalna-is,o£ff«/>álna-is; még-is, ennek femmi ccarflatioja, 
meg-kóritcatása keskenyüléie, rövidülése nem lenne, ’ s nem lehetne.

Ah ditsóféges habitaculum ! ah ez élet nehézségeinek fcél-vékeinek 
véget adó nagy .pramtum, nagy jutalom! ahbeatijjima mentes, il~ 
lujires anima! ah boldog és ditsöséges lelkek, a’ kiknek occurfusibati 
tárfasagában mindéül Istennel tellyes lélek vég nélkül jubilál, örvédez.

Áldott a’ lélek, a* mely még me££ére, még előre fubduciiván el-von- 
*án Élvét, lelkét, elméjét e’ vanitastoh romlandóságtól, gondolko.
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dik e’ ditsöséges Hazáról, ez élet pályájának határáról. Áldott a7 lelek 
a* melye’ világi lakásában, cemmoratio\ibzn nyomja ferényléggel az é- 
lct’ útját, a’ Virtus útját,a7 jó-tselekedet’ útját, és vigyáz fö javára, bea- 
titasára, fiet azö mennyei jutalmára, nyugalmára. Áldott a’ ki az ö eget 
ditsöfségét neme’ földi múlandóságban, fel fordultságban, nem e’ vi- 
lág ,Jplendida vanitajaiban,fcnyes hjiában-valóságaiban, ambit iojibái ha
nem a’ minden firtatn ak , /apientiimk utján az ö Istenében, ’ s ö 
hozzá egyedül való hetesében figálja, határozza.

Ezen élet útját, virtus útját, kegyefség és tiftefség útját tanulta-vólt, 
és az öcl-mefeÉére, hoffeas időkre ki terjedni méltó rövid életének 
minden napjaiban,ezen utat egyenefséggerslerénységgel nyomta,éo- 
morú halotti pompa,e’ gyá£os cryptibán, Koporsóban már bé-£ál- 
lo tt, bé-záratott Néhai áldott emlékezetű, áldott hírű nevű Mélró- 
ságos G ró f Urfi Széki Teleki Jófef Urfi ,czen virtus útját ferette, ez- 
ent kereíte, követte, a’ mely-is az ö lelkét már amaz interminabilisvé. 
getlen ditsöségnek tengerébe bé-meritette, roeg-ditsöitette.

Ú gy vagyon, hogy ez életnek-is elég fényes világát,*7 a7 termé- 
£etnek-is elég drága ajándékát tapafetalta maga körül, vévén eredetet 
Méltóságos Grófi Úri Familiából •, mindazáltal e’ volt kiváltképpen 
azö  ditsösége, hogy azon Úri vérböl-való £ármazáfának Méltóságát, 
’ sa*termé£etnek ritka ajándékát minden virtus oknak drága gyümöl- 
tseivel, £ép tifcta erköltsel, kegyességgel £épitené, ékeíitené, mint a’ 
ki azért kiváná ez életben élni, hogy elsőben- is az ö Istenének, ’s 
azután az ö Királlyának, ’s Hazájának,Istenének drágakegyefségével, 
Kírállyának’sHazájánakigaz hűségével,mindeneknek £ép ti£teíséggel, 
ké£séggel, engedcleramel mind a7 vérig élne.

Innen lőtt az, hogy látván s7 meg tanulván ama’ ditsöséges égi ma- 
Tinának theatrummít qualitasm , annak féregéinek járását forgását, 
annak irtóztató nagyságát,tartófságát,állandóságát,világofságát; nem 
kívánt ö-is nyugodni, hanem a7 ^irm oknak drága ajándékival a’ böltse- 
ségnek fényes világával, és a' mindé tiítefségnekditséretnek £emérme- 
tességnek álázatosságnak’ s egyéb virtusoknak nagy tágas mezején lá
bainak járásával, Ifjú éleiének idejét £épitettc, ékefitette, nemefitette.

Ú gy vagyon ugyan, feomolú Halgatók , hogy már a7 mint látjá
tok, a7 halál otet-is az ö lábairól le-vetettc, el-ejtette, az ö ékes fegy
verét oldaláról le-óvedzte, az ö Ifjúi virágát meg-a£alta, az ö fényes

h világát

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely



világát el-ólcotta, cs az Ég,az ö egy kevés idejig, tsak hufionhét e£- 
tendejig e’ Hazának, és Orféágnak, e’ Méltóságos Famíliának költsön-a- 
dott Illeni éles iées  elméjét maga juísa Éerént repetáit* ; de eloria du
rat, meg-marad az ö glória ja ditsösége, és az ö bére menyben íc-té ve, az 
ö lelke már lakozik menyben.

Hlyen drága jókkal virtusokkal, tellyes álom módjára tsak meg 
mutatott, ’ s el-ragadtatott éltednek örömét,gyönyörűségét, Hazád
nak ’s Úri Házadnak nagy reménységét, adod ma’ által a’ Halálnak, a’ 
Koporsónak Szomorú édes A tya Mélt. G róf Ur, illyen Sapientiával, 
tudománnyal, experientiával jeles ékes elmét ad£- által, mondom, az 
égnek, a’ honnan vötted-vala, de mit mondok én? löt inkáb fokkal 
jelefebbet, ékefebbet, dicsőségesebbet. E ’ hát a' confo/atióA, ez a’ 
vigafitaláfod feomorú Méltós. G ró f U r: adott-vala néked az Ég a’ te 
Úri Méltós. Házadnak’s Nemzetednek nagy rcinénségére, ’ s magad 
£ép nevednek viíclésére drága és nemes ajándékát; T e  ennek nemelsé- 
gét minden böltsefséggel meg-ékeli tetted. Adott vala az Ég £ép elméjii 
ajándékát; T e  ennek elméjét még gyenge gyermekségétől fogván £ép 
tudománnyal, fapicutiiva l, minden-féle virtufokkal, ’ s experientiak. 
kai meg-raktad, meg-koronáztad, ’ s úgy regnálod,adod ma vi££a, úgy 
botsátod-el magad előtt ma, mint a’ ki erre a’ végre, ezen£emednek 
£ivednek méltó örömétől gyönyörűségétől magadat, ’ s £ép Úri Háza
dat egy ideig meg-fo£tottad, és ezen egeknek drága depojitumát, zálo
gát még előre köz jóra, ha£onra el-intézted, ’ s tellyes £ivel lélekkel, 
igyekezettel prxpsraltad, ké£ítettcd, úgy adod,mondom, már által az 
égnek, a’ ditsöségnek, véghetetlenségnek.

E’ légyen hát meg-búfult £ivednck lelkednek confolatio\a viga£talá- 
fa, a’ midőn már ezen ö vég-utra indulását,el-mulását,el-válását látod ,e’ 
légyé módok bús, és háborodot elmédnek meg-gyözésére tsédefitésére, 
és a’ kieddig-való ez életbéli változáfidba fioraorúfágidba mindéeknek 
admiratiojára tsudálkozására, magadon egé£en, ’ s bús indulataidon 
győzedelmeskedtél: m»/wphálj, győzedelmeskedjél e’ £omorú napúk
nak keferüségein-is, c’ £erentse kedvetlenlégein-is, és a’ midőn én 
nagy anxietáisál, nagy bámuláfsal, majd el-ájulálsal azt tudakozom, 
azt kiáltó: Pater ubi vid i ma ? hol vágyó a’ Néhai Méltós. G ró f Urfi If. 
ju Széki Teleki Jó fe f Urfi ? ne botsásd elmédet arra az atrox cogitatio- 
ra , gondolatra, ne nyiíd-raeg fiádat ama Pompejus M*g»us fiavaira a*
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Pharfalicai Cladesnél, vefiedeleranél: num curent fuperi terras ? ne accu- 
sáld a’ tcrmcSetet Tlieophrajtus ErefiuJso\,z' hollóknak Earvafoknak 
ho££as életekről, a’ rationalis okos embernek ily rövid idejéről; hang 
a’ midón én még-is azt kérdem: Páter ulti vitt ima ? Atyám hol az áldozat
ra való állat ? mondjad e z t : Dominus providebit, Dominus providebit. 
Sok jó-tétedért pediglen, kegyefségedért, Atyai hűségedért, £er«tete- 
dért, gondvifeléfedért, kivánnya e’ boldog lélek: Faciat bene Tibi Deus. 
terje££e Isten életedet el-fokára, Isten népe nagy ha£nára, meg-ma
radására, igazgatására, e’ Nemzetnek nagy javára, vidámitására.

Méltóságos A££ony, Rédci Mária A £éony,e ’ gyáfeos koporsó kö
rül kefergö Éomorú nagy Anya! im látod Néhai Méltós. édes Kun 
Borbárád édes leányod Éomorú el-hunyása el-mulása után édes Fiának- 
is Néhai Méltós. G róf Ifjú Széki Teleki Jófef Urfinak-is e’ világtól el
válását bútsuzását, a’ ki az ö gyönyörű Ifjúi életének idejében erejébe 
ékefségében kiván-vala még a’ T e  örömödre gyönyörűségedre tovább 
meg-maradni, Téged ujjitani, vigafitalni; de im látod ezen helyben is
mét a’ fir lön az örökséged, ebben Méltós. édes Annyát, édes leányo
dat Kun Borbárádat bé-temetted, és e’ £omorú napon édes leányod
nak Fiát Néhai Méltós. G róf Ifjú Széki Teleki Jó fe f Urfit melléje té£ed, 
raellyben-is jó békefégben ö utánnok légyen, várják,és óhajtják,ré£ed; 
mindenkori jóvóltodérr pedig jóságodért, fáradozáfadért, dajkálkodá- 
fadért, kivánnya, végy minden bö áldáfl az Úrtól ezekért.

Méltós. G ró f A ££ony, édes Annya után való Annya, Méltós. G ró f 
Beden Kata A ££ony,ugy Mélt. Teleki Kriflina A££ony,Kárbunkulus- 
nál kedvesb, betsesb, édes Nénnye ! a’ kinek £ive tsak meg-nem ha- 
fad érte; hozzá-való jóságtokért, fáradságtokért,kegyefségtekért meny
ben, földön légyetek örökké áldottak mind ezekért.

Ezen Mélt. Úri Háznak nevendékeny ágai, virágai, vidámságai, 
mint Éden kertének gyönyörű plántái Mélt. kis Ötsei Teleki Sigmond, 
és Teleki Gábor U rfiak! virágozzon éltetek kivánnya mint Libánus 
pálmája £ép bóltseségben, kegyességben, tí£tességben.

Melt. Grófi Teleki Familia,’ s azon Mclt. Nemzetiségnek minden 
ágai! im a’ T e  nagy me££eségre £élességre ki-terjedt ditsöséges élő fá
toknak egy zöldellö kedves Fiatal ága az halál által el mettzeték, le nye- 
feték. A Domino tattum illudeft '- ez volt ama' nagy Urnák akaratja; u. 
gyan azon lilén tartsa élteteket me£ére terjedő Fényességben, betsü- 
íetben, tiktefségben, kedvességben, ditsösei Kedyts
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Kedves édes bujdosáfi Tárfa, Mcltóf. G ró f Széki Teleki Adám 

Uram! bujdosáíi táraságodért, atyafiságodért, hűségedért, kegyes
ségedért. Det De US-, m veniat petitio Tua, &  quod exjpedas, tribuat 
tibi Deus: Adja meg az Isten valamit kívántál, terjefcge éltedet 
hoÉfeas időkre, Úri Nemzetednek ’ s Hazádnak örömére ékeíségére, 
tifctességére, mindeneknek nagy reménységekre.

Számos Meltóságos több Úri Attyafiai, Méltóf. U rak, Melróf. 
U r AÉÉonyok, Melt. Urfiak, Leányok, Úri Attyafiai, Rokonsági, Ba
ráti kikfiép atyafisagban, tárfaságbá,barátságban véle éltetek, lltcnnck 
jó kedve rajtatok maradjon, minden jó áldásréátok áradjon.

Ezen Mólt. Úri házhoz tartozó minden tsdedek minden fiolgák, 
minden impedimentum ok, feólgálók, jobbágyok, lilén áldjonmeg 
titeket kedvesen, és őrizzen kivánnya Éivescn.

Melt. Tekintetes T i£t. Nemz. vitézlö Férfiak, Mélt. Tekintetes 
Úri Afiízonyok, Léányok, egé£ £omoiu halotti pompa Fiequentia, 
kik ide gyűltetek, itt ültetek , ily tif.tefséget tettetek, Isten ió békésé, 
ge ’ s kegyelme maradgyon veletek.

T e pedig már d benedifia anima, ő dirsöféees Lélek, NéhaiMélt. Gróf Ifjú Szé
ki 7 elelti JófefUrfinak az ö Lelke! mellybea’ ti£teíségaze!méfséget,azelmés- 
fégazalkalmatoíságot, azalkalmatoísága’ £erentsét, a íerentsea’ kedvefscget, 
a’ kedvefséga’ ditsöíéget, a’ditiöféggloriofammcmot'tam, a’ditsöféges halhatat- 
Jáságot £ép hellyeíen rédefé követre ldsírte. Te mondom ó boldog lelek,a’ki a’te 
fiép ékes Ifjúi életedet ivottjaiddal, vi) tusaidat betsületiddel rr.eg-ncmeíitet- 
r«a, vitam fa flis , fafia meritis, merita prstmis, cumuldjii; életedet tseleke- 
detiddel, tselekedetidet érdemiddel, érdemidet jutalmiddal n eg-tetéztedéke- 
fitetted, el-mulásodat nyugodalmaddal, nyugodalmadat halhatatlan glóriáddá, 
ditsöségeddel, ditsöségedet ieatt/afodíial boldogságoddal meg-koronáztad. T e  
mondóra, meg-is ó boldog Lélek! vonjam per gin tofos currus triumphales Tu- 
"  veni jam , jöjj-fel már a’ T e ditsöséges gyözedelmednek £ekerén, a’ nael-• s ,
lyen e' világon e’változandóságon, e caduciúíon, e’ halálon, triumpha\ta\ győ
zedelmeskedtél; Vtnijam inter applaudentium Tibi animarum ccehfiium turmas, 
jöjj-fel már a’ Tenéked appdaudáló ötülö ditsöséges mennyei Lelkeknek féregé
be, örömébe, fényeíségébe, a’ te Néhai Méltós. édes Anyádnak Méltós. Kun 
Borbára AÉíonynak Lelkének, ’s több gltriofa ditsöséges mennyei Lelkeknek 
Qccur/usában,focietasábl tárfáfágában. Ex pofád már a’ £ent Pál fdeundiáyát eké
ién éóllását, a’ £ent Peres Zclo/itásít, buzgóíágát; Cyprianus Chriftiana humi
litabit , alázatofságát, Bernhardus £ép pietafát, kegyelségét, Athanafius con
flantia ját, álharatofságát, és élj örökké in dthciis Demini Tui, a’ T« Uradnak 
Jéfufodnak véghetetlen oroméban, ditsöfégében, Ámen.
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Az Isteni
B Ö L T S  IGAZGATÁSNAK
titkos utairól-való-értekezödés,

A ’ Szent Dávidnak ama’ fcavaiból:

Sóit, 29. v. 6 . Mely nagyok Uram a’ te tselekedeteid ! ’s a’t.
Melyet

A ’

Méltóságos Gróf Széki

TELEKI SIGMOND
Szép Virtusokkal fénylő, ’ s igen nagy reménféget nyújtó 

jeles Urfinak, életének első virágjában-való le-fcakafc- 
tatáfán Kefergö Lelkeknek vigafetaláfokra, ezen áldott 
emlékezetű Kisdednek JFüldbe-való takarittatáfakor a’ 
Kegyes Halgatóknak elméjekre adott

K ov a t s  M i h á l y ,
Udvari Prédikátor,

__ • 
A z  ó Kertsefórai Templomban.

Sz. Mihály Havának 2-dik Napján, 1731 .  E& t

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely



' i

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely



Az Isreni bölts igazgatásnak titkos utairól-való érte-
kezödés,

A ’ Szetit Dávidnak ama’ izavaiból:
Sóit. 92. 6 . Melly'Tíagyok Uram a’ te tselekedetid! igen 

mélyíegesek a’ te gondolatid.

Elöl-járó Beszéd.
N Em tsak az Isten az Emberrel3 hanem az ember is az

IsTENnel gyakorra tusakodik. Tsudálatos i t t a ’ gyözedelem; 
mert midőn a ’ tcft Isten ellen zúgolódik,’s azt mondja, a ’ mit 

mond-vala ama’ gonoé Szolga: Uram tudtam, hogy kegyetlen vagy te, 
ki ott-is arat f i , a ' hol mm vetettél. Mát. 2 5 : 24. Akkor az Isten 
minden bizonyai gyözedelmet-vefeen. Ellenben pedig, haénos tusa
kodás, midőn a’ hit a ’ Szentekben igy kiált-fel: Kitsoda a' ki kárhoz* 
tat na? a' Kriflus, a' ki meg-hóit; főt a' ki fel-támaiott-is, ki az Isten» 
nek jobján-is vagyon, a' ki efedezik miérettünk. Róm. 8. 34. A ’ mely d  
jó  lelki-esméretnek htcnnA-valokérdeződésének mondattatik, 1 Pét, 3 .2 1. 
Innen vagyon, hogy gyakorta az Isten önnön-maga az ellenség, Jer. 
Sir. 2 : ?• ismét Esa. 63. 10. A ’ ki Eabadságot ád az híveknek arra ,
hogy ö v  éllé vetekedjenek ezt mondván: Jöjjetek-elö, és pereljünk; ha 
0' ti bűneitek verefek válnának mint a' veres fellék, fejérek léfinek mint 
0' hó, Esa. 1 .18 . Máf-felöl pediglen a’ jó-lelki címéretnek-is nem tsak tsu-
}>a kérdezödeíéi vadnak az Iftennel; hanem Éármazik-is ö benne ol
yan bizodalom, hogy a’ Jobbal e’ képpen kiáltson-fcl: Vajha valaki 

azt tselskedhetné, hogy az Iftent tudnám meg-találni, bé-mennék fiin- 
tén az ö fékéig. Szép rendel az én ügyemet elő- mondanám, és az én fiá- 
jamat bé-tölteném az én ártatlanságomnak mentő erófségeivel Vallyon az 
ö erejenek nagy volta fierént perefne-é én velem ? Nem, főt inkább ö adna 
énnekem erőt. Ott az igazö vilié perelhet. Jób. 1 3 .  f .  3 ,4 , 6, 7. Perel
het a s ig azö  vélle, akár az U r Jéfus érdemének méltólágára nézve;
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«kát a’ vélle kötött követségnek erejére nézve; akár az I st en  ígéretei
nek változhatatlanságára nézve.

Tsudálatos dolog az , hogy az Isten, a ki az híveket a’ maga bará
tságára, keretetére fel-vette, azoknak magát téki ellenségévé. Tsudá- 
latofabb pedig az, hogy noha Isten önnön-magát ugyvifelje, mint el
lenség; mindazáltal még-is jő  ád erőt az embernek arra, hogy ö vél
le tufakodhafsék. Kéredzik a’ Jákobbal tusakodó Angyal, hogy ötét 
borsáfsa-el; holott pedig ugyan ö ád erőt a’ Jákobnak, hogy ötét tar- 
tóztathafsa, i Mof. jz .  16. Leg-tsudálatosab pediglen az , hogy a’ 
meg-gjözhetetlen Isten téki az halandó embert, maga ellen diadal- 
naaísá, p .  2.8, E zek  am a' meg-foghatatlan dolgok, jób . 9 : 10. Ezek a- 
zok,mellyekröl örvendezve ekképpen kiált-fel a’ Sz. Dávid a' fel-vett 
Letzkében: Mely nagyok Uram a’ te tselekedeteid, ’ s a' t.

Summáfon az Isten tsudálatos utain-valc álmélkodása irattatik 
le-a ’ Prófétának.

A z igéknek világofítására láfsuk Elsőben .' mitsoda tselekedetek 
értettetnek? Máfodkor: Miért mondattatnak azok nagyoknak?Harmad- 
kor: Azoknak a’ tselekedeteknek kut-fejét, a’ melyből kárímznak, 
mely-is adattatik-elö ezekben: Igen mély jegesek a' te gondolatid.

A’ mi az elsőt illeti. A z Isten ugyan minden ö cselekedeteiben nagy 
és bölts; a’ melly nagy hatalmát és böltseségét ki-mutatta, az első te- 
remtéíbcn, midőn minden teremtett állat vette az ö valóságát a’ femini- 
böl: annál-is inkább ki-tetket a’ vakságnak munkájában az öböltse- 
fége és nagy hatalma; mert ott az UrJ JÉsus által a’ halálból életet 
hozott-ki; az átokból áldáft; a’ fetétségböl világofságot; a’ kegény- 
fégböl gazdagíágoc; a’ gyalázatból ditsöféger. Az ujjá-való kiiletés- 
nek munkájában-js ezen utát követi-el az Isten-.mertaz embereket gyűj
tögeti magához, az Evangyéliomnak békédével: melly úgy ellenkezik 
a’ teltnek böltsefégével.raint a’ tűz a’ vízzel, mint a’ világofsága’ fe- 
tétséggel, a’ kerént a mi vagyon iKór 1 . 1 3 .  Mi prédikáljuk) a' meg- 
fe fitrtt  Kriffust, a' Sidóknak botránkozást, a' Görögöknek bolondságot. 
A ’ mennyei Ats-Meíler nem -épít a' régi fundamencomon, hanem e- 
lébb mindeneket el-ront, hogy az ember nem magában, hanem az 1*. 
tenben helyheztcfse minden reményfégét. A ’ kiket az életre akár hozni, 
azokat előbb meg-ötr, a’ kiket fel-akar magafitalni, azokat meg-alázza; 
a kiket meg-akargazdagítani, azokat előbb fegennyt tejéi. iSam. 2. 6,

7. Azt
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7. Azt akarj i  hogy (ir alo mm a] vefsék azok* magét, a kik örömmel a- 
karnak aratni. Sólr. 1 16. 5. Mcg-feaggatja azokat elsőben, a ’ kiket 
meg-akar gyógyítani ;meg-veri azokat a' kiknek febeiket bé-akarja kö
tözni; háborúságot, félelmet éerezazoknak elméjekben , a’ kiket meg
akar tscndeiiteni. Tufakodik elébb a’ Jákobbal, minek-elötte ötét meg
áldaná, 2 Mos. 32. 42. 2y.|A’ k. Pált vaksággal veri-meg elsőben, hogy 
annakntánna elméjének éemét meg-nyifsa. Tsele. 9. Haragra mdúlt 
Itéiö-Birónak tetteti magát, de az ö haragjában irgalm afs ágáról megem
lékezik, Hab. 3. 2. Idegennek mutatja magát a’ mi földünkben; Utón- 
járónak a ki fsak egy éjt fakai hálásra tér-bé. J é r . 1 4 :  8,9. Majd pedig 
ki-mutatja magafságból az ö kezeit meg-fabadit' s meg-menta'fok Vizek
ből'. Sóit. 1. 44 , 7. Néha a’ mi könyörgésünkre füleit egy ideig bé-dug- 
ja; annakutánna véghetelen bövségben meg-tselekedi, a’ me/lyeket kér
jünk, fellyebb hogy nem mint mi elménkben bé-foghatnók. Éles, 3. 20.

Ha ki a’ teremtésnek vagy az Vakság dolgának cselekedeteit akarja 
érteni itt a ’ Leczkében; nem tartunk ellent benne, mert mind azoíc- 
ról-is el-mondhatni: Melly nagyok Uram a' te tselekedcteid, 's d  t. 
De ha az egéfcSókárt meg-teként]ük, itt leg-inkább kel-minekünk ér
tenünk az Isteni bölcs igazgatásnak, és gondviselésnek tsudálatos 
munkáit.

t. Mert mingyárt az 3. f .  vagyon emlékezet reggelről és éjt fakáról.
Valamiképpen a’ reggelen a’ kegyelemnek és békeségnek ideje,- úgy az 
ijtfakán % nehézfulyos kísérteteknek, Ínségeknek ’ s nyomorúságok
nak ideje értetik: ekkoron jó  dolog tz Istennek igaz mondását emle
getni; az ö igeretiröl nieg-emlekezni. Nintsen lémmibé ekkoron egyéb
ben nagyob cröfsége’ s meg elevenedése a’ Léleknek, mint az Istennek 
változhatatlamgaz mondáiiban, kegyelembéli ígéreteiben. Azok eleve
nítik - meg az embernek tsüggedezö reménységét, azok biztatják az 
Istennek jövendő kegyelmetségcivel. Innen mondja a’ Sz. Dávid: 
En pedig hifem, hogy meg-látom az Urnák javait az élőknek földében. 
Várjad az Urat és légy erős, és meg-erősíti a' te f  ivedet-, várjad azért 
az Urat, Sóit. 2 7 : 1 3 , 1 4 .

2. Mert itt ollyan tselekedeteket kell értenünk , mellyekben azt
tselekeéi áz Isten,hogy a’ gonofok virágozzanak mint a'füvek, kik mind- 
azáltal mikor virágoznak ugyan akkor vefnek-el örökké. Mikor világi 
boldogságoknak lég-felsőbb pontjára hágtanak, akkor esnek-bé a’ ve-

# } .  fceddem*
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fedelemnek mélységebe. f .  8. Vagyon ugyan itt a’ í j .  vE-ben emlő 
kezet az igazaknak virágzáfokról-is. fezek virágoznak mint a Pálma-fa. 
Külemhözés vagyon emezeknek és ezeknek virágzáfok között. A ’ U - 
imíságnak tselekedöi úgy virágoznak mint a’ f ü , mely a’ napnak me
lege miatt hamar meg-éárad. ( a.) Az a’ virágzás áll a’ világi jókkal-va- 
ló élésben. De az híveknek virágzáfok hasonlatofok a’ Pálma-fának 
virágzásához. A ’ Pálma-fa annál inkább virágzik, annál inkáb zöldel- 
lik, mennél nagyob terhet v ise l, mindenkor zöljelikaz, és a’ tápláló ’ s 
éltető nedvességtől tellyeséggel meg nem fofetatik. Így az hívek mikor a* 
nyomorúságoknak, a’ fecnvedéseknek terhe nyomja őket, akkor virá
goznak inkább Istenhez való buzgólággal, foháfekodásokkal, könyör- 
gésben-való fáradhatatlansággal és akár mely nagy légyen ö rajtok 
az Ur haragja, tüzének hévsége; mindazálraí a’ vigafecalásnak ’ s re
ménységnek nedvessége töllök tellyefséggel él-ncrn vetethetik. Vala
miképpen hogy a’ ölestől láttatott tsipke bokor éa-vala, demeg-nem 
em eltetik vala; 1 Mos. 3 : a. Így a’ kísérteteknek ti zében vettetett 
hivek-is égnek ugyan, de meg-nem eméfetethetnek, mert Isten v a 
gyon berniek és övéllek. Ezek fcerint hát világos: hogy a’ Letzkében 
ertetrefsenek az Isteni bölts igazgatásnak és gondvilélésnek tsudála- 
tos tselekedetei. Ezekről mondja a’ £. Dávid : M ely nagyok a' te 
tstlekedeteid.

II. Láfsuk már, miért mondattanuk ezek nagyoknak ? Nagyok a- 
zok;mert az emberi elmének okoskodást, reménységét, Ítéletet, felyül- 
múlják. N agyo k ; merc az Istennek véghecetlen tökéietességcir, 
böltseségéc, hatalmát, feabados uralkodását, és felséges voltát, nyil
ván ki-jelentik Ezt egy vagy kétjpéldával bizonyítom rneg.i-för.Néha 
az Isten azokhoz, a* kik inkáb volnának haragra’s büntetésre méttók, 
a’ mi ítéletünk feerínt, kegyel meiségét mutatja, ellenben, a’ kik jók, 
és haragra nem annyira méltók, azokat meg-látogatj'a. így  tanirja 
ezt a’ minden-napi látás-hallás. A ’ gonofeságban merült emberek fok 
jókkal bövöiködnek; az Isten félő, és kegyes emberek pedig a’ Kerefet- 
viselések és (nyomorúságok alatt, tsak nem cl-fogyatkoznak. A ’ Jób 
vala Istennek tanúbizonysága feerint tökéletes, igaz, Istenfélő, és a’ go- 
noftiak gyűlölője, még-is mtg-fofetatik minden javaitól, a’ Kildéusok 
és az Atabiaiak által, kik az ötöle el prédáltatott marhával békeségben 
élnek vala, midőn az ö lelkének gyötrelme vala. A z Istentelen A-

kábnak
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kábrak Űrjében vsának íok Istentelen emberek, kiknek jó álbpotjok 
vala, midőn az ám ílan Nábot úgy kovezteték-meg, mint egy károm- 
kodó. Ama, dús Gazdag minden naponként fényeién öltözik-vala es 
örömökben tölti-vala életét, m ikora’ fiegény Lázár az ö.ajtaja előtt 
hever-vala, telíyes lévén fekélyekkel, és kiván-vala a’ morsakkoklcal 
mcg-<jlégittctni, melyek hullanak* vala a Gazdagnak attaiárói. Luk, 
16 :  19,

Eieitöl-iogva a nvg-nyilt temü emberek az IsTExnek ezen urait 
vötték etekbe cs azokon tudakoztanak. A ’ bölts Salamon az ö m eg. 
vénhedett idejében erről ngy £611. Prédi. 7. 1 ó. Láttam  az. én bijába-va- 
Ufiaimnak napjait,hogy vagyon oly igaz, ki az ö igazságában e l -v é f  ,és va - 
g  ynn gonof em ber, ki-az ö életének napjait m eg-hoffabitja az ö g o n tf. 
Jágában: és a 8. rétnek i+ . ^-ben: Vagyon a földön ilyen híjába, v a .  
lójáig •, mert vadnak n!!y igazak kiknek dolgok lé fe n  a gonof oknak tseleke. 
tietek ferén f. és vágynak gonof ak, kiknek dolgok lé fe n  az igazaknak tse/e- 
ke Jetek ferén t. És Inaiul ám hogy ez-if hijába-valófág. A ’ meg-világofitta- 
tott A fáf aztmondja ezen dologról: Tisak nem meg hanyatlottak az. énlá
baim, és kitsiny bijja, hogy az en lábaim el-nem ifomodánakt M ik o r- 
irigykednétn a’ K evélyekre, és a' a onofoknak jó  ferentséjeket látnám , 
m ert nintsenek a' halálnak köteleiben. Jm ée gonof emberek melly nagy 
f é r  ént séfen nevelik erejeket t ' világon. Bizony híjában tartottam én tiftáu  
az én f  ivem et, és htjában mofiam ártatlanjáéban az én kezeimet. M e r t  
minden-nap nyomorgettatom, és minden reggel ofioroztatom. Annáké- 
káért gondolkodóm-vala forgalrnatofiin, hogy ezt meg-tadhatnám, de a z  
nehéz■ dolognak lát tátik énnékem. Sóit. 1 3 . A ’ bölts Seneka tsak a’ ter
méket világánál-is vötte azt étébe, és tsudálkozott ezen, és ezt meg- 
nem foghatta; ezért igy kiált- fe l: M i az oka, hogy a’ jóknak 
gonotúl légyen állapotjok, holott légyen Isteni gondviíelés ?

2 Néha az Isten reá botsátja az ö híveire azt, a’ mi külsőképpen 
ártalmasnak lártik, hogy annak utánna a’ mi hatnunkra fordirsa : 
ülyenek a’ nyomorúságok, kérették , mellyek a’ kezdetben úgy láttá
nak, mini ha minket eppen bé-nyélnének, de az ö ki-menetelekben jó 
hatnor tülnek. Ollyan tsudálatos ebben az Istennek munkája, hogy 
néha még bűnös etközök által-is él a’ tent végre,a’ mellyet fel-tötr. 
A z  Istennek nagy és kiváltképpen-való munkája vala az, hogy Jó fc f  
Vitze Királyságra cmeltefsék Egyiptomban, hogy ö általa az ö A ttyá .
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nalc egé£ háza meg-tarrattafsék, és mirsoda vétkek nem mentek-va1a 
a’ Jósef báttyaitól, *’ Pótifár feleségétől. Ennél-is nagyobb munkája 
vala az Istennek az emberi Nemzetségnek meg-váltáfa, a’ makula és 
éeplö nélkül-való Báránynak, az U r JÉfusnak vére által; de a’ mikor ez 
ártatlan Báránynak vére ki ontaték, oh ! melly fok vétkek ménének 
végbe, tudni-illik*. a’ Fö-Papoknál irigységek, a’ népnek elöl-járói
nak eröfiak-tételek, a’ lúdásnak áruláfa , Herédéitől-való meg-tsufol- 
tatáfa, Pilátusnak igazlagtalanlága, Ú gyhogy méltán kiálthatánk- 
fcl a’ Dáviddal: Mely nagyok Uram a te tselekedeteid, mely igen 
mélységefek a" te gondolatid.

3. Néha a’ fok egyenlö-képpen bűnösök közzül tsak némelyeket
büntet-meg; má'.oknak pedig kedvez : kitsiny ré£ét a’ Népnek meg
bünteti; nagyobb ré£ét pedig kegyelmében vé£i, nemkülömben m;nt 
midőn kotzka vetés által tsak a’ tizedik vettetik a’ büntetés alá, 
a’ kilentznek pedig kegyelem adattatik. Így tselekedik az Is i e s -ís 
gyakorta. Juthat a £enteknek e£ekbe: hogy mikor az öntött bor
jú képet ti£tcinék az Izraeliták, a’ hat-£áz-ezer Férjfiak közzül, tsak 
3000. ölerék-meg, úgyhogy kéc-£áz bűnöfök-közzül alig-wtteiert 
egy-is a’ büntecés alá; kevclekben mutatja meg azt, a’ mit mindnyá
jon érdemlenének. Azok meg- halának az ó vétkekért; ezek meg tar
tattak a’ penitentzia tartásra, aMós. 32. 28. Emezekben mutatja-ki- 
igazíágát, ezekben pedig irgalmaíságát.

III. Láfsuk ezeknek a’ tselekedeteknek kút-fejét ezekben-. Igen 
milyjségefek a ' te gondolatid. Sok gondolatak tulajdonittatnak irt az 
Is i Ennek, mint a’ 139 . Sóit. 17 . 18.^-ben-is Annakokáért melly igen 
drágalátofak én előttem a te gondolatid óh erős ljlen , és azoknak fum- 
májok mely igen n a g y ! Meg-beféllenem azokat, de a fövenynél többek. 
Nem úgy értsd, mint ha valófággal külömh-külörob-féle egy más után 
következő gondolati volnának az Istennek; hanem az ö gondolatin 
értetnek az ö végezéfi, tanátsi: mellyek mind közónfégesen ez egé£ 
világnak, abban a’ £. Anya£entegyháznak-is igazgatáfat nézik; mind 
pedig különöfön és egyen-egyen minden embereknek, nevezetefen 
pedig az híveknek életekben-való igazgatáfokat nézik, mellyek fum- 
mifon meg-irattattak a £. Írásban. Mondatnak mélyfégeknek, mert 
mi azoknak végekre nem mehetünk, rocrt ö cgy£crsmind ltélö-Biró-is, 
de egy£ersmind meg-tartó-is, és £abaditó. Jegyezzük meg-azt, hogy

v a £.
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n* í.  írás egy felöl világórán tanítja, hogy az Isten mindeneket tud, min
deneket az ö Örökké-való rendelésébe meg-határozott.el-rendelte ennek 
amannak-is életét, halálát ’scgék életében-való tselekedetcit fcenvedéfe- 
it, a’ mint vagyona’ i jy .  Sóit. Sőt minden- némü tselekedeteinkben az 
Isten jelen vágyó n, 0 benne fiunk mozgunk és vagyunk. T  s. 17 .28 . M ég
is az embernek tulajdonittatik az engedetleníeg, vagy az engedelein. 
jneg-is ö tarjatik a’ biintctélre méltónak. Ezt a’ két igazfágot világo. 
fan tanítja a’  k , írá s , de annak meg-cgyeztetéfének módjáról halgat. 
H a itt felettébb okoskodunk, vagy arra hajiunk hogy az embert té- 
gyük Istentől nem függővé, és igy magának Istenévé tékkük. Hab.
1 . 1 1 .  V agy arra hajiunk hogy az Isten fügjön az embertől, és igy
minr-egy indittafsék az embertől .ez, vagy amaz tselekedetre. Azért 
jobb itt a’ mi ekoskodáíunknak határt vetnünk, ’s meg efmérnünk 
azt, hogy az Istennek végezéíi .ollyan mélységefek, hogy azoknak 
fenekére a’ mi okoskodálunk fe-ncm ér.

Tudomány.
A z 1 (lennek az Ö kentei körül-való tselekedctei, sokkor olyan tit- 

kofok, hogy azoknak okait fem,ö magok, fém máfok áital-nem lát 
hatják. Igazsága vagyon a’ Letzkében. Mélyjege fék a' te gondolatid. 
Olyan gyakorta az ,1 (lennek Ítélete, mint amaz írás, m ellya’ Balta
sár Királytól láttatotc-vala a’ fal-óldalán, Dán. 5. 5 1 .  mellyct Babiló
niának minden Böltsci meg-nem magyarázhatának. Mert néha az 
Isten ideig tartó nyomorúság alá veti ’ s vetheti-is a’ maga kenteit, 
a’ bűnnek minden tekíntetin kívül, ama’ vakon kületetettnekpcidáiaezc 
eléggé tanítja;, ki felöl mikor meg-kérdék Idyezitönket az öTanitványi: 
Mefter !  melyik vétkezett, ez-é, vagy ennek füléi hogy vakon fületet t ? 
Azt feleli ldvezítönk: Sem ez, fém ennek Szüléi nem vétkeztenek; hanem 
fükfég-vált, hogy az Ifi ennek dolgai mtg-jelenjenek ebben. Já n .9. Ihon 
a’ vakság nagy nyomorúság; raég-is a’ bűnnek tekínteti-kivúl botsát- 
tatott-vala reája. Néha tsak a\ Sátánnak vádolására (mint a’ k. lóbot- 
i s , mivel azzal vádolná a’ -Sátán Istcn-elött, hogy tsak azért kéretné 
ötét, hogy környül-vötte-vólna ildáfiyal) hogy az ö kereteiének 
tökéletes vplta ki-tetkenék, mindenét kezébe adá az Isten, mind az ö 
gyermekeit, és minden marháit. Jób . 1 .  Abrahámnak meg-kisértetésé- 
nek alkalmatosságát-is, majd hasonlóképpen adják elő a’ Sidó D oílo- 
xok, hogy midőn Icáknak volt tsetstöl való d-válaktatása’ lakadalma,

i a Mós..
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iM o f. i í .  ázzál vádolta a’ Sátán Abrahámat istennek előtte, hogy 
íemmit néni áldozott. A z  Isten pedig ezzel mentette Abrahámot, 
hogy ha tulajdon Fiát kérnéna-is áldozatra, ö azt énnekem adná 
fnindgyárást, a* mint hogy ei-£ánt akaratjában’ á elméjében istennek 
meg-is áldozta. Néha' azért botsatja az Isten bizonyos látogatásait az 
b Éentcire ; nem hogy vérkeit bünretné-meg, hanem hogy ennek után
ra  bizonyos Vétkektől megtirtattatnának, mintpretfervativa által. A ' 
fent Pál Apollóinak Ízért ragada hegyet Öblein azé Oldaláéi,azért 
fsapd<itűrtek a' Sátán Angyalától\ hogy felettié tl-ne hinné magát, 
i . K o r . t i . f .

Tanuld- meg i-fsör. Nem lehet hát fenkinek-is iílyen Ítéletet ten
ni : cZ az eniber igen bűnös, azért látogatunk az Istentől; vagy mi
vel eZ az ember igy ófloroztatik, tehát ez igen bűnös. Nem helyes 
okoskodás , nem igaz Cendufio, a’ mint a’ Tudományból és annak vi- 
lágoítrásából elléggé meg-tetÉik.

Hlyen Ítéletet, télinek vala a’ Jóhról az ö Baráti azokból a’ nyomo
rúságokból, mellyek ö reája borsárrattak-valav de az Isten önnön 
maga tanú-bizonyságot tön az ö tévelygő ítéletekről, f ób 42. 7.

Az Isten az ö véghctetlen bóltsesége £erent,nehá a’ jókat és a’ gono- 
fiokat azon egy büntetés alá rekefei. Az Izrael népét meg-haboricó 
A kin , ki az Istennek parantsolarja ellen a’ nyereségéül, egy Babilóniai 
Kontóit, két-fáz ezüst Siklást, egy arany v e f f i t  l-lopott-vah\ meg- 
köveztetik-; így  a’ fent Iftván-is. A ’ Kantán földét még-visgáló Kö
vetek, kik el-ídegenitik vala a* népnek £tvét a* földtől, ki maradi
nak :• úgy a' Móses és Áron is Sót gyakorta V jókat raeg-oftorozza, 
tn-g-büotetr mikor az Istenteleneket büntetetlen hagyja. Mikor az 
árratlan Dávid a’ Pufetákban Öujdosrk, éhségtől, félelemtől eméfetetik 
va la ; mikor az ö Feles^gitöl meg-fofearik vala, akkor fok hitetlenek 

Jötufálcmben bövölködnek-vala minden jókkal Amaz igazat mon
dó Próféta az Oroklánról óletteték meg ; az hazug és tsaíárd Profét* 
pedig bikeségben menc az ö koporsójába. Melly fokán tikteíték nera 
jói az Istent akkor, midőn az Urnák tél-kenetreiett Papjai, Nádáb és 
Abihu tűzzel eméfEtecék-meg, jM  Vf 10, Ez a* tesrnek böltsefége 
elő »ugyan törvénytelen dolognak lát£k, de nem léfen lötvcny.e- 
len, ha meg-gondoha, hogy az Istennek nem tsak ezen a' V Hágóit 
vagyon héio fe k c ; hanem a’ más Világon-is,a’ mii itt ovg-nem bün
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«et, ott meg-bünteti^ fenti itt ötét meg-nem kérdheti, tűiért tsélök- 
& d  ezt vagy amazt? vagyon ö néki hatalma arra, hogy azt tselekedje a* 
magáiéval a'mit akar; vagyon ü nékikabadságában, hogy az Istcnte* 
Jen emberekhez mutafsa meg az ö jóságának gazdagságát, hofckú tü- 
fö  kegyelmét: hogy a’ büntetésnek késóségét annak íulyolságával pó
tolja ki. Elég az, hogy ö mint igaz Isten, annak idejében meg fizet, ki- 
nek-kinek az ö tselekedete fierént. Sóit. 6a. 1 3.

Tanuld-meg a-kor. A ’ mclly látogatásit az Isten az hívekre botsát- 
ja , azok tulajdonképpen vagy-meg próbáltatásnak, vágy-meg jobbí
tásnak, meg-kenteltetésnek ekközei. Igaz dolog ugyan,hogy az Isten- 
félókbn-is néha ollyan tsapások mennek-által, mint az hitetleneken, a* 
Éerint £  mi vagyon PrédL 9 .4 . Látom vala, hagy azon egy fierentséjt 
vagyam 0 1  igaznak, és a' gtnofnalc;, jónak vagy tintának, és tifitáta- 
Iannak; mind unnak 0' ki á/dozik, mind annak a' kittem üldözik, úgy a' jó 
nak mint a' bűnösnek, az esküvőnek, úgy minta' kibetsülli azeskiivést. 
Mind az által e’ kettő iránt az Istennek czélja éppenkülömbozö.a’ nyo« 
anorúságnakvagykenvedéseknek kimenetelek éppen meg külömböz- 
tetert

Á z ö hívéi iránt Istennek az ö tzélja., az hogy azokat meg-próbál- 
Ja , hogy mind magok mind mások meg-eímérhelsék, mi légyen az ö 
íivekben el-rcjtve. Ebből a ’ Kút-foböl kármazék ama’ íulyos kísértés 
és nyomorúság az hü Abrahámra, hogy t. i. kerelmes Fiát az Isákot 
tulajdon kezeivel kell vala meg-áldozni. iM ós. 22. Annál-is nagyobb 
találá az Istenfélő Jóbot, midőn minden vagyonától ’s minden 
gyermekeitől, főt maga egéfségétöl-is meg-foktaték Jó b  1. 1 1 .  V agy 
az is néha az Istennek tzélja, hogy azö híveit meg-jobbítsa , ha el- 
tévelyedtek, v ikont vikka hozza a' jó útra. M int a’ k. Dávid ezért ád 
hálákat. Sóit. 1 19 . 7 1. Jóénnékem hagy meg-aláztál,( vagy a’ mint a’ be- 
tüben vagyon,meg-fenyitettél) hogy meg-tanúlnám d  teparantsolatidat.

Ki menetele ’s vége-is a’ Szentek, és a’ hitetlenek ken ve déli
nek felette igen fokát külömböznek egymástól. Mert Istennek 
büntetései, az hitetleneknek mindenkor vckcdelmekre kolgálnak; dea’ 
jnellyek az hívekre jönek, fokkor idő kerint-is javokra, mind örökké 
pedig örökkc-való jókra és idveíségekre kolgálnak,a’ kerint.; a’ mi va
gyon, Rom. S. a6. Azoknak kik az Istent fe-etik, mindenek egyaránt 
javakra vágynak. Ez az oka, hogy az hívek dicsekednek a' nyomorú-
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« I (o> p  „
Ságokban, tudván azt, hogy a1 háborúság békeséges tűrést nemz; a' bé
késigíf tűrés meg-kisértést; a' meg-kísértés pedig reménységet; •  re
ménység pedig meg nem féégyenit. Rom. $. 4,

3-feor. Tanulják-meg a’ kegyes Atyák vigaktaltatásokra. Midőn a’ 
jó Atyáknak és Anyáknak jó gyermekek vétetik-el kérnék elöl hir
telen-való halállal; noha igen keserves kokott lenni, mindaz- 
á Ital ezt az Isten tselekki, hozzájok-való kereteiéből. Isten kere
teiének, jó akaratjának jeléül magyarázza a’ k, Írása’ jóknak hirtelen
való halálokat, E ía .57 .1, Az igaz el-véf, és fenki nintsen ki-efiébe ven
né,i az irgal nafiág-tévö emberek el-fedetnek, és fenki meg-nem gondol
ja  t hogy a' következendő vt^e delem elöl vétetik-el az igaz. A z hívek 
az Istennek gabonája. A z Isten követi a’ kántó Vető embereket, fe- 
rény gazdákat, kik eleve el-látván az el-következö égi háborúkat, jó 
idején, annak előtte az ö gabonájokat bé-takaritják az ö tsürökbe. 
M át. 3. 12 . Jelesen világosítja ezt a’ Jófiásiiak Hiítóriája , a’ kinek a’ 
Jchova igy £ 511. Imi én tégedet a' te Atyáid közzé takarít lak, és tétetet 
a te koporsódba bíkeségben, és nem látják a' te fiemeid a’ Vefedel* 
met a’ méllyét én hozok ez helyre, és ennek lakosira, 2Krón. 34. 28. 
A ’ Tselédes-Gazda-ember ha tűzi vekedelé véki-környül házát; leg
drágább és kedveíébb marháját ragadja-ki a’ rüzböl. Valamiképpen 
hogy a’ ki virágok közzé mégyen, a’ kebb és kedvesebb illatozó virá
gokat kokra le-feakaktani, ’ sillatozni: Így tselekekik az Isten-is,mi* 
dön el-jö az ö kértébe, az Anyakentcgyházba.

Intés.
M ikor IsTEMnek illyen titkos ítéletit kemléljük, akkor kiáltsunk- 

fel az Apoftollal, Róm. 1 1 . 3 3 .  Oh Iften böltsefégének és tudományá
nak mélységes gazdagsága,melly igen-mtg tudhatatlanok az ö Ítéleti és 
•vénére mehetetlenek az ö Utat, Ki mehetett végére az ö akaratjának}
A ’* ki az IsTENnek Ítéletiről akar Ítéletet tenni, meg-ójja magát felet
te az hirtelenkedéftül. A z  emberek többire annyira meg-vekcegetettek,
hogy a’ kit ök magoknak ellenségeknek tartanak, azt úgy tartják, mint
ha az Istbn-ís ellenségének tartaná, mituhaaz IsTRN-isollyan kegyet- 
len-vólna ö hozzájok, mint kintén ök magok: midőn valamikomo- 
tú dolog efik rajta, úgy gondolkoznak, hogy az Isten ö érettek büntet- 
te-meg. Távul légyen, hogy mi erre hajoljunk: sőt inkab azt mond.
juk a’ mi van Sóit. 3 6. A ' le it  Hetid Uram! mint a* méUyJeges bö vizek,

Valam ig .
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Vaíamig mi ebben az életben élünk, az IsrcNnek fok ítéletei iránt 
fedel-léfen a’ mi Bemeinken, mig az el-vétettetik a’ jövendő életben,azt 
kell minékünk-is mödanunk, a’ mi van a’ 7 3 S ó l.f • »6. Gondu/kodom vala 
forgalmat» fan, hogy ezt megtudhatnám, de az nehéz dolognak láttaték 
énné kém. Mikor pedig á’ tökélletelségre jutott lelkek közzé bé-jutunk, 
akkoron kiálthatjuk tellyes örömmel: Jó l  vagyon Uram mindenható Is. 
tení tökilletefek és igazak a' te itéletid. És az egéfi mennyei fcreggel, azé 
a’ mi van, Jelen 19. 1 ,2 .  Alleluja: tdvefségjditsöség, tiftesség, hatalom 
*' mi Urunknak 1 (lenünknek■ mért tökéletejeki és igazak az 0 Ítéletei.

aLkalmasztatasi
p D d ig  vágyon az én Tanitáfom. A ’ mi illeti a’ fioinorú alkalmai- 
■‘ “ 'tatárt: L eg -elö fö r-is , Ez Urban boldogul ki-múlt, boldog emlé- 
kezetii Méltoságos G ró f Ürfit a mi nézi: H ogy régenrén a’ £ .Já -  
kób tüsakodék Istennel olvafsuk i Mos* 3 2. Nem illő hogy a’ fienc 
Jákobbal vefsem ’ s hafonlits’am' egybe í de ugyan tsak ez hitbéli N agy 
Atyának nyomdokát követé ö-is. Tusakodottaz Isten-iá vélle,ho£« 
£as fulyoskinoS nyavalyák által; de ö-is ké£-vólt a’ viadalra, a’ ke
gyes buzgóóhajtáfokat éakadatlanúl lövöldözte mennyei Sz. Atryá- 
nak £ivére. A ’ fiájából ki-nem fiakadrí En Istenem ! Én Istenem.1 
Vajha meg-foghatnám az én kezeimmel az én Istenemet, el-nem botsa- 
tdnámi mig meg-neni halgatna, mig-meg nem áldana* Tusakodott 
ö mennyei Sz. Attyához, ésfierelmes édes SüleihcZ-való fiereteti kö
zött, ezeknek kezeiket édesden tsókolgatta, ö rajtok-való fiomorú- 
ságokban néha itíagavigafitalta’s bátoritarta, bánat félelem és keserű
ség miatt él-lankadott ferelmes Szüléit, ezekhez-is ragafikodott, fe- 
meit reájok függefirétte; de hitinek fiemeit függeétette, az ö Idve- 
zitöjére, kiáltotta’ » hívta íégitségül: Én Istenem! Én Istené! Én Idvezí- 
töm,én Iffjóságomnak vezére! gyógyíts meg-engernet,neme’ világi hiv- 
ságos életre, hanem a’ te nevednekditséretite. Én Idvefségem'nck Iste
ne, fiövetséget téfiek te veled, egéfi életemnek napjait te néked fente- 
lem, és a5 Sátánnak minden fúgallásinak ellene állok* Oh boldog 
lélek ! nyilván roeg-menekedtél már, a’ Sátánnak minden fugallásitóh 
nyilván Istennek fientelted már örrökké tartó boldog életednek napjait.

A ’ Terméfernek visgálói jegyzik a* Hartyú-felöl, hogy halálának 
előtte gyönyörűséges éneklést té fe n , jelentvén halálra örömmel-való

b 3 menete-
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menetelét. É íi azt néni tudom »ga*-é vagy nem; hanem itt láttam
az igaz hattyúi éneket, ’ s halálra-váló kerületét, sőt örömmel-való 
menetelét; mert ezt forgatta elméjében fiájában: Az Ur énnekem őri- 
zö P á fto rm , azért femmiken meg-nem fogyatkozom, nem félek, mert 
ha fiintén meg halok-is; az én lelkem egyéneién vitetik az Isten fit- 
ne’ eleibe. Ha feáz ezer népek mind környül vennének-is, tsak az 
Isten légyen én velem, femmitöl nem félek. Ez az igaz Hattyúi ének 
Sok ideje néki a’ fi. írás olvasására nem adatott v ó ic , még is kevés 
idő alat hitinek méllységes titka i, lelkének jövendőbeli állapotja felöl 
meg-tanittatott-vólt az Istennek Lelke által: igy mutatta meg az ö 
példájában, hogy még a’ kisdedeknek-is igen hafinos a’ Sz. Írásokat 
olvasni Életének leg-utólsó eftvéjén, el-aluvásakor-is ezzel botsá* 
tóttá magát nyugodalomra; Oh én Istenem! Én Teremtöm! En 
Jdvefségem ! Jöj-el én hozzám. Hívta az ö Istenér, ki önnön magár 
önéki a’ kegyeLemhéli fiövctségben nagy jútalmúl Ígérte Hívta az 
ö Teremtöjét, mert tudta, hogy az ö Lelkének az ö Teremtójéhez 
kellene meg-térnie, a’ ki-adta volt azt. Hívta az ö Idveziröjéc, mert 
az ö hartzának, meg hartzolása urán, az ö pállya fútáíának el-végezéié 
Után, az ö hofifias és bajos tusakodása után kívánja - vala el-venni az 
idvelségnek Koronáját, az ö Idvezítöjének kezéből.

Reménytelen meg-fiomorittatott fok {iralmid után ujjahb fira- 
lomra jutott, Méltóságos Gróf U r! illyen jeles es nagy reménységet 
nyújtó bölts Fiúval áldott vala-raeg az Isten tégedet. A' költs Fiú 
örvendezteti az ö Attyát, Péld. io. i, azt mondja a’ bölts í álamon, 
örvendezett a' te Lelked ebben,ennekvirr*riban,tanúlisában fiem-láto- 
mást-való épületiben,fiép elméjében; de mennél nagyobb az öröm an
nál nagyobb fiokort lenni a’ fiomorúság-is, az attól való-meg fofitás ál
tal: mikor egymás után illy hamar iátöd életeden meg ujjulni, a’ bölts, 
nagy hatalmú Istennek iréletit, bizony lehet belső mcg-illetödcse fii- 
vednek. A ’ Jófef is nintsen, a’ Sigmond-is nintsen. El-mondhatod T e 
is a’ fi. Dáviddal: MtUy nagyok Uram a' te tselekedeteid, melly igen 
mélységesek a' te gondolatid. Mert e’ vala a’ jobb kar Méltóságos Úri 
Házadban; ez iránt reménled vala > hogy Isten több jeles gyerme- 
keiden-való fokfiori fiomorúfágodat, abban-való örömmel pótolja ki. 
Erről reménled vala, hogy léten meg hányadásra indúlt életednek 
gyönyörűsége, Enöl reménled vala hogy ez életből ki-múlásod u-
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fin  ebben fogna boldog és áldott emlékezeted fen-maradni. sSt e t  
által kívánod vala, hóltod után-is az Istennek dnsöségét az © H ázi- 
nak terjedését munkálkodni. Hlyen jó-reménységedet mikor ingyen 
fém reménlenéd. az Isten, oh fcomotú dolog ! hirtelen titkos ítélete 
iltalketté metfié, e’ gyáfios fiemünk elott-való fetét bóltba, kopor- 
íóba bc-boritá: mikor mind ezek ra,tad ellenek, vallyon nem tá- 
madtanak-é a’ te elmédben ollyan gondolatok, minemü Aláíban: 
Imi híjában mtstam ártatlanságban az én kezeimet ’s a’ t. mert néha a- 
karatjá ellen-is efféle gondolatok elméjére ötlödnek az embernek, ez 
nagy és fúllyos kisértetben. N agy és lullyos kisértet-is! az Istennek 
békédé azt tanítja, hogy a’ ki az Urat féli, annak Lelke a’ jóban 
hál, és annak magzatja örökségül bírja a’ földet. Jmé pedig az Isten 
a* te hajlékodban mind ujjabb fiomorúságor botsát, a* te Lelked bi
zony a’ gyötrelmek , a’ bánat között fájdalomban h á l, az Isten a’ te 
házadat-is naponként pufititja: Vallyon hói léknek a* magzatok, 
kik a földet Örökségül bírják, kiben tellyesiti - bé Isten Te-nékcd 
változhatatlan tgéietit ?

Miképpen említselek az Útnak fulyos látogat ási-alá rekefitetettmo- 
{lan felette igen meg-fcomorittatott, ez előttünk fekvő áldott Kisded
nek meg-hidegedeti tetemein siránkozó Méltóságos G ró f Afifiony ! 
Mitsoda fiókkal feítscm-lc, édes Anyai Szivednek koporfödig rattó 
fiomorúságát ■ Bizony úgy van irt nekem dolgom, mint amaz régi nagy 
b  dtsvségu/imantesnek, ki midón Iphigemínak az Agamemnon Leányá
nak meg-áldüztatását k-akarná festeni, annak rokoninak keserűsége
ket valami módon le-festheté; de az ó Füléinek fiomorúságát ie-nem 
tudá festeni, lemmi £ín álral nem teprajentilhtti, mindazáltal an
nak jelentésére egy bé-fédezert ortzát állata clö. Bizony fiókát 
nem találok, mellyekkel fiivednek keserűségét ki-tehelsem, Mél ó- 
fágos Uri Afifiony? A ’ te fiavaiddá ezeket lőtted s A melly féle• 
Unttól féltem , a jőve reáui, a' mitől tartok vala , az esek rajtam. 
Hintsen femmi tsendefégem, f  rumiképpen nem nyughatom, mert rajtam 
a nyomorúság |ób 5 15 ,  a8 Fvlrhct«edméltán;merrezva!aÉenied- 
n e k ’s fiivednek nem kitsiny gyönyörűsége. Félthetted méltán,mert 
az eléitt éró gyümcltsók tartósok nem fioktanak lenni, láttál pedig ebbe 
íok jó meg-ert gyüinöltsc ket ’s v/’r/wrókát, fcl-ragadá az isten a’ t© 
fcemcidclol, a’ kinek ciciéért nyögtél Istennek előtte nunt a’ ga-
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Tamb, a’ kiért éjjel fém hagytad aíunni a’ te Bemeidet, ejjel nappal 
egyaránt kiáltottál, fohá£kodtál El-ragadá ollyan gyötrelmek fáj
dalmak által, mellyekért nem - is irtóztál, félen ülvén kiáltottál 
*s óhajtottál, a’ te firalmidban és fájdalmidban úgy tselekedtél, mint
az H ágár, ki-el menyén, le-jile ellenébe a’ gyermeknek távul, mert 
e£t mondja vala : Semakartm látni, mikor # gyermek meg hal, és 
ellenben ülvén, nagy fel-fávalfira, Tererp 2 1 .  * 5 . 16. Hlyen nagy fc- 
lettébb-való keferüséggel illetett tégedet a’ Minden-ható. Vallyon 
e’ mái napon-is nintsenek-é fokán olyanok, kik nem hogy éjjel, de 
még nappal-is nem emlékeznek-mcg az Istenről,kiktsakegy foháéko- 
dáít-is az ö kisdedekért az egekre nem botsátanak, még-is örömmel 
nézik magzatoknak Éaporadását, jó-egétségben, állapatbatvvaló ifel- 
«evekedéfeket. T e  pedig mikor egyiket firalommal botsátod a’ ko«. 
porsóba, a’ máfikkal bánatos és fájdalmas £ível bujdoiol- ki a’ te haj* 
lékodból, annak-is erőtlensége nyavalyája miatt.

Titeket pedig még életben meg-hagyott Méltóságos Kisded Urfi 
Teleki Gábor Uram, és Méltóságos Kis A ££ony Teleki Klára i*£- 
£ony ! Éomorúságra nem intelek, mert elméteknek gyenge volta ezt 
nem engedi; hanem moftan hirtelen fierelmes Atyátok-fiának £cme« 
tck-elöl el-vétetett képében , kívánom hogy a’ Mindenható és nagy 
kegyelmű Isten ti-bennetek ez Méltófágos G ró f Úri háznak felettébb, 
való £omorúságát feljebb-való örömökkel pótolja-ki.

Tekintetes U r Toldi Adám Uram! és Tekintetes Méltóságos Ifjú- 
A ££ony Teleki Kriftjna A££ony! Valljon nem hatott-é-ki reátok-is ez 
reméntelen. £omorú elérnek bánatja és ereje? Vallyon mikor ez Mél
tóságos Grófi Úri Háznak illy romláfát pu£túlását £emlélitck, nem 
lehet-é méltán a’ ti £ivcteknek keferüsége! Kiváltképpen te-néked If
jú A ££ony ! mikor látod hogy az Isten nagy-reroénségü jeles elméjű 
kedves Atyád-fiát illy hirtelen ez életből ki-£óllitja. Nem lehet, hogy 
ti-néktek-is károtokkal ne légyen egybe- kötve az Istennek illy gya- 
korra-való és £omorú látogatása. Ez lé£en vala életeteknek egy kr- 
váltképpen-való gyönyörűsége, ez lé£en vala Kedves gyermeketek
nek a’ tanulás unalmait könnyebbítő örömökkel elegyítő kedves párja.

E z  le£eo
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£zlé£en-vala a’ virtusokban ’ s tanulásban-való ferénységre íérkcngetö 
eleve példa ! Ez léfien-vala fiép Úri és nagy Famíliátoknak fényes difié,
’ s annak difiének elö-mozditója ’ s óltalmazója ! Vállyon mikor efiedbe 
jut ez Atyád-fiának firánkozó kiáltása, keferves nyögéíc, belső kínos 
fájdalma és életének virágjában.való le-fiakafitatása; mi módon lehetne 
bánat és kelérüség nélkül emlékezni arról, hogy gyötrő fájdalom miatt • 
refiketésbeu efett kezek kezeiddel gyámolitod-vaía?

Méltólágos Széki Teleki régi Úri Família ! Vallyon nem a’ ti meg 
próbáltatáftokra támafit-é Isten illy fiaporán fiép Úri Famíliátokban 
bánatnak, keléruségnck, gyifinak példáját ? alig menekedel egyik 
gyáfiodtól, /riig isten ujjabb gyáfinak ruháival borítja-el kevés ideig 
tartó pröraör^ket: napodként iagyatja isten azokat, kikben Méltó- 
fágOs nagyU ri Famíliátoknak mefifie ki-terjedt féilyefsége ’s boldog em
lékezete az él-követkézen dó emberi nyomnak elejekbe tétetödhet- 
nék. bizony bánatra és keferüségre hív Isten titeket az illyen fio*’ 
naorú váratlan és hirtelen-való eletek által.

Sirathatod méltán nevedékeny Ifjú Kisded Toldi Adám Uram ! illy 
fierelmes kedves Atyád-fiának hirtelen te mellölled-való el-£óllittatá- 
sá t ; ez téfii-vala tanúláíodat ferény példája által elő mcnetclefsé, ez 
tölti-vala bé Kisded gyermeki életedet minden-napi gyönyörüíégck- 
kel, ez lőtt volna egéé életedben, minden bajaidban hűségesen tége
det meg-fegicö, vigafitaló kedves Atyád-fia,

Utoljára vigafitaljátok ti magatokat, meg-éomorittatott Hivek. 
Eröűtsétek-meg le-erefitertkezeiteket, ’ s refeketö térdeiteket, kivált
képen T i  Méhóságos G ró fU r, és Mélcóságos Grófi Afifiony ! Gon
doljátok meg az Isten utainak tsudálatos pr*cefsuibx. \ mert a’ kiket 
ö meg-fiomórit, azokat raeg-vigafiraija ; a’ kiket meg-aláz, azokat 
fel magafitalja; a’ kiket meg-fiaggat, azokat meg-gyógyitj«; a’ ki
ket meg-ver, azoknak febeit bé-kötözi. Ha tusakodik-is ti vele
tek; tsak fogjátok-meg hiteteknek kezeivel, minden bizonnyal meg
áld titeket. Ha haragra indúlt itéiö Birának mutatta magát ellene
tek,- fiükfég már hogy irgalmas cs kegyelmes Atyának-rs jelentse. 
H a uton-járónák mutaúa-is magát T i  közteteki majd ki-mutatja

" t magos-
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Mugos?4gból iz  Ö kezeit rajg-fcabadk a vizekből. Ha bé-dugta-is 
iáiéit a' ti konyörgésteknek fiavára; el-jö az ö tőle el-rendcltctett i- 
dö, metlyben végheteden bövséggel meg-tseleke£i, a’ mellyeket ö- 
töle kértek. Ez az Iftennek útainak változhatatlan procefu sa ; ezt 
tanítja t ’ hazudni nem tudó Iftennek változhatatlan be£éde, éhez 
tagaÉkodjatok erős hitte!. A z Abrahám az ö meg-próbáltatása u- 
tán vön Istentől áldáfokat, Ígéreteket. A ’ kent fób az ö gyermekei. 
löl, vagyonától való-meg fofitatáfa után áldaték.  meg- két- képpen. 
VigaStaljátok azzal magatokat, hogy noha gyermekségében hóit 
m eg ; de annális boldogabb, mivel rövid utón érkezett-bé az örök 
boldogságra: nem kénfcriretett fokáig bujdosni e’ világnak Grálom
mal nyomorúságokkal keferüségekkel tellyes puétáján. El-vétetett; 
földi Atya ’ s Anya elöl vitetett az ö mennyei irgalmas A nyához, 
hová titeket-is vár örvendezve; el-vétetert Attyafiakól ;  ment ö lég 
?Uö ícúiöct Anya-fiához az Ur Jcfushoz, Ámen.
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V i lágos  L ampas*
Mellyet

Halálos ágyában nagy Istenéhez-való rsgafckodáfsal kezé
ben tartott, tsak nyóltz eÉtetideig és öt hónapokig élt; 
de az idő alatt a’ bö'.tscségben igen nagyra növekedett

Méltóságos Gróf Széki 
T E L E K I  S I G M O N D

U R F I,
És meg-keseredett édes Szüléinek jó-tettesekből ki-mun* 

kálódott, ’sa ’ Keitsefórai Templomban 1731-ben Sz. 
Mihály Havának a-dik Napján, keserves feivel el-mon- 
dott

A j t a i  M i h á l y ,
az Idvezült Urfinak kevés ideig Tanitója,
az Enyedi Kollégyiomnik egyik A jje fm 0.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Fel-vett fent Letzke, 'Sóit. 27. f .  1.
A z  Ü t az én világofságom és Szabadkám ,'* kitől fé lje k ? 

az Ur az én életemnek er'ofsége; ys kitől rettegjek ?
E L Ő  L -J  Á  R  O  B E  S  Z, E  D .

Em véfieti örökséget a* Hágámak fia a' Sárának fiával\
1  1  kegyelem dolgaiban, ’segyfersmind azokban,mellyck a’ hi-

1  vö embert Éemély-éerint nézik; mint egy indulatból, de i- 
gazán mondá régen a’ Sára Abrabámnak, íM ós 2 1 .  A ’ melly ha
vaiból a’ kegyes AÉfionynak ba ezt hozom ki: nem tétethetik egyen- 

Jö v é  az 6 Teftaracntoip az Uj TcfUrncntommafa’ kegyelem javai- 
1 i)ak ki-o£íogattatásának£>W«xaira nézve, ralám fenkit meg-né botrán- 
koztatok, mivel d  ki kifsebb d  Mennyeknek Orfzágában, f ik k a f  nagyok 
Kér tftelő Jánosnál Mát. r 1 , Mert az a' habadsígba bé-helyhez- 
tttert, a’  Mennyeiekkel egy tárfaságba irrattatott, kinek az Angyalok- 
is, a’ kik régen úgy valának mint Urak, és Istenek, Szolga-Társai, 
mem pedig T u torai, mint régen.

Hlyen prarogativíjz vagyon az Uj Teífamentomnak az 6 T e- 
ítanjentom fe lett, a’ Szabadosoknak a’ Éólgálat alatt-valók' felett; 
tniódazáítal az ó Tcftamentomat-is, és abban élt Editeket nem hagy
ta Isten ékefség nélkül, sőt ollyakra méltóztatta külsöképén, mellyek 
az Uj Teífamentom ideje alatt fel-nem találtatnak, nerq-is találtathat
nak, mind a’ k\ jelentetcndö dolgoknak módjában, mind pedig azigaz- 
gatáfnak íendiben. A ’ nehéz dolgoknak tudákozásolcra nintsen tna 
fenn ama’ 1 2 .  drága kövekkel, úgymint Úrimmal ésThumimmalmeg- 
ékesittetttt H ozeti, mellynek közepéből ki-ragyognak-vala a’ drága kö
veken, ar nehéz kérdésekre-való feleletek azoknak, a’; kik a’ Fö-Pap- 
nak háta megect állanak-vaía. Az igazgát ásnak rendiben három neveze
tes tekintetben fordul-vala meg az Isten az Izrael között, a’ hon
nan tsudalkozással mondják-vala a’ más Nemzetségek: Hó! vagyon 
ol/yan Nép, kihez ollym közel válna az Istene 5 Mos. 4. Állandó vala 
a :  kennek ö közöttök-yaló lakozáíá mind addig, mig tiz nevezetes
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graduioVon ki koközék koziillök, mint a’ Rabbinusok Írják. Neveze
tes jelen-léte vala az Istennek az Izrael között, midőn az ö Jéhovar 
nevét tseickcdettel-is meg-identé az Abrahámnak tött igirctnek ten
di ftetint. Innen ísármazott az Istennek ö rajtok-való Királysága, ki 
tekefitctvcn minden Uralkodók egéé Saulnak idejéig; azért feleléGé- 
iéori-is az Izrael fiainak, mikor néki ajánlják-vala az urilkodáft, Eir 8. 
Nem Uralkodom én ti-rajtatok, fém az én Fiam nem uralkodik rajtatok, 
hanem uralkodik ti-rajtatok az Ur. Erre nézve úgy-is vala az Isten ö 
közöttök, mint Campi Marefchallus, mintFö-Hadi-Vezér, a’ ki hada
kozott az Izraelnek ellen.'égei ellen-, innen neveztetett Zébaothnak, 
az az: fok Seregnek Hadi-Vézérének, vagy ollyan hatalmasnak, mint 
fok íéteg fiokott lenni, mint a’ fcónak erejéből mind a’ kettő ki-jöhet.

A z Üj Tellamentomi időnek privilégiuma azt hozza hát magá
val, hogy az abban élő hívek fokkal dirsöségefebb állapotban le
gyenek helyheztetve,és az Istennek kegyelmeiben nagyobb réfit ve
gyenek, holott nem tanítja jenki az Ö attyafiát, mert léfnek tnindnya- 
jón azUrtél taníttattak, (ér. 3 1 . De az ő Tcílamentomi időnek fia- 
kafifeaiban-is láthatni ollyan tsuda oeconomiix., hogy minél köze
lebb ellenek, a’ fiabadulásnak idejéhez annál nagyobban meg nyíltanak 
azö  fiemeik az időknek nézésekre, mint a’ bölts Salamon az egé€ 
U j Teílamentomi időnek bér, fiakafifiait olly világoíbn ki ábrázolja 
az Énekek-Enekelbcn, mint a.’ fient Ján o sa ’ titkos Könyvben. De ha 
tovább megyünk, úgy iái.juk, hogy a’ Bálám távúi nézi ’r nem úgy, 
minijeién valót 4 Mos. 24  A ’ fient Dávid Király, az Anyafientegy- 
háznak képebén , fokfior úgy maga eleibe-téfij a’ következendő idő
nek tulajdonságait, mintha fietnei élőt valósággal állanának; fokfior az ö 
hányattatást közöt fel emelkedik a’ lelki dolgokra, hogy azokban mint 
példákban mutalsa meg, úgy itt-is tzélozván az Isten Uj Teftaraen* 
tömi hkklcfiájának fiabadulására,nagy ditsekedéísel mondja:

Az Ur az én Ui/ág,/tagom; ’s kitől féljek V sa  t.
Summáíon le tétetik az Istennek ditsöitése, és a’ léleknek ab

ból fiármazott ditsekedése.
Kekenként két dolgok adaftatnak élőnkbe.
1 Hitsöittetik az Isten az ö kegyelmeiben: Az Ur az ín vili» 

gofságom és fakadnám , az Ur az én életemnek eröfsigc.
s 3 1 .  Ditse-
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a. Ditsekedésre fakad az Isten kegyelmeinek kémlelésekből: 
Kitől féljtk, ’t kitol rettegjek ?

M A G Y A  R Á Z  A T .
A z  IsTiNnek dicsősége két nevezetes kóll ásnak formájában adat- 

tatik itt elönkbe a’ €ent Dávid által, mellyckben, mindenikben igen 
nagy ki-ábrázoltatása vagyon az Isten ditsöségének: A t Ur, a Jihova  
az ín Világofságom, ebben a’  fóliásnak formájában vagyon confefjlo, 
alattomban-való vallás-tétel a’ terméfceti vakságról íctétségröl > hogy 
t. i. az ember a’ bűn által cl-hajlott az IsTEKtöl, lett a* bűnnek rab
ja ’ » ko lgá ji, a' honnan kármazott a’ gonok lelki-efméret, melly 
ötét ottan-ottan gyotri ’s cmékti-vala, melly kerinr az Jjleni igazsá
gokat meg-nem foghatja, mert azok ö néki bolondfágnak látfanak; és 
már innen vagyon, hogy az IsteníoI el-távozott, és ö Felségét ön
ként tudni nera akarja; hogy pedig az IstentöI kenkerittetik valamit 
a’ terméketböl-is tudni, abban formál magának valami Vallásbéli gya
koriárt, mintha az Ment külső maga-viselésével meg-Jchetne tsál. 
n i , és azokban valami jó reménységet vehetne magának arról, a* 
mi a’ lelki-ifroéretben tsak mint valami kikrárska úgy fényük és 
vílágoskodik, melly az lrtenhez-való kozelitélre lém elég. A ’ hol 
azért nem egyéb, hanem hazugságnak keretére, igazságnak gyiilö- 
lése , a’ gonok és csalárd lelki-elméretnekgyötrődése vagyon; ott ké
tség kivűl nem lehet egyébnek lenni hnmályofságnál, íetétségnél, és 
abból kővetkező Istennek nem tudásánál, mellnek az emberben 
regní Inak.

De az Ist en  , még az igen bűnösé* vétkes embernek-is világoísá- 
ga , főt azon világa; ugyan-is az Isten  az ö kegyelmének igéjével, 
mint valami törvényben eleibe-adja a’ bűnös embernek, mi légyen a’ 
fö  és idveíségcs jó , mi légyen az ö böltsesége, mi legyen az ö ditsö- 
fégcs kegyclmefségének dicséreti: és így alkalmatolságot kólgáltata’ 
bűnösnek az ötét keretekére, hogy mint kentet, mint igazat ötét 
elmérje, és idvefségefcn ö hozzá ragakkodjék. De nem tsak ezt rsele- 
keki az Isten ; hanem a’ maga kent lelkének általa meg-világo- 
(itotta ezen kegyelemnek igéjével azokat, a’ kik az igazfágnak örékö- 
f i ;  és igy, tette őket az igazfágnak kcretöjivé, kentekké, örömmel és 
vigsfsággal őket bé-tölrötte; Ján. i. igen hathatós kokkal adja-ki a- 
maz örökké, való igétől, hogy őbenne volt az élet % is az a 'k i élet vala,

ugyan
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*z  tW* világafs ágik az embereknek. Nem talál életet az ember 

ö magában, és a’ maga tselekedetei által nem élhetett, a' Éerént a' 
Törvény Éerént: A  ki szokat tselekfi, s  mtllytk tr.eg.irattak, i j  
szak által, mert az ember vétkezett, a* vétkes ember pedig a’ maga 
tselekedetei által nem élhet. Kiben találtatott hát a' bűnösnek élete? 
hanem az IsiEunck Fiában, ama’ Teftamentomnak Angyalában, 
a’ ki IsTEnnek igéjének igen helyefen mondatik; mert az Atyánál 
mi érettünk efedezik mint Szó-fcóllónk,az Isten i-ís minékünkki-be- 
£é lli,’s az IstENröl minekünk ÉólI, ö benne találtatott az élet, mint 
az Isten ortzájának Angyalában, a’ ki, mint az Izraelt a' puÉtában, 
úgy az életnek minden óróköléit eleiről fogva vifelte és vifeli, hogy 
azoknak életek abban légyen, a’ ki tökéletes és egyedül bóidogélcc.

Ha azért nézünk arra a’ rilágofságra, melly tétetett élőnkbe,az lé* 
£cn az embereknek világolságak, a’ ki IJien Őrt zajának Angyala, az' 
Atya ditstfégének fényejségt, és az ö f  (mélyének ki-metzett bélyege. 
Sid. i. még pedig úgy, minta’  fiegény bűnösnek élete ; ugyan-is az 
Istennek az életröl-való beÉéde, a’ melly egyedül ö benne vagyon, 
melly mingyáráft azefet után hallattatotta’ Paraditsomban, meg-gyuj- 
tatott lámpás-volt, mcHy által Isten viÉÉa-vinné a’ bűnéit az ördög- 
nek fiólgálatja alól, a7 maga éolgálatjára, a7 mint maga az Isten meg
ígér te »Mós 3. Ellenkezéfl ferzek te közötted, és az A ffőnyi állat kö
tött ; a' te magod-között és annak magva-között az a z : meg-Éentelera 
azaÉ íonyi állatot, es az ö tölle Éüfetendö magor, a’ kit én hívok 
az örök következésnek vigora Éerént, hogy az d  fen t mag meg-r on
taná a* kígyónak fejét, melly igé étnek ki-adattatásában a7 Kegyelem -' 
nek eeconomií\z- is fel-állittatotr az emberek között; hogyhogy nem 
élet tehát az a7 M a g , a* melly meg-töri annak fe jét, a* kínéi a7 halál
nak birodalma vala ? hogy hogy nem világofság a z , és az Isten fiere- 
tetinek fö-Éerzöje, az lstenben-való örömnek és a7 jó ’ s tsendes lelki- 
cfmérecnek világofsága? a7 ki a’  halálnak és bűnnek el-rontója, melly 
máfutt nem találtathatik, hanem az élet világofságában: de úgy 
látjuk t hogy irt annak az igének példáját-is fel-találjuk j hogy a7 mel- 
lyek arról a* magról, Isten és emberről mondatnak , tulajdonképpen 
néznek ollyan Éemélyre, a' ki Jéhova, mint az eredeti nyelven va
gyon» volt hát az Istennek F ia , ez a’ Jéhova inunái a7 kezdetben

élei a*
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éjer a’ fiövetkezéfrc nézve, volt világofság az ígéretnek be€éde, és 
a’ hitnek kike által: ez itt a’ £ent Dávidnak-is világofsága, melly 
meg-világofuorta ötét az ö lelki-eíméretibcn. Ha azért a’ £  Dávid
nak illyen világofsága támadott ezen világofság által; mennyivel in
kább lehet világolságok azoknak, a’ kiknek az igazfágnak napja fel- 
támádott, Mai. 4. az a z : a’ kik az igazfágnak Éerzöjét meg-adójával 
látták, és az Evangyéliomat ö tölle hallották.

Végyiik-fel m ára’ fóliásnak formáját, midőn azt mondja: AzUr 
az én Vilőgofsígnm, kétség kívül azt láttatik mondani, az Istennek 
dirsöfége, énnékem ki, nyilatkozott ’ s meg-jelent, mellyet Bemeim
mel láttam , azt a’ ki lett Istentől höltscség, igazság, fentség és 
váltság iRpr. l> világofság azért az, a ki meg-vi/ág-jitott minden e 
világra jöttét Ján. 1. mellyhez a ki folyamodik, fetétségken nem ma
rad, mert az a’ világofság, meily meg-világofit, ö bennek marad, 
ezzel dicsőíti a’ £ Dávid azt, a’ ki jéhova, világofság. De úgy lát
juk, hogyne a’ , féhovának tulajdonirtadk £baditás-is,. Világofágom 
és fiabad.tóm. vagy a’ betűnek ereje ferént: idvefégem , foly ez a* 
világosságból, inért az-is kegyelemnek nem terméfetntk világofsága, 
néz itt a’ Próféta a’ kegyelemnek munkájára , a’ mikor.a 'földnek álnak- 
fúga el-vétetett egy napon, Zak.9 ene nézve az ö utolsó favaiban 2.Sam. 
a j .  á g á l ja  az Istennek Éövetségérollyanformában, mintha az Isten 
Teítamentomban adta volna ki néki, hogy az Ö te/lyes idvefsége, 
és minden gyönyörű)égé akkor telik-bé, mikor az IJíen az 0 házát 
nem tsemetézteti. Holott-is néz arra, 9' kit itt idvefségéuek nevez, 
annak az Ígéretnek bé-tellyefedéfére nézve , hcllyeíén mondhatja A’ 
Jéhuva az én id v e f égem, mindazonáltal tökéietelebben mondhatják 
azok, & kik az Istennek mindé gyönyörűségeit látták, Éemléltéka’ Kris- 
ftusnakÉenvedéléit, a’ mellyeken tanult engedclmefséget, hagy lenne az 
örök életnek fierzöjeaz ö néki egedelmesktdöknek Sid. 5. A z  Isten Evágyc- 
liomának engedelrnére-v2ió hajlás lemmi nem egyéb azért, hanem a’ lé
leknek azt mondani: Az Uraz én világofágom, az Ur az énidvefségem, , 
a’ k i , a’ mint meg-igérte nékemaz ötök igazfágot, meg-isfccrzette, és 
énnékem ö benne-való disekedésemnek alkaimatofságát Éerzett* > a’ ki 
az '6 fieret étit ki Öntötte az én fi ivemben a' fient L ílekáhaf mellyel énne

kem adott, melly által azt kiálthatom Abba, az az: fierelmts Atya Róm, S. 
xaellyet midőn a Próféta clo-ád, melly nem tsak az hívőkre, hanem a*
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igazság be£cdének hallóira-ir tartozik; biz*nyfágotté£en, fio gyö  lé
lekben eleve el-látta, mit fogna az Isten cselekedni az ö népének örömé
nek tökélletefségre-való vivésében, mit fogna fcóllani az öbékefegek 
ie , és az Isten Ekléfiájának minémü öröme fogna lenni abba az időben.

Második nevezetes fóliásnak formája a’ Prófétának az Istennek 
ditsöitésében ,az Uraién Hetemnek erősége ;  a’ betűnek ereje, ’s tulaj
don jelentése fcerint, *  Jéhovsaz én életemnek Vára, vagy az én Vá
ram életnek Vára. Az eredeti nyelvben ollyan £óval tetetik e’ ki, a* 
melly ollyá erős lakozásra kéíittetett Várat téten, a’ mcllyben valaki 
lakik, fenkitöl nem félhet, ugy-roinr: a ’ melly mindenfele eröíségck- 
kel m eg-erösitetet^s erre nézett a’ forditö-is, hogy cröfségnek fordí
totta. A z  Isten»^Btz erős Vár, a’ ki Sóit. a* , idvcfségnek Várának 
mondatik. sM ós. 1 1. Szent jégnek Várának, az*az :azö  népének ol
lyan eröl'ségének, melly nem tefti,*$ földierőfség, a’ maly hirtelen el
bomlik, él-romlik; hanem a'minémür ábrázol-vala a’ Templomnak 
leg'ficntségesebb ré£e ,  mellyben hellyhcztetett vala a’ £övct ségnek Iá. 
idája,- ene az cröfségnek tekintetire nézve mondatott, a* Tirusnak vá
rosa tengernek Várának, Esa. z j .  ez az eröfség tulajdonittatik a’ Jé - 
hovának, A' Jébova az én Váram. Mondja ezt az £ent Dávid ollyan 
tekéntetre, hogy t. i. ö tsak egyedül az Istenhez raga£kodott, az öe- 
gé£ életét ö reája b ízta, és azt az Isten örökkc-való őrizete alá vette, 
mcllyköriil tüzes kö-fal gyanánt vagyon, úgyhogy, azö életének fém- 
roi-is ne átthafson. , Nera-is ragafckodik fenki-is hijában az Istenhez; 
mert ha valaki az Istenhez ragazkodnék, és az Isten annak gondját fel
nem vállalná, vagy fél-vállalván gondját nem viselné, így az isten 
életnek vára, lelki életnek erőssége nem volna, azért vagyon £abad- 
sága az őhozzá follyámodónak azt mondani: az én Istenem az én éle
temnek erős Vára, melly £erint, nemlchet,hogy azok meg-ne tartafsa* 
nak, a' kik hozzá folyamodnak.

i,  Réf. A z illyeténnek vagyon azért a’ £«nt Dáviddal illyen ditse- 
kedése: Kitől fellyek, kitől rettegjek ? mintha mondaná: nem-hogy 
félnék, mint valami cröfsen rocg-ijederr,’ s kétségbe efett em ber; sőt 
rettegélém (intsen, elmémnek íemmi meg háboradását, le-bocsátkozá- 
sát nem érzem-, jól-lchet sokak állanak környüjöttem , mellyek en
gem rettegtetnek. Sóit. 18. azt mondja; Környül-vöttenek-vala enge- 
met az halálnak kőtelei, a' pehltiak kőtelei vet fenek- kör nyúl engemet,

i  élőmét

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



4 9 ( 0 1 »
tlomet vették-vilt a' hálálnék töreti mini azáltal az Ürbez kiöltit* 
tam, és meg-balgatta az én fámét éz ö Templomából, is az énkiáltásoié 
az ö füleibe jut itt.

Ú gy látjuk azért, hogy a’ fent Dávid ezen nagy ditsekedését, 
n e m a 'telYt világi dolgokban hcllyhezteti, aká/minétnli állapotában 
€ólca légyen; mert kétség-kivül a’ félelem rajta vala akkor, mikor Saul, 
dárdájával a' falban akarja vala fegezni-, i Sam. 18, íél-vab, mikor 
Akimélek Paptól a’ Góliát fegyverét el-vitte vala, holott a’- kent 
kenyerckec-ts meg-évé, i Sam. 2 1 . mcg-ijedett vala akkor-is, mikot 
a' Nátán Próféta meg-féddette vala, 2 Sam. 12. hanem kétség kívül 
néz a’ Próféta az Istennek kegyelmeire és Ígéreteire, mell y Seri nt mint
hogy majmát reeg-nem tagadhatja ; úgy nem le h fl|  hogy ö-is a’ ke* 
gyelera dolgában meg-tsalítkozzék: Ugy-is felemelkedett vala e- 
zen Istenben való ditsekedesében, mintha a* vá lu ig  munkáját mát 
fecmei előtt nézné, mintha a' Soros Éólgálatnak járma már régen a’ 
fcentek Éenteit el-rekefitö kárpitnak el-hafadásával el-rontatotr-vólna, 
mell yb ól úgy látjuk, hogy az CJj Teílamentorai időnek Semlélésére u- 
gyan el-kéfeíttetett-rólt.

Nem félt és nem rettegett a’ í .  Dávid az ö lelki állapotában; mert 
ha gondoljak az 6 Teftamentomnak el-vifel hét etlen igáját, at Ugyan 
gyakorta eleibe-állott; mindazáltal annak az oeconomianak rendiben-is 
olly ditairettelemlitretik, hogy máfoknak-is mint egy például tétetik* 
ki a’ követésre, azért az-isel-vifelhetö vala előtte; mert nem annyira 
kemléli-vala azt mint árnyékát, mint el-molandó példázoló dolgot, 
hanem figyelmcz-vala annak mcllységes és titkos jelenteiéire: innen 
vagyon az-is, hogy valamikor üldöztetéfek alatt forgott, a’ külső 
kenvedéfnek példájában a’ lelki dolgokra fordította elméjét, és Ment 
annyira könyörgött külső Sabaditáfáért mint lelkiért; annál inkább 
hát azok a' kiknek fél-támadott már a’ világolság a’ íctétscg után, mi
től felninek 's mitől rettegnének ? mert az Istennek Ekléfiája ugyan 
ki-téterett egy theatrumra a’ fok tníakodáfoknak, az ürdóg-is nem 
áll cl a’ maga oiSága mellől tsak alattomban minden hartz nélkül; 
mindazáltal ott fints félelem, ’ s ncm-ís lehet, mert a* léleknek ere
je az hívekben gyözedelemre nyiUtkozik-meg; máfik az, hogy az 
híveknek mint egy privilégiumul adattatott, hogy a' Kriiiuféit fen- 
Vcdjcock, mint a’ f .  Pál Apojifi ditsektdik vala a' fe&vedijekben, tud

ván
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v in  begy 4z 8 néki HkeJ?ges\tiiréft nemzene Rom. $, Sőt olvzísak »J i o f ?  
»' Tanács clöl örömmel mentek-el, begy méltóknak ítéltettek d  JKriftv- 
sért-valá fenvedésre Tscl. 5. Nem áll hát az híveknek áílapotjol: 
° l ly  gyenge fondamentomon, hogy a’ félelemtől d-nyomattaisanahi 
agyhogy, még az halál árnyékának völgycbcn-is ez? kiálthatják ragy 
örömmel.: Nem felek •, mert az Ur az in életemnek trjifiége.

Tudomány
af kegyelemre fel-vétetett, 's már meg-világoftttétott igaz bitit em

ber, az /fennek idveziti seben, ’s kegyelmes oltalmazásában, teljes és tö
kéletes bizodalomban, ’ / bátorságban vagyon. Vilájros ez a’ letzkéböl 
és ennek az egé£ Sóltárnak tzéljából, holott az £  Dávid oilyan bá
torságban helyhezteti magát, a’ mcllybcn fcmrait-is nem félhet, 
mert az Isten fiövétneket gyújtott ö néki, és az Ígéret áltál meg erő
ltette idvefségeiránt, mivel az öidvezitcsénekörömével meg-vidámi- 
totta, honnan bátranf ólhat Hlyen módon: Kitol féljek, kitől rettegjek ? 
holott az Isten oilyan eröfségem , a’ kieröSakot fohancm fcnvedher, 
énnekem pedig lakozáfom ennek oltalmában vagyon. Kétség kivül 
ezen fundUmentoraon ditsekedik-vala a’ £ent Pál Apoítol-is Rom. 8, 
Kitsoda fakaft-el minket a' Kriftus f  ereimétől, nyomorgatáfé, forott- 
gató keferüség-é. üldözés-é, ihség-é, mezítelenség é, avagy fegyver? 
Jöt mind ezekben á’ diaJalmafiknál feljebb valók vagyunk az által. a* 
ki minket feretett, mert én bizonnyal el-bittem: hogy fen?élet, fim  
halál, fim mélység, fim  magefság, és femmi egyéb teremtett állat et-nem 
fakafthat az IJtennek pereimétől, melly vagyon ti mi Urunk f}. Kriftus* 
bán. Ki vádolhatná hát az Istennek válafopttit, k itoda kárhoztat
ná azokat, a’ kikért a* Kriftus meg-hólt? ez a’ Híveknek tökéletes 
bizodalmok. Jeles argumentumát (ot fundamentuma okát találjuk en- 
nek-fel, az Istennek az ö kenteivel kötött követségében, melly olly 
mozdulhatatlanul á ll, hogy az Ifién jó l tudja kik légyének az övéi, 
aTim . z.és valameddig annak a’ következésnek petsétje fel-nem bom
lik ; lehetetlen hogy az hivcknek-is félelmek lehefsen , merta’ Jcfus- 
nak vérével petsétcltetett-meg, a’ melly foha-is h o n ta la n  nem lehet. 
A zt olvafsuk aSam. J. hogy midőn Dávid Jctofálemalá ment-vólna, 
hogy azt meg-végye, azt kiáltják-vala a’ Jébuféusok a’ kik lakják-vala 
Jérusálemet ’s ahoz tartozó Sión várát: Nem jö fif  ide-bé, hanemha 
elöf őr le-vágod a’ vakokatés/ántákatmert azok-is azt mondják: Nem j$

d i  • ide-H
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Me-ie Dávid. A n  írják a* Kabbinulok erről, hogy ezek a0 fanták es 
Vakok* vóhanak két állóképek* a’ kik köziül a’ vak, ki-ábrázolra 
1  jakot i a* kinek Géméi venfegében mrg-homáljosodtak vala; a* maiik 
fant a iá ábrázolta fákóbot, a ki az A ngyaltal-való tusakodásból nieg- 
láiltült-Vala: ezek a” képek Gijokban hordozták azt a’ követsé
g e t , nlellyet kötött-fala Abimélekkei Ábra hám az ígéretnek földén* 
’í annak az esküvéfntk ereje tartóztatta Dávidat a’ Sión Várának meg
vételétől, rnelly Abimcleknek maradékáé vala, mindaddig, míg azok 
a* képek fertn-állariának, hanemha azért azokat el rontaná, és ig*a* 
Éövetség fel-bomolna, nráiképen nem lehetne azt Dávidnak meg
venni^ Hogyha ez igaz, és íllyttagy bizodalmok volt ezekben ar 
Jébuséufoknak; mennyivel hát inkább aZok mit rettegnének, a' kik 
a’ kegyelem követsége Gerint* hit úttal őriztetnek az idvts ségte * 
tmily meg-jelenéndik az utolsó idolért. iPét. I.

Tartsd-meg 1. A ’ kik az igaz hit által az igaz világofsághoz rá- 
gaGkodtak, és az Istennek idveíséges kegyelmeire mélióztattak; azok 
az Istennek kegyelméből ag y  taníttatnak, hogy az Ö veGctscgekfe 
vi££á neta cinek. Nem hijába-való az igaz hit, mefly az idvezköt úgy 
m eg-fogta, mint ják ó b , amaz hajnalig ö vélletufakodó ínén Angyg- 
lát i Mos. j i .  Nem hijáöa-valók a2 Istennek mindéit ígéretei, meU 
lyekkel az ember még a’ kétséges dólgokban-is támogatja a1 maga re
ménységét, mint a' G. Dávid Góllitja-vala a’ maga lelkét,ezt mondván; 
M iért hagytad-e! , oh in kikent, megadat, és miért lu/bnga/Ef éti bennem f  
várjad az Orat, mert még én hálákat adok ö néki, mert o az én ortzám- 
nak me*-£abádítója és énnekem Iflenem Sóit, 4 1 ,  Igaz dolog Ugyan az* 
hogy a nit nem mindenekben egyenlő mértékben ’s gradusban vagyoni 
vágynak az hitben tsetsemök, vágynak fel-iérd ültek, meg-álllpödtak « 
mi it példának okáért, nagy Vala az Abrahámnak hite* a’ ki azért min
den hívőknek Attváiuk-is neveztetik Kom 4. N agy vala á* Jóbtiak* 
a’ ki az ö kinnvai közöt-k meg-ma^ada az ö ártatlanságában, jó b  i 3, 
máiokban-is , *  kikről az Istennek lelke emlékezetét h igyorti a* kik
nek eataUgafsix. Ic-irta t. Pál Apoll, Síd, tr. Sőt még azon egy ember
be i-is, nem mindenkotcgycnlö-képpert vagyon; némellykornagyobb, 
hénaellykor kil’sebb, némellykot nevekedik, némellykor meg-fogyat- 
kozik, mint a’  nagy k í sír retek beit’s terhes vétkekben Gokott meg-es. 
<ii« mint Dávid majd mint-egy kételkedésre fokad-ki * mikor az ö ter

hes-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



4 $ )  0 ( 1 1 *
fiés bűnei gyötn'k-rala az ö lelke ismeretit. Bizony a’ £. Péternek hí- 
te-ij Éíntéft eUfogy-Vala v hanemha édes Ídvezítönk könyörög-vala é- 
tetttfw L ú k .iz .  Mindazáltal úgy kell fel-venni, ámbár illyen rálrozó 
éráin/sál légycnek-is az hitnek, racg-marad mindazáltal az ö tcrmé- 
feetiben* és annak ha tsak kitsíny Éikrája-is cl-nem alu£ik, ámbár ki- 
tsíny légyen , ámbár légyen mintegy fnuííár m ag, még-is nem Éakad-cl 
attól* a’ kitmármeg-fWgott* mert meg-marad a’ tellyesbizodalom.

11. Nagy boldogságba hellyheztettff hát az Isten a’ maga híveit, 
t* kikre tél-támaÉtorta az igazságnak fényes napját, azok járnak ol- 
fyirt világosságban, finelly idvefsegnek, igaz hitnek, és minden mén. 
tiyei kegyelemnek ígaZ világoísága. Ebben a' boldogságban pedig 
akár a* belső akár a’ külső álspotot nézzük, mindenikben Éemicihcr- 
íii azr* a’ mit másképen nagy kívánsággal kívánna az ember. Ennek a’ 
boldogságnak pedig tellyes örömét, nagyobb mértékben oEtogae- 
ja Isteií, az U j Teflamentömban, mint az ő-ban; mert az-is ámhái 
Volt kegyelemnek Oeconomici * mindazáltal árnyékokkal vóít bé fedez- 
tetve, ’s a’ hit-is fok nehézségekkel tetheltetett* úgyhogy ,az em
bernek nem i s i t «’ maga tseiekedetcí vóítik 6am adásában; naüim 
á4 másci-is terhelték. Innen írják a’ Rabbinusok, hogy az Atyáknak az 
Ö fiaik vétkeitől kámot kellet adniok tizen-hátöm eEténdéig, a’ m ell/ 
idő alatt* hat-£áz cizenhárom parantsolaíokra kellet mégr*-tanitáni; aZ 
idő el-telvén, tíz Sldó ferfiat hivatván* fiámof adták aZ ó halkról, végre 
bálákat adVárt, hogy fd-£abdulfak fiaiknak vétkei alól, fogadást fogad, 
tak , hogy az ö fi <ik tovább-isa’ jó tselekedetekben növekedjenek, a z . 
ért-is mondatnak ok a’£oro$ feólgálat nak járma alatt élteknek. Ma pedig 
ZZ Uj Teft-ban az Atyáknak áron ideig-fcíettmimsé oflyan Éóígálatjz 
a* lelki-efméretnek, hanem egét állapot jók az híveknek boldogságnak 
*S idvefségnek állapotja. N agy jót n yéfh átaz  az Istentől* valaki et
te a’ kegyelemre méltoztatikí meg-fiveii ez azt a* kintset, meIlyet d  
UpÓ eUnem lophat, és d  tasáa men nem emifjket. Mcg-nyeri azt aZ 
örökséget* mellyet ioha ebnem Veéthet; ellenben, íiagy jót vc£t az- 
t í, a’ ki ázt d-ve£ti; mert ámbár bövrilködjék.is Világ ácíirit* de meg
esik , hogy a’ telt» bőség* légyen lelki fiükség*

111. Nem lehet e 'íc iiru ^ z  Isten híveinek olíyart llíipotta jutni, 
bogyzzötzéljoíctólcl-efséekj olly várba nyiigofenak ők* hoey az el
lenség ahoz közel le.a mehet • ha a* leki-csmctct tzitilja az Isten.
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•ekitéíö-fóki eleibe, és a’ Sátán-is elö-aíí forgatván »’ Törvénynek rét, 
tcntö fententii\íx.; meg-raenckedik itt-is az igaz. mert minrdjárist a. 
pel/ü a’ Sinai hegytől, a’ Sión és Thábor hegyhez; a’ Törvénytől a» 
Evangyéliorahoz; az ítéletnek feéki elöl, a’ kegyelemnek £cki eleibe, 
cs így az életre talál, és a’ világosságra akad, N agy emlékezete vagyon 
ebbé »' Dáyidnak, az Istennek £ive£erint-való emberének; azö  bűne* 
iert törvénybe tzitáltatik, lc -iilaz Is t i*  a' törvény Székbe, bal keze 
felöl vagyon Móses és a* Sinai hegy; jobb keze felöl a’ Mesiás és a* 
Thábor-hegve; Nátán Próféta, a’ Sinai hegytől olvafsa a’ Móses’ táb* 
Iáit • ezt mondván : Az Istent és felebarátodat tcllyes erődből és tehet-, 
sínedből kellett válna fé r  ttnedlvzMyó tselekcdted-é? jaj teneked Éegény. 
nek > vétkeztél az Isten, és felebarátod ellen, halálnak férjfia vagy. 
M it mivel a’ íegény Dávid ? Éivébeo m egrém ül, nem-js tagadharja, 
mert vétkei nyilván vágynak, kétségben vagyon egét dóiga: ha a’ Si- 
rai hegyre tekint, és Mofpstol kérd tanátsot, ott ké£en vagyon a’ kár- 
haztató Sententia; fordul azért a’ Thábor hegyére, fél emeli fcemeic 
a ’ Sionra, k sh tih f» felkent* ö Kriféusét Királyságra, Sóit. af. A z 
honnan ki küldötte az birodalmánakp áh zaját, Sóit. i ío. és azt mondja; 
Könyörüli Uram ín rajtam, d  te irgalmasságéi f  érint, d  te irgalma)sú
gódnak /ok s ága £  érint, töröli-el az év bűneimet, mofs-meg er,gemet isóppal, 
is énJtépen meg-tiftulok; Sóit. 5 1 . Nézd ei-hár, mclly nagy örömet talál, 
mclly nagy vigalságot feerez magának: Uram teüyes fivem fo lferetlek 
tégedet, d  te törvényed az én belső régeimben el-rejteteft. Sólr. 1 19 . A ’ 
£. Bernárdról Írják a’ Hijferieusok: mhipn halálos betegségbe efett- 
vólna, az ö elméjének el-ragadtatásában, látta magát az Iscen-itélö- 
ficki előtt állani, jelen vólr »’ Sátán-is, a’ ki ötét fok-képpen 
vádolja-vala: mikor már a* Sátán el-végezre-vólna a’ maga £avait,azt 
feleli ö-is nagy bátoisággal; meg-vaUom, nem vagyok méltó f s  magam 
érdeme által nery nyerhettm-el az örök életet» mindazáltal az én Lí
rámnak kérjulsa vagyon ahoz, úgymint: a’ fitfiju/ta,és a'Szenvedés
nek érdeme. EgyikkeFmagameg-clég£:k,’ s» ’ maiikat nékem ajándékoz
na, mclly £crinr én azt magamnak tulajdonítván, kétség kivüí meg
yein £égyenittcten): mclly feavait hallván d^Sátán, tneg-feégyenül, el- 
megyén, és a' gyűlés elbomolván al / .  Bemard-is magába tér. M it te
het hát ott azhálál-is, azhol egyebek nem árthatnak ? bizony nemhogy 
kárt tenne az hálál, sőt ollyan nagy jót áilic-fel az Isten £enteinek,
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fcéllyet teílyei életekben kívánva kívánnak* nem esik h it  azzal-el i ’ 
tzéicol, »öt az által mégyen a’ kívánt tzélra.

Uigafit. VigaÉtalás nyujtatik hát itt minékiink, minden-némii 
ínségek és kcíérüségek ellert, mindenféle üldöztetések, és háborgat* 
tatások ellen, hit által élünk az Istennek kegyeiméből, és uár az Is* 
ten annyiraelövitt bennünket, hogyídvefségünk dólgábS bátorságban 
hcllyheztetctr: raeg-efik ugyan az gyakorta, hogy az Híveknek a’ béli ö- 
fömöket meg*tílégyiti az Isten kcrerüséggel, de ának-is jeles okát találjuk 
az Isten» kegyelemnek £»r/«íábah, t. i. hogy azHivek annál inkáb el-ké- 
Éitrettéísenckaz álharatolságra, ’s atínál eröfsebheknck találtafsanak. 
ibeg-efikaz-is, hogy onkoj azt gondolnák, hogy ók lég keményebben 
állanának az hitben, és mintegy tellyes bizodalömal vágynak, az Isten 
meg-mozdirjá az Ö fundiítr.entomokit, tfgyhogy kénfeerittetnek ezt 
kiáltani: Uram tárts meg-minkei , mef 't ef-vtfiiitiK, Mát. 8, mindaz» 
által az IsTENtick ezen tselekedctei által t i  Hívek tsak gyako
roltatnak, hogyannal inkáb alkalmatosok légyenek az Ö néííok le
tetetett kíntsnek oltalmazására, és végre minden kifirteteken által- 
liiehvcn, úgy röondhafsák nagy ditsekedéfsel; Én ama' nemes hartzot 
iti'g-bartzoltam, fut a [ómat et-végéztehi, az Hitet megtartottam, vé
gezetre le-titetett ’ s a* t. a*Tim. 4.

Ti fit ütik hát minékünk mind ezekből éti 
í. Légyünk állhatatofok, légyünk eröfekaz Hitben, nehogy** 

tfti világofságüflk íctétséggé váljék * ne hogy aZ idvelségnek várából 
ki-rekeítefSunk, ez a’ kegyelem , mellyre óhajrozunk, ez az örökség, 
inellyet kivárnunk : hatörténik*i$hogy a* mi hitünk gyengélkedjék*n« 
botsátkozzunk-d alatta > hanem igyekezzük azt meg-eröfiteni az arra 
tartozandó e£közökkcl, úgym int: az Istennek bestédet buzgóságo- 
fan halgafsuk, mert miképen hogy az igaz hit, az Ijlen igéjének hal
lásából far mazik az fiívberi, Róm. i o. úgy bizony az által-is nevelődik 
inint a’ tsetsemö á’ tejjel. Erre néz a* i .  Péter. íLeV. 2. Mint moftan 
f  uletett gyermekek, az Ifién befzHtnék tifita tejét kívánjátok, hogy az 
által növekedjetek. Bizony az hit ollyan, mint az meg-gyujtatott lám
pás, melly könnyért ki-alufilc* hanemha gyakorta olajjal, ogymini 
*z Isten igéjével táplálunk. Éhez tartozikV £üntelen-raló könyörgés, 
melly ben azt kivánja a' kegyes lélek: Uram neveljed a* mi hitünket 
Luk. 1 7. Hafcüös e£koz még az Hitnek cröűiésérc, az Isten ígéretei
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«elr mcg-fontolása; a’ H it ugyan-is az Isten ígéreteiben fandtiratott« 
*s ugyan abhan-is éled-meg, valamikor gyengélkedik. E*t követték a* 
régi 6. A tyák , valakik néztek, mind a Kriítusban-való £abaduláira, 
mind pedig a’ Babilóniai fogfágnak végére.

II. A ’ mi életünkct-is a’ feerént rendeljük, hogy a’ légyen illendő a* 
hitnek tselekcdeteihez, légyen illendő a’ világofságnak ’ s idvefségnek 
álla pórjához: illyekct fecrct az U r , és illyekct fogad az ö oltalma alá, 
nem kell ö Felfégéneka’ magát nagyzó, és engedelmeskedni nem-tu
dó nép. Ékefitsük-meg a’ mi magunk viselését, a’ kegyelcmhen-való 
álhatatolsá^unkal, mellyre hivott minket a’ mi Istenünk. Jar/suk-meg 
0' hitet is 0' jó  lelki-e {méretet, mellyre int az Apóit. iT im . 1 . hogy vég
re midőn elő vétetik a’ £ám-adásnak laiítroma, és azt mondják: Adj 
Jámot Sáfár 0' te fafarfágodril\ mert nem lehet jé többi fafár. Luk. 
16, halhafsuk utánna, ezt az örvendetes fententiít :  Jó l  vagyon,jó és 
hiv fó liám , kevefen voltál b iv , /ebre bizlak ezután, menny-be 0 te 
Uradnak örömébe. M át.

A L K A L M A S Z T A T Á S .
Eddig vágynak ezen £. Letzkéböl az én tsekely be£élgetéfim, mel- 

lycfcet hogy kevés tóval alkalmaftaisak ez , Urban tsendeíenel-nyu- 
godott nagy emlékezetű Méltóságos G ró f Ut-fira, Méltóságos G ró f 
Széki Teleki Sigmend Ur-fira, az idő és az alkalmatofság kívánja’s 
nem-ij mondhatja nékem fenki, hogy az ö idejére nem fiabattathat- 
nak e’ Letzkének £avai, ha velem együtt jól mcg-fontolja az ö halá
los ágyában mondott £avait, mellyck bizony nemmáíbnnan, hanem 
a’ lelki világofságból £ármaztak; úgyhogy, midőn e g y , nyavalyáján 
igen kefergö kérdezkednék: ha valaki hallaná-e annak a' Gyermeknek 
Ja va it  ? azt felelik néki: nem hallok gyermeknek Javait  ? hanem valami 
fá z  ejtendös embernek Ja va it hallem. M it itél£hát Kegyes Halgató, 
vedd e£edbe következő havaimat. A z én tanitáfomban három neve- 
letesdolog adtaelö magáti úgymint a’ Kegyclemre-való meg-világofo- 
dás, a’ Hitben-való eröfség, és abból £ármazó Alhatatoíság, bizony 
mindeniknek tzimerét e’ koporsóban láthatod. Az Ur 0’ f i  hova vita- 
gofitotta.vélt-meg ötét, bizony úgy mint a’ kisded Sámuelt, a’ kitsu- 
da, mint gyönyörködött a’ £. Könyvnek olvasásának halgatásában, 
löt máfokat-is ferkengetett, méltán mondotta hát az •  halálos ágyá
ban : Az Ur 0 1 ín Világa fságom és idvefsigem,hát ín kitolfelnik? AzÜr
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az ín Páftorom, szert én femmiben meg-nem fogy átkozom. Ha í iz  
ezer népek engem környül-vennének-is, tssk az Ur tenne én velem, femmit 
fém félnék. Rejtsd-el a te törvényedet az én fiivemben, és adjad hogy az 
én lábaim a' te törvényedben járjanak. 1 Ilyen kegyelemre áltai-menr. 
Istentől mcg-világoíittatott Kisdedet femléltek hát e Tétét boltban 
Kegyes halgatók! Ha kérdezkednék valaki én tőlem az hitnek eröfsé- 
géröl ’s azt mondaná: Vsllyon a'Kisdedeknek vágyon-é hitek? lm-hói 
példában mutatom-meg: ha Jákobban hitnek kezei vajának acok, 
roellyekkd az angyalt meg.fogta vala , imhól vagyon a’ Jákob, a ’ 
ki kínos fájdalmait el-£emlélvén, illyen fokra fokad-ki: bizony ha az 
filent megfoghatnám, el-nem botsátanám mind addig, mig engemet meg* 
nem fyógyitana. Innen fármazott az-is, hogy az ő nyavalyáján ke- 
fergö édes Szüléit igy vigaftalta: Bizony az Ur én bennem a' maga ha
talmát meg-mutatja, és még az Ur az én Atyámnak Házát fel-msgsfi* 
falja. Kérdem hát,valljon nem hitnek favai vóltak-é ezek? vallyon nem 
hitből fármazott az-is: Én idvefségemnek IJlene, jö jj-el hamar az én Jé- 
gitségemre; úgyhogy az ö egéf betegséget’ s életér, nem egyébben 
végezte ’ s töltötte, hanem az hitnek illyen munkáiban, minden fá 
v á : Én Istenem, Én Királyom. Én ifjú fagomnak Vezére, édes jó  Ifié* 
nemi Ha az én Letzkémnek rzélja ferent az álhatatofságotfel-véfem, 
el-hagyna az idö-is ha én azokat £ámláfni kezdeném, mellyeker arról 
fóllott az-ólta, hogy az Ilién az ö befédének gyönyörűségével kez
detre öntözni, úgyhogy bizony méltán mondotta róla, a’ ki mon# 
dotta: Oh bár-tsak eddig tudtam-válna ennek a Gyermeknek ily jeles 
virtufait! Mit mondhatf hát annak álhatatofságáról, a’ ki mintegy 
Istenhez ragadott fivel azt mondja: Ha lehetne hogy itt volna a’ 
Pokol, és ott tsak egyedül az Isten, más felöl a’ M enyorf ág minden 
féle gyönyörűségekkel rakva; Én tsak az Istenhez mennék. Ki fekfik 
hát itt e’ létét bóltotskában? bizony az, a’ ki azt mondja vala maga fe
löl : En hs meg kalok-is nem félek ; mert jó l tudom, hogy az én lelkem 
az Istennek ortzája eleiben áll. Oh nagy Istenhez való ragafkodás! 
Oh léleknek lstcnben-való nagy meg-nyugovása, ki ne kívánná az 
illyennek halálával meg-halni? áilyon elö-bár, a’ meg-élemedett hi
tetlen , fálljon fembe az igazzal a’ vetekedéste; e’ meg-félel az ö 
nagy hitéről, meg-felel a’ kegyelemről, melyre Isten ötét méltóztat- 
U ,  mert yalaacLlyckct hallott az Istentől, úgy forgattak kincs ágya.
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bán elöttd, mintha mind elméjében lőttek-volna, azért-is mondaté 
áldáft az ötet arra ferkengetöknek; de vallyon az hitetlen nőit felelhet
ne néki» alig hi£em, hogy egyebet, hanem azt:O h boldog, a ’ kit Is
ten erre mcltóztatott, lm leél Végyen a Gyermek, » ki fá z  e ftendo í '
korában bált mag. Esa 6 c,

Mivel álljak elötökbe hát, Méltófágos G ró fU r, ’ s Méltóságot 
G ró f A ££o n y! a’ kik ezen előttetek fekvő kedves Fiatoknak halálán 
keseregtek, vallyon nem e’ rala-é a z , a’ ki az-ö jeles maga-viselésével, 
körüietek-való nyájas hizclkedcseivel minden- liánon gyönyörködtet 
vala? Vallyon nem erre néznek vala-c’ ez Háznak Éctnei? Iméeztké£i- 
titek-vala arra, hogy a’ világolsághoz vlágoíiágot (terezze, erre néznek 
valaa’ ti kémeitek fiumeien, ezt féldtek-vala mint drága kintset,e’ val* 
difié, e’ vala ékefsége Mélcóságos Házatoknak, e’ tölti vala-bé, az-ö 
gyakorlásával e’ Templomát, er kifirget-vala, mikor ki-mentek-vala, 
’ s mikor bé-jötök-vala, ugy-hogy ngyanmeg-rólt az Udvar, meg-tölt 
a’ Ház, holott az ötét követő tanuló Seregetskéivcl meg-állapodort. 
De óh keferix halál? óh fiomoru óra l melly hirtelen el-változtatá a* 
gyönyörködtető napokat, raeg-firathatatlan órákra, melly nagy ho
mállyal boritá-bé Házatokat, melly meg pnfititá véle ékeskedő Udvaro
tokat,melly hirtelé el-eséka’ ti £emeiteknek gyönyörüsége,rméel-mond- 
hatjátok kefcrvclen: vallyon vagyon-é ollyan bánat,mint a’ mi bánatnnk? 
el-efett az , a’ ki meg-vigafital-vala, oda vagyon az, a’ kit £üntclen 
látni kivánunk-vala, ki viga£talhacna meg-minket, ki mondhatna Ö- 
römet minékünk? jaj Házunk ékeísége. Ezek keserüségteknek az o- 
k a i, Méltóságos G ró fU r, ’ s Méltóságos G ró f Afifiony ? nem fétál 
előttetek G ró f Teleki Sigmond Ur-fi. Imé, a’ ki ennek előtte játé
kos vetfekkel, £ép maga viselésével ugyan ujjit-vala,’ s nem régen já
tékos theatrumn fióÜtatt vala; jaj moítan £omoru tragédián, fira- 
lomra ’s keserűségre Éóllitott ? A ’ ki ennek előtte £ép be£édeivel ugy
an élcfii-vala, jaj meg-hidegültek ajakai, 's ncm-éóllh«t? meg-kötte- 
tett nyelve ’ s tsak halgat, óh keserűségnek oka, óh vidámság hol
vagy ! Vajha azért valaki vigafitalásnak békédét adharná az én fiá- 
jamba, hogy a’ ti feiveteket fel-emelhc-nétn, és aT fiomoruságtól, ha 
tsak valamenyirc-is cl-vonhatnám! im ha találok valahol, egy-vigafir»- 
Jás ez: hogy a’ kit Istesi a’ ti Házatokból kivánt, úgy adhattátok a' 
mint ö Felsége kívánta, d-kéfrteuétck vélt ötét, jól-lehct mástekin- 
i * telte.
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tfetfe;de a* U r inkái) fietett, és az ho££ú tzélt meg-rövidítette. A zt 
kévdem, kérlek : Ha ez előttetek fekvő, az ö beteg ágyában azt találta 
volna mondani: Imi az Isten hív engemet magához; vallyon radlyik 
mondotta volna: én nem botsát lak - el tégedet. Bizony irigység volna 
az, ha valaki valakit naeg-tartóztatna az ö boldog végének el-érésé- 
töí; úgy godolom azért, azt feleltétek volna: Az U r nyugofsan-meg 
idei Fűim  ! igv-is hát nints egyéb út, hanem a’ £. Dáviddal azt mon
dani : Meg-nimúlok, nem nyitem-meg az én párnát, mert mind ezeket 
az Ur tsehkedie. De vaiiyon nem mindenikünknek-is az-é a’ tzélja, 
hogy a’ kívánt- boldogságot meg-nyerje, ha ö el-nyerte mi-clöttünk. 
Ne-Iégyünk ollyak mint F.sau, az első-fiületségnek jufsát Sajnálván, 
sőt vallyon nem dicsekedéstekre vagyon-é, hogy az Isten ollyan kin-* 
tset talált Házatokban, meilyet magához vett, és többé nálatok nem 
akart hagyni? nyugodjatok meg-hát Méitós. G ró f Ur>’s Mélróságos 
G ró f Afifiony abban, a’ m itjób-is monda, mikor az öGycrm ekeiel- 
vétetének ö tőle: yiz Ur adi&eVilt, és az Ur vette eUís; légyen áldott az 
•Urnák neve éretté, Jó i .  i.

M it fó liák  néktek-is halálában meg-keferedett Tekintetes Nemzete* 
Toldi Adám Uram , ’s kedves édes Nénnye Tekintetes Nemzetes T e 
leki Kriftina A ££ony! H a a’ dolgot egybe-íuramálom, és a’ maga való- 
íágában véfiem, adhatok a* bánatra matériát; életeteknek ugyan gyá- 
molának nem mondhatom, de mondom nagy gyönyörűségének’s 
vidámságának; vallyon nem chez biztok-vala-é. hogy e’ mellett a’ ti 
gyönyörüségtek fel-nevekedik a’ £ép rudöányokban ’s a’ jó erköltsökbé? 
jm ée’ vala példája, e’ vala tzimerekedves Fiatoknak, a’ kirefiüntelen 
nézhet-vala, mint eleven példára. Oh kegyetlen H alál, miért válaíitád 
hát öket-meg egymáftól, miért aáál ezeknek gondot az U j rend-£abás- 
ra? nem kételkedem benne, hogy ha lehetett volna, meg-rartóztat- 
tátok-vólna; dekitsoda állhat-ellene az Ur akaratjának ? igytct£ctt az 
U rnák, ki ment-volt az ö fiájából a’ végső fintentia, ’s nem lehetett 
meg-váltózni. Könyvezhetcd hát náladnálkeyélsel nagyobb, kedves, 
jó példa-adó Bátyádat, Atyád-fiár, Tekintetes Toldi Adám Urfi? oda 
van, a’ kit fel-vettél-volt például, a’ kit követtél mindenütt valahová 
m ent, kitvé££ már például, kire nézfia’ te tanulásodban; jaj £omo- 
rú efeted’ iénki nem rtpara\hit)s. Kedves kitsiny öttse GrófTeleki Gáb
ris Urfi,’ s kedves kisded H aga Telaki KI ára Kis Afifiovyka! a’ kik ennek

a a halálán
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halálán m:g-fe!ittcbb kbmorkodni nem tudtok, im-hól fekkík kedves 
Atyátok-íia, i^léké£iiIe^•menni,a, ki többé vifcha-nem jö , el-mégyen 
a’ k't többé nem láthattok, hagyott nektek gyák ruhát, mellyel műtőt* 
játok az ö előestét; oh kefertiségnek tzimere! óh nagy bánat *

M ind két lineán lévő kedves attya-fiai,Teleki és Betien nagy Úri H á
zak/ melly nagy fogyatkozás lön Úri Famíliátokban, mint kakaktá-meg 
az Isten ebben fénylő ditsöségteket, ’ s vidámitó örömötöket,le-rörötc 
egy Nemes Aga Famíliátok Élö-Fájának, a’ ki, ha le-nem mettzetett-vól- 
na, nevekedik-vala olly rlö-fává, kinek árnyékában bizony fokán nyug* 
hattak-vólna} nem fogyott-volna el ö benne az I S T t n  Házának Daj- 
í 4i v  mint maga mondotta, mikor hallaná mit tselekedett Abdi- 
ás a’ Ptófétákkal, hogy ha az Isten ötét élteti, ’ s tehetscget-ád, bi
zony az Isten Házának Tutora léken, ezt az okát adván: Tsak a* 
tnarad-meg az embernek, a’ mit az Isten ditsöségére ád. Szomorúsá
got hirdetett hát az Isten közterek, ollyat pedig, melly váratlan ’a 
retnéntelcn történek. Oh komorú óra! oh váratlan eset! melly hirtelen 
érkézéi, mikor nem-is reménlenök.

Minek-elötte azért kémeitek elöl íöldbe-tétettetnék, halljárok-mcg 
€omoru káváit, gyákkal bé-borúlt komorú Halgatók, mellyé két ál
talam tinsktek vériekben e’ képpen ád-elö:

i .  Oh változó élet állhatariansága *
Rom lott termékeinek romló vidámsága!
Oh mérges Halálnak mi tulajdonsága!
A ’ kinél nem haknál Ifjúság virága.

jaj melly hirtelen tagaimba lö v i 
E l-kékült nyilait, tegzibe h ogy-tövé ,
Mellynek mérge által életen»’ ci-vövc*
Porban fekvő .teftem már tudja, hogy övé.

3- J* i  miképen kerza nagy keserűséget,
Szomorú efetem nem várt epeséget,

Ja j miként hervaktja a’ kellő képséget, 
jaj teftem nem érez már elevenséget.

4. Nem láthatom immár kedves füleim et.
Nem terjektem rájok bádgyadt kezeimet,

Mert
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Mert Halál fcllege fogja Écmeimef »
Nem bitóm tollasra ezen-tul nyelvemet.

J .  jaj kedves Szüléim, életem virága! 
Miként hervada-el, ki-virágzott ága» 
ja j  nem ragyog fáklyám tündöklőit világa»
Oda van kedvetek’ minden mulatsága.

6. Bútsúzom töltetek, kiket már nem látlak 
Hanem f.ent Atyámnak eleibe várlak,
Kriftus ortzájánál állani kívánlak,
Bútsúzom; mert immár ezennel el - hagylak.

7. Kilíled Szolgátoknak történt efeteit, 
El-hunc Világ’ toknak tselekedeteit,
Ne tudjátok £ámba, (ha voltak) vétkeit,
Ne terhelje az-is gyenge tetemeit.

8. En kedves Szüléim, az I sten meg-áldjon 
Gondviíclés’ tekért bö jutalmat adjon,
A z U r fényes napja rátok fel - virradjon, 
Vigafctalás nélkül foha-is ne hagyjon,

9. Körülöttem-való nyughatatlanság’ tok, 
Előttem forognak fok köny. hullatás’ tok,
Ja j, 1'okÉor hallottam fiirii óhajtás’ iok! 
Nyavalyámon indúlt jajos zokogás’ tok,

10. Imé moftan állok az Ur Jésus előtt,
Sok kiáltáfimra a’ ki hozzám e l-jö tt, 
Nyavallyáim közzül boldogságra fe l-vött,
És igy kérésemre bizony jó vála£t«tött.

n .  Légyen hát a’ Jésus híven vezérlője.
Én Atyára Házának kegyes örizöje,
A ’ gyenge Tsemeték mtg-cröfitoje,
A ’ kegyei életre fel-i* nevelője.

11.  Építse -fel az Ur ez Házat ö bennek, 
Szép Famíliánknak difiéi légyenek,
Kedves Szüléimnek elöttek fénlyenek.
Utolsó tavaim hozzátok végződnek.

13. Kedves Sógoi Uram, az Urnák áldáíit,
* I Tapattalá

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



T a ja £ t íld  «bndenh» maradó javait,
Édes Néném A i ío n y , láfsad gazdagságit,
A z  U i k«gyeímének gazdag gyümöltseir.

14 . Kedves Famíliám, fiépen virágozzál,
Teleki, ’ s Beden Ház az Urban lakozzál,
IS T E N  áldáfiban örökké nyugodjál,
K i gyönyörűségem életemben valál.

!

15 . Én Atyám Házának kedves hü ió lgaí,
Az I sten m eg-áldjon kik vagytok tagjai,
Kik elő - mentemnek íives munkáfai
Voltatok* légyetek I s t e n  áldottak

i<5. M eg- hidegült Teltem tsa'k nyugodalmat vár, 
Mellyen a1 föld gyomra im leien erős zár, 
Koporsóm hajlékát fogjátok hát immár,
Lékem ért a’ Jésus maga lett kedves ár.

17  Nyugodjál, azt mondjuk, mi-is boldog Lélek, 
lm  bátran mondhatod íemmitöl nem félek, 
IS T E N n e k  előtte nagy örömben élek,
MÍHdcn ditsöséget előttem €emlélck.

18. M enny-bé boldog Lélek te nyugodalmodba,1 
Néked kéííttetett fényes hajlékodba,
M eg - hidegük telted e’ kis koporsóba,
Mennyen Ítéletig a’ földnek gyomrába.
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Z okogo P a n a s z ,
Mellyet

Ama" kedvefséggel kevés idejig illatozó egy pár Virágot^ 
káknak, életeket tsetsemöi ártatlanságban egy napon 
el-végzö, két Egy-teftvér Úri Kisdedeknek, ugy-m int:

Méltóságos Ifiu Gróf Széki
TELÉKI GÁBOR
Uríiatskának, és Méltóságos Széki
TELEKI KLARA

K 1S- Afckonykának meg-halalazáfokkor;

Ama’ sűrű febekkel férelmesült Nagy Ú r i  Házban, a’ Mél
tóságos Inip. Gróf Urnák, Széki T E L E K I  J O S E F  
Uramnak, Nemes Fejér- Vármegye, Méltóságos Fö I- 
fpánnyának Házában, hallott, és az említett Kisdedek
nek, utolsó tifztefséges el takarittatáfoknak idején, u. m. 
az EZER  H E T -SZ A Z  H ARM IN TZ K ETTÖ D IK Efe- 
tendöben»fióldog-Afc£ony-Havának i }-dikNapján,a’Ker- 
tsesórai Udvari Templomban, Méltóságos, Tekintetes, 
Tifeteletes, és Nemefi, nagy érdemű Rendekből álló, 
roppant Sokaság előtt, Jér. Siral. i, Rétének 12, i$ -  
dik Vériéiből közönségefsé ’s nyilván-valóvá tett

S Z E N T  K I R Á L Y I  G Y Ö R G Y ,  A ’ Fagarafi 
”7 .. ' R efirn , Ekiéfiának méltatlan Prédikátora.
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S z e n t U e t z k e ;  Je r .  S ira l. i :  1 2 , 1 3 .
Ne légyen nehéz néktek mindnyáján, kik áltál-mentek az 

tton , tekintsétek-meg-, és lájsátok, ha vagyon-éollyan bánat, 
mint az én bánatom* meUy én rajtam efék \ mert keferiiféggel il
letett engem' .az Ur, az ö haragjának napján. A  magaságból 
tüzet botsátott az én tsontaimra, és uralkodott azokon-, hálót 
vetett az én lábúimnak : el-vetett engem'* pufitáva tött engem'0 
■és fiüntelen bánkódom.

jE L Ö L - J  A R O B  E S Z É t>.
( j í  » Zemmel látott ’s m eg-tapaftalt dolog ez; hogy a* fel - tét- 

£etr kcdvefség magával hoz gyönyörűséget, maga után pe- 
dig hágy keíérüséget: és valaminthogy a* kedve) segben-va- 
ló gyönyörködés telhetetlen, -úgy a’ kedvefség után - való 
keferüség meg - elégcdhetetlen. Innen vagyo n , hogy Né- 

xnellyek meg-hólt kedveseik után-való indulatinak akarván mintegy 
eleget tenni, kívánták halottjaikat mintegy eleveníteni, és azok
nak emlékezetjeket az élők között fenn-taitani; azért azoknak ké-
fseiket le -írták , azt apolgatták, nagy ti£tcfségben tartották , jó il- 
atu £er£ámokkal füftölték, és végre ugyan törvényes rendű és ide

jű Czérémóniákkal közönségesen tietelni kezdették. Fulgentius Gram
maticus Libr. 1 .  Mythologiaru írja: hogy Diophantus Lacedtmonius 
Libr. Antiquit. emlékezik egy Egyiptomi nagy rendű gazdag Ember- 
j ó i ,  a’ kinek-is egyetlen-egy kedves F ia , minden javainak örököse 
meg-halván, azt mérfékelhetetlen gyáéfal keíergette; mellybe-is hogy 
magának valami viga£taláíl £erzene, Gyermekének képét ki-rajzol- 
tatta, a’ fellyebb megmondott mód £erént ti£telte ’ s tartotta, 
mcllyet látván az alatta valók, Űrökhöz való hizelkedésböl, an
nak a’ képnek £ámára ko£orukat ’s bokrétákat kerítettek, jó illa
tú fürtöket £erzcttek, és azt külömbb-külömbb-félé magok alkalmaz
tatásokkal'vewerálták: fötha valamely nagy büntetésre tartozó eemély 
ahoz a’ képhez haladhatott, annak gratia adattat ott, melJyértis a’
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iWeg-bóltat, cianntk képét, végre ugyankSíoriféges rend-tartásÉercrrf 
kezdették kegyeiének kut-feje gyanánt tiételni. hafonló dolgot olvafunrk 
Julius FirniichÍHSTÚ\, a’ ki Libr. de Értőre P rophan árú Religionum -Eintee’ 
£erint ira’ Krétabéliyvpiíérfelöl, és annak fia, a Liber felöl: a’ melly pél
dákból azt látjuk, hogy a’ kedvéíYég maga után hagyott kelem- 
féget, és az a’ keíerüscg fü lt és költött idegen IsTKNeket. De hogy 
ezt tsak valami Mefe formájú befédnek ne véljed , lásd-meg mi va
gyon a ’ bölts Philonak írásában’ Böltseség Könyvének Ré€. 14 , 
f .  1 3 .— 26. a ’ holott így fól a’ Költsí Nem váltak t  bálványok ele
itől fogva, és mind örökké nem léjének mert az embereknek, hitván 
vélekedésekből jöttenek-bé e világra, mert az Atya az ö hirtelen ha- 
iá'lal el-r agait at ott fiának képét, minekutánna keferiisígben ki-for- 
m áia-vóha, akkor, mint hóit embert, azután pedig mint Is- 
itat tiftelte , és az ö Birodalmában valóknak titkos fólgálatot és 
alá zatot rendelt. Ú gy látjuk hát bogyi-tt,vagy a’ feliyebh említett pél
dákról, vagy lég-alább ezekhez halonlóról emlékezik a’ Bölcs. Ezen 
ücivül-j's a’ fcl-tert dolognak valóíága meg- tét fik  némely idegen is
teneknek tiÉteletjeknek formájokból. Ezék. 8 : 14 . így é j! a Prófé
ta. Ama’ kéz ki-viin engemet az Ur Háza kapujára, melly vagyon 
Éj fa k ra , és imé ott A ffőnyi állatok ülnek-vah, (irat vá r a Tammuzt* 
Nem tagadom én azt hogy a’ bálványozásnak ezen Speciesében né 
!ett-vólna a’ Napnak-rs tífeteleti; mindazáltal úgy tetfik , hogy ez 
a’ tévelygés £árraazott*z Adonisnak ve€edelmcn-való gyámtól, mellyel 
f^arwifiában a* Btbliuso k, a’ Sidókhoz éomf.éd - népek, Értendőn
ként nagy (iráfsal és magok Éaggattatáfokkal Soktak-vala InnepiEen- 
tségü.1 gyakorolni. A ’ Báál phegornak-isföinnrpe éstíÉteletencmegyéb 
v o lt , hanem valami holtnak ttÉceletire, és emlékezetne rendcltettetett 
Torozás. Sói. 106: 28. A z Izraelről ezt mondgja Dávid: Adták magokat 
a’ Bálpeorhoz, és az halottak áldozat]át evek Némelyek pedig halot
tjaikból nem mindjárt emeltek Istent, hanem azokat egyéb tiÉrefséggel 
illenék, úgymint azoknak drtsiretes emlékezetekre ofclopokát emelté
nek, mint Jákób-is azon régi-£okás ferent tselckedett kedveik ákhelével, 
iM ós. 35. 20. és az illyen ofíopokhoz temető hellyekhez az Atyák, a’ 
Rokonságod, a’ jó akarók el-járogatták, a meg-hóltnak jóságait be- 
fiélgették, annak temető hellyeit ckesgették, mely dologban-is ugyan 
valami kegycfségnck-is képit tartottá . Ezen régi éokásnak formá

ját
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ját tanárjuk»* Sidóknál-is ,r a’ kiknek Idvezitonk ezt hánya femek
re, Luk. 1 t : 47- J a j  tinéktek kik építitek a  Prófétáknak koporsojo- 
kat. E’ Eokás ferént magyarázhatni azt-is t ’ mi vagyon Bírák könyv. 
Ré£. 1 1 : 40. Értendőnként el-mennek vala az Izrael Leányi. hogy 
fóllanának a’ Jeftének Leányával, négy napon eftendönként. fi
xen fiokás-is végre annyira m ent, hogy a jeles emlékezetű holtak
nak efféle OÉlcpjaik templomokká váltak, és azoknak nevekről nevez
tettek, sőt azokban tifcteltettetni-i* kezdettek : igy állott-fel az Apolló 
temploma Delphisbtn; a’ Diána tifiteleti ’ s temploma Ephesusban. 
íz e n  dolgot feépen világosítják a7 régi irók, a* kik között Minutius 
Fa-ltx, in Ofiavio, azt mondja: Midőn » ’ Királyok magok kedveiéit 
kegyefen tifetelnék, és azokat hóitok után a’ képekben £emléini kíván
nák, midőn azoknak emlékezeteket az oülopokban fenn tartani akar
nák, £entséges dolgokká váltanak, a7 mellyek viga£talásúi tél-vétetér- 
ve, voltának. Ú gy TuHius Libr. 3. de Natura Deorum. A 7 viga£talá- 
soknak és emlékezeteknek e£közeiböl akkor lettének Éentséges dolgok, 
midőn ezek mellé Innep adattatott, és a7 Néppel cl hitettetett,hogy- 
a7 meg holtnak lelke azon £ent efeközök kívül, és fent hellyen jelen- 
vólna. N agy Sándor-isaz Annyinak azt Írja, hogy egy Pap tölle való 
féltében néki ezt a7 titkot jelentette-ki, hogy az áldozatoknak és Is- 
íteni íólgálatoknak módja, ebből jött bé, hogy a’ Királyoknak, és egyéb 
ditséretes rendeknek emlékezetjek fenn tartott: mint ezt Cyprianus a.7 
Bálványoknak feramiségéröl irt könyvében elő-hozza. A z isten Né
pe között-is eleitől fogva fén-vólt ugyan, fenn-ís vagyon a’ boldog 
emlékezetű rendeknek és a7 kedvelőknek halálok után-való kcsérü- 
tég, és azokhoz-való ti£tefség; mindazáltal az Isten be£édének igaz 
világol'ságánál járó hívek arra nem mentenek, ’ « foha nem-is mennek, 
hogy az efféle hallottakat Isteni ti£teletre, fegitségül-való hívásra, mél
tóknak itílnék. Még-a7 nagy £cntekröl-is Augufiinus Libr. de ver a Re
ligione Cap. 55. 10. azt írja ; hogy £ükség azokat ti£tefségge! illetni, 
de nem Iftem ti£telettel imádni; ugyan ott igy £ól: Ne légyen mi
nekünk vallásunk a7 meg-hóltakat Isteni ti£te!ettel ti£telni, mert ha 
kegyefen éltek-is, nem úgy tartattatnak, hogy efféle tifiteletet keres
nének, hanem azt akarják, hogy mi töjlünk tiételtettefsék az, a* 
kinek vflágofnása álral ök-is örvendeznek. E’£eiént hát, az Istent 
követők akármely jeles emlékezetű és kedves halottjaikhoz-valóferel- 
aaeket, azok-mán-való kdeiüségekct tsak fürii köny huHatáfsal és gyá£-

/  t. fa l £ok>
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Sal Sokták ki-mutttni, a’  mint minden példák ki-mutatják ,  ésa ‘ kei 
zunk alatt íévö Letzke-is tanúja ,• mcllyben a’ Próféta ezt mondja: Né-
légyen nehéz nektek mindnyájan, kik által vientek ez utón, tekintsék 
tek-meg, és lafsátok , ha vagyon-é ollyan bánat,■ mint az én bánatom , 
melly en rajtam esek; mtrt keserűséggel illetett engem' az Ur, az ö 
haragjának napján. A ' magaságból tűzet botsátott az én tsonta- 
imra\ és uralkodott azokon-, hálót vetett az én lábaimnak-* el-vetett' 
ingemet, pufitává tótt engetnet’ , és f i  unt ele» bánkódom*

Summa: Mellyben-is a' Próféta az Izrael*népe Annyának, a’ Jéru- 
sálemnek képiben egy nagy gyáfira jutott, és minden gyönyörűsé
gektől meg.roStattatott Semellynck ábrázattját öltözi magára, és igy 
maga banatja iránt magát közönségés ítélet-aiá botsáttja>> ’s azutáni 
bánatjának okait 'sfundamentumh elő {adja.

M A G Y A R  A S Z  A T .
Már Savait a’ Próféta igy kezdi: Ne légyen nehéz néktek min^ 

nyáján, kik áltál-mentek az utón, tekintsétek - meg és láfsátok : Mert 
a’ Világi emberek az isten tselédcinck Somorú Torsokon nem igen Sok-- 
tak meg-illettetni, és arról vóltaképen elmélkedni, mint iáth ártjuk 
ezt Sóit. 3 8, 12  a’ hói D ávid igy panaSol: Az én barátim, és tár- 
fáim az én tsapáfomban felre-áUottak» és az én rokonim el kerültek.- 
Idevaló az-is, a’ mit Jób  az Éhfáz’ Savaira Sóll,ezt mondván: Vall- 
jón nintsen-é nékem mentségem az ellen, a' kinek az ö barátjához-va- 
U k egy elmefege et-olvadl Jó  b .6 .1 3 , 1 4 .  Söt-inkáb e’ világi emberek 
az lilén  Tselédeinek ftomorú viSontagságokon Soktak balul ítélni, 
és nevetséget, példa-beSédet indítani , a’ mint ez látSik Dávid’ Sa
vaiból, Sóit. 4 1 .6 . Az ín ellenségim gonofit Jéállóttanak én-felólem;  
midőn el főnek látogatnom, az ő fiivek álnokságot gondol, ezt' mond
vá n : mikor vifi-el az ő neve? ifi ennek átka fiállott ő réá ; és mivel 
tl-efett, nem kél-fel többé. Bildád-is Semtöl-Sembe azt mondja Jób- 
nakr A  Kép-mutatónak reménysége el-véfi,kit meg-tsal az ö remény, 
sége, és az ö bizodalma ollyanná léfien, mint a' póknak háza, Jób, 8 . 1 jv  
14 . Azért-is panaSolkodik illyeii képen; ollyan vagyok mint a’ ki Ba

rátjának tsufja, ollyan mint az el-álútt és meg-vettetett jövetnek, a' 
fokesigben élő embernek gondolatja fierént, a' kinek lábai mtg-nem 
tantor óit ak Jób . 1 2 .4 ,  g. Azért téSi fel hát a’ Próféta maga kérését 
iliyen formáiig , hogy azjembereknek efféle tulajdonságit meg-el- 
lozzc Illycn végre- való, és efféle formájú Sóilásnak formájú *’
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ptf a t. írásokban másutt-is találunk, meg bánkódott és lerelmes fe. 
leknek ká jók bán, Jób. 6: a, 28, 29. Vajh* forgalmstofan fontban vet
tetnének az én forongattatifim, és az én nyomorúságom egy-aránt-vali 
mértékkel nérettetnék-meg. Moflan legyetek hozzám tsendességben, és 
tekintsetek reám, és itéljetek-meg. & c. úgy i.Sam . 14 . 38. J  érték tl'é 
moflan minden fegeletekböl-való népek, és tud]étek-meg, és láfsátok-meg, 
kiben vagyon a' vétek e' mái napon ; úgy Jer. 2 .9 ,10 . Mennyetek-által 
d  Kittim (ligetire , és láfsátok-meg, Kédárba-is kuldjetek-el,és forgat- 
mát0fon vegyétek e(letekbe, és láfsátok meg, ha ebez hafonlatos dolgok 
lettenek-él ha egyéb nemzetiség elváltoztatta-é az ö Isteneit ? A ’ mclly 
£, Írásbeli hellyekben, ezen kokban: lafsátok-meg, és tekintsétek-meg, 
fagyon jól meg-gondolt, cs meg-fontolt értelcmröl-való kívánság ; a* 
Pióíéta-is hát midőn az utazókat kóllittja-meg, ezzel magát ut mel
le például mindeneknek kemlélésére, tekintetne ki-tétettetnek val- 
lya, és az utazóknak nevezetibcn, minden rendektől valóságos elmél- 
kedéft cs igaz értelmet kíván: mellyct-is nem a? végre tselekiik, mint
ha az Isten ellen törvényes kéket akarná ültetni; hanem azért, mert az 
e'mbrei gyarlóságok tulajdonsága ez,hogy embernek mintegy enyhülé
sére légyen, ha maga panafcait és kivbéli terheit mások előtt ki-önt- 
heti , mint a’ Poéta írja. Libr. \-to de Trifl. Fleq-, meos Cafsts, eft qua
dam flere voluptas; Expletur lacry mis, erigiturq; dolor.

Hlyen indulattal tehát, arról kivan a’ Próféta jól még-gondolt ér-' 
teímet, hogy láttafsék-mcg, ha vagyon-é' ollyan bánat , mint azöbá- 
natja? Jégyezd-njeg: az Istennek tsclcdeifoha nem maradnak, nem-is 
maradhatnak úgy meg, hogy vagy egy vagy más állápotokba* bána
tot ne értenek-vólna, avagy ne érnének. Védd-fela’ regi Pátriárkák
nak, kegyes Királöyknak, es Prófétáknak állapotokat, nem igen'táláig 
óllyat, a’ ki nevezetes keserűségben rékes ne ktt-vólna,’ még-is úgy 
látkik Jérémiásnak, hogy az ö bánátijához hasanló bánat hintsen. 
U gy-is tapáktallyuk, hogy az híveknek bánattjok közöt tanáltattat- 
hatik ollyan külömbség, és gradus, a’ melly kerént egyikünknek ka
mtja a’ másikénál nagyobnak mondattatháfsék; meitugyan-is, az Is
ten néha engedelemnek formája kerént engedi-meg, hogy a’ hívek ke. 
ferüségre jufsanak, a’ mint ki-tanulhatni ezt. 10. 13. 143-dik Soka
tokból; néha pedig mint-egy kánt*kándékkal hozza Isten azokat bá
natba: erre a’ kent isások bizonysági fókák; de mindenekért légyen’

f  l
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«lég az, a’ mi vagyon Jó b : 10, 8. A' te kezeid kesrtüse’ggef illettének, 
tngemtt, mellyek etilemet tererr,tettének ; mát azok a’ keíeiüségek, a 
mellyek engedelemnek formája £erint esnek, nem látÉanak éppen 
olJyan nagyoknak, mint azok, mellyeket az Isten £ánt-£ándékkal £e- 
rez; mért ezekben láttatik,, nem tsak félre tétettetnek, h^nem u- 
gyan keménységre fordultnak lenni. 2-fcor. Merb az Isten néha 
a’ bánatot egy mértékkel méri, néha pedig a’ mértéket meg -  du- 

p liz z i, és meg fokasitja; egy mértékkel azt akkor méri midőn a' bá
natot úgy mérsékli, hogyannak az enyhítésére fükségcsés illendő 
eéközöket'is meg-hadgya, és ugyan ki £abja, példának okáért: Illyés 
azon kesereg, hogy az Izraéliták az Urnák feövetségét el-hagyták, az 
Urnák Prófétáit le-vágták, é* tsak ö maradott egyedül; de az Isten 
erre a’ febre orvosságot akarván éabni, ezt mondá Illyésnek: hagy
tam még Izraelben hét ezer embereket, a’ kik még-neni hajtották- 
meg térdeiketa’ Bálnak, iK ir. ry : Ama* Sunamitis azon kesereg-vala, 
hogy egyetlen cgy-£ülettje meg-hala; de itt-is az enyhít® ekköz az Úr
tól ki-Éabva vala, mert tliféus a’ magzatot néki életben vi££á adá, 
a Kir, 4  Ézékiás nagy firást tön azon, hogy néki a koporsó kapu
jára kellene menni.de az Isten ezen Uralmát egy figével el-forditá, 
Éfa. 38. Igv  tselekfik Isten azokkal az Anyákkaiis, a’ kiktől ha egy 
két Magzatot el-vé£en-is, de ugyan tsak máfokat hágy, avagy támakt 
azoknak, akkor pedig a’ bánatnak mértékét m eg-lokafitja, a’ mi
dőn láttánk a* maga tselédei ellen ugyan feregeket rendelni, a’ mint 
Jó b  £ól: 6.4  íg y  látjuk ezt a’ kegyes Báruknak példájában-is, a’ ki fér. 
4 5 .3 .igy Sói: fa j  nékem tnoJUti, mert az Ur nékem bánatomra bánatat 4» 
előtt-, akkor efik e ’ meg, midőn a’ dolog úgy vagyon, a’ mint iratik Jel.y: 
iá . Az egy ja j  el-tnulék, és imé azután más két ja j  következik. Ide tar
tozik hát az-is, hogy mikor valamelly kegyes H ázban, egy ko
pogónak hellyé meg-nem hülemedhetik, addig máfodik, harmadik, 
negyedik-is hcllyében következik; mind ezekkel vesd-ö£ve már a’ Je 
remiás Uralmának egé£ könyvét, és c£edbe vé£ed, hogy nem fun. 
damentö nélkül képzeli Jeremiás maga bánatját mátokénál nagyohnak.

Mindazáltal a’ Lerzkében-is ezen képzelődésének a Próféta rövide
den okait adja, és azt mondja: 1. mert keferüséggel illetett enge- 
met azU r. Hlyen £avait tapaftaljukjama’ hegyes Náóminak-is Ruth, 
J. 20- Ne hívjatok tngemet Náóminak, hanem hívjatok Marinak •, mert

ttagjt
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M g} ktfiriijegge! illetett engewrt a Mindenható. Itt adja hát elő má- 
«fát az, a’ mit fellyebb mondók, hogy t. i. fokát té€cn a’ bánatnak 
öregbedéséte, mikor Ist e n  azt £ánt£ándékosképen £crzi. Sz. Dávid t 
mikor tsak földi barátjától illettetek keferüséggel, ezt mondá: Strok 
az én gondolatimban, és háborgók , mert nem az ellenség illetett enge- 
m it , mert el-fenyvedném; hanem te én Vezérem ésB aratom. Sóit, 
55. hát a’ ki a Mennyei Atyától illettetik, mit mondhat az? nem 
egyebet, hanem a’ mit lob £óll: béldog va/ék, mikor az Istennek tár. 
faságá vala az én hajlékomban, is az én Gyermekeim kornyültm ál. 
lanak vala ; tnoftan pedig az én lelkem önnön magában el-fogy, hogy 
magamat hafonhtanám a' pírhoz, mivel hogy keménnyé tefed maga- 
iát én ellenem. 2. Mert ezen meg-itéltecését, Isten haragjának tnlajdo. 
nítja, az ö haragjának napján. Ember! mikor az Is t e n  haragjá
ról emlékezetet hallak, ne úgy gondlokodjál, mintha az harag emberi 
indulatnak formája £erért vóina az IsTENben; mert mikor az etn* 
bér meg-harag£ik, akkor ugyan fel * forr, el-valtozik, m eg-hábo
rodik, annyira, hogy magával íém bir; az Istenhez pedig, a’ ki
vég betétién bóldogfágban, és meg-tnondhatatlan lelki örömben él , 
eíiele meg-háboradás és változás nein férkezhetik: az Istenben hát 
az harag vagyon akaratnak formája Éerént, és az nem egyéb, hanem 
I s t e n nek az az akaratja , a’ meily fcerént magát refolvíIta arra, hogy 
igazsága és £entsége tselekedeteiben úgy meg bizonyirtafsék, hogy 
I s t e n  meg-ismérteisék bűnnek nem javallójának ’ s kedvellöjénck len
ni ezért fcólnak igv a’ Jt/Wákban: ír  a Deo non ab affefiu, fe d  ab 
effeftu tribuitur. A ’ hitetlenekre nézve azért* az IsTENnek Mentsége 
és igazsága meg-bizonyittatik, mind az idő íerént-való, mind az ö* 
rökké-való biintctéfekbcn, mivelhogy azokból meg-ismértetik az , 
hogy I st en  a’ bűnöshöz nem hafonló, Sóit. 50. az hívekre nézve pe
dig az Istennek igazsága és fentsége meg-bizonyittarott, meg-is e- 
légittetett a’ Kr\jtos Jéfuanak f  enyvedéseiben és halálában * ki-is a- 
zérr neveztetik mi érettünk-való engcfitclésnek, íján  2 ; 2. e ' fce- 
rént hát az Isteni haragnak, az hívekre, és az hitetlenekre nézve, 
nem egy ereje, nera-is egy értelme vagyon; mert az hitetleneken az 
Istennek haragja, bo££ú állás; az híveken pedig feddödés, dorgálás: 
az hitetleneken örökké-való; az híveken egy £era-pillantásig tartó; az 
hitetleneken buzgó, az híveken pedig nem az Istennek £ivc £e-

mnt-vala
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m  t e) 1 *
mKt-v aló; mindaz által Istennek az hívekben álral-meno idöíÉerctw- 
való dorgálásai-is a’ £ent Írásokban haragnak neveztetnek, ez egy 
okon, mert azokban külső tekintettel vagyon néminémü hasonlatos* 
fájg azokhoz a’ büntetéfekhez, a’ mellyek a’ hitetleneken idö éerént 
álral-mennek; azért még erről az haragról-is, mellyet a’ Próféta itt 
emleget, alább Ré£. 3 : 3 1 ,3  a, 33. wlyen limitatiox. té£en. őrükké el- 
nem hagy az V r ; mert ha bánattal illet, ismét kegyelmes lé f e n , mert 
nem fiive f é r  ént vér.

Már ennek a’ haragnak magán-való ejfeSutriir, három egymásból 
folyókeferü gyümölcseit téfei-ki a’ Próféta, mcllyben-is bánatjának fun* 
damentomát bövebben-is ki-fejezi, és azt mondja 1 3 :  A ' magas- 
[ágból tüzet botsátott az én tsontaimra, és uralkodott azokon. A ’ ma- 
gafságból hirtelenül le-£állotr tűznek egynéhány példái fordulnak-elö 
a’ £ent Iráfokban. Midőn Illyés a’ Báál Papjaival vetélkednék, arról,, 
hogy ki légyen az igaz Is t e n , Báál-é? vagy a z U r?  akkor meg £é- 
gycnülvén a’ Báálnak Papjai a’ Báálhoz-vaió kiáltáfokban; az Úr
tól Illyés meg - halgattaték, és az égből le-efett tűz meg-eméfcté az 
lllyéftol kééittetett áldozatot, mind a’ fákkal, kövekkel és vízzel 
egyetemben. iKir. 18 :  38. Magafságból hirtelen Ic fállott tűz emé£- 
té-meg az Akázia követeit, mellyekct küldött-vala az Illyés után 
aKir. 1 :  14 . illyen tüzefék e ’ Jób juhaira és fólgaira, a’ kiket-is c- 
? yen kívül meg-emé£te. Jób. 1 :  16. azért a’ hirtelen való , véletlen, 
és reméntelcn tsapés, égből alá- Éállott tűznek példájában adactatik- 
elö. Jelen, a* mondatik Ré£. 2 0 ; j>. hogy midőn a’ Góg és Mágog Pró
fétai be£cd £erént környül véyék a’ £entekneknek táborokat, és V  
Éerelmetes V áro íl, de Istentől Menyből tűz £álla-alá, melly meg- 
emé£té azokat: a’ holott-is nem termé£et £erént-való tű z , hanem 
az Is t e n  Népe ellenségeinek hirtelen-való és véletlen tsapás által-való 
romlások adattatik e lő , a’ minémü véletlen tsapásnak példája látta
tott a’ Sénachéribnck-is táborában aKir. 19. itt-is háj a’ Próféta az 
égből le-borsátott tűznek nevezeti alatt, emleget ollyan hirtelen és 
véletlen fcsméntelen tsapáíl, a’ melly néki ugyan gyötrelmet nem
zetének , ve£edélmet okozott, ezt világgofirja az, hogy ezt a’ tüzet 
tsontokra botsáttattatot tűznek nevezi; mert £okás volt az a’ Sidók- 
nál, hogy midőn közel-való vérséget akartak jelenteni, azt igy tették- 
ki: te vagy az cn tsontaimból-yaló tsont. Íg y  £ó)la Lábán Jákobnak*

1  M óf l y  14 .
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iM óC 29: *4- Dávid az Izrael fö - fö  rendéinek: 2Sam. 19: 17 . A z  
egek Izrael népe Dávidnak: 1 Krón. 1 1 :  i- A ’ tsontokon uralkodó 
tűz tehát itt nem egyéb, hanem a’ Jérusálemnck mint Anyának fia
it hirtelen meg-emékrö tsapás. 2-kor a’ Prófétának mint Anya ké
pét vifelö £emélynek tsontjait £áraztó véletlen kelérüség, mellyröl-is 
a ’ böits Salamon Péld. 1 7 :  22. illyen deferiptiox. té£en: A ' fomorú lé
lek meg-f ár azt ja  d  tsontokat. A ' honnét Dávid-is maga keserűségé
nek erejét Sóit. 10 2 :4 .  Az én tsontaim mint az iifögmeg-égtenek, igy 
tcfei-kL

2. Hálát vetett énnekem, meg-hátráltatott engemet. A ’ háló meg- 
fogattatásnak efcköze, azért gyarapodásnak, nevekedésnek, terjekke- 
désnek akadéka a’ kit azért földi gyarapodástól nevekedéstölditsöíég- 
tól akar meg-foktani, azt hálóval fenyegeti Is t e n , mint meg-tetkik 
ez a’ Sedékiásnak példájából Ézék. 17. egyben vetvén a’ nyóltzadik verv 
lé t , a’ hu£adik verfel. ismét Ré£. 12 : 13 . és 22: 3. juthatott hát itt c- 
£ébcnJérémiásnak az , hogy mitsoda Ígéretet tett-vólt I st e n  Abra- 
Jiámnak, azö  Nemzetségének nagysága felöl. 1 Mos. 1 2 :  1 ,2 .  jutha
tott e£ében a’ jákóbnak-is áldása , mellyben az Izraelnek tizenkét 
Nemzetségéről jövendöképen meg-mondoua-vala, hogy azok mitso- 
da hatalmas Nemzetségek lennének, 1 Mós. 49: juthatott ekében az- 
is , hogy a’ Dávidnak utolsó idejében, és Salamonnak egé£ bi
rodalma alatt, azután is némelly Juda-béli kegyes Királyok alatt 
mitsoda elö menetelek, eski-terjedett ditsöségek volt az Jérusálem fia
inak, azért itt az állapotot látván a’ Próféta ellenkezőnek, azt igy  
teki-ki, hálót vetett énné kém.

3. Puftává tött engemet: közönséges kóllásnak formája Eerént, 
tomladozáft ürefséget té£én a’ puktaság, és tulajdonképen ez a’ £ó 
neveztetik, avagy mondattatik hellységekröl és épületekről; mind- 
azáltal azt látjuk, hogy a’ Magzatok nélkül-való Ak£oyi állat-is puktá- 
nak mondattatik Esa. 54: t. itt-isazérta Próféta, nem annyira a* Jéru- 
fálemkö-falainak, épületeinek, ’s egyéb ékcfségeinekromláfokat ’ s ve- 
£edelmezéléket, mint annak fiainak él-hullásokat’ sel-kármazáfokat em
legeti, a’ mint meg-tetkik ez alább Rck. 2 :4 . a’ hol igy £óll: minden 
valami a' fém  előtt fép -va la , meg ölé Sión Leányának fátorában. Mind- 
azáltal a’ Jérufálemnek fiait úgy képzeli, mint valami ékes épületeket, 
sicm-is ok-nélkül, mert fidóél fiúnak neve Ben , meily-isjö attól a’ fidó
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£ótól ,Banhá,.melly-is annyit téfcen, mint épített, épületet Z e n e n , a* 
honnét Sára-is magzatot keresvén ezt monda Abrafiámnak: Inti az 
Ur irt-zárlőtt a *z én mébemet hogy ne fű lje k , azért meny-be az ín fíol- 
gáli Leányomhoz, talán az által meg-épülök, ’ s Magzatot nyerek, 
iM os. 16 : 2. Amaz Égyiptombéli Bábáknak-is úgy épített az Ur há
zat, hogy nékiek Magzatokat adott, az Izraelitáknak Magzatain-va- 
hS könyötületesfégért: zMós. t r z i .  Ú gy képzeli (2.) Azokat mint 
valami drága gazdagságokat és ékesfégekec, nem-is példa nélkül, mert 
a ' Magzatoktól fcóllván Dávid-is, azokat nevezi áldás éerént-való juta
lomnak , Sóit. 1 1 7 :3 .  a honnan Naómi-is fcóllván arról az időről, mely
ben at ö Fiai élnek-vala, ezt mondá: Én gazdag v á lik , mikor el
mentem, moftan pedig ürefen hoza-meg engemet az Ur. Ruth. 1 : 2 1 .

Mind ezekből már mi következhetik egyéb fciintelen-való bánat
nál ? mint a’ Próféta-is mondja, és fíüntelcn bánkódom. ezen fóliásnak 
formája, a’ mint a’ fc. nyelven elő fordul, igy tehctjük-ki azt, egéfc 
nap’ bádgyadot, lankadott, unalmas, tsömórös vagyok, ugy-is va
gyon az, hogy a’ kinek csontjait a’ magolságból-való tűz fcáraztja e- 
méfcti, a’ kit az Ur meg-pufctic, az ollyan másképen nem-is lehet, ha
nem nagy ina, fcíve fcakadva, és ollyan bágyadva, hogy lenki azt fél
ne emelhesle, Példab. x8: 14 . Mivel az ollyan, olly unalmason-is va
gyon , hogy annak minden mulatság, difeursus, főt még a’ vigafcta- 
ló bcfcéd-is terhére légyen, a’ mint ezt Esaiásnak példája mutatja, a’ 
ki-is azt mondja: Hadjatok bekét énnekem, had ke/ergefsem magamat 
fíráfsai, ne eröltefsetek, hogy meg-vigafítaljatok. Esa. 2 1 :4 .  főt felette 
tsömörös-is annyira, hogy annak étel ,ital, álom, akárminémü gyönyö- 
rüség-is, izetlen ’s kelletlen légyen, a’ mint Élihu fcóll az illyenekröl 
Jób. 3 3: 20. Az ö élete ifíonytdik az ételtől, és az 6 lelke meg-utálja d  
kedves étkeket-is. mind ezekből könnyen által láthatja akárki-is, mi
ért képzelhefse Jérémiás, és fcmtén az ö állapotjához hasonló meg
puhult állapotban forgó ember, maga bánatját máfokénál nagyok
nak. A z eddig mondott dologból már tárra azik illyen

T U D  O M Á N T :
Gyakorta olly keményen bánik Isten a’ maga tselédeivel, hogy 

e’ világ fiainak külsöképen jobban légyen dolgok mint az Isten tsc- 
lédeinck; mind azáltal 9’ leg-drágább jó teteményt, az Ist e n i ke
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Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



4fi) •  (§s>1
gyeimet még-itiletinek utában-is Isten a’ maga hiremek fiásiokta 
léfien és fenn tartja.

Három dolgot emlegetek a’ Tudományban, mellyeknek igafságg 
mind a’ Letzkcbenfundáltatik. Elsőben ezt mondom: Gyakran olly 
keményen bánik Isten a’ maga tselédeivel, hogy e' Világ fiainak 
külsöképen jobban légyen dolgok, mint az Isten rselédeinek: ennek 
igazságát láthatni a’ Letzkében, a'felett pedig meg*tetfiik ez a’ hí
veknek azokból a’ pánikokból, mclJyek a’ £  írásokban fürtien fordul- 
nak-elö; a’ kegyes Dávid, Sóit. 38: 18. igy panafiol: Én fsak a' nyoma- 
rus águkra kefittettem , is az én fértlmem, mindenkor előttem vagyon. 
Hasanlóképen fióll a’ kegyes A sá f-is , Sóit. 73: 14 . Bizony hiában 
tartottam én ti fiá n  az én fivem et, és Iádban tnojlam ártatlanságban 
az én kezeimet, mert minden nap' nyomorgattatom, és minden reggel 
aJloToztatom. Efraimról iratik /ér. 3 1 ; 18. hogy midőn firna, ezt monda
ná: Meg-vertélengemet,és meg vercttettexn,mint a' tulok,melly még nem 

fokots. maga felöl-is Jérémiás igy kesereg : Én vagyok a' fanyáruságlá- 
tott ember, az b haragjának vég fe je  miatt, engem vezérlett, és vitt a 
fetétségre, és nem a' vúágofságra. Siral. 3 : 1 .  Ha azért kérded mi lé
gyen ennek oka, hogy Isten a’ maga tselédeivel gyakorta olly ke
ményen bánik; erre a’ kérdésre a’ Spiritualistik fok feleleteket éso- 
kokat adnak, én azokat nem fiámlálom, hanem vagy tsak két okát 
adom, ’s azt felelem , Elsőben: mert az Isten igy akarja az Ördögnek 
fiáját bé-dugni, és a’ híveknek morskoltatásokbau meg-hamisitani. 
A z  Isten’ cammendatiojíta,Jóbnak kegyefségét igy óltsárolá a’ Sátán, 
avagy oknélkül féli-é Jób  az Istent? a’ vagy nem te vetted-é környül 
ötét, és az ö H ázát, és valamije körös-környüle vagyon ? az ö keze 
munkáit meg-áldottad, de korsásd reá kérlek a’ te kezedet, fiemtöl- 
fiembe meg-átkoz tégedet; Jób  1 : 9 , 1 0 , 1 1 .  hogy azért Isten ebbéli 
malitia\ít a£ Sátánnak confundillya, maga kemény kezeit Jóbra rá bo- 
tsátá, kihezképeft azután maga az Isten a’ Sátánt igy ortzázá-meg, 
Jób  még az ö tökélletefségét meg-tartotta, jóllehet te ingcrlél en- 
gemet ö-reá, hogy ötét meg rontanám ok nélkül, Jób  1: 3. Máfod- 
fo r . Mert az hivek-is mig a’ tettben mulatoznak , minden gyarlóság
tól nem üresülhetnek-meg, azért ök-is néha a’ tzélból ki tantorod
nak, és igy az Isten fenyítékének magokon helyt adnak, azért mond
ja fi. Pál 1 Kot. 1 1 : 3 1 ,  3 a. Ha mi magunk itilnök-meg marunkat,nem

g  a bűntettet-
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büntet tettlénk-, de mikor bűntett etünk az Úrtól taníttatunk, hogy e* Világ* 

al el-ne kárhoztafsunk. Midőn már illyen okokon Isten a’ maga tsc- 
edein keménykedik, (olykor a’ Tudományban fel-tett második do

log Éerint) e ’ Világ fiainak dolgok külsöképerr jobban vagyon .azért 
mondja mintegy meg-ütközve a’ kegyes A íáf ezek felől: Nintseneka’ 
halálnak köteleiben, és az ö erejek állandó, az embereknek nyomorú
ságokban nincsen ré£ek, Sóit. 73- 45. éhez képest ( a’ mint fcllyebh- 
is említettem,) a’ híveknek tomorü forfoion meg-nem illettetnek, 
hanem inkább azokat fertegetik , mert nem végik-eéekben, hogy (a ’ 
minta’ Tudományban harmad£or cmlitéra,) az Isten még ítéleti 
nek utában-ís a’ könyörülő kegyelmet a’ hlyeknek Éámokra ké£en tart
ja. A z Éfraim firalmáraIsten azt feleié: Avagy nem kedves fiam-é 
nékem az Efraim? avagy nem kedvére tartott gyermekem-é? azért az éti 
belső tagaim meg indultának Ö rajta, könyörülvén könyörülök rajta azt 
mondja az Ur. Jér. 3 1 :  20. az a’ Próféta-is, ki itt a’ Letzkében az Isteni 
haragja felöl panaiolkodik alább Ré£. 3: 3 2 ,3  3. azt-is mondja •• Örök
ké el-nem hagy az Ur, mert ha bánattal illet, ismét kegyelmes léfen, azö 
kegyelmefségének gazdagsága fé r  ént, mert nem f ív e  fé r  ént v é r ; ebből te
hát az Isten tselédeínek illyé £óllásra-va'ó bátorságok még a’ keserűség
nek nap ján-is hellyén vagyon, hogy azt snondhafsák; Ne örülj ín ellensé
gem , mert noha el-eftem, de fel-kelek, mikor a fetet séfben üléndek-is, az Ur 
lé fen  énnéke világofságom. Mik. 7: 8. az Isten tselédeit lértegetök azt feni 
vé£ik e£ekben, hogy mikor Isten az híveket látogatja, akkor a világ 
fiainak-is£ámokra a’ bo££ú-állást kéken tartja, azért mondja Jérérxt 
Sirat. 4 :2 1 .  Örülj és vigadozz idomnak Leánya, mert még te rajtad-is 
által mélyen a' pohár, meg-réfLegülf és okádol. Ézt eröfiti az ístennek-ís 
£ava, a’ t i  Édom felöl azt mondja : 4 9 : 12 . Imé a' kiknek nem kell va
ja meg ütniok a' pohárt, ugyan fsak meg-iffák, te pedig teUyefsigge!fa
kadó s lennel-é? N em léfef fabados, mert kétségnelkülmeg-if od. Láfs ha
sonlókat Éfa. 1 0 :  12 . Jer. 1 ? :  1 $ , - - .  29.

Ezekböl-már mitsoda Vigafitalások £ármazhatnak, a" keserűség
ben forgó lelkek £ámokra, azt akár-ki könnyen által láthatja, alább 
néminémüképen meg-is halhatja •, azért mind ezekből tanuljuk meg, 
a’ Éükségnek idején, mi légyen a’ mi kötelefscgünk, arra-is pedig meg 
tanítanak minket az Istennek kemény kezei közöt forgott £enteknek 
példái j fellyebb hallátok a’ kegyes A íá f panaéát, de azután tsalc
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ttte téré: A' mi in réám néz, Istenhez kozelgetnem énnekem igen jé , 
Sóit. 7 $ :  a8. daliátok a’ Dávid panamát, mcg-is igy cröíiti magát: 
M iért hágytad-tl magadat én lelkem, és miért busongaj: én bénnem, vár
ja d  az Istent, mert ö énnékkem Istenem. Sóit. 4 2 : 12 . A ’ Letzkébcn 
haltátok Jér pana££. még-isazt mondja:^* várni,és tsendefsigben lenni, 
éz Urnák fabadttásáig, jó  az Ur azoknak a kik várják ötét, a' lélek- 
nek, a' melly keresi ötét. Jérém. Sirat. 3 : 2 5 , 16 .  ezek Éerént hát id- 
vcziilcndö Ember, mikor vé£ed az Urnák keménységét magadon e- 
éedben, azért az Úrtól ne távozzál, hanem Asáffal az Úrhoz közel- 
getni fö jódnak tartsad, midőn az Úrtól terheltetel, magadat Dávid
dal azzal errösitsed: Várjad ériéiként az Urat. mert Ö énnékem Istenem. 
ügy reménlheted Istennek az Éftaimhoz tött feleletit, és ama mondá
sát, a’ melly vagyon , Sóit. 9 1 : 1 4  - 16 . Mivelhogy ez engemet fe r e t , 
ismeri az én nevemet és fegitségiil hivott engemet, ville vagyok hábo' 
rútban, meg-ditsöitem ötét. Mellyet tsclekedjék az U r mindenekkel, 
kik az Urat az ö itiletinek utábán-is £1 vesén keresik és várjak.

A L K A L M A  HZ  T A T Á S .
A ‘ mi az én Lctzkémnek tzélját illeti; bizony nékem elég nehéz 

és keíérves dolognak lát£ik, hogy íllycn fiomorú Letzkét kellcfsék 
inoftan e’ nagy Ú ri Házra Éabogatnom, de a’ mit az Ur IsTENnek ke
ze tsclekedett, azt meg-nem orvosolhatom; azért Méltóságos Imperi- 
ütni G róf U r Széki Teleki Jó fc f Uram! nékem ugylátfeik, hogy mos- 
tan-is méltán fcl-kiálrha£, és Jérémiáfsal azt mondhatod: Ne légyen 
nehéz minnyájan, kik áltál-mentek az utón, tekintsétek-rneg, és láfsá- 
tok, ha vegyon-é oüyan bánat, mint az én bánatom, melly in rajtam 
tfett, mert keférüféggel illetett engemet az Ur, tüzet botsátott a Ma
gaságból az én tsontaimra, hálót vetett énnékem, meg-hátráltatott en
gem\  puftává tött engemet, és egéf nap’ bágyadva, unalma fon és tsö- 
tnörösön vagyok. Ugyan-is, az Ut Isten maga jó kedvéből meg-rak- 
ta-valaa’ te tegzedet nyilakkal, körül plántálta-vala a€talodat kelle
mes, kedves olaj ágakkal, és igy mutatott-vala néked reménségec 
arról, hogy a’ bölcs Salamonnak Éava terént láthatnád a’ vénfégnek 
ékefségeit, de lám rajtad éppen azt tcllyefirc - meg az U r, a’ mit 
fcóllott Báruknak, {érérniás. 45-re£. f .  4. Imi a' kiket én fel-épi- 
tettem, el-rontom, és a kiket én plántáltam, ki-faggatom, merta’ mcl- 
lyck a' ic Házadban a’ kémnek gyönyörűségesek valának, azokat az
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U r rendről rendre annyira ki-£edegetc, hogy tizenkét magzatid köz- 
zü l, kire éemedet vcthefsed, egynél úgymint: Méltófágos Teleki 
Xriflina A££onynáI, moftani Tekintetes Toldi Adám Uramnak H á
zas Tárfánál, több ne találtafsék; Jákob tizenkét Magzatai közzül 
tsak kettőt nem láthatott £emei előtt, úgymint: Jóscfct, Simeont, 
még-is tsak nem el-tsüggedett, és mikor a’ fiai Benjámint kívánnák, 
hogy magokkal Egyiptomba le-vinnék, jM o s .4 1 :  jő . azt feleli; 
Jófef-is nintsen, Bénjámint-is el-vi£itek, mind ezek meg-emé£tenek 
engemet; Nállad pedig Méltós. lmperium\ G róf U r, a’ dolog ellenke
ző-képen vagyon, mert tizenkettő közzül magad előtt tsak kettőt íém 
£emlélhet£, hanem azt mondhatod, Jólef-is nintsen, Juliska-is nin
tsen, Klári-is nintsen, Jutzi-is nintsen, István-is nintsen, Lá£ló-is 
nintsen, Sári-is nintsen, Sufi is nintsen, Sigmond-is nintsen, Gábris- 
kát-is d-vi£itek, Klárit-ts melléje vi£itek, meg-emé£tenek engem’ 
mind ezek; £omorúan tapa£taljuk azért, hogy az U ra’ bánatnak mér
tékét néked nem tsak meg-duplázta, hanem ugyan meg-fokafitotta, 
bánatodra nem tsak bánatot, hanem ugyan meg- halmozott bána
tokat adván, mert mikor azt vélnéd, hogy mikor már a’ jajok el
múltának , imé egy£ersmind más két jajok £ármazának, mellyért-is 
magadévá teheted Jóbnak ama £avait; Mikor az Istennek barátságos 
tárfalkodása vala az én Házamban, és az én Gyermekeim környüllem 
áüanak-vala, akkor boldog vá lik , moftan pedig az én életem önnön ma
gában el-fogy , mivelhogy keménnyé téped magadat ellenem. Ennek e- 
lőtte azt reménlheted-vala, hogy az Istennek, boldog emlékezetű é- 
des Atyád Házán nevezctefsé lett áldáfa £crént, tégedet-is Magza
toknak ékcfségével meg-koronáz;deaz Isten ebbéli dirsöíégedtöl tége
det ma meg-foütott, lábaid eleibe hálót vetett, és pu£tává tett; e- 
zek £erént valiyon leheté ma valahol ollyan bánat, mint a’ te bá
natod? mert cl-hi£em, lettél ollyan unalmafsá, hogy akárkinck-is azt 
feleled Ésaiáfsal: Hagy békét énnekem, had keferge[sem magamatprás- 
fa l , ne eröltefs, hogy meg-vigaftalj engemet'. mellyreén-is néked azt 
felelhetem, a’ mi vagyon Jérém. Sirat. 2: 1  f. Mitsodapéldát mutathat
nék teneked, mit ha/on/itsak te hozzád, hogy meg-vigapt alj alak téged", 
mert nagy mint a' Tenger a'te férelmed,kitsoda gyógyít-meg téged'( Mind- 
azáltal ha viga£talásodra egyet kettőt £óllok, kérlek £envedj-el enge
delmesen ; hogy pedig Magzatodnak állapotokról v ig a d ja la k , £ük»
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Jegeinek nem itHcm, mert azok minck-elötteel-mennének, ö bennek 
az £. Lélek kegyelmeinek fugári annyira ki tündöklettenek, hogy-meg 
győződhettél légyen arról, hogy nem veÉedelerare, hanem dicsőségre 
nemzettél, ez lehet hát Érvednek felette nehéz, mikor meg-gondolod 
azt, hogy az istennek ditsöségéhez hűséges voltál, annak terjedésé
ben, e’ földön-való erösgetésébé mindékor buzgólkodtál, még-is az Ur 
illy keményen bánék te-veled, hogy világi fö gyönyörűségeidet az 
U r Éemeid elöl el-Éedegette; azért Méltóságós G ró fU r, itt az jufson 
eÉedbe, hogy fohász Isten Jákobbal nemküÉködott-vólna, ha ötét lel
ki vitéznek nem ismérte-vólna, és abban ötét meg-is eröfiteninem ki- 
vánta-vólna, |óbot, Dávidot, Ezékiást, nemÉornorgatta-volna, ha azok
ban magához-való hűséget nem tapaÉtalt-vólna, és ha azoknak hű
ségét örök emlékezetben is például fen hadni nem akarta-vólna; azért 
gyakorta Istennek jó teteménye az , a’ mit a’ hívek az Úrtól egy ide
ig keménység gyanánt véÉnek, és orvoíság az, a’ mit ok íbkÉor vere- 
fégnek ítélnek, azt-is ismérd-meg, hogy az Isten nem mindenekben ’s né 
mindenkor Éokott a’ maga tsclédeinck e’ világ Éerént kedveskedni, 
hogy nelártafsék azokat e’ világi örömökkel excontentüni, mert a’ bölts 
Salamon éava Éerénr el-rejrve vagyon a’ jó azoknak Éámokra, a’ kik iga
zán járnak; azt-is ismerd-meg, hogy az Isten maga híveit úgy Éereti, 
hogy a’ magához-való Éereretröl-is cl-né felejtkezhetik, azért azAtyák- 
nak ’s Anyáknak kebelekből kéri maga gyönyörűségeit, ezt nem azok
hoz, való /«/inából,hanem a’ magához való Éeretetböl tselekÉi; emlékez
zél meg-arról-is, hogy mikor Isteneddel Éövetkcztél, nem tsak maga
dat, hanem egéÉ Házadat, és minden dolgaidat az Istennek úgy 
ajánlottad, hogy mind ezekben a* maga jó-tetÉésct úgy végezze-el, 
a’ mint ö Felségének ditsöségesnek látÉik. Moftan azért valyonezen 
Éövetségedet fel bontanád-é ? és a’ kiket az Isten ágyékodból maga 
ditsöségére magához Éedegetctt magad kedvéért azokat az Úr
ról fajnálknád-éP Ezek Éerint hát ollyan Ítélettel lé g y , hogy az Is
ten irántad lát£ó keménységében-is könyörülő indulatait le-nem tet
te ; hanem, mint minden-túdó, és mindeneket meíére látó U r, aT 
mit Néked és Magzatidnak jobnak látott lenni, a’ maga utait kö
rületted a’ terült rendeltc.Tsendesitfed hát Éivedet, gerjeÉfeed az Istev-  
hez-való Éerclmedet, fokasitsad-meg az Urnák ditsöségéhez-való igaz 
hűségedet, és várjad az U rat, mert meg-látod, hogy ö teneked ir
galmas és hűséges Istened, Légyen
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Légyen  fiabid nékem hozzád-is Meltófágos G ró f Afifiony, fifa

lom és fok próba miatt Éíntén el-epedett kegyes Anya! egy-két fiá
val fióllanom: bizony magad-is Ítéletem fierént a* Jérémiás Savait ma
gadéivá teheted, és azt mondhatod. Minnyájan kik áltál-mentek a z  
utón, tekintsétek és láfsátok-meg, ha vagyon-é ollyan bánat mint az. én 
bánatom ? a' melly rajtam efek, 's a' t. Mert az Ut Isten kedvéből 
tégedet Sára felett meg-épitett-vala, annyira, hogy ez előtt tsalc 
egynéhány hólnapokkal-is magadat Káórm fiává fierént, gazdagnak 
nevezheted-vala, deimé az Ur rövid idő alatt tégedet mint fiedéi után 
a’ fiöíöt, éstakaradás után a’ tarlót, ürefséhagya ; adta-vala az U raz Afi- 
feonyi állatok között néked-is ezt a’ méltóságot, hogy neveztethet
nél magzatoknak(még-pedig mindenek előtt kedvefséget nyerő, tsudál- 
kozáftinditó, egéé Házadnak difics ékeíségetés teliíéget hozó Mag
zatoknak) Annyoknak, deim mint történék ! azok mint a’ fiéltöl rá- 
zattatott füge-fának levelei nagy hirtelenféggel el-hullának annyi
ra, hogy már ma ncvezrethctel pufitává lett Afifionyi állatnak, 
kihez-képeft el-mondhatod azt a’ Tóbiás Feleségével: J a j  bánom 
Gyermekeim, hogy el-botsátottalak titeket az én Remeimnek világofságit, 
a’ fierent a’ mint vagyon Tóbiás könyv. Rcfi. ío . 5. el-mondhatod 
azt, a’ mi vagyon. T ób . 5. 26. Adott az Ur minekünk miből élnünk, 
de vajha az ezüjinek kőrüllünk-való hulladéki a' mi Gyermekeink válná
nak. Jk fierént moll volna ideje, ha valaki bánattal meg-rako- 
dott fiivedet elégféges vigafitalál'okkal meg-élefithetné, de mint hogy 
az Anyáknak tulajdonságok e z , hogy az ö méhének gyümöltsé- 
iöj el-ne felejtlíczhelsenek, mikor pedig azok nintsenek, a’ vi- 
gafitalás vételtől Rákel példája fierént éppen idegenek légyenek; 
azért úgy vigafitalhatna meg tégedet valaki, ha az Illyés vagy Élisé- 
us tselekedete fierént ei-húllott Magzatidat édes Anyai apolgatásid- 
alá életben vififia hozhatná; mindazáltal ha én azt nem tscleked- 
hetem-is, kérlek ne légyen terhedre, ha vigafitalásodra egyet kettőt 
fióllani méréfilek: Juttatom efiedbe azért fi. Pál Apollóinak ama 
mondását, mellyben az Istennek kedveiéiről fióllván, Sid. 1 1 :  38. azt 
mondja : H ogy azokra nem volt méltó e' V ilág ; ha azért Isten ál
dott Magzataidra-isje’ Világot méltatlannak ítélte, és e’ Világnakkotz- 
kájára azokat nem erefitette, hanem tifita ártatlanságban a’ tökéle - 
tesekk-é letteknek gyülekezetekben; mintel-tctt kintse köezé-bé pc-

tsétchs
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ítsétélte, ezzel a’  te Házadat ’s kemélyedet nem meg-vetette, hanem 
meg-tiktelte’ s meg-betsülte. jákób Magzatja felöl hogy hallá, hogy föl
di Királynál kedvességben volna és élne , ezt monda: elcg nékem 
hogy az én Fiam él; hát mikor minden tusakodás nélkül hikcd és tu
dod, hogy a’ te Magzatid a’ Királyok Királyánál kedvességben van
nak ’ s élnek, vallyon ezen való örömed, kivednek jelen-való keserűsé
gét nemgyözné-é meg? és nem mulná-é felyül? Adom tudtodraazt- 
is, hogy az isten tégedet nem tssk Házadban, hanem ez Hazában lé
vő lzraelben-is Anyává tett; midőn hátHázadbéli Anyai Méltó
ságodat az Isten mintegy meg-homályofitotta, ezzel közönséges A- 
nyai Méltóságodat nagyobb világosságra hozni akarja,és méhednek 
Magzatai hellyeta’ maga Házát mint eddig, ez után is dajkálkodálod 
alá ajánlja; ezzek mellet nyúlj kebeledben, és keresd fel, mitsoda 
jegyekkel jegyzetr-cl tégedett maga kámara a’ Mennyei Király, mel- 
íyeknek-is ereje kerént, akkor-is ö té  hozzád hűséges vo lt, a’ mikot 
fok Ízben a’ te kivedet a’ tör által járta, és ebből formálj magad
nak illyen Conclufio t : Örökké el-netn hágyaz Ur, ha bánattal illet, is
mét kegyelmes léken, mert nem fcive kerént vér.

Méltófágos Grófi nagy Família! ha jól gondolkodói, bizony néked- 
is nem örömed, hanem keserűséged lehet raa;merta’ mint rapaktaljuk, 
azokat a’ Joákimokat, a’ kiket terhed viselésére kegek gyanánt kerzett 
vala az Isten, azokat már nagy réként el kedegette, a’ kikér pedig 
még meg-hagyort azokat-is igen meg-mozgatta,azok hellyet a’ többi 
kzöct ezekböl is várhattátok-volna, Famíliátoknak erröíségét, ésdikes 
ékefségét,a’ kik rövid idő alatt ebből a’ Méltóságos Úri Házból a’Fami- 
liának nagy kárával és tso okulásával ki-hullának. A ’ kerenrsc javai 
felejrhetök, de a’ jóra ’s nagyra külettetett emberbéli károk meg- 
betsűlhetetlenek; kihezképeíl el-mondhatod az Izraellel azt, a’ mi- 
vagyon Bírák, 2 1 : 3 .  Miért lett ez a düh* Izraelnek Ura Iftene, Iz
raelben  ̂ hogy el-fogy na egy Nemzetség ma az Izraelből? Imádjátok az
ért a’ Seregeknek Urát, hogy a’ mostan Famíliátokon esett l'ebct, töb 
hasonló példával ö Felsége ne-ujjitsa.

Bizony közönséges Tár9aságunknak-is, és abban nevezetesen, 
az Aton Házának, komorúságnak, keserűségnek napja lehet ez a*

b mái,
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mái nap, mellyen Somom meg-hanyatlását látjuk innak a’ K agy H ír .  
nak melly a’ miólta fenn állott, mindenkor volt az Isten Házának £á_ 
mára, és az Arán rendének kegyelmes gyarapittatására OÉIop, me( 
nedék helly, és tárház; méltán tsüggedezhet hát már ki vünk arról* 
hogy vallyon ki lé£en már ez Házban jövendőkre kéftittecect Sáfár 
és Szófiólló, mert azok, a’ kik még tsak nem tsetsemoi korokban kez
dették- valaezt fejpegni: bizony ha én élek, folgálok az Is.en Házá
nak, (Oh feomoru eset! ) mint a’ hajnali harmat, hirtelen el-liiáudá- 
nak.

Bizony nem tudom én azt, úgy ki-mondani, a’ mint képzelemez 
Ú ri Háznak meg-hanyatlásában eíett földi, boldogtalanságokkal tu- 
sakodó Társaságunknak crötclencdésér, mindazáltal mit tegyünk, ne 
panafcoljunk a’ mi vereségünkről, hanem panatofunk Isten előtt 
ezc romiált érdcmlett közönséges háladadanságunkról, ésergefitellytilc 
Istenünknek orrzáját,hogy több illyen törésekkel tar tságonkat ö L el- 
sége ne rontsolja, sőt ez meg-eíctt romiáit is embert reménység íé-- 
lett orvofolja-meg kegyelmeién; mcllyekct-is tlelekegyék az Ur 
maga ditsöségéért, amaz egyetlcn-egy lűbzbcn-Jáióuak az Ur Jéí'ui- 
nak £ent nevében, Ámen.
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Az Istennek
S ullyos  K e z e i  alattvaló 

K e s e r g e s ,
A ’ Sz. Jóbnak ama* feavaiból:

Jób. XVI. v. 6 , 7. Ha JzólJok-is, az én keserűségem ’s a’ t.
Melyben

A ’

Méltóságos Gróf Széki

TELEKI GÁBOR
Urlinak, és

TELEKI KLARA
KIS- Afcfzonykának,

Ez egy-mást Verető Kisded Atyafiaknak, mind kettőnek 1- 
zon egy nap efett fzomorú halálokon, még a’ köze
lebb-való bánatnak cl-nem múlása előtt, ujjonnan 
kettős bánattal meg-febhedett Atyai ’s Anyai füvek
nek Kef'erüfégeket a’ jelen-való halotti Sereggel fáéin- 
léltettette

K O V  A  T  S M I H Á L Y ,
Udvari Prédikátor,

Az ó. Kertsefórai Templomban.
Boldog Afáfáony Havának 13-dik Napján. 1732-dikEfEt.
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Az Istennek fuíyos kezei alatt-való kesergés,
A’ kent Jóbnak ama5 káváiból: 

fiob. 16: 6, j. Ha fióüok-is az én keserűségem meg~nem fi.tinik 
ha vefiteglek-is mitsoda nyavalya távozik-el téliem ? Süt ?m[hm ffa
ra fit engem’ : el-pufiútád Uram égé fi házam népét.

H
e  l  ö l  -j  A r  o  b e s z é d . .

. . . . .  .

A est a világot lelki Bemeinkéi Éemléljük, nerrt egyéb aZ",- 
hanem egy irtózatos Éörnyü fiáboruságos Tenger, mellyheií 
kell hajókázni £üntelen a’ kereétény embernek, e2er’smeg- 

eser félelmek ’ í  veÉedeímek között. A z embernek £ive itt a’ hajó, 
melynek Hajós- Mestere az Ur Jésus az ö £ent Lelke által. A ’ hajós' 
Legények az Ur Jésusnak £olgai. A* Compafsus az Istennek befcédc. 
A ’ tengeri Tolvajok a’ Sátány , az ö tagjai, és a’ testnek böltsesége. 
A ’ Pertus t  ki-kötö hely, a” boldog örökké valóság. Mikor a’ Hajós' 
Mester e’ kisded hajóban el-alufcik, Mar. 8. akkor fel-rámadnak a’ ke
serűségeknek árjai, a’ mint ezt le Írja a’ 6. Dávid: Sóit. 42. A  ny o
mor us ágnak egyik mélysége, d  másikat követi a' tt t<atom álénak fia- 
vokra\ minden te áradásid és habjaid én rajtam áltál-mentettek, y . 8. 
Ezek amaz tengernek keserű v iz e i, mellyek tsak az Ur templomából 
ki-folyó vízzel, azaz, az ö betédénck VigaÉtaláfival édesitrethetnek- 
meg, Ézék. 47: 7,8. Fel-támadnak a’ kísérteteknek £él-vé£ei. Éfa. <?4-
1 1 .  mellyek által ide ’ s tova hányattatik’s hajtogattatik e’ kisded hajó, 
A ’ m int£. Dávid £ól, Sóit. 38 : 1 í .  Az in fiivem ttak kereng, elha
gyott engemet az in erőm, és az én fememnek világa, még-azok [intse-- 
etek én velem. M ely Eélvéfcek tsak az Ur Jésusn.tk dorgálása által tseií- 
desittethetnek-ie, a’ Éérint a’ rti’i vagyon, Mát. 8 .16 . o hozza ’s tám ad
ja-fe l amaz kedves és kelleme-es E j fa k i és Déli lelet, mellver kérés 
kivan a’ lelki Meaya££ony, Ének. 4 : 1 6 .  Serkeny f i i  Ejfaki-fiél, ét 
jöji-el D éh-fél és fitjj az-én kertemre, hegy fiolly annak annak drága 
illatú fier-fámí. Nem
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Nem Cünnek’s Gúnyodnak itt a’ Tengeri-Tol vajok-is, kivánvá* 
^Kisded hajóban le-téteceté drága kintset el-prédálni: A ’ Sátány ret
tenti a’ nyomortíság alá vettetett kegyes embert az Istennek haragjával, 
ezt mondván: Kiestél te az Istennek Écretctéböl, azért jöttének te 
teád mind ezek a’ gonoÉok: sőt az embernek £ive- is hasonlatos a Mi- 
diániták táborához, * mellyben egyik a másik ellen támad-vala, ét 
kinek-kinek fegyvere az ö felebarátja ellen fordul- vált, Bírák. 
íg y  az ember Éivébcn-is vagyon két egy-töáfsal ellenkező erős Vitéz, 
a’ lélek, és a’ test; a’ lélek a’ test ellen törekedik, a’ testpeniga lélek 
ellen. Róm, 7: 18. Gál. 5 : 1 7 .  Mitideniknek a’ Éivre bé-ható fegyve
re vagyon. A ’ léleknek ama’’ két-élü fegyvere, mely az Istennek be- 
£éde. Sid; 4: 12 . A ’ testnek fegyvere az ö bcltSesége , és kívánsága, 
melly által hartzol a lélek ellen, . . . . . . .

Mitsoda tsuda tehát, ha illy nagy £élve£ek, illy fok habok között, 
illyen erős viadalban még a nagy Szentek-is esnek oly keserűségben 
és Givbéli nyűghatatlanságban,' melyben viga£taláft nem találhatnak, 
Mert a’ nyomoruságnak, a’ kereéteknek azaz ereje vagyon, a’ melly 
által a? £ivet cl-foglalia és bé-tölti, ’ s nem engedi hogy az Isten be- 
Éédének vigafitalásit-is egy-ideig bé-vegve. Sóit. 7 7 : 3. Innen va
gyon, hogy még az hitben jól még-fundáítatott £entck-is, másképen 
toljanak a’ békeségnek idején; másképen a nyomorúságoknak s Ke
retieknek alatta, a’ mint cgv Tudós ember igen hellyesen mondotta j 
Multum interej} inter The «logum crucis, éjinter Theologum gloria. M i 
mondáik így : Inter Theologum pacis. Az az: nagy külömbség vágyom 
a’ békeségben élő keréÉtény ember közöt, és a keretrek terhe alatt 
lankadozó kereírény ember között. Éppen ézr a külömbséget fejezi 
ki a’ 6. Dávid, Sóit. 3 o: 7, 8. Én pedig az én jó  állapotomban Így gun.- 
dóikodnrn-vala t Juha meg-nem változik az én állapotom. De mihelyt el. 
fitted a te Ortzádot,én meg hábaroiam. M ikora £ Dávid vala, The. 
elogus crucis, a’ kre£teknek terhe alatt igy £óll: Jelents d-meg, bt dm, 
énnekem azért végemet, az én napimnak mennyi mértéke légyen, Solt, 
39: 5. Mikor ellenben az Istennek kezei meg könnyebedének őrajta, 
igy £ólla: Jómra lett Uram énnekem, kegy meg - alázd/ engemet. Sóit. 
1 1^ :7 1 .  Lásd ezt a’ külömbséget, még-abban-is a’ ki ezen a viálgon 
leg-nagyob’ sleg-toktlerescb 'theologus volt: t. í. az Ur lésusban; A 
Ibi így £óil> Ján , 18 ; 1 1 .  A vagy nem keü-t megunnom d  pubárt, mellyet

b  3. éz,M *
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s t  Atya adott innékem: Sz, Mát. a 6, pediglen ellenbe így £ótl: Atyám
ha lehetséges, múljék el-én töllem e' pohár. Ugyan ezent látjuk a’ €. (ót>- 
ban-is, a’ ki a’ ictzkér meg-elözö versekben így £óll: Ha az én lelkem 
válna a ti lelhetek bellyet ( érti az ö barátjait) az én (tájammal meg-e- 
rcfitenélek titeket, és az én ajakímnak vigaftaláji meg könny ebit enik a* 
ti fájdalmaitokat. Itt pedig a Letzkébea’ kereétek alatt igyéó l: Ha 
fállok-is, az én keferüségem. ’ s a’ t.

Summáson. A ’ Jób  az ö barátinak tanátsokat meg-veti, mint 
hafeontalant, a’ mennyiben tanátsul adják vala néki, hogy óná-m eg 
magát, az ollyan Éabados beÉédcktöl, mcllyekct nyujt-vala I sten- 
nek eleibe, ’ s le-té£i keferves pana££át.

I. Azért meg-engedi, hogyha £ól]-is, annak femmi ha£na nitsen 
az ö keferüségének kifsebitclére.

II. Ellenébe- té£i az halgatásnak hafonló ha£ontalanfágát: Ha 
vefteglek. ’s a’ r.

I I I . Okát adja, miért kell néki az ö lelkének gondolatit ki-be£é!leni.
A ’ mi az elsőt illeti; H í fóllok-is. Az eredeti £ó jelent ollyan £ól-

liít , a’ mely áll egéé Orátioból, melyben a’ léleknek gondolati, o- 
koskodáfi ki-jelcntetnek, olly véggel, hogy másokat meg-gyözzön, 
és a’ maga érteimére hajtson, vagy hogy a’ maga ügyét foiytafsa, 
azt igaznak lenni meg- mutafsa, miképen a' Piktor a’ nyájat, a ’ ma
ga cngedclmére hajtja, és akaratja £erént igazgatja, ollyan ereje va
gyon ennek a’ fóliásnak ; minémii értelemben vétetik Sóit. 18 : 
48. Az erős Isten, ki én érettem boffut á ll, és fok népet én hozzám 
hódoltat. Itt ez a’ meg-hódoltatás téretik-ki ezen Sidó £óval Egy 
Tudós ember, ezt jegyze-meg ezen £ó iránt. Valamiképpen a’ meg- 
olva£tatott ezüst, a’ tormába bé-öntetvén maga nehézsége állal le- 
mégyen és ott m egállapodván, lé£en o£tán ezüíl gyűrűvé; zz il- 
lyen bé - tsn£ásnak , vagy bé - féikezesnek felel-meg 
ez a’ £óliás, mert a' £ólló £einély, annak a’ ki halgarja, elméjébe 
az ö gondolatit bé-önti. Azt mondja már a’ Jób , ha ilyen hat
hatós Oratiosal okoskodásCal, £ólláfsal él-is, annak mindazáltal 
femmi ha£na nintsen.Maga nyavalyáján tanulta ’ s meg-próbálta 
ezt a’ Jób. Fellyebb a’ 1 3-dik Ré£nek f . 19. és a’ köveckezendök- 
ben kíván ítéletre elő állani, erős okoskodáiokkal diffutz 1. Kitsoda az 
ember ki én velem perelhetne ? hogy ha mofi ejfelöl nem f  ólhatnék meg

halnék
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halnék. Tsákhogy Uram e hét dolgot ne tseleked én velem , tudni- illik, 
hogy d  te fulyos kezedet tágítsad ró/lam, és a’ te rettente fed el-ne 
rettentsen engemet. Az után fééllits az Ítéletre, hogy te-néked meg-fe 
leljek \ avagy én fállít lak, hogy énnekem meg-felelj. Mennyi álnokságint 
és vétkeim legyenek énnekem add tudtomra és az én hitetlenségemet, 
is tzégéres bűneimet jelentsd-tneg énr.ékem. Miért rejted-elortzádat elől
iem , és úgy fanyargat£ engemet-, mint ellen jege det. ’s a’ t. Meiiy Savainak 
értelme ez: Ha tévelyeg.e:n-!s azétrrninden-napi-tseiekcdctimben.és ha 
igazán nem tselekedrem is,mindazáltal nem kárhoztarengemet az én lel
kem ismereti,hogyénarrólpenitentziárneiatartorta-vólnt, vagy hogy
az Isremöl eUfeJcjtkezrem-volna, vagy hogy oUyanlettem volna, kinek 
az ö törvénye unalmas és gyülöli'éges lött-vólna. N en  voltam én oL 
Iván, ki ötét Urnák lenni meg-tagadtam-vóina, és magamat €abad 
akaratom Eeréirr élvén, magam Urának töctem-vólna, az I s t e n í  
fö-vegemnek ’s reménségemnek nem rartotram-vólna; azért nem vé. 
tettem én ugv, hogy én ellenem úgy gerje£tené fel haragját, mint 
a ’ ki ellene rufakodtam ’s rugódoztam-vólna. Ez a’ nyomorúság, ez 
a’ tsapás pedi? oily nagy, mellyet érdemel az ollyan, ki az Isten
nek ellensége.' Ezért mondja, add tudtomra nékem, mennyi áJnok- 
fágim legyenek, ha ollyan vétkek vágynak én bennem, és ha azo
kat büntm d-m eg, mert én bizony nem tudom, hogy én bennem 
ollyanok légyenek. Sót ellenben tudom, kinekhittem Én jó ! tudom hegy 
az én meg-váltóm el Jó b 19 : Tudom hegy igaz vagyok, f .  1 8.
J ó l  tudod Te magad, hogy én nem vagyok gonojz ember. Kéé. 1 6 ; r 7. 
Erofak-tétel nem találtatott az én kezemben; ezekéért az én Istenem 
elött-vakó könyörgésem tifta. Ne gondolj kegyes Leiek hipókritasá- 
got a’ £ent lobnak havaiban, mertmás Étntck is Écillnak iilyenkép- 
pen. így  £óll a’ Éent Pál-is i 'I  irrv. 4 : 7. Ama nemes hartz-ot meg. 
hartzoltam, futásomat el-vígeztem, az hitet meg-tártottam. iKór. 4:
4. Semmiben nem vádol engemet az ín kikent ; de az által nem igs- 
zu/ok-megt hanem az Ur az, a'ki engemet tneg-itél. így Éóll az Ézékí- 
ás Király-is, Ésa. 38. Kérlek Uram emlékezzél mcg-arrol, hogy én 

jártam te előtted igazfágban, és töké Hetes f iv e l,  és hogy azt mivet
tem , d  mi le  előtted j i  volt. Másutt-is a’ Éentcknek könyörgései
ben, e félét láthatni. Mind ezeket pedig nem a’törvénynek Éorofs és tö 
kéletes meg-tartásáról kell érteni, hanem a’ Élvnek htvségcrol ’s egye-

nelscgéröl»
% >
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mefségéröl, melyíerént ok tellyes crejckbol igyekeztek azokat tselekedru.
|gy £óll tovább a’ feent Jób: Még-is el-rejted a’ te ortzádat. azaz* 

F.l m égy, el-fordulfi éntöllem, mintha nem £eretnclengemet, és én 
nem volnék Tenéked barátod, úgy bánói én velem, mint az ol- 
lyan Király, vagy ítélő - Bíró, ki midón nem akarja, hogy a’ bű
nös ö előtte folytafsa ügyét, el-vonnya magát annak tekíntetitöl, 
jelentvén, hogy híjában efedezik néki: Sót úgy /anyargatfengemet, 
mint eüenfégtdet. Mintha mondaná: ha ez a’ rajtam-való nyomo
rúság arra-való, hogy az által az én bűneimért áll] bo£ftút én raj
tam ; ha valami egyéb tjtkos végre nem tzélo££, némünémükép- 
pen lé£en nem hellyes és igaz: mert az én vétkeim nem oliyanok 
nem olly nagyok* mellyek azt mutatnák-meg, hogy én az Isten- 
nek volnék ellensége, mert én az IsxENnek barátja vagyok, főt meg 
igazittatott vagyok a’ Mcg-Váltóban. Jgv £cll a’ £ent Pál-ts Róm. 
5 : 9 , 1 0 .  az holott tanítja a z t ; hogy mi, kik meg-igazultunk a  Krisz
tus által, és meg-békéllettünk IstenneI, várhatjuk az Istentől a' meg- 
tartatáft. Ki igaz dolognak-is mondja azt az Istennek előtte, hogy azok
nak fizefsen nyugodalommal, kik nyomor gat tatnak. zTes. 1 : 6. és fon
tén úgy kivánta-vala az Abrahám-isr* földnek Birájától, hogy igaz- 
fágot tse/ekednék. Mós. 18 : 25. egybe-vetvén Róm. 2: $,*<>, 8: 10. Ez 
a’ nyomorúság, ez a’ tsapás pedig, azt mondja a’ |ób. A' te eStn- 
fégednek büntetése. A z a z ; ollyan, mellyel a’ te ellenségidet £ >ktad 
tneg-büntetni, a’ mint £óll az Isten Jéré 30: 24. Meg-vertelek lé
geit ellenséges vetéjsel, kegyetlen oftorozáfsal a' te bűneidnek Jokfrgá- 
ért. A z  Isten ugyan nem-is kegyetlen, nem-is ellensége az ö Fiai
nak, mindazáltal mondartatik azokat meg-verni ellenséges vercfsel, 
a z a z : olly fulyos és nehéz tsapátsal, minemüvel £okta az ö ellenségit 
meg-verni. Jóllehet vagyon kúlömbség az ellenségnek, és az Isten 
Fiainak oftoroztatások között. Mert az Itennek Fiai ’ s Leányi, az 
ö kezei által tartatnak-meg, hogy el-ne efsenek; hanem inkáb meg
térjenek az ö tévelygésekből az Istenhez, ha fontén úgy viícli-i* 
magát, mint ellenkező; az honnan lé£en már, hogy a’ mely tsa
pás láctatik-vala elenség tsapásának, légyen valóban Atyának csapá
sa. Ez az ereje vagyon annak, midőn azt mondja: Úgy fanyargatf 
engemet, mint ellenségedet, azaz : úgy ver£ engemet, mint £oktad 
azokat vetni, kik Te-néked meg-átalkodon cllenjégid.
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ftlyen £ólláfs*l, erős okokkal, hathatós áijputathva! élt-vaía * ’ €. 
Jo b  Istennek előtte; mindazáltal fem-ni könnyebülést az által nem 
nyerhetett-vala, azért mondja: He fiellok-is, az én keferüiégem meg
u n t fitinik; mintha mondani: Semmire könnyebben £ert nem té- 
íe k  mint z Éóliásra, mert az Isten nem felel-meg énnekem, fém 
belsö-keppen az ö vigaÉtaláfival; lém külsöképen az ö fegedelmével 
M elly igen kiktefse z Éivbéli keferüség az embert a’ Éóliásra, jele* 
annak világofitására a z , a’ mit olvasunk a külsöHiítóriákfean.a’ Croesus 
Királynak Atys nevű Fiáról, ki azö Éületésétöl fogva néma vala; ki mi
dőn látná , hosy.azelléségki-irunt mezítelen fegyverrel üldözne azö A t- 
t y á t , és már «inrén bc-érné, kezdé az ö ajakait nyitogatni, az Öéivének 
k ilérü fége ’s fájdalma által, nyelvének kötelei meg-óldattatának, és 
nagy hallatos Éóval ezt kióltá az ellenségnek: Parce miles; Rex efl. 
Kedvezz fó  Vitéz; mert Király az, a kit iildözfi. így  kíÉítette a É. 
Jóbot-is a’ keferüség a’ Éóliásra, meg-is a* felöl azt mondja, hogy 
annak femmi ha£na nintsen,

II. Ellenben téÉi már z Éóllásnak hafiontalanságának az balga- 
tásnak-is híjában-valóságát: Ha vefiteglek-is, mitsoda nyavalyatávozik- 
tltöUem? ha halgatok-is, femmit nem haÉnálok magamnak, mintha 
mondaná-: Gyakorta a’ Élvnek fájdalma enyhül annak ki beÉcllése ál
ta l, de az enyim nem femmit, főt az én keferüségemet neveli, a* 
ti irántam-való bal ítélet tereltek; mert azt vitatjátok, hogy az éra 
fajiam lévő tsápások légyenek bizonysági ’ s tanai az én Istentelen- 
légemnek. Ha h algátok., igy magamat tsalom-mcg, mintha meg- 
jryöícttettero-vólna az én gonokságimról. Oda jutott az én ügyem 
* dolgom, hogy hová fordítsam magamat nem tudom, mert fera 

a’ Éólláfsal, fenj a’ halgatáfsal femmit-is nem haÉnálok. A z oftoba- 
íagból, vagy a’ tefli félelemtől, vagy hipokritaságból Éármazott 
halgatás bizony az Istennek nem tetÉik, és a’ meg nyomorittatott- 
nak-is íémmi könnyebülést nem ád az halgatás, löt neveli azt* 
mint a’ Sz. Dávid példája tanúja, Sóit 3 9 :3 ,4 . Meg-némulék vefiteg- 
UfstJ, és e ' jót-is el-halgatem-va/a, mikor s z ín  nyavalyám nevek cd* 
tték, meg kevüle az én fiivem én bennem ,  és az én gon (lelátómban fel- 
gerjede a’ tűz, Szóllani Istennek előtte, nem ellenkezik az igaz bé- 
kefséges türéfsei, mert Idvezitönk-is, a’ ki nem nyitotta-meg az ö 
fá já t  Ésa.53. nagyon kiáltott,ezt mondván: Én Ifenem! Én Ifit-

9 nem!
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ttfmf m 'irt hégyát-tf engemtt ? Mát. 2(5, így Sid. 5.-7, tfagy kiált a* 
főkké! ét köny hullató fokkal-va/ó könyörgéseket vitt annak eleibe, «’ ki 
' fneg-Gabadithatja-vahötet a haláltól. A ’ fienteknek a' kerefit alatt-Való 
fav-iik nem a’ kemény fcívnek jelei) hanem annak jelei, hogy ök ér
zik azt, a’ mitaz Isten meg-akat éreztetni, hogy például légyének 
másoknak. Nem fiereti az Atya azollyan Fiút, a’ ki néki keményt 
ti m agát, ’ s vakmeröképen halgatásra adja magát, midőn vefifiöztetik. 
De mit kiálts és míképen £óly ? Itt kell ám, ha valaholotr, jól meg- 
nézni: egyéb aránt Istennek előtte, tsak gondolni-is annyit téficn, 
mint éóllsni vagy kiáltani iM ós, 1 4 :  15 . A z ó  Tettamentomban, 
az Isten ollyan törvényt adott vala 4M0S. 19: 15. tudni-illikr Mikor 
'Valaki meg-haUnd a' Sátorban, akkor minden meg-nyitott edény, a' mely- 
ben rtem lejétid fedél, tiftáta/an az. Melynek okát egy Tudós ember 
ezt találta, t. i. Ez által a’ Törvény áltai akarta az Isten a’ Sidó né
pet a’ bálvártyozáílól ehvonni. Ugyan-is: a’ Pogányok éjtfiakának 
idején az ö edényeket nyitva és fedél nélkül hadják-vala, az ö éjtfia- 
kai Bálvány-Isteneknek ti£telésére, De más t, írást Magyarázó Dok
torok, méltán tovább mennek itt, és keresnek ezen törvényben lel
ki értelmet, t. i. az embernek £íve hafonlatos valamely erényhez, 
melynek teílyefségéböl £óll a’ £áj, abból jönek ki gono£ gondola
to k , és könnyért meg-fértéztethetik az ember, ha az ember nemál- 
lir örizöket az ö ajakira, és raeg-nem tartoztatja magát, hogy az ö 
£ája gono£ra ne nyiljék-meg. Elég az, hogy halgatni-is jó móddal, fiintéa 
ollyan nagy mefterség, mint jól és ékesen fóllani: Ezért hasonlítja 
az Írás a’ fá já t  ajtóhoz , Sóit. 14 . mellyet zárakkal és őrzőkkel kell 
meg-eröfitem, hogy kelletekoránt mcg-nyitta'sékés záratttfsék-bé. A ’ 
ÉólTat hafonlirja az írás aranyból, és ezüflhöz, mellyeknek a’ fiívben 
mint valami kementzeben meg-kel tifitittatniok, frifsclretniek, és a* 
éenrségnek mérö-ferpenyöjében kell tétettetniek, jói meg-kell mér
tékei tettet niek A ’ nyelvet vi£ont úgy hozza elő az írás, mint meg 
felidithetetlen állatot: zabolán kell azért azt tartani, Jakab, $. Min
den kcrc£tény embernek minden reggel fiájában illik ama könyörgés 
Sóit 1 4 1 .  a. h gd-bé Uram, órizd-mtg az én fújam at, óltalmazd-mtg 
az b> aj okimnak ajtaját. Ellenben az-is a* mi vagyonSólt.j 1 . 1 1 .  Uram 
az- én ajakaimat nytsd-meg, és az én fám  hirdeti a' te ditséretedet.

111. Okát adja , miért kell az ö fiivének gondolkozáfit ki-be£elleni.
bét
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« 8 ( o ) S *
Sol mi fi an f* r*ft euftmtt, el-pufiitái Uram azin házamat. Mitsoda
oka volt néki arra ? hogy az ö nyavalyáját be£élje ? az» hogy a’ bot- 
ránkozárt el-háritsa; tudni-illik : feükíéges és igen ha£nos dolog meg
tanulni azt, hogy még a’ nagy £eht kegyes eraberek-is ncha igen 
íiilyos és nehéz tsapáfok alá esnek; hogy ekképen mindenkor min
den ke£ítse magát a’ kereztckre; ha ma békelege v an , nem tudja 
holnap mire3 fogja hívni az Isten. A ’ Kereétény embernek élete, 
nem egyéb, hanem Vitézség; a’ jó Vitéznek mindenkor kékén kell 
lenni, hogy valamikor érkezik uraVre, mingyárt kéfcen áljon-elö 
a’ viadalra. Szükség azérc-is meg-tudni. hogy azok alatt a ’ kcre£- 
tek alatt erősebb, és bátrabb fcivel viselhefse magát. Szükség azért, 
hogy másokat ne kárhoztasson, midőn látja hogy Isten tsapása a- 
lá ellenek. Ez fárafccotta a’ Jó b o t, mintha mondaná; A z én nya
valyás állapotomban meg-botránkoznak az emberek, Ítélvén azt, 
hogy illy nagy példás tsapásoklégyenek tanubizonysági valamely nagy 
vétkeimnek, és azért reám gerjedett Isten haragjának. T e  Élifáz! 
nem másképen fcóllottál az Hipókritákról, mint én róllam Éólhat- 
nál ezen tsapásokra nézve, a’ mit mondottál-vala a* Képmutatók, 
nak büntetésekről Ré£, 1 5 : 3 4 .  A  Képmutatóknak gyülekezetek el-puf. 
tu l, imé rajtam van az a’ büntetés; mert el pufiitól t a az Iften az én há* 
zamat, vary  az én gyülekezetemet. Igen hathatós bő jelentésű £ó. 
val tétetik-ki a’ £. nyelvben ez a’ puítitás. ( í l f  Q jjtn ) azt minden 
ékefségétöl meg-fo£torrad; mert ékcfségére vágynak a’ háznak a’ £ép 
magzatok, ollyan pu£titáft törtél, mellyen mátok-is cl-bámulásr* 
indulnak; Némellyek ugyan itt értik az házán az ö tértét, miképpen 
Idvezítönk-is az ö teltét hasonlitotra-vala templomhoz. Ján. 2 : 
Mert a’ miképen a’ háznak fok ré£ei vágynak , es mind azok £épen 
egymáshoz alkalmaztatnak; igy vágynak a’ tértnek fok tagjai-is, és 
az elmének igazgatása alatt £épcn meg egyeznek. Ez nyavalyának 
ereje által pedig cl-vétetven annak minden ereje, lé£en az hafonlato$ 
az el pu£tittatott Városhoz, vagy házhoz. De nem fcükség hogy 
az ö tértéről értsük, mert arról mingyárt a’ következendő versben 
toll. Illendőbb azért az értelem, mely tulajdonképen vé£i azö há
zát, vagy az ö házi tsclédit. Némellyek igy-is magyarázzák; Él 
bámulásra hívtad az én tselédiraet ’ s barátimat, mikor engemet en
nyire meg-nyooioritottál, vagy másokat-is, kik tudnák azt, hogy

i 2 én ár-
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éli írta tía b  v a g y o k , Még-is ennyire meg-rontafeY te fufyoi tjapáfídűai 
T U D O M Á N Y \  r

A* leg-fientebb emberek-is, néha esnek eUy nagy fiemorúságía,  
melyben éket Jenki más men nem ’vigaftaíhatja, hanem egyedül tsok az 
ifién. Ennek igazság* vagyon a’ Letekében, A ’ Jó b  olly nagy £ent 
ember Vala, az Istennek maga meg-ditsérése £erént, kihez halon, 
íaros €  földön nem v o lt , tökélletes Féjrfiu, Istenfélő, a’ gonoénak 
málója , Jób  a: 3. M ég-is oly nagy Mártiromságot Éenvedettr ’s an
nyira meg-keseríttetett füvében, hogy az ö  baráti ötét meg-nera vi- 
gaétalhatták; löt önnön maga-is magát, meg-nem viga£talhatrar 
Noha ö azt ígéri az ö barátinak a’ leszkét meg-elözö versekben r Ha 
a’ ti telketek válna az én lelkem hellyett, bizonyára az én f i  újammal meg- 
eröfitenílek titeket, az én ajakmnak vigafitaláfi meg-kifsebitenék a’ ti 
fájdalmaitokat.Vethetik-vala az ö baráti néki éemére, viga£tald-meg hát 
magadat ? Erre ezt feleli: Dolor fiiperat medelam. Nem lehet Fájdalmaim
nak Orvoslásáttalálni. Hafiól/ok-is. ’ s a 't. Leéokta Isten vinni a’ pokolra 
a’ mag*£cnteit gyakorta^a’Éerinta’ mi vagyon. iSam. 2:<5,7 . Az Ur meg
öl , is meg elevenít t a' pokolra alá vét, és ismét felhoz. Ez a’ pokol nem 
egyéb hanem a' lelki keserűség; és gyötrődés, és mély Eíntén úgy mint a ' 
pokol, minden vigaktaláft meg-vét, mint feóíl a’ fe. Dávid ; Sóit. 77 : 
j r Az én\letkem nem akar vigafitalást bé- venni. Erre a’ pokolra £ál. 
Jott alá ar mi Urunk Jéftts Kriftus-is, midőn £omorkodni,ét igen kezde 
gyötrődni, ét vérrel veritékezni, M át, 20 : 38 .  Nagyobbak c’ lelki 
meg-háboroáásban a’ gyötrelmek, mint a* halálban-is* a’ honnan*’ 
Jo b  ckképen kiáh-fel. Jób. 7 .15  Az én lelkem válafitjaa' meg-fojtatást és 
az hatált inkáb,mint az én tsontjaümat. A z  Ur féfus-is az halálban, éa 
a’ kere£tfán vérrel nem veritékezett, az előtt pedig mikoron lelkében 
£envedi-vala a’ lelki gyötrelmeket, vérnek tsepjei hullanak vala le az 
r> egc£ testétől. M i lehet ennél tsudálatossbb ? hogy a’ midőn Idvczj. 
tönk ebbe a’  lelki £oraorkodásVr*' bé-elétt v jla , minden viga£ralás- 
tói meg foÉtatott vala, holott akkor-is az Istennel ftoroís, és meg. 
©Solhatathn egye'.ségben volt. Hogyha az Ur jésus, ki ae Istenséggel 
fcoiois eeyelsegben volt, ér ötömnek olajával kereteit meg, mindent ár. 
samak fel'ttc. Sólr, 4$: 8 rlly nagy komorkodásba esett; ne csudáid 
hát keg es ember, ha a’ £cntek-iskik az ö tagjai, hlyen keserűségre 
néha ei hívu.uuia*. sót tausukülendö dolognak leni, ha a' u<i Fejünk-
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jiet t t  XJt ]ésu snakfajdalminak ré£eseivé tetettetünk. Ebbe» a* Sorafefc
jóságnak poklában gyötrettetett Ézékiás Kitály-is, midőn így  €óll V a lii 
Ésa. 38: 14 , Aíi«/ •  Daru és a' Fetske ékképen tsiyagok-vala, nyögök’ 
italé mint a5 galamb, Uram erő féket fenve dek, adgj nyugodalmat ennél 
kém. Tartsuk az híveket illető dolognak, ha a z ö  Fejeknek ábtázac- 
fához léknek hasö lato sok; Mert a' kiket Isten eleve él-látott, vagy tudotté 
azokat el-is válaflotta  , hogy az ö Fiának ábrázatjához legyenek ha-' 
finlatosok. Rótn. 8: 19 . El-küldótte Isten mi hozzánk aZöSz. Fiát, de 
valyon tnitsoda ábrázatjác hagyta ’ s mutatta roi nekünk-, bizony nyo
morúságos, nyavalyás lelki gyötrelmeket, Eerrvedö embernek ábrázik 
jár. íraé ez az ábrázar, példa oh ember! a mellyet köv*fs. Idvezitönk* 
nek egéé élete tstrpán tsak kere£t volt; é* te mitsodás nyugalmaséi 
örömökkel tellyes étetet gondoIÉ magadnak. Némclly Királyoknak 
iokások az,, hogy az ö £olg*ikat, hadi Seregeket , egy-£inü köntös
be öltöztel'sék: így  az Isten-is az ö híveit Sz. Fiával egy formájú 
Köntösben öltözteti, azaz: nyomorúságokkal, külömbb - külömbb 
íenvedésekkel ’s lelki gyötrelmekkel, mint valami öltözettel bé-fedezi.

Tart. meg í-£or. Hlyen Éómorkodásban, a’ többi között a’ Szen
tek esnek akkor, midőn az ö házok pufetává tétetik, midőn az ö jó 
teménységü Kisdedeiktől míeg-fo£tattatnak. Midőn a* Jákob meg- 
foÉtaték az ö Jó félétő l, annyira meg-háborodék lelkében» hogynoh* 
minden ö F ia i  ’s Léányi fel-költenek vala, hogy ötét vigafctalnák ;• 
de femmiképen nem akara mcg-viga£taítatni, 1 Mos 3 7 : 35, A ’ Si- 
nagóga Fejdelménck tsak egy Leánya hala-meg, mindazákal a’ Sipo* 
J'ok-is ötét meg nem vigaftalhaták Mát. 9 : 2 3 . Itt pedig a’ Letzkéberí 
a* £. Jóbazt mondja , hogy ha fóU is,az ö keserűsége meg-nem fiinik t 
*sa t. de ezt nemfiükség énnekem tovább eröfiíenem, mivel itt mos
tan Femünk előtt vagyon ezen keserűségnek példája. Nem-is tsuda* 
tnerr Isten a’ fciilékben be-oltotta az ö gyermekeken való könyörü- 
leteiséget. Jeles cnek világositasára, a’ mit találunk az Eklcfiai his
tóriákban, t. í M időn Tbe>Jf>(im Imperator hirtelen való és méltat
lan haragjából hét e ser emberekor paransolt vala ,  hogy TefsaíeniVx-* 
bán tneg-ö!ncnek a’ vitézek; ( okát moft cl-halgatoift) illyen emléke
zetre méltó dolog töitéiít - vala: egy gazdag Kalmár két fiáért * 
magát önként ajánlja val 1 az halálra, fiainak lei-vált ásókra, esedezik 
▼ala az Imperator V ue'zonek 1 hogy önnön magát Aieg-ölvén.. tar-

i j  taták
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m)*vw
<*nák-meg szokat életben, mely tselekcdeteknek jutaimád! igéri-vala
minden kíntseit. A’ Vitézek fiánakózásra indulván a’ nyavalyás A tyá
nak nyomorult állapotján, egyik fia iránt, akár mellyik iránt, esede- 
zésit bé vefiik; de mindeniket fiabadon botsátani nem mérik, másként 
a’ hétezer meg-öletteteknek fiámát bé nem tölthetik. A ’ nyavalyái 
A tya mindenikre könyvezö fiemekkel ’s óhajtásokkal tekintvén, egyi
ket is a’ masik felett el-nem válafithatá, mindenikhez egvaránr-való 
fieretethöl rneg-gyözettetvén; és a’ midőn fokáig a’ válafirásban kcse- 
delmeznék; mind a’ kettő fienr.ei előtt meg-öletteték. A ’ Sz. Lélek-ia 
a’ Sz. Írásban midőn a’ mindenek felett való bánatot ki akarja tenni, 
hasonlítja azt, az embereknek az ö magzitjokon való keserűségekhez, 
Zakar. i2 .- io . Én reá n tekintenek, a kit bofifiusággal illetlenek. Sirat
ják ötét, mint az ember finkta firatni egyetlen egy magzatját, és ke
seregnek ü rajta, a' mint fioktak keseregni az ehö fü l öt tokön.

Kérd. H ogy-hogy egyez e’ meg az Istennek oily nagy es jeles- ke
gyelembéli ígéreteivel, mellyekbé Istem az ö fi. békédében azt ígéri: A* 
fielidek léjének örököli a' Földnek, es gyönyörködtetik magokat a* béke- 
ségnek sokaságában, Sóit. 37 : 1 1 .  és 29, Az Isteni tifitelet ( vagy a’ ke- 
gye fis ég) mindenre bafinos, me Uynek igére ti vagyon mindé' világon és a' 
más világon-va/ó mig-ajándékozásrát, 1 T im . 4 :8 .

Fel, /. Némely Tudósoknak ez iránt értelmek ez : hogy az ő Tes- 
tamencomi Szenteknek tött ugyan az Isten jeles igéteteket; mind az 
ideig tartó jók iránt, mind pedig az Őrökké való jók iránt: Az Ujj 
Testamentoroi Szenteknek pedig, tsak a’ mennyei és lelki idvefséges 
jók iránt tötc Ígéreteket; De e’ magyarázatra mi nem ál hatunk: mert 
a’ fi. Pál világoson meg külömbözteti, a’ kegyefségnek ez moltani 
életben-való meg ajándékoztatását, a’ más élerben lejendö meg-aján- 
dékozratásától, iT im .4 ; 8. így  ldvezicönk-isazt mond|a, Matt 6: 33. 
Kér e fisét ek elöfiör az Istennek Or fi ágát, ét annak iga faágát, és mindaz- 
tk meg-adattatnak néktek. Mcllyek azok a’ mindenek ? Azok a’ mellyek 
röl fellyebb fióllott va la , a’ mellyeket ekünk, ikunk, a’ mivel tuhá- 
zódunic, mellyeknélkül kükölködúnk e’ világi életre nézve. Ezek 
iránt tefien Ígéretet Idvezitönk, hogy meg-adattatnak mi-nekünk. 
Így  hát kétség kívül midőn az Írás azt mondja, hogy az igazak 
léfinek a’ Földnek örökösi; annak ereje ki-terjed ez mostani életre-is, 
a’ aunt£.Pál-ii erősíti, 1. Kór. 3 -.11. 2 1 ,  Mindenek t léitek, akár e' világ,

akár
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i l l ír  ez élet, akár az hálál, akár a' jelen-valók, akár a' kí'vetkezetufők,
mindenek tűitek.

Fele. TI. Örökösi tehát a’ földnek az Isten-félök, az Istentele
nekre nézve, mert az Istenteleneknek nintsen femmi jufsok az Isten 
ajándekihoz, mert az eset által azoktól meg-fo£tattanak: az híveknek 
pedig az minden állatokon-való Uralkodásnak jufsa vi££á Éerezretett, 
és már ö nékiek vagyon e* világi jókhoz-is méltó jufsok, mert nenj 
tsak lelkek hanem testek-is, meg-váltatott. (a .) Az Istenfélőké z vi
lág az ö hitekre nézve, melly által e’ világot meg-gyözik. i Jan. $ : 4. 
Valami Istentől íületett, tneg-győzi e' világot-. Ez az a’ diadalom, mell/ 
tneg-gyözte e’ világot, t. i. a’ mi hitünk. Mert a ’ ki hitterint é l, va
lami e világban vagyon, akár éljen, akár haljon, azzal mindenüt ’* 
mindenkor tud az Isten dicsőségére élni; Sem jelen-valók, fém követ- 
kezendök, fem élet, lém halál nem árthat nékiek : hanem mind ezek
nek meg-gondolásából igen £ép hafiounal elö-segélhk magokat az 
Istennek dicsőítésében. Ígér az írás, az Istenfélőknek ho££ú életet, 
Efés. 6 : 1 .  de ollyat, melly valósággal, ésigafságban légyen ho££ú 
élet, légyen igaz és valóságos clot, mellyet az ideig tartó életnek 
hofifeúságában abrázolra ki az Isten, midőn az árnyékoknak hellyé 
vala; úgy hogy mennél me££ebb voltának az emberek, idővel az 
Ujj-Teftamentomiboldog időktől; annál ho££abb élctet-is éltének 

- világon; mert mennél kevelebb a’ napnak világa, annál több an
nak árnyéka, ’ s így az ígéretnek ideje alatt az emberek igen ho€£»i 
életűek voltának, úgy hogy, ők majd tóbb £áz cfctendöket élté
nek, mint mi tiz cfetendöket. Abrahám idejében mindazáltal rövi
dült az életnek ideje; mert már akkor a ’ Menyei dirsöség iránt-va
ló esmérct-is nevekedett-va/a; A ’ Sz. Dávid és z Próféták idejében 
annál-is inkább meg-rövidült, mert az Isten magát nagyobb mérték
ben jelentette vala-ki. A z Ujj-Teítamentomnak idejében, már an
nál-is rövidebb, mert már ma világosan minden árnyék é« homály 
nélicüi tétetik Érmünk eleibe az erők elet, és- a' Éentscgcs helyben 
Való bé menetelnek útja.

Hl. Igéreri vagyon a’ kegyeíségnek ez élet irint-is, nem 
annyira a’ lók időkre való ki-terjedéséiól, mint az örükké-valóságban 
boldog és idye'séges által -tétetésról, Mert minden KereÉtény em
bernek kívánni kell az isten Fiainak kabadságokat, a’ mint £óll £ent
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f i i  ifC ó r .$ ; -a. Azért foháfkódunk, mivet hagy kívánunk at mi Me
nyei házunkba fel-öltöztetni. Mellyet midőn a’ fuvö lélek hirteles 
még az ö életének reggelén el-nyér, valljon itélhetni-é a r t , hogy 
ideje előtt hólt-meg ? vi£ontag a’ ki ísak e’ világi élethez ragaéko- 
dort, és a’ Mennyei hazáról nintsen íemmi reménsége, ha Éintén 
ezer ’i  mag-ezer efctendoc ér, él-is, vallyon ’ láttatik-é magának 
fokáig élni.

IV . Ez életnek ígéretei annak fio££ú*ága iránt, nem á lle ’ világi 
jókkal bövölködésben, vagy azokkal-való fokáig élésben, vagya ’ tes
ti gyönyörűségeknek ki-Éólgáltatásokban; hanem az Isten ho£6ú 
tűrésének jávaival-való élésben, a’ Eenvedéseknek igazgatásában, mér- 
féklésében, azokban-való meg-viga£taltatásban , a’ hitnek neveke- 
désében, a’ £ereterben-való öröködésben, a’ meg-jntalmaztatásnak 
reménysége alatt, az I st e n  Oréágának terjedésében, az ötök élet- 
re-való el-ké£íttetésben, és meg-erösittetésben; mert azért kívánni 
éz életnek ho££úságát, hogy egyék igyek az ember, és e’ földön 
lokáig éljen a’ világi gyönyörűségekben; ez nem a’ hitnek, nem az 
Istenhez.való £eretetnck munkája. Látjuk mind ezekből, hogy va
gyon a’ kegyefségnck ez életben-is jutalma: ha meg-lött-volna a’ ke- 
gyefség , ama’ Calanus nevű Indiai Pogány Böltsben mikor beteg
ségbe esek, ’s orvofságokkal nem aktra élni; nem ké£ittetett-vólna 
magának egy nagy rakás tüzet, azon magát meg-nem égettette- 
vólna: Ha meg iött-vólna a ’ kegyefség Hadrianus Inperatorbzn^ 
az ö halálos ágyában nem irta-vólna ama verseket, mellyekbcn ki
mutatta azt, hogy az örök élet felöl nem volt femmi reméaségc’scs- 
mérete, ugyan-is igy Éőllitotta-roeg a’ maga lelkét:

Animula, vagula blandula,
Hojpts, Cmtsque Corporis •
Qua nunc abibis in loca?
Pallidula,  rigida, nudula,
Nec, ut foles, dabis joca.  ̂ azaz;

öh én tévelygő keringő kedves lelkem, Én tejemnek vendéged 
Valljon mitsoia hellyekre mégy mofian? M i az oka, hogy mofi

it nem trefálódzo!, mint foktat vala régenten? Hanena úgy éóllott 
volna mine a’ Vén Simeon ; Moflan botsátod-tl Uram fölgádat bé
ke seggel , * ' te befeded ftró n t ; mert látták é t  in femcim a' \ t i  
U veutödit, Luk. a : ay, 3«. Ezt-if
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Eit-is pedig ne halgaistak-cl, hogy az ó Testamentomi Szenteknek, 

és az Uj Testamentomi Szenteknek állapotjok között, ez a* külömb- 
ség vagyon : H ogy az ó Tcstamentomban a’ lelki és örökké való jók, 
Éiikön, és némü-némü hasonlatofságban ígértettenek; Ez életre tar
tózó jók pedig nékíek úgy igirtettcnck, hogy lennének példázati, jelei 
és Zálogi, a’ Mennyei jóknak. D cazU j Teitamentóban, a’ Mennyei 
jók tulajdonképpen való fóliásokkal, nagyobb mértékben, nagyobb 
világofságban igértctnek. A ’ testi ’ s ideig tartó jók pedig rsak úgy 
igértetnek mint a’ mennyei jóknak segédei, meg Éerzései, minden pél
dázatnak és Zálagnak tekíntetin kívül. Az ó Teflamcntomban az 
hirtelen való halál jele és areumentomti vala a’ Törvény által hágá-
sának, és azért az IST E N  büntető haragjának; mert az Isten
ö véllek illy £övetséget kötött v á lt : Tífteljed d  te Atyádat és A - 
nyádat, hogy ho/ú idejű légy d  földön. A z honnan-is d  haláltól- 
való félelemnek miatta tellyes életekben rabok valának Sid. 2- 15. M a 
pedig az Ui Teftamentomban, a’ Kriftus minket az illyen félelem
től meg-£abadított, Sid. y. 15 . az honnan-is azt jövendöli az Ésaiás 
Próféta az Uj Teftamentomi időről, hogy abban a’ gyermek-is £áz 
efctendös korában hal-meg, Ésai. 6 5: 14 . A ’ tsapáfok-is az Uj T es
tamentomi Szentekben, nem az Isten büntető haragjának, vagy 
bo££ú állásának jelei, hanem a lelki nyavalyáinak meg-gyógyuá- 
fokra ké£íttetett orvosságok, és az Isten’ böltsigazgatásának meg
foghatatlan tselekedetei.

Tan. III. Vigaftalásunkra. Noha pedig illyen keserűségekre hivac- 
tatni e’ vi)ág-£erínt igen nagy nyomorúságnak és boldogtalanságnak 
láttatik; mindazáltal ez illyen állapot ja a’ léleknek ez egéé világ* 
pompájánál ’ s öröménél haznosab; Mert ebben az állapotban, 
mint egy próba tűzben tanulják-meg a’ £cntek az igaz aláza- 
toiságot, a’ valóságos penitentia tartást, e’ világnak meg-utálását, 
ekkor tanúlják-meg magokat el-fordítani, minden e’ világi elmúlan
dó dolgoktól, mivel azoktól illyen állapotokban fernmi vigaétaláft 
Bem vehetnek, sőt inkább terhekre vágynak; ugy-hogy az illyen 
keferüség légyen az ollyan dolgok közzül, mellyekröl azt eröfiti a’ 6. 
Pál. Róm. 8: 28. Tugyuk pedig hogy azoknak, d  kik az Ifi ént fé r  étik , 
mindenek egyaránt javokra vágynak. A ’ mit ha£nál a’ £óró-lapát a- 
búzának, melly által a’ gazoktól meg ti£tittatikj A ’ tűz az arany

it nak,
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la k , melly áltál i»eg-frifseltetik; A ’ mit a’ kefcvü orvófság a’ nya
valyás betegnek, melly által meg-gyógyíttátik: azt aT hafinaí £erzi 
a’ nyomorúság, a’ Éívbéli keferüség a’ híveknek, melly által meg. 
tifitíttatnak , meg-frifseltetnek ’s meg-gyógyíttatnak. Bizony nin- 
tsen nagyobb boldogtalanság, mint e’ világon fcmmi boldogtalan- 
íágot nem fienvcdni. Senkire az Isten inkább nem hsragfiik, mint a’ kiél. 
len fcmmi jelét haragjának nem mutatja. Senki közelebb az eferhcznin. 
tsen, m in ta ’ ki tefti bátorságba nagy tsendességbc cl. Nintsen io- 
hol a’ belső embernek nyomorultabb alapot ja,* mint az hol a’ küllő 
embernek álhatatos boldogsága vagyon. A ’ nyomorúság mindenkor 
a’ mi lelkünk javát munkálódja. A ’ fi. Dávid ésa’ Jónarhán a’ köny- 
hullatások között-is olly nagy fieretcttcl tsókolgatják vala egym áfí, 
melly felöl azt erősíti a1 í .  D ávid, hogy át nagyobb volt áz A £  főnyi 
Álláthoz való fereteténél. aSam . i: 26. így  az UR Jésus-ís a’ keres
tek ’ s keserűségek között illeti nagyobb fieretctének tsókjaival az ö 
fcenteit.

Meg-tartásra méltó dolog, hogy ar lelki M eny-ASSeny azö Men
nyei Vökgénnyít a’ többi kötött így irja-Ie Ének. 5: 1 1. Az ö ajakai 
haJlnlók á' liliomhoz, mellyekröl myrha olcj foly. E ’ két dolog látratik 
egy máfsal ellenkezni. Mttsoda keserűbb z Mirhánál ? Mitsoda kedve
sebb a 'liliom nál? mindazáltal mind a’ kettőhöz hafonl*roíak a’ Men
nyei Vőlegénynek az U R  Jésusnak ajakai. Valósággal ugy-is vagyon; 
mert az ö ajakai Myrha olajjal folynak akkor, midőn az ö híveinek 
ezt jövendöli Ján. 16 : 20. Ti firt ok és jajgattok, t vileg' pedig örül. 
Vifiontag a’ liliomhoz hasonlatosok: mikor azokat vigaétalja, ezt 
modván. De 0' ti keferüségttk Örömre fordul. Ezt az igazságnak fiá
ja mondotta; Könnyebb azért az égneke’ földnek el-mulni hogy nem 
az be ne tellyesednék. Emberi reraénségnek felette-is tud az I S T E N  
vigafitaláfokat gerjefiteni a’ fiívben, melly íok hívek a’ jó ficrentsés 
napokban nem bövölködrenek olly lelki örömmel, mint az ellenke
ző állapotokban a’ fiívnek fájdalmai között, m inta’ Márriromok- 
nak Hiílóriái ezt világosan tanítják. A ’ lég nyomorúságosabb állapot
ban tapafitalják-meg az Istennek leg-nagyobb fieretetér, kóftolják 
lelkekben az Istennek édesfségét, mert akkor tétetnek bizonyotokká 
arról, hogy ök légyenek Istennek Fiai ’s Leányt,

A L -
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Elsöben-is a’ mi nézi ezen előttünk fekvő fiomorú, példás, és Is
tennek titkos ítélete által, fiemeink elöl el-vétetett, Koporsóba bé- 
aáratott másokra nézve két-ártatlan Kisdedeket, Néhai Méltóságos 
G ró f Széki Teleki Gábor Uramat, Méltóságos G ró f Széki Teleki 
Klára, neyedékeny Kisded Kis Afifionyc, Ezek azok kiknek ez élet
ből ily hirtelen ’ s reméntelen való ki*£óllíttatások egyben gyűjtött 
minket c’ fiomorúságnak hellyére, a’ kesergésre, az cl-bámúlásra: E- 
zek azok kiknek életeknek reggelén való ki-vágattatások fiültc Sérel
mes Szüleieknek Élvekben ez moűani le-tsendefithctetlcn eméfitö ’ s 
fonnyafitó keserűségét, a’  kcnyhullatásoknak egymásután tsergede- 
zöparakjait, Siralmaknak halmait; Ezek azok, k ik é ’ Méltóságos 
Ú ri Háznak örömei, difiéi. ékefiségei vaiának» Kikből még-ily Kisded
korokban is az engedeímeíség, magok fierettetéíék, a' kcdveltetö 
nyájaiság ki-tündöklenek vala Ditíéria’ fi. írás felettébb az Atyafiak 
között való Érre teter, Sóit. m  ?: i. 2. Imé mely igen j i  és gyönyörű- 
fégts az Atya-fiaknak egyt/légken való lakások. Ez igazán oílyan mint 
az ember fejére öntettetett drága kenet. Meg-vólt ezekben még az ö 
Kisdedkorokban ez a’ ritka virtus ez a’  drága virtus , tz igaz Atya- 
fiúi keretet. Kik egymást életekben felette igen nagy kéretettél mind
untalan ölelgetik ’ s tsókolgatják-rala. Szerették életekben egym áíf, 
halálokban is cgymáftól el-uera válaktattanak, azon egy-napon ez 
jeles Atyafiaknak jeles párja zárattatott koporsóban; követték ez élet
re való bé.jöveteleknek rendit az ö halálokban-is. A ' nagyobbik reg- 
gél, a Kifsebbik eítve-felé válták-fel c ’ firalmas halandóságon az ö- 
rökké tartó halhatatlanságot. Itt van az el bámulásnak, itt-van * ’ 
kefergésnek bövséges matériája.

Méltóságos G ró f Széki Teleki Jó s e fU r ! Méisóságos Grófi Beth
leni-Bethlen Kata-Afifiony ! Kísérteteknek ^élvekéitől, keferüfc- 
geknek árjaitól régtöl-fogva hányattatott A ty a i’ s Anyai Szívek mos
tan ujjabb, inkább gondolható mint fém kí-bc£élhctö fiomorúság. 
nak mélységeiben evező ’ s hajókázó lelkek! A vagy nem méltán fiá
itokb an  vehetitek-é fi. Dávidnak ama fiavait: Á  nyomorúságnak egy
ik mélysége d  máfikat követi; d  te tsatornáidnak fanokra minden te 
áradássá által mentenek én rajtam. Sóit. 4 2 : 8. Mert egyik bánat él
ném muiék, mig az U r is  ás bánatot hoza T ixcátok , tsakmoítköze-

k z lebb
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íebb három holnap alatt három ficp Gyermekeitektől meg-foitatá-» 
tok. M in i ezek avagy nem nyughatatlankodtattyáké a’ ri iivei- 
teket annyira , hogy t i- is  mondhafsátok a’ £. Dáviddal: Az ín fii- 
vem fsak kereng, el hagyott ingemet az in erem , és az én fememnek 
-világa, még azok sintsenek énvetem. Sóit. 38 : » j. Nem T i  reátok-. 
’s a’ ti tájatokban illik-é a’ £. Jóbnak a’ Letzkébcn-való keserves panai- 
£a : Ha fiol/ek-is ez in keserűségem tneg-nem fiümk, ha vefiteglek-is, 
mitsoda nyavalya távozik el téliem, sót mojlan fárafit ingemet, el-pufi- 
titád Uram az ín házam' népit. A ’ kegyes Sziveknek nintsen egy na
gyobb kerefct, fullyofabbkisirtét.mint midőn ők az Urnák félelmet vi- 
felik magok előtt, és az ö ortzáiának keresésére adják magokat, 
meg-is az Istentelenekkel azon egy tsapás alá vettetnek, sőt gyakor
ta az hitetlenek büntetctlen maradnak, mikor az hívek íulyós rsa- 
páfok alá esnek. E ’ fáraicotta kiváltképon a’ S*. jób ot, kétség-kivül 
faraieja a’ T i  el-keseredtt lelkeiteket-is. Emlékezem jól réájahogy a’ mi
dőn Isten az ö meg-tudakozhatátla utai ierint e’ íitalmas romlást p ú i
tól ást tévé T i  köztetek; ezt forgattátok kiváltképpé elmétekben ’ s iá- 
jatokban hogy mindenütt a’ T i  lakó helyetekben fel-állítottátok az 
URnak tiitei'etét és az ö nevének házat építettetek, már pedig iorno- 
rú és hirtelen való halál által el-icdettenek mind azok a’ kikben re- 
ménlitek’ s kívánjátok-vala, ez éleiből-való ki-költözéstek után-is az 
IS T E N  nevének tiiteletét fen-tartaríi a* T i  hajlékitokban ; cl-mond- 

* hatjátok azért a’ £. Jobbal azt, a’ mi vagyon Jób. 17: 10. Az ín re
ménységemnek napjai el-mnlának, az in gondolatim k előliem kigyom
lált at ónak , mellyek valónak az ín fiivemben. F.fcr forgattátok elméte
ken, tájatokban, ezen kesergerretek , hogy az Isten nem tsak a’ 
ti Házatokban; hanem más Isten-félö Házakban-is, egym ásután  
iaporán következő romlásokat viien véghez, mellyek által az Isten 
az ö Házának falai mellől az oílopokat naponként döjtögeti, kik 
annak terhét vifehk-valf, vagy ennek utánna viselhetik-vala. Remél- 
hcíik-vala méltán az Isten ditsöségéhez-való munkás ierctetetekre 
nézve a’ fc Jobbal, azt a’ mi van Jób. zy. 18 , 16, 20. Annakokáírt 
azt gondolom vala , az ín fífikemben halok meg: is mint a' Tenger
nek fövenye, úgy az in napjaimat meg-fokasitom. Az én gyökereim a' 
folyó víz mellett meg fiaporodnak: és a' harmat az én ágamon nyug- 
fiik-meg; de az Isten meg-fog hatatlan ítélete által le tontá a ti Há

zatok-
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,  V  « § ) • (  s»
látóknak ékefségeit, és moítan közelebb párjával zára bé é* elöt^ 
tünk lévő fetét koporsóba; A ’ tép Magzatok koronája az Isten, 
félő Házaknak. E l-esett! El-esert! Méltóságos Úri H áz, a’ te ékes- 
fégednek koronája , moftan tétetik a‘ porba, a’ íctétségnek ’s fele- 
dékenységnek földében. Szájatokban vehetitek a’ É. Jóbnak ama €a« 
v á t ; }ób. 1 9 ‘ 9. Az én ditsöségemtől meg-folttá engemet, is az én fe 
jemnek koronáját el-vévé. Szájatokban vehetitek azt-is a’ mi vagyon 
Jób. a i : 28. f i i  tudom hogy fokán azt mondjak-, vallyon hol vagyon 
ama Fő embernek Háza? Óh ti én barátim könyőrüdyeíek rajtam , 
mert az Istennek keze vere-engemet. Jób. 19: 29.

Tekintetes UR 1 Toldi Adám Uram ! Tekintetes és Mélt. Széki 
Teleki Kriftina Afeéony! Sírjatok és jajgaisatok, merta’ ti Atyátok
nak Háza puÉtává tetetett. Sírjatok és jajgaisatok, mert a’ ti A tyá
toknak koronája 1  meg-avúlásnak pora alá, a’ feledékenységnek ha
talma alá vettetett. Öltözzetek gyáü-ruhában, mert a’ ti Atyátok
nak hajlékában fel-támadandó feövétnekek reméntclen el-óltatának. 
H ol az a’ kit betegségében igy biztatí vala Tekintetes Ifjú AüÉony: 
Ne félj Éerelmes ötsém, mert az Isten meg-gyógyíc tégedet; ö pc* 
dig oly Kisdedkorában-is az halandóságról mcg-emlekezvén azt fe
lelte az ö idejét felyül múló böltseíséggcl, Nem tudja kegyelmed* 
ha meg-gyógyít-é az Isten avagy nem. lm meftan annak rocg-hide- 
gedett tetemei méltó firalmidnak £erzö okai.

Méltóságos Széki T eleki, Méltóságos Bethleni Bethlen régi nagy 
U Ri Famíliák ! mind két ágon lévő Ferejmes Atya-fiak.1 Tinéktek- 
is ez a’ nap fetétségnek , bánatnak, el-bámúlásnak Fomorúságos nap
ja. Az emberi tettben midőn egyik tag meg-sérterik egyetemben min
den tagok bánkódnak; ha a’ Főnek fájdalma vagyon minden tagok 
lankadoznak. Tekintsetek a’ ti tagjaitokra, a’ ti Atyátok-fiáira és 
álméikoájatok-el ’ s mondjátok a’ í .  Jo b b a l: Mi az oka hogy tz  
I S T E N  - feleknek Házok püítává tétetett; ellenben d  go- 
tiofiok jó  egéfsigben élnek. Az ö magvok ö előttük magokkal egyetem
ben állandó és az ő Unokáik-is az ö femek előtt vágynak. Az ö Há
zok béke/séges a’ félelemtől, és az Ifién v e ffe je  nintsen ő rajtok, Az 
0 apró-fiaikat mint a fereg juhokat úgy botsátják-ki, és az ö Magzat- 
jaik tántzo/nak. Tsak djóban vifiik végben az önapjaikat, d ' kik azt 
mondják az Erős Ifién nék : Távozzál cl-mi toliunk, mert a’ te urát

ái j  idnafc
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íla& k esméretihen nem gyönyörködünk jób. i i .  7___ 14 .
Keíewgj Si ónnak Leánya, mert » Jákobnak tsemetéit el-hervafi- 

totta a’ Mindenhatónak haragja, el-fogynak naponként a’ fcentek, 
.el-ficdetnek a’ jói-tévök és t  Jákob igen kicsin. Sirjanak a’ Próféták-» 
nakfia i, mert az ö fel támadandó táplálójok ’s Dajkájok, im párjá
val bocsáttatnak a’ feledek?nységnek földében.

Utóljárámeg febhedett, meg-keleredett édes A ty a i’ s Anyai fiívek! 
£enved;etek el, hadd fordítsam a’ ti vigaficalástokra rajtatok meg-hal- 
mazott firalmaitoktt, romladozástokac. T i  ezek á lta la ’ látogatta- 
tások ’s tsapások által irattattatok-bé a’ nagy Szenteknek fiáma köz
zé. Jól tudja az IST E N  romémü ajándékait tötte ’ s té£i-lc kinél ki
nél az 0 hívei között, és azok fierínt botsátja ö reájuk a’ kísértete
ket. A ’ fi. Dávidnak nem a’ közönséges, hanem ama’ három e- 
rös vitézek hozának vizet a’ Bctlemi forrásból aS'am. 23. 1 5 . 16. 
íg y  a’ Marának keserű vizeiből azok merítenek bővebben, kik az 
iST E N h ez közelebb járnak, mert az IS T E N  azokba* fientcli meg 
magát jM ós. 10 .3 . Lőttetek haíonlatofsá az Áronhoz, az ó Tcíla- 
mentomnak F ö - Papjához, kinek két fiai egy nap’ tűzzel meg-e- 
méfitetének. 3 Mos. co. Lőttetek hasonlatofsá a’ fi. lobhoz kinek az 
ö Háza puztává tétetett, noha vala Isten-féló, és a’  gonofinak uta
lója. Midőn a’ Jákob Pátriárka a’ Kanaán földére indúla és a’ Jabbók 
révén által költöztette volna mindenét valamié vala : Előre botsátá 
az ö gyermekeit, és maga egyedül maradván tusakodék ö vélie az 
IS T E N  mind hajnalig. Teremt. 32. 2 2 - 3 4 . El-botsácottátok T i-is  
előre egy néhány-izhen a ti Gyermekeiteket a’ Mennyei Kánaán
ba ; kiket már amaz gönofi Ésaunak fegyverétől nem félthettek T i  
pedig meg hátra maradtatok, hogym ig ISTEN nek tetfiik, ö vele 
tusakodjatok; tsak fogjátok-meg cröfscn a’ ti h iteikkel ö tét, min
den bizonyai rncg-vigakcal, és meg-áld titeket Ámen.
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M E L T O S A G O S  R.I. GROF F

T ekintetes  és N a gy s á gos

S Z É K I  
T E L E K IJO S E F

U R ,

^JEmes Fejér-Vár-megye Fö-Ispántiya; Erdélji Ref. Ekklé- 
^ fiák ( és Enyedi Collegium ) Fö Curatora, tizenkét Gyer

mekek , kép Urnákba és Kis Alkonyokban, két jeles és 
termékeny egyenlő Méltóftgos GroffUri Anyák nemes gyü- 
möltsözése által épülni nagyon indult, de tizenegyének vég
tére felette bokros kínyesetéfével igen meg-puktúlt, éstsak 
egyetlen egy Ur Akfcony Leányában élő
Méltóságos de gváfcos Háza fzomorú állapattjára intéztetek 

P R O S O D I A , avagy R E A - V E R S E Z É S  
ama kerínt:

01 ifién méljsége ! - Mely nieg-visgálhatatlanok az ö ítéletei. 
Kom j j ; j j ,

! I st é n  ítéletinek, feneketlen mélysége!
O ! urainak azokban mérhetetlen örvénye !
Melybe alig erefikedvén Apoítali nagy elme

_____ . Bámul, állapik, fordul, ne legyen merüléíe.
Ne eísék kifsebségedre, ha partodon íetálak 

Ha végeden üregidbe fél-Éemmcl bé-kandallok:
N e magam hittségböl véljed hogy valamit próbálok»
Xftcnnck dúsöséget adni jötem, ’s udvariok.
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A* nap’  (ugariban nézni pu£ta femmel bolondság.
•Mérő Sinort beléd vetni nem kevés’b balgatagság,
De tsak ezt-is meg tanulni nem lefc hafontalanság,
Sőt böltseíég. Láfsuk meg tehát mi a’ dologság.

De mint okos búvár, eléb, a’ vizeknek barlangját 
H a viígálja, le-ere£ti ha tsak lehet a' nagygyát:
Ez; Ítélet tengerében egyik kebelnek partját 
A ’ jók körül ha tartjuk, futunk rövideb pálját.

A z  Isten ítéletei fok formáját ha látom,

Abban minden külömbségnek két kút fejét találom,
Egyik a tellyes fabados független jus ’s hatalom -,
Aíáfk az el-intézett f-abutt rend és tilalom.

így  vegyed ezt fel elmédré bővebben ’ s világosban:
A ’ nagy Isten fabados és független Ur magában 
M ert kiadott néki eléb, begy v if fa  kérjen abban?
Szabad néki mivclni mindent j  magáéban.

De mint örök ’s bölts valóság tsak függőbe nem tette 
M it miveljen jövendőben; hanem kép rendbe fedte,
A z  okos állatot pedig törvényekhez kötötte,
Büntetés vagy jutalma onnan le f, meg-intette.

Azért magát fabott faját törvényéihez tartja,
’S  az okos állatot azokhoz képért igazgatja,
A ’ gonofinak gonofe, jóknak jó jutalmát ki oftja , 
isten ítéletinek e közönséges'b útija.

De nem tetzett tcllyefséggei meg ürefitni magát,
Mindeneitől rendhez kötni ’ s lioritni fabadságár,
Hanem hogy meg-bizonyítná fabados Uraságát,
Az említett rendkívül űzi néha botfáját,

E ’ két okból mint kútfőből nagy külömbség fármazik 
A z Isten ítéletiben, mint magokból ki tettzik,
Mert többire az emberrel törvény ferint oftozik,
Jutalmat ád a’ jóknak ’s bűnösökéi feddözik.

Ez igafság folytatásban pedig fokfor nem halaft;
Sőt töttéböl kire kire, ottan jutalmat fakaft:
Fineásnak buzgóságát tüstént követé malaft,
Dávid vétke *s büntetés’ nem hagya közben ara£tt

E ’ jjárt altja az Isteni kent Dicafteriumnak , De
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D e vagyon még fok áll uttja törvény próceflusának, 
Melyben nyoma inkáb látzik tellyes fiabad s ágának 
M int a’ toros ’ s világos törvény iga f i  ágának .

Mert nem ritkán sőt gyakorta a’ büntetéft halafitja,
T á g  zabolán maga hittet eléb-eléb botsátjá,
Bátorságos, igen könnyen vélhetnéd, állapattja,
M int A ront, büntetélre élete végén rántja.

Némelyekre kis vétekért kemény hüntetéíl erefit,
Miként Móléit hibátskáérc drága földből ki-rekeét.
Máinak bűnét ugyan akkor követi kevés kereke 
M ely fe magát, Te fenkit házában fel-nem meredt.

Sokfior azok állapattja lokkal-is vefitielmes'b,
Kik felséges éolgálatban járnak Istenhez, közeik,
M int kik Istentől alufinak mint két fülekre mefifieb,
Példa Nádáb ’ s Abihu Éemélyébcn eíétt iéb.

M ég illyen utat is követ Isteni itelö £ék.
H ogy jóllehet fsak egy ember finisen ki ne vétkezzék,
M int • ’ nagy Bölts nyilván mondja, raég-is rajta fenyíték, 
Bűne kenni nem efik, fem egek, lem fogyaték,

M int Jaabett ez életben ingyen majd meg fem il/ct»
Söc boldogság nyarában tart, reá nem botsát telet, 
Igazságból duséret Jóbot akkor lénlöbe kelet,
Nyakába tölt és árait zür-zavar forgó kelet.

£ ’ pedig leg-írtóztatób, hogy gyakran az hamifság 
Más f  eméjben búntetodik, mely ingyen lém igazság 
Ú g y  tcizik; hogy ártatlanra háromoljék a birság,
Aztar meg nem ítéli femnú £ék vagy bíróság,

De m ég-is az Isten kékén e ’ gyákor és kapóra,
Ki vétkezik, nem azt, hanem máft,nyom a’ fentcntia:
Atyák vétke fiák nyakát mcfcke izre-is nyomja,
Harmad és negyed ízig közönséges az uttja,

Dávid vétke nua, fia gyengéjében meg hala,
Finnyásért népe Érne döghalalUl cl-hulla,
Saul vétke miá Ukol hét jeles unokája,
Kriítu* üldözőire minden igaz vér kálla,

íÁ.vígtére ne hagy uk-el; A z  ̂ Isteni ítélet
Olyat-
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Olyaténnak nyomorgatásában-is keménykedett,
Kinek ma*a vagy elei töttébol okot nem vett,
Urunk mondja arról, ki vakon volt kületterett.

Nem illetlen fém helytelen, mert kent dirsöségeré,
’S virtulinak ily módon-is nyilván jelentésére,
Vethet kit-kit ez életben keferü kerentsére,
Tsak mint Fö-jó nem takit örök vckcdelemre.

Igaz Ábelt Káin attyafia által meg-ölet,
Istenhez buzgó Jósíáft pogány Nechóval veret,
Alhatatos mártyrokat üldözök kényére vet,
Mert Istent dítsöitni ily ki-menettel lehet.

A z Isteni ittlétnek tehát illy fok formája,
A ’ jók körül keménységnek külömb-külömb Fent oka,
A ’ kegyelek lelkét fokkor meríti nagy zavarba,
Melyben alig kaphatnak olykor gázolhatóia.

Isten kemény kezét rajtok érezvén tsak bolyongnak 
M agokban, és ide ’ s tova kapkodva tudakoznak,
De hogy mire tzéloz Isten véle? ’ s mi oka annak?
AtaLlyán és egyéneién reá ritkán akadnak.

Ha magokban nem találnak femmi oly jegyet vétket, 
Kereskednek feUyeb, ’s vétik kérdőre eleiket,
Ha azokban fém találnak tzégérezett bűnöket,
A z Isteni tetzésre vifcik ferentsejeket.

Kefervefen tsak /írnak, hogy bűntetteinek Ásájfal,
Emlékezvén hogy mosódták kezeket tiftasággal, .
Panakolván, hogy a' mitől tartottanak kent Jobbal,
Rajtok efett, bátor jót vártak bizodalommal.

Sót ütköznek ’ s botránkoznak a’ Prófétával ebben,
M ert a’ tefti gyarlóságnak nem látzanak jó rendben,
H o g y a’ jók a’ gonokokkal légyének ily elegyben,
Sőt vikkáiság és nagy kaik látzik ez ítéletben.

A Z  Isteni Ítéletnek nagy mélységét ez urtal 
* *  A ’ jók körül, a’ kegyelek nézik a’ te példáddal,

G ró ff T E L E K I JO SEF Ur, el-nyugot KU N  B O R B Á L Á D D A L , 
’S enek igaz máfsa jó társ G róff B E T L E N  K A T A D D A L .

E ’ két társban jó egy párbán voltál kettős termő ág,
M ell}
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MeUy víz ferrás mellett nött-fél V magas kú.falt-is meg-há»-. 
U gy-is indult ékelséged, mint a’ mely Jet teles, ’ s tág 
Égi jóakaratból, ’ s irigy féreg le nem rág.

Kövér torsok tizenkétfier tsemetézél ’ s tsirázál,
Öt G rójf Urfi ’ s bet Kis-Ajtfiony bimbózáísál virágzál,
Erős falra kikből nemes jóvéieket inditál,
K i-volt kétes, magalsá ’ s tartólsá gyarapodnál,

Bölts épitö! nem külömb bölts mind két Groffi pároddal 
Okos kertét! jóban veled egyes kertét tárfiddal 
Gyámolitád e’ kö-falt tép  kegyeíscg virtusokkal,
Plántáláll kövéritvén firos alamisnákkal.

Bezzeg pontban; hátnos’ b mi-is lehetett vólnaannál? 
Arra, hogy tép virágodnak ditében maradhatnál?
’S gyökeridet nedveütö földbe mélyen botsátnál ?
Ki vélné reményedben hogy itt meg játzodtatnál ?

De a tzélon el-lött nyilad fokkal-is innen éjek,
Sok munkádból tsak a’ gyakar fu-hairaa taporödék,
’S étakján a’ Dunát néző Carpatefi tekerék 
Braíisó, Szeben, Kertzefor és Sorortelj rakodók. »

Magában-is kemény v e ttő , ’s böv kefervel tölt pohár, 
H ol tizenegy tiilötteket halál mélj firba igy zár,
De ki bellyeb tekint, benne látzik keferitöb kár:
Nem kitsiny hit a’ melyei bírja ezt egy gyarló fár.

Házafsági első kedved meg-épüle hamarban 
M éh ícp  gyümölts K S T 1N A B A  JO SE F  L A T Z I  S Á R IB A N , 
De vitont tdeg-fiegék hamar tép pác két utolsóban,
Temed együtt, ó !  próba/ a’ Szebeni Templomba,

SU S1 J U T Z 1 IST Ó K  K L Á R I JU L lS  ékes ág termés, 
Égből nyertes jutalommal ki-pótlódott itt a’ rés; J 
De négyében ismét f-egék: igy-vo lt fen a’ rendelés. 
Türhetöb, mert Utókban gyarapik a’ reménlés,

Ki-ís mikor elsöb tülött Báttyával nevekedik,
’S emez után ház ditével egy nyomban iparkodik,
Kilentz ettendös korában hirrelen ie-nyesödik,
A ’ nagy remény íüfté v á lt, ’ s próba léve második.

Előre-is már oitromló télvetes nagy háború,
I x Rendítő
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Renditc rrieg-ofitán házad, borítá-bé [gyáfiosbú,
K i-d ő lt gyümöltsözö torsok párodért löl fiomorú,
Udvarodnak fcép difiét feketíté iák ború.

Tsuda vifiont e’ nagy zavart az Isten mint mcrsékfé, 
ítéletet irgalommal miképen fél - cseréié *
A lig  lön ítélhető a nagy Gazdafifiony meg-hólt-é ?
V agy házába tsak más név ’ s köntös fiinben jött ólé?

Örül fcíved, meg-jött kedvM fiegett építésedhez ,
Eizol itt-is u'j párodnak frrfselt kegyeíségéhez,
Eged derül, fugározik termöséget méhedhez,
Érkezik S 1G M O N D  G Á B R IS  K L A R A - is  feregedhez.

Három G ró f-fiá k , és két Kis AfifLenyok ieregében 
Difics Atya ’s Anya, jártok ’s forgódtok ferényebben,
Szélesebrc ’ s nagyobra-is képzeltek elmétekben 
]gv  áldatik az ig iz , vagytok példa bsfiédben.

Hát napotok el-buvik, és derült egetek borúi,
Vaftag-felleg tornyozik és zuhajos zavar indúl|,
Plántás ékes kertetekre egyenes febbel fiagúl,
Sok efitendös epeség bárom alatt ki-fordúl,

Elsöben-is a’ fiatal mely már tetőre hágott, *
'S  fiép reménség kapcsaival tartósban kapafikodotr,
Szakadoz-le, ’ s tőből törik, mi még hátra maradott 
Gyengéb jövés tsoportal azt követi ugyan-ott.

Mert JO S E F  már ember-korú gyökerezés reménye 
Kis ’ s nagy Scholák Akadémiák ’ s Lengyel Királynak fénye,
Kit meg-frifselt, ’ s neraefitett idegen orfiág kénye, •
Moft betsült mint Kapitányt Gyulai Regimentje.

Olafi várból Mántuából haza-felé indúlván 
Oly véggel, hogy gyarapírná nemzetét párosodván,
Szélt alig-ér, kedves Báttya Ura házánál Lónán 
Ide hagyá feleit, ’ s tölte Sírt Kertzefárán.

N agy reminsíg fi egek ó ! jaj! de gyarapodik másban, 
ugyan látva huzalkodik G ró íf T E L E K I SIG M O N D B A N , 

Segítő (ereg-is fen-áll T E L E K I kis G A E R IS B A N  
Mondod van-még reroé«ség a’ fiertelen nagy gyáfiban,

Mely bízunk meg-gyökerczik, és épen meg-ncoa apad,
Mert
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Mert a’ Cokott kegyefségben femmi itt el-nem m arti 
Tem plom  Schola Prófétára te^ényre ugyan árad.
Mezítelen fedezés ’s könyörgésben nem fárad.

De az nem várt kimenetel kiilömbözöt mutata,
Ezer hét-fcáz harmintz egynek bal fényű Auguílusa 
A ’ gyarapó 6eb tsemetét ki-süti ki-táraztja,
O ! keménység! S IG M O N D A L  reménségünk el-bala,

E’ bal ferentsének hire meg-^ tsendefedheték,
T sak két hóidnak, o ! ítélet! el-forgása hogy telék»
G Á B R I S  ’ s K . L A R A  azon egy nap' nagy hirtelen el maiik, 
Gyönyörű tép reményünk mint buborék el- tünék.

Sok ágú ’ s fok göbü oílor, kitsoda tagadhatja?
De hogy felette febhetö ne légyen, a’ jó Atya 
Első fcülött G rófi Teleki Kriílinác bimbózrattja 
T O L D I A D A M  ’ s B O R B Á LA  tép egy párral biztattja.

De ugyan nem felejthető, téve fcörnyü puÉtitáft 
A z  IS T É N n e k  kemény keze, e’ kertben n agyág  hányáit: 
Kérdhedd méltán mi okozta e’ példás látogatási?
D e méljség az ítélet, nem talált ott lábboláíl.

Sok fám áját az ISTENI ítéletnek meg-hallád,
Jufsának-is KŐzönségesb kút-fejeit láthatád;
De különös okát ’ s végét velem nem aránzhatnád 
A u ljáb an , mikoron süsü záport tor reád,

M it tudt benne ?* ha tulajdon, vagy az Atyáknak vétke 
Látogat-é? és meljik az? ifjúságnak-é döljfe?
V agy gyötör vem ég efete ? Miért nem más hanem te 
V ag y  ott a’ tárgy? fo^ gon o t’b midőn élnek kedvekre.

Emberi bets fcerínt kitsíny falakotskád tettzik-é 
Kemény tűzzel ISTENednek ki-koholni? látzik-é m 
Jónak benned disöülni vétked kívül ? vágyik-é 
Tsak próbálni Teremtőd, ha hited gyökeies-é?

Hát ha a 'tent maga ’s másnak-is tökéletes ember •
Ki az Urban ditsekedik. egy oly vétekben hever,
Melyet nem-is véten étre? de moíl rajra van a* £er 
H ogy ébredgyen , mennyekből azért nyomja kemény per.

Vagy nem iilyen véggel állott-é- fel ez az oskola,
1 l Hogy
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H o g y drága ’ s uj virtusokra lenne koktató póla ?
Vagy  légy mint Jób másnak békés tűrésben tükör példád 
Minap tomboló Dávid íiró Jérémiás ma.

Ki tud|a, ha moll kükséges ama vádat tzáfolni ?
Nem ok nélkül vág yon, hogy f í b  az Urat híven fé l i ,
M ert meg rakta áldáfivar, de ha nyomják kezei,
Szemtől fémbe fog fá ja  fent nevét meg tagadni.
L jfO g y  e z , ’sillyen forma éeges kérdezkedés ugyan fúr 
n B ő s  kivedben, Méltóságos G róff T E L E K I JO SE F  U r! 
’ S igaz páród B E T L E N  K A T A  G róff Akkonyt gyűlt zajjal 
Ki kecelje, ha címért vélem, nintsen oly dérdur.

Nem illyen, de fokkal kiíseb történetbe fém eílek, 
M elyen meg ne akadgyon lágy lelki ifraéretetek,
És mi okon jött reátok? kérdőre ne vegyétek.
Ersébet ’ s Zakariást nyomban így követitek,

De kélesben-is, G róff Úri T E L E K I F A M Í L I A !  
gyarapodat tekinted kérdezkedherel igy ma: 

ímperiumi G ró ff öreg Ur mit fürven homlíra,
Lég tóiéb ’s lég erösbjén puktula ’ s tsökönék ma.

De az oly fcó ’s kérdeződéi fen forog keletebben,
M int régen a’ kabadító Istennel még-járc népben.
Ízűinek Ura miírt léve ez Izraelben ?
Tcprenkedünk ’ s bajlódunk e’ kérdés kövevónyben, 

Kiváltkepen a’ kik példás kegycsíégteket tudjuk,
’S Enókkal, Istennel járni vágyástok tapaktaliúk , 
’Shava'aha, ekkor fokkal gyákoroltabnak láttuk,
’ S Isten előtt veletek emlékezetbe hoztuk

Mikor az alamifhában létek Kornéliufok,
Betegítek mt^ett fákban böjtes hamvas Dávidok, 
Gyógyulásért midőn kéllyel füflölgének óltárok,
’S emelkedtek az égre fok kiv fohákkodások.

Kívánt fém e’ vala az Istenfélőknek reménye,
Í ío g y  a’ menybe ne hatnának ezek emlékezetre,
’S ne hajlana a’ mennyei jó Atja kegyelemre,
M i okból lön ? Ki felel vólraképen meg-erre ?

Mord Élifáz durva Sófár támadtok*c kent Jóbra 1
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Hogy-torofsan rá vonnátok darabos rámátokra!
M int járatok ? Isten tekén kiki nyelvén maradt,
O ! mélység ml Isteni Ítélet l hadgyuk abba.

A ’ tent jámbor azon téken tudgyátok igazodott, 
Háládáfsal Isten keze alá mert botsátkozotr:
Kegyes tülék.' a’ kerettény mindenekben meg*£okott 
Hálát adni átallján, fent Pál úgy tanít amott.

Elsöben-is azért kegyes ’s Házadban gondos A ty a ;
D e teft Écrint tsak a’ télnek tantort és vetett Gazda,
És mellesleg mind két kézre fottatort ’s ürült A n y a , 
Szabados Ur tetzésén igen kesered’t Mára.

ü g y  jó RÉD EI B O R B Á L A  K U N  IS T V A N N É  A tto n y  
Régi özvegyi N agy - Anya, kit tivedben e’ Sors nyom,
Rendre kolloid, arra tartott tz Isteni hatalom, "
’ S k^Sértetéfid után fogjon örök nyugalom

Nem külömben Éületett Grófi ő T E L E K I K R IS T IN A , 
T O L D I A D A M N É  Attonyom , ’s Úri Férje, ha let ma 
Fö  gondotok, hogy tivetek tűrés és háládáíra 
Birjátok-el, let épen idvefséges o» Schoía.

lly k o r^ jó k  vévén étre hogy a’ mély körül járnak, 
K o tty a n á ft® )g y  kerüljenek tsólnakotskára kapnak,
Mely-is épült erdejéről Sirjr Jeremiásnak,
Rétről pedig a’ Kriftu* fd»Mefier Prófétának.

esleg, ’ s tévén a’ kormány 
H ogy mikoron biintettetünk az Úrtól már előre 
Taníttatunk, e' világgal hogy el-ne vefifiünk végre.
Apellálok e’ tokban Ápoltál tent Péterre. •Ha Ppdig míft ítéletnek látunk mély kotyványában 
Merüldczrfí, Urunk tanít Siloám példájában 
Nem fob gondunk kérgyük, kit mi vetett nehéz Sajtóban ? 
fc/öt értsük ha nem térünk nyomatunk bafonlóban.
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Oftor alatt meg-törŐdött kegyes lélek, ezennel 
Térj dolgodra bátor, ha ina tanultál e’ kettővel 
Am azzal, te gonofiidban, máséban élni ezzel.
Bírd I S T E N  mindenikre, kérem buzgó Ámennel.

A ’ Méltóságos Gróffi Szüléknek példátlan keferítte- 
tésén, és Méltóságos Házoknak feomorú Sorfán,

Igen mellyen meg-illettetett fiível,
Maga-is Isten ítélete alatt bádgyadoztában 

• I^ z  kötelefségböl irta igaz alázatos Ciienfe

S z i g e t i  Gyula Is t v á n ,
{ £ent i^ s  magyarázó ,

£ent nyelv tanító és i^ fe ís o t .  
£cnt Hiftóriát elő adó J

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely




