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Sz. Fái Apoftol, iTim, 2· 9,10.

Az Aßßonyi állatni!, tiftefséges öltözettel, femérmete [seggel, és mérték, 
ietefséggel ékesítsék magokat: Nem bajoknak fodorgatásával, vagy 
arannyal , vagy drága-kövekkel, í/r<?^ öltözetekkel; Hanem
a' mint illik az ollyan aß főnyi-állátokhoz, kik IJfeni folgálatra ky- 
tetézték magokat, jó-lselekeeletekkel,

Propertius P oe ta , Lib. 1. Elég r.

Quid juvat, ornato procedere vitta capillo ?
Téque peregrinis vendere muneribus ?

Naturaeque decus, mercato pondere culru ?
Nec iinere in propriis membra nitere bonis.

V ■

i Az-az i:

M it bafnál kontyoson lépni fodor bajjal?
Magadat árulni idegen ruhával ?
Termefet fépségét vásárion pompával?
,S nem engedni te fe d , hogy jényljék forsával ?



Ama* Boldog 5 és egyedül Hatalmas Királyok*
Királyának , és az Urak’ URának! kinek egyedül vagyon hal- 
hatatlansága, és lakozik hozzá !!!ehetetlen világosságban; kit fen־ 

ki az emberek közzill nem látott, fém nem láthat! Annak 
légyen tiÉtefség, és örökke-valo hatalom ! Ámen.

H Iften böltseségének. és tudományának , mélységes
gazdagsága! melly igen meg-nudhatatlanok az ó Ítéleti, és vé- 
gére mehetetlenek az Ö urai! M ert, ki mehetetc végére az UR 

akaratjának? vagy. ki volt néki tanátsosar vagy, ki adott elö£ör valamit 
néki, hogy azt meg-adná annak ? Ö tőle, ö általa, ö benne vannak min״ 
denek: övé légyen hát a’ ditsöség mind örökké !

Valamint akarja a’ £abados URofetogatni aZ ajándékokat , ügy 
oEtogarja azokat; Nem az akarójé, fém nem a’ futójé, az ajándék, a’ ke- 
gyelem, és a hivatal; hanem, a’ könyörülő Illene! A’ ki, a’ kinn akar 
könyörülni, könyörül; és a kihez kegyelmes akar lenni, kegyelmes lé- 
£en ! Az !(lennek ajándéki , és az ö hivatala , mellyel a’ fetétségbol az 
ö tsudálatos világoíságára hívott minket, meg bánás nélkül valók ! Nem 
ollyan az lilén, mint az ember, hogy meg- változtaísa Ígéretét; Ömon- 
dotta , ’s hát nem mívelné-é meg? Szólott, ’s nem tellyesíti-é meg ? 
Nem mondotta híjába Ábrahámnak: Ne félj Ábrám ! Én, paifod vagyok 
tenéked ; a’ te jutalmad felette igen bövséges ! Leiek tenéked lílened , 
és a’ te magodnak , te utannad ! Ért vagyok az Erős Mindenható Klen ! 
járj én előttem izüntelen , és légy állhatatos !

Bizony! nem mondotta a’ fehova híjába a’ Jákob magvártak, Kercf- 
serek engemet ; En vagyok azU R ! ki igazságot fölök L)e, óh Ilién 
akaratjának végére mehetetlen mélysége ! miért hogy nem mind ■yájan 
Izraeliták azok , k'k l/1aeltöl valók ? lém pedig, nem mindnyájan fiak , 
kik Ábrahám magvaból valók? Hanem az ígéretnek fajai elmét re! nek 
Ábrahám magvának lenni; a’ kik lélek £erént, nem teli £erént Éületter- 
nek: Ez ígéretnek örökösének, a’ Sárának i s , Ábrahámtól olly fok fi!ai,
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’sIcányilettek, mint az égnék tsillagi! Bizony gemély-válogatás nélkül, 
Iften tekinteti előtt betsületesek, a’ Sárának nem tsak fijai; hanem, hit- 
béli leányi is, valakik jót tselekeének, a’ mikoron femmi félelem nem rét. 
tegteti is őket: Az Iftenben bízó, tiÉta £ent életű, £elíd, éstsendeslé- 
leknek mthadatlanságában , tifeta félelemmel tárfalkodo, és férjekhez 
engedelmes kegyes AkÉonyiállatok-is, nem rtke£tetnek־ki a’ Mennyek- 
nek orÉágából: Mert a’ mi Urunknál Iftenünknél nintsen femély váló- 
gatás a’ férjfia és az a££ony k ö z ö tt; hanem, minden valaki az lftent feli, 
és igazságot rselekedik , kedves Iften e lő t t : Mért úgy Éerette Iften e  
Világot, hogy az ö egyetlen egy fcülött Fiját adná ; hogy minden valaki׳ 

hiken ö benne, el-ne veÉfien ; hanem örök életet vegyen !-

Á M É N .
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ház, és gazdagság, a tyátó l való jó f á g ; az Ü R tól vágyofí 
pedig az ertelmes feleség: Pétd. i j :  14 Meg-nyertc hát az 
a’ jó t, a’ ki talál illyen feleséget; és vett nagy jóakaratot az- 

URtól■ Péld. 18: 22. Mert ennek árra fokkal fejül múlja a’ Kárbunku- 
íusokat. Bizik ez ülyenhez az ó férjének lelke, mert jóval illeti ö tét 
életének minden napjaiban : efniérik az ö férjét, mikor ül a’ Tartomány- 
írak Véneivel. Erő és ékefség az ö ruhája , és nem fél a’ következendő 
időktől. Böl'tsen nyhja meg az ö kaját, és a’ kegyefscgnek tudománya 
Vagyon az Ö nyelvében Vigyáz az ö Háza-nepe dolgára, és a’ reltség- 
flek kenyerét nem ct? 1 Az ö fijaifel kelvén boldognak mondják ö té t, az 
ö lerje hafónfatosképé ditséri ö té t; mondván : Sok aÉÉonyi-állatok mun- 
kálkodtak ferénységgd , re pedig meg-haladod mind azokat Tsalárd a’ 
fis nmek tetßci kedvefseg, és híjában való a’ fzépség. A’ meíly afkonyi-állat 
féli az URac , ez ízerez ditséretet ö magának : Adjatok ennek az ö keze 
munkájából, és dirsérjék meg ötét az ö tselekedeti a’ kapukban. Pelei■ 31.

így ditsérteti meg lilén , mind az 0 , ’s mind az Új Teftámentemi 
Éent Írásban, tulajdon férjeket, ferénységekkel, ’s jó házi gondvifelé- 
sekkel gyönyörköd terö kegyes alkonyokat Így Írja le Sz. Péter A pof- 
tol is a’ kezünk alatt lévő Sz: Letzkében, férjekhez való tifita engedelmes 
ségeket» és Jjien előtt kedves éhózeteket.

E z, az én LetzkémiKk mind Summája , ,smindRéke.
M  A G Y A R á  2  A T.

I Rég 1 f .  HaíoiJatosképen aférjhez-ment aßfionyok engedelmeske doh 
légyének tulajdon férjekneki hogyha valakik javallva el-nem hiiethettnének-ip׳

A 3 az ig£

A  kegyes Afzfzonyoknak Iften előtt kedves
és drá 1a belső öltözetekről való Szent Letzke:u->

1 Pét. I I Í : ! , 2 , 3 , 4  , 5 , 0 .
Uajoníat ősképen az a fi fon fi állatok engedelmesek legyenek az ö tulaj-  

dón férjeknek ’s a’ t.

E L Ö L J  ÁRO- BESZÉD.



az igevei; felesegeknek tár falkodások á lta l. ige nélkülmeg-nyerette ffenek.
Sz. Péter, alkalmaztatja intését, és Apofioli parantsolatit mindéit 

Rendekhez, kik máfoknak birodalmok alá ve tte ttek : A’ mint ezt a’ Go- 
rög Éó-is ,TiroTctirtróp&ívctit magával hozza ; melíy is, kinek kinek a’ ma- 
ga hivatalában , és tulajdon rendiben , Illen rendeléséből elejibe Éabott 
fubjeftio)it, vagy a’ nálánál nagyobbtól való függését jegyzi; Al minémii 
fe n t és Ifién törvénye fierint való függéseknek kell lenni, A ’ népeknek a Felső 
Hatalmafságtólj Róm. 13: 1. Ä  Volgáknak az űröktől. Feljebb z-.fi. 18. 
A z ifjaknak a' vénektől. Alább 5 :$  5. Ä  magzatoknak fiüléjekiöl. Luk; 
2 : 5 1 .  Es λ’ bázafs ágban lévő afifiony oknak tulajdon férjektől: e’ mi Letz- 
kénkben.

I tt a’ Görög ige jelenti, a’ £. Házafsági tifita kötelefségböl fiárma- 
zott helyes engedelmességet, Éeretetrel tellyes nizrefseg tételt, lilén tör- 
vénye fcerint való (ubjeélióx. ; meliy fiép engedelmességével, ,s illeni félelem- 
ben való tifita tár/a/kodásával, a kegyes és fi életű afifiony, tulajdon férjét 
Ifi ennek meg-ny eri i az-az: a’ hitnek, és jótselekedetnek útaban ha£na- 
són elő fegéili; ,s nem akadályoztatja a’ jóban.

Mivel pedig ez az engedelmesség azokac-is illeti, kiknek hitetlen 
férjek volt az Apoílolok idejekben ; 1 Kór 7: 16. ,s ma is meg-efik : Az- 
é rt, tsak addig .tartoznak férjeknek így engedelmeskedni, a’ meddig az 
Ur Iflent meg g.entelhetik fiiv^kben: Alább fi 15. és tsak annyiban, a’ mén- 
nyiben az ö tifita és ifteni félelemben való tár falkodások á lta l, férjeket Ifién- 
nek megnyerhetik: fi a M ásként, az lilén törvénye ellen való nehéz, 
és lelki elméretet íértö parantsnlatokban , Apoíloli mentséggel kell élni- 
ek; mondván : Hogyha Ifién előtt igaz légyen nektek engednünk inkább, hogy- 
nem Ifiennek? itéljétek-meg: Tsel. 4 : ty Ezzel a’ felelettel kell elmek 
mindazoknak, valakik máfoknakengcdelmefséggel tartoznak, az lilén 
törvénye fierinr való helyes és rendes függésben , vagy fubje dióban.

A’ mi pedig azokat illeti, kiknek kegyes és kert fetyén férjek volt, ’s 
ma is vagyon ; hogy azok-is , az Apollóitól így köteleztetnek tula!don 
férjekhez való engedelmeFégre ; ennek nagyobb okait adja a’ £. írás 
\Kór. 11. I M er az aífionynak feje az ö férje ■ f i i .  II Mert az afifiony 
0’fírjfiunak ditsösége ; a’ Íe1׳)fiu pedig az ifién képe jf111 .7 -־׳. Mert az az- 
éonya ' férjfiubót teremtetett ^  8. IV Mert az afifiony a’ férjfiu kedvé- 
ért teremtetett f iy . V. Mert a’ féíjfiu hatalma alá vettetett fi 10 Ilién 
maga vetette oda iMóf \ ifi A te a( ara. od a' te férjednek birodalma- 
bán lé Fen; és önéki hatalma Ifién rajta i VI. Mert a' tér !fiú mell é fegédsé- 
gül adatott: iMóí. 2: 18. VII Mert ketten lettek egy te ilte , mdiyben

engedet-



Engedetlenség által nem kell hafonlásnak len n i; hanem egymásért a ta-
goknak forgalmatoskodni, együtt örülni, együtt bánkódni 1K0r. 12: 25, 26. 
V ili. Mert valamint a férjfiunak feleségéhez kell köteleztem, úgy feinte 
az akfeonynak-is a’ házai'sági foros engedő Imeskedesben el keü a tty a ts  an - 
nyát hagyni, és férjéhez kell ragafkodni: iMós. 2; 24 IX. Mert Adam 
teremtetett elöfeör , azután Éva ל elsőbb hát a ' férjfi X Mert Éva tsalar 
tott meg , nem Ádám ; és az aßßony lőtt a bűnnek oka; rnellyrc nezve 
Sz. Pál, Nem engedi az affonynak , hogy tanítson, vagy a ferjpunbiro- 
dalmat végyen ; hanem hogy tsendefségben légyen. 1T1m. 2: 12. üllyan 
engedehne fiég ez: hogy javallta,· ige nélkül-is ]0ra vehetik fér!eket ; kik 
látván , cs Éemlélvén kegyes feleségeknek itteni felelemben vab  tifeta 
tárfalkodásokat , fel indúlnak a’ kegyességnek gyakorlására. ־ A terjti 
látván hogy felesége gyűlöli a’ rofe tárfalkodásokat, méllyék a jo erkol- 
tsöket is meg-vekregetik. 1 Kór 15: J?'· 2 Hogy feUyebb betsuh a jo
hirt és nevet minden e’ világi kintsneL Péld. 22: 1. ן · Hogy maga ep 
vifelésében, rendihez illő tifeta oltözetiben, és kávaiban ; emberekkel való 
nyájaskodásában , !elsőbb vagy alsóbb Rendekkel való táríalkodasa ·an; 
egeken tsak azon igyekezik, hogy Ifién ,s emberek előtt botrankozás nelkui' 
való jó lelki e/mérete légyen mindenkoron. Tsel 24; ;6 4 Hogy femmi
meg vef e t t , tiftá t alanfó-beféd ki nem farm  azik fá jából; hanem a meily 
haßnos építésre, és kedves a’ hallgatóknál É:es. 4: 29. Annyira örül Sz. 
Dáviddal a’ kegyes férjfi, hogy házafsagi boldogságát iily jó , es IJtentol 
adatott feleségeben belyhtzteti. Sóit. 128·. Sőt tifeta életű felesége kedve- 
éit , néha a nehéznek tetfiö· dolgokat.is׳,־ mint Abráhám , veghez νιβι. 
íMós 21: 11, 14 Solfeor kemény Prédikátziói intésekre ,s feddésekre 
nem !négyen annyira a férjfi , az Ifién Prófétaihoz való jótéteményben is, 
mint kegyes feleségének kérésére : Ama' fi? Ember melly hamar hajlott,
mikor jo és feent életű felesége így kérte :׳ írnél tmfi véfem epembe, hogy 
ez az !!len Embere, ki ßüntelen ezen já r  által, fent Ember; Tsináljunk, kér- 
lek, egy kitsíny fel-házat, és fe r  e zzunk abban ágyat és aßt alt, féket és gyér- 
tya-tartót, hogy mikor hozzánkjövend, hadd térjen abba íKir 4 9 י 10־

11. Kék. 3 f .  Kiknek, t í az afefeonyoknak, légyen nem külső ha- 
jóknak fodorítások , aranynak tekergő vifelése, ruháknak felöltőzések az fi 
ékefségek. Nem azt akarja az Apóitól, hogy magok rendekhez 1iiö olto- 
zetek ne légyen az afefeonyoknak ; mert fényesebb öltözetnek kell lenni a 
Salamon Kir. udvarába, mint köz Rendeknek házokba: Mát. 6 ; 29. Nem- 
is azt akarja, hogy tellyes eletekben gyáfeban, gennyesen járjanak ; mert 
.e& életnek egy dives boldogsága e z , hogy kinek kinek ruháji mindenkor

tif. tű* &



trßtäk, es fejérek legyenek; Préd 9: 10. ’s kiváltképen az afóorfyi rend- 
״ ck ezApefioiSz Pál világoson parantsolja Hogy tifitefséges öltözettel 
teke sittek -magokat: iTim. 2: 9. Sz Péter irt a’ férjfiaknak azt haayja· 
Hogy felesegeket uptefségben tartsák; f . 7. melly is rendekhez illő ölt״ - 
^ et nem lehet־ Abr/ihám-is Rebekának drága ruhákat , függőket > V 
aranyperetzeket küldött ajándékban: iMói 24: 30- 5 t. b&

Azt akarja hát az Λ poftol · Hogy a’ rendekhez illő, tigtefséges öl- 
tözet mellett , belső és Ifien tekinteti előtt drágalátos kóntöfsel, r udr illik , 
Férjekhez való engedelmefséggel, pemérmetefséggel , és mértéklete/ségge/, 
ékesítsék magokat. 1 1 ím. 2: 9. Ne légyenek telhetetlenek az újabb új- 
jabb piperés köntösöknek kivanasaban ; ha -úgy nem öltözhetnek-is $ 
mint málok ; ne gyötörjék férjeket; ha tífcteíségesen öltözhetnek·is , az 
Öltözetben ne kevélykedjenek; öltözzenek ugyan tikteftégesen, denepa. 
ráznának éke jégében Féld. 7: 10. Ne azért, hogy máfokar fel gerjeffie- 
nek hanem hogy tulajdon férjeknek tefsernk, és Urok tiktefscgét elöt- 
jtök vifeljék, mint Sár a Abrahámnak ti£felségét, f  6.

Tsak azt kívánja az Apóitól: Hogy az aßßonyok ne legyenek fel fával- 
kodtak , bűnnel meg-terheltettek, fokjele kívánságokkal fe l indíttattak ; gyö- 
ny'orüséu nek fe r etó fi inkább, hagy nem mint I!lennek pere táji. 2Tim 3; 6 ,4.

Az az : öltözetek , máíokkal való tárfalkodások , légyen tißta !feni 
félelemmel; ,s jól meg-gondolják a z t : Hogy minden valami e’ világban va- 
gyón, teftnek kívánsága, femeknek bújálkndásek, életnek kevélysége] mellyek 
nem az Atyától, hanem e v  Vágtál vannak: E l múlik pedig ez d  világ , és 
az d kívánsága; de a ki az IJlen akaratját tselekefii, mind örökké meg-ma- 
rád. jján 2: 16, 17.

4 P  Légyé hát egyetlen egy drága köntösök,Amaz elrejtetett fivnek  
emberes melly vagyon a ßehd, és t send es léleknek rothadatlanságában; melly 
Ifién tekinteti előtt ol/y drágalátos, Hogy ugyan gyönyörködik ahban a’ fii- 
ráJy Kriftus, hogy (egyesének ruhája vontt aranyból vagyon, hogy hímet 
öltözetekben vitetik a Király elejibe, és hogy nem kiviéi, hanem mindene f i  öl 
fogva ditsöséges e Kitdty leánya belöl: vSolt 4.5■: 14, 15 vagyon hát az 
igaz hitü kegyes akf onyoknak-is fényes és bibor öltözetek ; melly a’ Szett- 
teknek meg igazülások. Jelen 19: g. ri sak hogy e’ drága köntös, titkos és 
ehrejt etettfivnek embere , ’s tsak azokbm vagyon ·. A’ kik /e-vetkezték 
ama régi élet perint való 6 embert, melly megvéfi a' tsalárdgonop kíván- 
súgok m iatt; és fe l öltötték amaz. Oj embert , melly Ifhn perint teremtetett 

igazságra, és a’ valóséig׳,s pent életre. Élét. 4: 22, 24.
5 t  !&y ugyan-is regemen, ama" fen t aßßonyok is bízván Ifimben ,

ékesítik



ékesítik vah  magokat. ICik-is az idyeíségnek dolgában , egyedül tsak lí- 
tenben híztanak, benne hittenek, hozzá folyamodtanak ; fok nyavalyák 
,s kísértetek kozött-is, békeséges-türéfsel várták az lilén igéretinek bé-tel- 
lyesedését; és femnúféle elmebéli rettegtetés einem pakapthatta ókét az. 1J~ 
tennek pereimétől) a melly vagyon azUrfféfüs Kriflusban. Rom. 8: 39.

6 f .  Mint Sára: a’ ki férjét állhatatos engedetniefséggel) minden ne- 
héz kísértetekben, fiülerett földének, rokonságinak el-hagyásokban, olly 
hűségesen követte, és Urának■ is nevezte : Hogy tiptaságának Ábimélek
előtt vepedelemben való forgásával-is, fenimi félelem, és rettegtetés , férje 
engedelmefiégétól ölet einem idegeníthette. 1 Mól. 2 1: 10.

Ezért lett az Ígéretnek örököse hitnek általa. Síd. 11:11,12. Ezért 
a fija-is Izsák , lélek perint, nem tejt perint pilléit elett. Gál. 4: 29.

Az efetre nézve, minden Afifionyok Éva leányi; de a’ kegyelemre, ’s 
Ábrahámmal kötött IJien povetségére nézve) tsak az igaz hitű afifionyok 
a’ fient életű Sárának leányi lehetnek; mert tsak azok áldatnak-meg az 
Ábraham magvában : Nem־is a’ teflnek fijai, vagy leányi; hanem az igé- 
vetnek fijai az Ábrahámnak és Sárának igaz fijai ,s leányi. Rám. 9: 7, 8. ^

Azért a’ kik jót tselekepnek, és fém ördögi, fém világi, lém te ili , 
rettegtetés, félelem , vagy vepedelem , a’ jótól a’ gonofira nem hajthatja 
őke t: A’ kik férjeknek !(leni félelemben , tifita tárfalkodasban, pétid és
tsendes léleknek rothadatlanságában níind végig׳ engedelmeskednek‘, es belső 
öltözetben) igaz idvezülendö hitben, mind halaiig tündökölnek, ’s a' Kri- 
fiúshoz ragap.kodnak ; azok a’ fient életű és igaz hitű Sárának hitbéli leányi. 
Igaz h á t , Hogy a’ melly ferény afifiony öltözött Hlyen köntösben ; az 01- 
lyannak árra a' kárbunkalusokat fellyü! haladja. Péld. 31: 10. jel 19: 8. 

e’ m a g y  a r  ázA ז N a K alkalmaroiságával, tanulhatunk 
illyen dolgokat.

I. Hogyha tsak másokon is látván fényleni a világofságot, ,s a’ jótsele- 
keh'eket-dusöitik azért az emberek az Iflent, Mát. 5 16 mennyivel inkább 
örülnek feleségeknek, látván tipta életeket, fent tárfalkodásokat ’s férjekhez 
való hu mge dehne [légeket ? Sok kegyes afifionyok tsak ezenn az úton nyer- 
ték-meg !{lennek férjeket; mint: Cacilia, Válériánust; Nathália, Adriámff, 
Mórica, Pátriciufi; Clotildis, Clodovaujl Ez az, a’ mir ír Sz P ál. M it 
tudf benne , te ap főnyi állat, ha a’ te férjedet meg-nyerheted-é ]fennek ? 
iKor. 7: 16. E’ jó alkalmaztatásnak , és pelíd engedelmefségnek útján , 
maga is az Apóitól többeket nyert-meg lftennek : נ Kór 9: 19-22.

II. Megesik a' néha , hogy felette nehéznek tetfiik a fér ]fiúnak 
felesége tanácsa ,s kérése ; mindazáltal lilén indításából léfien, Példáié-

ß hét erre ·,



hét erre Abraham; kit így Sólít-mcg Iften: Ne tefsék néked nehéznek d
gyermeknek és a’ folgáló- leánynak dolga; Valamit mondott néked Sára, en- 
ged'j az 0 ßavdnak; mert Izsákról neveztetik néked a' te ?nagod 1 Mól'. 2 1: 12. 
így  indíttatott volt jó tanárs-adásra Pilátushoz-is az ö felesége: Ne avasd 
magadat ez igaz embernek dolgához; mert én fokát jzenvedtem ma álmomban 
őmiatta. Mát. 27: ly. Ez a tifta fívböl lárm ázott jó tanáts adás pedig, 
nem all az alnok firasban , mellyel a térjfiu kivét addsg gyötn , míg £e- 
mét-is ki tolatja , vagy el-vekti: mint Sám font Dé/ila: Bírák 15.

III. A ’ melly aßßony boßßiiva! illeti férjét, és lelkét gyötri; a’ nem If- 
tennek, hanem ördögnek igyekezi férjét meg nyerni; iilyen volt a’ kegyes 
Jób, gonof félesége, a’ ki így gól: Még is meg tartod é te a’ te hűségedet ? 
átközd-meg az Ifi ént, ’s halj meg. Jób. 2: y. Ez iilyen feml mondja bölts 
Salamon : Még d  férj fiú mellé adatott aßßony is , az ó férjének drága életét 
·vadäßßa. Péld. 6: 26. itt foháfekodhatik fel fok ferjfi Salamonnal, mond- 
ván : Találtam én egy dolgot, melly kefervesebb a' halálnál, tudmllik , olly 
aßßony t , kinek az ofiíve olly an , minta tör, és d  vereségek ; kezei pedia 
ol/yanok, mint a’ kötelek : Préd. 7: 26. Ne kívánjad az 0 fépségét a1 te f  i- 
vedben, és mcg-ne tsaljon tégedet az ö ßemöldökivel. Péld 6: 25.

I V . Akár melly β-ép termetű , akár melly drága öltözetű légyen hát az. 
erköltstelen, és férje gyötrelmére termett aßßony ; foha nem örvendeztet- 
heri-megúgy Ura kivét, m intáz engedelmes, fiemérmetes, mértékletes, és 
férje kedvét kereső,kegyes feleség: Ez ám a’férjfi bemének kívánsága. és gyö- 
nyörüsége. Ézék. 24: 16. Ez az, d  kinek árra többet ér d  kárbankulusoknál·, 
a ki jóval illeti férjet, életének mindennapjaiban. Peld ;1 10, 11, 12 Ez 
ám az, a’ kiről így 6ól a’ Bölts: Élj d  te ifjúságodnak feleségével, a melly fe- 
leséget adott néked az Ifién ; ez a’ te réfied a te életedben , és d  te munkád- 
bán; mellyel e' világon munkálkodói. Préd 9 ; n .  Ez illyenröl mondja 
ezt־is : Az Ö fieretettben gyönyörködjél fiüntelen. Péld. 5: 1 y.

V. Hijában-való hát minden drága, bár tzifra idegen légyen-is, az■ öl-
Tózet. Iíten bőrből tsinált Évának kötöíf: ha bárfonnyal, vont-arany- 
nyal, helyemmel fedik-is, bé vonjak is felül, a’ nuÉt, hiúz, neíl, egyeb 
drága bőrt ? a’ bor, tsakbör: Bort ádáz ember d  borért, mindenét oda
adná életéért. Jób 2:4 De bizony, akármt-lly drága 1־uba-is, tsak ׳ב*ד 
hitetlenségnek, Ijlentól-való el föladásnak, és ejelnek Tzimere; nem lehet 
hát a halaira fententziázrat ott embernek abban gyönyöi kcdni, hogy aiá- 
tzia mellett kötelet k11 <׳ holtig magának és maradékinak nyakokban hor- 
dozni; Efa. 24 16. A 'hitetlenséget, és lelki mezítelenséget, nem lehet a' 
külső ruháknak , hanem d  meg igazúlásnak ruht jónak el-fedezni.

VI.



Ví. 0 Ily nagy vétek , ha az aßfiony népek el merülnek a' tzifra öltő■* 
tétben , és nagyon kezdenek kevelykedni a' köntösben, hogy éppen végső 
Vendelemmel bünteti lilén miattok az egéfi or£ágot; mint a’ Isidóságot: 
jer 4: 3a. Te pedig el-pufétúlandó tartománynak népe, mit tselekedell Ki 
mojtan öltözöl kösöntyűkkel, és a te orczádat kendőzöd fejlőkkel, hit óban 
ékesíted magadat; mert a' te feretöjid utálnak tégedet, és halálra kerefik éle- 
tedet. A’ Sión leányt, kevély öltözetekkel, f őre- való ékefségekkel, addig 
b a ff ontották az Ifi ént, járván fel-emeltt nyakkal, pillogatván femeikkefug- 
r álván lábaikkal, a' míg Ι/fen meg-kopafította ékes fejeiket, meg-mezítelení- 
tette fémérméikét, el-vette minden ékességeiket; és vitettek pogányok közzé 
gyalázatos rabságra: Eta. 316- ׳ 1 ך ,

VII. Bizony hát, méltó fémérméiéfséggel ékesíteniek magokat. Nem 
illő férj fi köntösbe ,s fegyverbe öltözniek ; Mert utálatos d  te Uradnak 
!]lenednek előtte , valaki azt míveli, 5Móf. 21: 5. Nem lehet idegen kön- 
tösben is öltözniek Sófón. 1. 8. Mert meg látogatja ljlen mind azokat, kik 
idegen öltözetbe öltöznek. !

VIII f ő  ’s drága köntofl talált hát az az affony , a' ki a■’ mi Letz- 
kénk forint öltöztetett fel·, a’ ki a’ !eg-drágább köntöíl-is5 mellyben bujái- 
kodik e’világ, Ä  Krijius efméretinek nagy voltáért tsakganéjnak alít lenni. 
Eilip 3: 8. helyesen is, mert a’ leg drágább felyem Öltözet1־s nem egyéb, 
hanem íclyetrt erefitö bogárnak ganéja; a’ karmafin fiínü bárfony-is, tsak 
vérrel feíletett Éemfény vefités; d  tsigavér fokát nem ér: Ezért intette fér-  
tuliánus Régen az alkonyokat, mondván: Engedelmeskedjetek férjeiteknek; 
ékesítsétek magatokat jámborságnak fe lymével, fentségnekbárfonyával, fe -  
mérrnetej'ségnek bíborával; ha így kendőztök t ljlen előtt kedvesek léftek.

Máfodik Hafena, rövideden intő.
I. Inti d  férjhez-ment kegyes affonyokat ; Hogy foha erről d  drága 

belső, és Ijl ennek tekinteti előtt bet sülét es öltözetről el-ne felejtkezzenek. 
Bizony a házafságban, nem minden afifiony öltözik abban. Claudius 
í 'sáfcárné Mefsálina , a’ külső drága öltözet alatt élt nagy bujaságban, ’5 
férjét nem betsüite-meg a’drága-köves és gyöngyös ruhában. Cleopátra, 
Egyiptomi Királyné , kétfáz hufonöt ezer aranyat érő fülén függő gyöngy 
a la tt, élt nagy tifetátalanságban : K endözö/ez^/K irályné, útálatofság- 
bán : Heródiás, férje attyafiával való paráznaságban. Bizony a’ melíy 
afikony férjét igazán nem éereti, és Sz. Pétertől le-irtt drága köntösbe 
foha lem öltözik , a’ leg-fiebb termetű , ’s piperésen öltözött a££ony-is, 
Tsak híjába valóságnak htjába-valósága, és a’ léleknek gyötrelme. Préd 2: <y, 
rx Ί  sak ollyan, mint Semiramis, ki férjét Ninus Királyt meg-ölette:

^  2 mint L»־



ttlint Lucilla, ki Antonius Ver üst méreggel meg-ctette. Mi hafina, fiá 
valaki, mint ama’ gazdag Úri Római áffiony, Paula Lollia, T iz-fáz  
ezer arany érő drága öltözecet-is vé£en-fd magára ?

11 Mélrán intetnek hát az Apollóitól a’ férjhez-ment a££onyok, 
hogy legyenek olly öltözetiiek , mint amaz Iítenben bizó , fent életű, 
,s férjekhez engedelmes, Éehd és tseudcs lelkű alkonyok voltak : Legye- 
neköllyak, mint Sára Ábrahámhoz; Rebeka Izsákhoz; Lea és Rákef Já- 
kóbhoz ; Naómí Élimélekhez ; Anna Elkánához ; ’s a’ t. Vifelfék élőt- 
tök a z t , hogy az afcfcony a’ férjfia ditsösége , a’ férjfia pedig lilén’ képe. 
Mint ezt jól meg-tudták gondolni a’ Veinsbergai afcfiony népek· kiknek, 
mikor a’ Városnak oftrommal-való meg-vétele előtt grátzia adatnék, hogy 
2’ mit hátokon ki-vihetnek a’ városból, azzal menjenek el békével; min- 
den drága öltözeteket, ,s kintseket örömeit oda hagyják , tsak a’ férjfia- 
kát a’ nagy ve ijedelemből fietve ki-ragadják. Jól meggondolták ezt a’ 
Látzédémoniaí aizéonyok-is: kik halálos fogságból férjeket külömben ki- 
nem izabadíthatván , addig járnak a’ férjek lá tn i, a míg mindenik fér- 
jét a’ maga köntösébe öltözteti, és a’fogságból kiküldi, magok pedig 
férj fi köntösben ott maradnak férjek helyett a’ fogságban , várván a’ do» 
lógnak boldog ki-menetelét.

ΙΠ. Hogy tzélomra fieílek, egy Sóval erre intetnek: Alázatofiág« 
gal ékesek legyenek belöl. 2 Pét. 5 : 5 .  Ékesítsék magokat tiftefséges ohö־· 
zettel, ße mér met ej segg e/ , mérséklete fséggel, és jótselekedetekkel. i l i , ·η. 
a: 9· A’régi Magyar afeßonyok a’ tikra életnek péídaji voltak , még a’ 
Hiííórikusoknál-is: A’ többi között, Beilen Gábor Fejeddé in eiöízöri Fe* 
lesége Károlyi Susánna; kinek teile felett, míg Kolofvárról Fejérvárra 
v ite te tt, ’s el-temettetetc, Tudós emberek , fok Halotti Prédikátzió- 
ká t, Orátziókat, Elegiákát vagy fnalmas Deák verfeket mondotrak 5 
fummáfon erről dicsénk-meg , hogy férjéhez engedelmes, tifta  életű, 
fémérmét es, htjában-való foknak gyűlölője, jó tanát s-adó, és kegyes az Ijlen 
Házához׳, mértékletes, ’ s bornemifa; és a' gőgös öltözetben, világi pom- 
pában nem vált gyönyörködő ; ’s a’ t.

Akkori Udvari Prédikátora, Dajka Keferüi jjános, Erdélyi Reformé- 
tus Puffok, egy Prédikációjának végén illyen dicséretet té£en felöle, 

több Vériéi között:
Susánna Népséggel, Abigail é££el ,·

fu d it  ékes nyelvével;
Mária Éentséggel, Kriílusra költéfsel

M ártha, ’s gondvifeléfseí;
jEJkr fielídséggel, Szeméraiadséggel a ’S Nem



,S Nemzetén efdekléísel : ,s a’ t.
M íg  fenn-áll e’ világ, ’S Nemzetünkben egy Ag*

Meg marad mi utánnunk:
Elménkben vifeljük, ’S Nevét emlegeísük,

Légyen áldott mi nálunk!
Hélyesen * és jelesen ; Mert az igaznak emlékezeti áldott. Péld. 10: y,

A L K A L M A Z T A T á S .
Eddig vagyon az én moílani tanításom. A’ mi illeti komoru alkal- 

maztatását: Tsak tartóztafsátok magatokat a felettébb-való bánattól;
el mondom Éomortián:

Leg elößör-is : Ez, URba boldogul ki־múltt Gróf Akkonyt; én elég- 
gé meg nem tudom ditsérni; hanem a’ melly drága jókban életében fény- 
Je!t, és a’ melly kegyes kép maga-vifelése , ez előtt hírefsé és tiktefségef- 
sé tette nevét, egéé eletet, Férjéhez való hűségét, ,s tikca kötelefségét, 
és Házi jó gondvifelesét; azon o tsek-kedetei , moft is holta után di-■ 
tsérjék-meg ötét a’ kapukban. Bizony úgy kele-fel ez ebben az UriHáz- 
bán, mint igaz Anya Izraelben; a' ki fokkor meg-vallotta, hogy fokát tanúit 
ama’ nagy Anyától, ebben a’ Nagy Házban : lílenfélö , a’ gonoknak 
gyűlölője volt tellyes életében : a’ melly akkony pedig így féli az U R at, 
az nagy ditséretet ke réz magának : Még fúlyos betegségében-is , bölisen 
nyitotta meg ez az ö kaját, és a’ kegyeiségnek tudománya nagy mér- 
tékben vólc ennek az ö nyelvében : A’ lók nyavalyák.’s erőtlenség
köztt-is , nagy lelki erő, és ki v beli ekelség volt ennek az öleg fénye- 
sebb , ’s lilén előtt betsületes ruhája: Mind kedves jó Férjével, smind 
m ifokkal, tikra Illeni félelemben való volt társalkodása : Böltsen , ’s 
nagy !erényen vigyázott az ö Háza-népe’ dolgára ; és Ura tiktefségét 
kiintelenül előtte vií'elvén , Házafsági igaz tökéleteíségér meg tarto tta : 
Sőt hitét, lílenben való reménségét, ;halála órájiglan el-nem hagyta: 
Azért־is Minden Szentek Napján , mikor mások kékülnek nyugodalomra, 
épen 9 órakor ellve ment be az id vezültt Szentek örökké-való nyugodal- 
mokba figyelmetes vált igen mind halálig a’ vígaktaló kokra; nagy tsen- 
desen lelkét így kólította : ΛTo hát lelkem ! Megváltó URát fegédségül 
hívta : Ullam ne hagyj e l! Kezeit ökve-fogván az imádkozásra, Sz. Uá- 
vid vígaktaló Sóltárát hathatóson éneklettemagában: Ezazoka, hogy 
valamint kívánta lile utói, hogy ne rekekke-el Kedveiéitől halálakor, 
mind azok majd két hétig , egek halála órájiglan, hűségesen mellette vól- 
tak : 's ha lehetett volna , könyörgésekkel, körülötte való esdeklésekkel, 
emberi fegédséggel, és kolléjsel, egéfségberi és éleiben meg-t ártották volna' 
De meg kellett nyugodnunk az Itten titkos Tanátsában.



II. Váratlanul meg-gomoríctatotc, mikor meg-fem gondoltad, afc- 
kor fok gyárkaidból nagyobb gyáfira jutott Méltóságos Gróf Széki 
TELEKI JOSEF Uram ! lUyen kedves jó Feleséggel, 21 eferendejiglen igen 
meg-áldott vált az lilén , illyen drága jótól meg-fogtott a mindeneken 
Eabadoson uralkodó nagy UR ! mikor épen várhattad, hogy él még örö- 
mödre jobbegéfségben: Bizony femmi rettegtetés, femmifélelem, vem 
kénfserítette ezt a’ hozzád való hűségre, ’s tifetaéletre; hanem tsak a’ fér- 
jéhez ragaÉkodó Blázafsági kegyelsége: Nem Éokásból, fém nem félelem- 
hál nevezett Urának , hanem tiß taßvbö l, mint Sára Ábrahámot , halála 
elött-is így hívott : Édes Urain ! Meg-is bizonyítottad , hogy édes Ura, 
,s igaz Férje voltál ; mert foha fém Éántad költésedet, körülötte való cf- 
deklésidet, egéf halála órájíglök éjjeli vigyázásidat, ,s álmatLnságidat, 
azért kezeidben Éép tsendesen múlt ki e világból: Mint Sárát Ábrahám 
megfirattad, nem tsak akkor, mikor kezeidben hala meg; hanem mikor 
harmad’ nap múlva magad tiitefségesen el-kéfcítenéd tsendes nyugovó 
ágyát, és kezeiddel bé-tetted e’ komoru gyá££al bévontt koporsóba; 
illyen keierves óhajtásokra méltán fakadtál: Nyugofson-meg Ifién , édes 
jó Feleségem! Ez d  te Örökséged! Imé mégis nyugodott márfok fárad sági- 
tó i , el-törlőtte Iflen d  könyhüllatásókat Féméiről; mert az ö tsekkedet!- 
nekjutalma követte ötét. jel. 14: 13. 7: 17.

III. Kégtöífogva gyálzba borúltt Özvegy Úri A££ony , RÉDAf 
MÁRIA A££ony! koporsóban fekvő egyetlen-egy Leányodnak Aßßonya 
Annya! Juthatnak eßedben amaz Atyai ’s Anyai meg keferedett feivröi 
íratott Szent írások: Ne hívjatok engemet Naóminak, gyönyörűség’ An- 
nyának; hanem inkább Márának, keferüség Leányának; Mert igen nagy 
keferüséggel illetett engemet d  Mindenható: ez előtt gazdag valók én~is,de üref- 
Jen hagya engemet az UR! Ne-is vígaÉtaljatok engemet, mert firván mé- 
gyek a’ koporsóba ! Eerelmes Leányom , édes Leányom, bár én hói- 
tara vólna-meg te helyetted ! Sz. írás Éerint, nem-is lehet nagyobb ke- 
ferüség, mintha egyeden-egyét az Anya firatja ; nem lehet ezt az indú- 
latot foha le-vetkezned. Mert Anya lévén , valljon hogyhogy felejt- 
kezhetnél-el a’ te méhednek Gyermekéről ? Jefte erős vitéz Férjfiu volt 
Izraelben, még-is egyetlen-egy Leányát kefervesen meg-firatta. Bír n: 35.

IV. Egyetlen-egy meg-maradott Fija, Ifjú TELEKI JOSEFUrfi ! 
a’ ki lök£or ezenn a’ napon , örvendetes Verfekkel kößöntötted édes 
AÉÉonyod Anyádat! vélted-é ezt ? Hogy ma Borisára Napján iily utói- 
só keferves tiÉtefség-tételiel köiöntöd e’ gyá£os koporsóban ? Be nagy־ 
jó , és Illeni félelemben gyermekségedtől fogva hűségesen tégedet neve״ 
íö kegyes Dajkádtól; jövendő boldog elő meneteledet küntelenüi mun״■



Hlodó Gyámolodtól váltál-meg ifjúkorodban! A’ ki moft-is , mihelyt 
nehezen kezdette érzeni m agát, jó idején halála előtt 12. nappal, 
nagy fietseggel ide hozata , felette kívánt még egyfier ez életben látnia ; 
kezedet meg-fogván, illy töredelmes éívböl lármázott édes Anyai 
fiókra fokada : híjam fó fef! ha én meg-halok, hát ti hova léfitek ?

V. Hogy fordítsam már reád fiavaimat ? fok könyhúllatások, keferü- 
ség miatt el-bádgyatt, és nagy gyáfira jutott, TELEKI KRISTINAKis 
Afifiony ! A’ ki kegyes erköltsökben , Illeni félelemben, idvefségnek 
tudományának ferényen való tanulásában, igaz hitben, élő fient 
reménségben, ’s magad fiép vifelcsében; édes jó Afifionyod Anyád 
nyomdokát hűségesen kővető , lelki drága öltözettel tündöklő , Ifién’ és 
emberek’ előtt botránkozás nélkül való, jó lelki-eíméretet vifelö, igen 
kedves és kívánatos Leánya voltál életében. Oh meily nehezen vált-meg 
tőled! efiében vévén keierves firalmidat, halála előtt így fiólíta-meg : 
Engedjétek meg leikeim ! mintha mondotta volna : Ne tartóztafiatokfi- 
ráitokkal, engedjétek-meg, hadd menjek-el kékeséggel í Kívánta ugyan 
látni örömedet, fiettettejó karban venni dolgaidat; de mikor leg jobban 
gyönyörködik vala benned ; magad is mikor leg inkább ragafikodol vala 
hozzá , és lókat várfi vala jó és fiíves Anyai indulatjától, jövendő elő- 
meneteledre; főt körülötted való dajkáikodását, tanáts-adását, édes 
Anyai fegédségét , mikor leg fiívesebben óhajtod vala; akkor hagya-el, 
elég gyáfiodra és fiomoruságodra !

VI Méltóságos ű ri F A M Í L I A !  Nagy Grófi TELEKI HÁZ! 
Ifién majd egymást érő gyáfira kezde tsak ebben a’ fiomoru efitendöben is 
méltóztatni, és magához hívni! Meily jeles Haza Fijai, Ifién Házának 
nagy Ofilopi dülének-el tsak nem régen Úri Famíliátokból! Azonkívül, 
jeles Uri Aßßonyok, az Ifién Házának hűséges Dajkáji , ki-múlának e 
*agy Úri Teleki Házból; némeilyek pedig fiomoru gyáfiba, ’s özvegység- 
be borókának 1 Mofi-is, kedves tefivér Atyátokfiának nagy gyáfiba bo- 
 últ Háza híva egybe e’ fiomoru Barbára Napjára ; mellyen Néhai׳1
KUN BORBJRA kegyes Uri Afifionyf, Uri Famíliátoknak Méltóságát, 
Tifitefségét, mindenkor előtte vifelö, s’ Ura Attyafiait meg-betsülö, B'ólts 
s jó Gazdaßßmyt vifiitek-ki e 'ßomoru UriHázból; és majd fiomoruan bé- 
téfiitek a földnek gyomrába , fiomorkodván a meg-fiomorodtakkal!

VII Mind Néhai Édes Attyáról; mind pedig élőt 's gyáfiban koporfó- 
janál üld Aßßonya Antijáról való Attyafai! méltó hogy eriol holta után is 
igaz Atyafiéi fieretertel meg-emlekezzetek. M ert áldott az igaznak emle- 
kezeli. Feld, ίο; 7. örök emlékezetben léfienaz. igaz. Sóit. 112. 6,
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VIII. Tói di Ääam Urfi , komoruan juthatnak ekedbe hozzád nyújt- 
főtt utolso kávái! Bizony ha még ljlen éltette volna , rneg-is bizonyította 
volna■, hogy jó igaz Anya lett válna !

. y^ólsó Tiktefség-tételének Napján egyben-gyültt Kegyes Hallgatók f 
kiváltkepen 3’ kiknek kól e’ Tanításban az Iftennek I  elke általam; Kereß- 
tyén Aßßonyi Rendek ! A minémü drága öltözetet ma Barbára Napján, én 
altalam óz: Péter Apojlol ajánlott nektek; abban küntelenül felöltözvén , 
kéken légyetek; hogy iftennek kedvében lehefsetek, és az Ur Jéfus Kriftus 
elejibe ebben a’ lelki belső köntösben meheftetek az öt Ekés Süzekkel.

Egy kával ; H o g y  én-is utolsó tiktefség-tételemet bé-fummáljam, 's 
Frédik át ziómból illy Epitáfiumot adjak tsekély Verfeimben, Néhai Kegyes 
Párrónám, s jó Akfconyom Koporsója felibe ! követvén ebben a’ feljebb 
említett 1 udós Püípököt: E' ßomoru Barbára napján, bé-rekektem Ί  aní* 

tasomat, illyeténképen komorkodván:
Gróf TELEKI JOSEF Kedves Házas Társa,

Szent életű Sára' Hitbéli Leánya,
Itt nyugUk bé zárva, kegyes KUN BORBÁR A ;
Kinek Eérje Ura volt, ’s igaz Túlóra.

Házafs ágban tetkö Hußon-egy eßtendö,
Ezer hétkáz Hókban Mindßent Napján végső,
És Barbára Napján volt firben temető,
'S Harmintz-hat eßtendö s éltét el-enyéktö.

Mint Ábrámot Sára, Izsákot Rebeka,
Férjét úgy Uralta, élete vólr tiß ta :
Ráchel fájdalmira v o lt, külésre Lea ;
Könyhúllásra Anna , kinn búsult Elkána.

Házánál volt Márt ha; Templomban M ária;
Jól-tévö Tábitha, jól tanúltt Lídia;
Drágább volt Ruhája , mint Gyöngy ’s bársony árra $
Nézett Kriflusára elete 's halála.

Éltében kívánta, légyn koporsója,
Hol kedves IJtok a nyngkik , Kcrtsesirs !
Iften ide hozta , érnie meg adta ,
Már meg־is nyugtatta , cs hold gilétij,

Eel-nőtt fija , lyánya, fófef, és Krifhna !
Nevekedni indult kis arva 'j-una!
Mondjatok már velünk ; IJfen meg nyvgnfsa !
Míg földből fel-tárnád, kép ItoniW ta kára!
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Mellyet, a’ fok jelességekkel fénlett, Néhai Méí״
tóságosKUN BORBÁRA XJii Nagy-Aßfzony, Méltóságos Széki 
TELEKI JOSEF Gróf Ur’ kedves Házas Tárfa ’ földbe takarít■· 

tatásakor, a ’ Kertsesórai Udvari Templomban 4 ko- 
porsójára ragaEtott

K A M A R Á S T  G Y  Ö R G Y ,
Fagaraß Református Prédikátor,

Salamonnak ama’ havaiból;

Péld. 12: 3. Az Erős Aßfory Kormája a' maga Férjének.

K E Z D Ő  B E S Z É D .

Érdesben forog : Salamon Király idvezült é , vagy el-kár- 
hozott ? A’ ficretet ja vallja , hogy felőle jól Ítéljünk , Hlyen erős 
okokon: i. Mert volt fe d id fa h , Tkeophilus, Ifientöl ßerette- 

te tt, 2S3m. 12. 25. 2 Mert volt Próféta , Péld. 50: 1. és 3 1 ז: . a’ Profé- 
ták pedig az égben vannak, Luk. 13: 28. 3. Mert az ö útait a Éent írás
ditíéri; 2Krón. 11: 17. el kárhozott embernek mait pedig nem ditsérhet-
né. 4. Mert nem arról nótázza a’ fient írás Salamont, mintha m3ga bál- 
ványokat tifitelt volna , hanem hogy puhasága miatt idegenekből álló be- 
leségeinek maga Házában meg-engedte a’ bálványok tifiteletit, 1 Kir. 11. 
5. Mert ha jól ítélhetni az egy aéfiony által meg-tsalattatott leg böltsebb 
emberről Adámrol, lehet jól Ítélni a’ fok afifionyok által meg-tsalattatott 
bolts Salamonról-is 6. Mert erre mutatnak az ö Könyvei: erre az Éne- 
keknek Éneke ; Mellyet-is , úgy látfiik , hogy meg térése után i r t : meliy 
Könyvének-is argumentum a , nem a’ földi Salamonnak egy Jérusálemi Su- 
iamith nevű Leánnyal, vagy Faraó Király Leányával való enyelgése; ha- 
nem a’ lelki Salamonnak az F.kléfiával való egyessége. Erre murat a’ Pré- 
dikátori Könyve-is, (Kobelotlr.) melly־is mutatja, hogy maga lelkét efete
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után az Itten Gyülekezetéhez aggregálta. Erre murat a’ PéJdabeÉédes 
Konyve-is , mellyet-1s Salamon hogy meg-térése után i r t , Phéda tudó- 
ion mutogatja : Melly Könyvében.« Salamon a’ vétkeket ÓIrsárolia , ?s 
ellenben a kcgyefseg gyakorlását commendálja. Olly ritkán Éól a’ kent 
írás az aÉÉonyokrol, hogy Saran kívül, 1M óf 2 y  1. egy akÉonynak fém 
jegyzetteTd * /* « á t, ’s Mófes-is Sáráig egy akÉonynaklem jegyzetre fd  
halalat , Salamon pedig a££onyoktol léven meg-rsalattatott, e’ Könyvé 
ben az alkonyokról gyakran emlékezik , óltsárolván az erkölcsteleneket 
s czimerezven a dit'serendöket: azt tselekedvén ama’ Éavaiban.is, P éli 
12: 3. Az Pros Aßßony , s a t.

S u m m a .
Jó a££ony beleség’ encomiumz, czímerezö dicsérete.

M A G Y A R á Z A T .
Tekintsük meg, itt;Salamon kiről mit Éól. I. ת $ ל א ח · Eseth chaitt 

Erőnek Aßßonya, avagy Eros Aßßony, Feleség emlegettetik itt Salamontól· 
említi az Eseth ehailt Salamon máfutt-is , Péld 31: 10. illy kérdést tévén: 
Eseth ehailt kitalálhat ? holott-is , hogy azon kerekdéden , mélyebb ér- 
telem Éerint való AÉÉonyoknak ki-reke£tetésével, tsak külső értelem ke- 
rint való, s külső jelefségekkel bíró aÉÉony értefsék, nem engedi, fém azon 
Regnek homiokan levő e’ Éó : שא Prófétia; fém a ,מ־ z , hogy az o tt 
elo-kam!altatott pradicatumoknak, külső értelem Éerint akármelly aÉ- 
feony-1s meg-nem felelhetne; fém az, hogy, úgy erős és jó aÉÉony tsak 
az volna , ki bíboros es bárfonyos, ki kereskedő hajó módjára hordana-bé ke- 
nyeret, ki maga kezeivel építene ßölöt, keß*tene ßönyeget, és ayóltsot, ’s a’ t. 
r  0 tekintettel azért ott Salamon czéloz ama mefés értelem Éerint való 
afezonyra, ki-is ellenébe tétetik ama’ ki-fietö lábú , Péld. 7: 11. és mór- 
aa!y ború , Péld 23: 27. AÉÉonynak: Érti azért o tt Salamon az Ekléfiát,
( méllyé t a  kent írás AÉÉonynak gyakorta nevez,) kire az ott Salamontól 
elő Éamlaltatott/u-^/ifatumok jelesen illenek ; ugyan is lelki értelem £e- 
 int > a’ bíboros és bárfonyos, az hordja kereskedő hajó módjára a Telki ן
kenyeret a tudományt, az oÉtogat penfumdkzx. leányinak, tudnillik 
az Egyházi Szolgáknak, Péld. 9: 3. Ennek világol az Itten békédének éö- 
vetneke, 2Pet. 1: 19. éjtkaka az üldözünk’ idején; ennek háza fedele két- 
Éereztetett hó ellen , lévén óltalmi Politicus, és belső erős Férjfiak; e’ 
tartja czímerének a [ehovának félelmét, femminek tartván minden külső 
Sem csaló pompát és dicsőséget. Mindazonáltal, fő tekintettel Salamon 
o tt az Erős Aßßonyon az Ekléfiát értvér!, ki-nem rekeÉti, sőt bé foglalja 
a külső értelem Éerint való jeles a££onyakat-is; mind azért, mert azok is
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tagjai az Ekléfiának ·, mind azért, mert a’lcönyvhek titulufsa ̂צ&לי  tnish מ
arra m utat; mind azért, mert azokra-is képen illenek lelki-képen- is azon 
Rékbéli prodicat um ok.

Ezek kerintLeczkénkben is Salamon midőn Efethchailt erösAkkonyt 
emleget, kábád elmélkedni akár kinek az Ekléfiáról is ; dea’ külső érte* 
lem keretit való jeles Akkonyoknak ki-nem rekektetéfekkel.

E’ kó : ל חי  cbail, böv értelmekre hasábló kó ; és jegyzi az elme״ 
nek kándekban , munkában, tereh vifelésben ’s a’ t. való exeelfitássít» 
mélységét , és tántorodás ’s belé fáradás nélkül való eröfségét ’s ferény- 
ségé t, ’s a’ t ért azért kerekdéden az Erős Afifionyon Salamon , Férjfiuí 
elmével vetélkedő nagy elméjű , tanátsiban állhatatos, jámbor erköltsü, 
(.mellyre nézve meg-határozáfsal Ruth, Ruth 3■ 11. Esetb chailnik mon* 
datik :) hifiben , vallásában, ’s kegyefség munkájában forró, lften látó- 
gató kezeir pántolódás nélkül erős hittel hordozó , mákokhoz tsendes , $ 
Férjéhez engedelmeskedő Akkonyt.

II. Az illy akkonyról azt mondja Salamon : hogy az koroncija a' ma- 
ga Férjének. E’ helyben a' Férjét a’ Sidó nyelv boáinak nevezi. ל ע ב  ha ál 
jegyez valakivefvagy valamivel birót;a’hoüan is a’Pogányok’ líleneik kik 
mintegy bírói Urai váltanak az őket tiktelöknek , Baáloknak neveztet- 
nek.hová néz lile, mikor azt mondja,hogy az ő népe többé nem kólítja így 
ö té t : Én báálom , H óf 2: 15. Jól nevezi hát Salamon-is a’ Férjfiat Fele* 
sége Baáljának , mert annak bitója , Ura, a’ honnan azt Urának-is tartó- 
zik nevezni, !Pét. 3:(?.

KoRONájA. Mondhatná gyűrűjének , arany lántzának, ’s a’ t. de 
többet ’s nagyobbat mond. Ne vifgáljuk a’ Korona leg-elsö kerzöjét: tsak 
múlóiag említsük azt־is ; hogy, régenten a’ Koronáztatáíok voltak boroí- 
tyánok , myrtuíbk , ’s virágok által ; hova-is fog Sz. Péter nézni, ama- 
romina koronát emlegetvén, 1 Pét. 5 :4 . A’ Korona tífusz háromfele a’ 
többi közte ; első: Infigne Dignitatis Cf Poteßatis Regia , Méltóságnak, 
és Királyi hatalomnak jele, czímere : mellyre nézve-is Márdókéus meg- 
koronáztatott, EJih. 6: 8. MáJ'odik: jutalma a’ Korona a’ ferény kedönek: 
a’ honnan koronás a’ Kriítus, Sid 2:9 az Ekléfia, ‘}el. 12: 1. a’ Szentek, 
Jel. 4 :4 -1 0 . s emleget a’ kent Írás Éled koronáját, [el. 5:11. 1 Tim  3: 1. 
fák. 1 12 Iga fi ág koronáját, !Tim. 4 :8 . Romolhatatlan koronát, íKór. 
9:25.  Amarantina, avagy hervad ás nélkül való koronát, !Pét. 5: 4. Ide 
tartozik az-is, hogy a’ teltnek búja kivánságit meg-hódoltatott, ,s ma- 
gokat törvényes házafságra adott Neogamusok is régenten meg-koktak 
volt koronáztatn i: hova is állíttatik nézni Salamon, Ének. 3; 11. Har-
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taadik: étefségre való a* korona, Véld. 4· 9· Jo b ן. ז : Éfe ζ$:ς. Ézéfi.
a 3: 42 Zak.6: i i·, 14. Innen: koronás vált a’ Jupiter Papja, bikája Tseh 
14 13. A־ fehova jóságának ( jó tetkésének, Efa. 61: 2.) e Éten de je , Sóit. 
65:12 mellynek-is koronájából drága kövek módjára kiragyoga’Kriftusnak 
tifctán való foganttatása)éülétése,környiilmetéikedése,'lsa’t. Koronás vélt 
a’ Frigy láda; 2Móf. 25: 11. a’SalamonTemploma előtt lévő két o£!opok: 
iKir. 7: 19. 2/60». 4 :1 . Koronája az emberi *e/díoknak-is a’ vénség, ha 
az igafságnak (ki a’ Kriftus,[ér . 23: 6. és 3 3: 16 ) inában taiáltatik, Péld. 
16: 31. A népnek a’ Király, Siral 5: 16 A’ Tanítónak a’ hallgatók’ fere» 
gefc , Fii. 4: 1. íT b e f  2: 19, 20. A’ Szüléknek a’ m agzat, (némellyek 
értelmek kennt) Job. ty : 9. Hóf. 9 11, a’Véneknek az unoka ,, Péld. \6 .· ך. 
a’Férjfiunak a’ jó Feleség,Péld 11: 3. holotr-is Salamon e’ tekintetre nézve 
mondja, az Erős Afifionyt, Férje koronájának.

T  A N U S á G.
Ékefiégei felett való éke f i  égé d  Férfiúnak, mikor 0Uy Feleséget nyer- 

b et, ki bolt s , [erény, habzódat nélkül való állhatatos , ti fit a életű , hiti- 
ben"s vallásában ’s kegyefiégében buzgó , Ifién látogató kezét ,s máfiokm- 
kézségeit t sendefen vifilni tudó , és Férjéhez engedelmes.

E  R ő s  S é  G E I .
I. Mert az illyen Feleség a’ Férjfiu £eme gyönyörűsége , avagy 

kívánsága: Ézék 24: 16.
II. Mert az illyen Feleségnek vafla fapientiá\dk, mély boltseségek 

ת ) מו ב ם ה ש נ  > Chocmot nafim)־építője a' Háznak: Péld 14 : r.
III. Mert az illyen Feleség װ ג נ ב  Ezer cenegdo, iM óf 2: 18. a’ 

Férjfihoz hafonló , ’s illő íégédség igaz Társ: M ai 2: 13. nemzés, mag- 
zatok nevelése , oeconomia , kegyefség munkája , xKór. 5 : ך. \Pét. 3: 1. 
és a’bün által bé-következett külömb-külömb féle íok terhek’ vifeléíl iránt»

Ha£noL
1. Oktató ki hozhatjuk ezekből: 1. hogy, nem minden korona ér a’jő 

Feleségi koronával: koronák a’ magzatok ; de ezzel nem érnek : nem ér 
leánya embernek; mert az ה ב ק נ  Nekebah, iM óf r: 2.7. házafság által 
attya házából magát ki fúró, s idegen házát építő : nem ér fia embernek* 
építvén az új H ázat, attya Házáról való feledékenységgel; mint Jófef, 
ki-is attya házáról való felejtkezéfsel, egyik fiát Manafsénak ifevezte, 
iMófi 41: j i .  A’ jó Feleség pedig, mint Férjével egy te il , Férje házát 
építi: Ruth. 4: i i .  Korona a’ gazdagság, Péld. 27: 24. mellyben fokát 
Foktak érni a’ drága gyöngyök , rubintok, kárbunkulusok, ( ם סלני  ) He 
féld. j ,l: 10. a’ jó alkonyt fellyebb betsüli Salamon. 2, Ellenkezőt kell áh■
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Btanr az 111y virtusokKzl rrem fénlö a££onyafla׳b l, kik is nem koronák, 
vagy koronák , de kevélység! koronák, E fa .z 8:1. Férjfiak fejeire ültt, ’$ 
azokat febhetö tövis koronák , és azoknak csontjaikat rágó rothadt ge״ 
riyétségek, Péld 12: j  3 Meg-betsüihetetlen kárt vall a’ Férjfi, ,s kár- 
bunkulusnál drágább javától, ’s dicsőségétől, 1 Kár. 11:7.  foÉtatik-meg 
akkor, mikor jó Feleségétől hálál által meg foÉtatik.

II. Intetés Az alkonyok tanúlják-meg innen 3’ magok ti£teiker־ 
Egyiket e z t : Iften-és a’Termé£et nem híjába adta az a££onyoknak a’ kép- 
seget ; ugyan·is abból ki-rngyog a’ Teremtő böltsesége : a' honnan egy- 
néhány a££onyokát nagy betstsel jegyzett meg feépségekröl a’Éent írás: 
Sárát, tMóf. 12: 11. Ejt bért, Efth 7:7. fiób Leányit, Jób 42: 15. e’ £e» 
rint azért magokban azt az aßSonyok ne betsüljék femmire ; egyéb arán* 
igyekezzék a’ feljebb elö-fiámláltt virtusakkal azt czítnerezni, lévén azok 
nélkül híjába valóság a’ Éépség, Péld. 31:10. és difenó orrabéli arany füg- 
gö. Péld. íz: 2 1. Máfikat e z t: Ha kik koronát nevet méltán vifelhetnek- 
is, férjek felett ne héjazzanak ; ugyan is a’ korona függ a’ Királytól, és 
nem a’ Király a’ koronától. 2. Tanúlják ki innen , és kövefsék a’ Férjfi- 
ak-is tifiteiket. Egyiket e z t: Erős A££onyt ki találhat ? Péld 31■ 10. igen 
£ük ’s ritka lévén : a’ ki azért találni akar, könyörgés által kereílé, 1 M óf. 
24: 12, 13, 14. adatván a’ jó feleség az URtól, Péld. 19■ 14. és 28: 224 
Máfikat ezt ·. Ha ki jó Feleséget n y e rt, rejer.tiáÍja , efmérje-meg az UR- 
tói nyert nagy jót, Pé/d. 18: 22. Harmadikat ezt: Ha ki jó feleséget nyert, 
féltse , és betsülje, mint feje drága koronáját. Negyediket e z t : Midőn 
a’ halai által ollyan jó feleségtől meg-foÉtatik , τββηιιάϊμ nagy kárát; azt 
Aratván, és emlékezetben tartván , emeljen Jákobként , 1 M ó f 33: 20. 
annak tikteíséges temetés által emlekezeri oúlopot, ’s tartsa magánál em- 
Jekczetben. Dávid Feleségét Mich ált, Saul Leányát, bujdosóban lévén 
Dávid , Saul törvénytelenül ( minthogy Dávid el-válás iránt való levél ál- 
tál fei nem fiabadította volt,) adja egy P á lti, 1 Satu. 25:44. más neve £e- 
rint Páltiel nevű 2Sam 3: 15. embernek feleségül; ’s majd Dávid boldog, 
állapatra jutván, vifitea kívánja , 2Sam 3. ,s azt mondja a £ent írás, 
hogy mikor Abner vitte volna Fáidéitól Dávidhoz , keíervefen firva ki- 
férte Fáiuel, míglen Abnertöl vífcfia küldetnék. Vegyenek tanúságot, és 
követendő példát innen a’ Férjfiak, mi tévők legyenek, mikor Abnerkénc 
a’ Halál jó Feleségeiket a’ mennyei Dávidhoz viki tölök !

I li  Alkalmaztatás. Melíy iránt-is vigyázok mind arra, hogy az 
eddig mondottakból egyenefen folyjon, ’s ne légyen tővel hegygyei oda 
!aggatott; mind pedig arra, hogy a’ hiteles dolgokat, bizonytalanok-
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ia l ne homályosítsam , ’s kétségbe ne hozattam. A’ botláfokat ki ve״ 
“ .ne:f} . l* 0/*; l9 : U· Mellyhezképeit, ez URban boldogul ki múlt 
ísenai Méltoságos Úri AÉfcony-is , éltében fém méréflette volna azt 
mondamb· merőben ti£ta az én £ivem , Péld 20: 9. Egyéb aránt volt ez 
erös^A££ony. 1. Volt a’ maga Fáját böltsen m egnyitó, Péld. 31: 26. 
2. Volt reílelkedésnek kenyerét nem évö, Péld 31: 27 Háza népe járásá- 
ra Femeskedö, Péld 31: 27. és igy Úri Férje mellett igazán Ezer cenegdo, 
1 M 0 f2 - .\ f  3 Vólc maga tanátsaiban habzódás nélkül való állhatatos. 
4. Vók ti£ta, ’s jámbor életű: ’s igazán bízhatott ehez Férjének £1ve, 
1 éld 1,1. 11 5. Hitiben ׳sVallásába volt állhatatos és forró; kegyelemnek
törvényét vifelvén a’ maga nyelvén, f .  26. 6. Volt az lilén látogató ke- 
zeit pántolódás nélkül hordozó. 7. Volt máfokhoz tscndes, ,s Férjéhez 
engedelmes, kit-is jó va l, és nem gonoffal illetett, azzal 21 eftendök 
alatt el-töltótt minden napjaiban : ψ. 12.

Koronád volt hát teneked Méltoságos £omoru Férj, ez URban ból- 
dogul ki-múlt Erős Úti A6£ony , mellyel is (hogy Ének. 3: 11-d1kf׳ böl 
vegyem £ólásom formáját,) meg-koronázott volt régedet a’ te meg·mát- 
káíodáfodnak napján a te Anyád, mind az Ekléfia ; mind teneked e’ koro- 
liát kerefett ama boldog emlekezetü nagy Anya Vér Judit; mind pedig 
e’ koronának £ülö, ’s nevelő Annya, ki-is el elett Koronád koporsójára 
könyhúllatásinak harmatit húllatja. Nagy kár, ’s keferves dolog koro- 
na nélkül maradni, jfér. 13: 18. Ézék. 21 26. Sirathatod hát te-is Méltó- 
ságos fiomoru Ur, korona nélkül való maradáfodat; ,s fokadhatk Jób- 
nak ama keferves favaira : Az én ditsöségemtöl az UR meg-fofta engemet, 
es le-d'ójte koronámat fejemről, fób. 19: 9 Sirathatjátok nagy reménségii 
Urfi, ’s Kis־A££onyok, mind magatokat, ’s mind Mélt Éomoru Atya- 
to k á t, Jérémiás ama’ Savaival; Siral. 5 : \6. El ejett d  mi Fejünknek , a’ 
mi édes Atyánknak koronája! a’ minket f ű l t , jól nevelt, és még a’ fúvó 
feéltól is oltalmazott édes Anyánk! Fakadhattok ti is illy keferves Fokra 
Szolgák, Szolgálók, Jobbágyok, jobbágy alkonyok : Siral 5: tó El-ejétt 
a' mi Fejünknek, a’ mi jó Urunknak koronája,a’ mi jó A££onyunk! De, kö- 
zönségesée’ koronát Siraróknak iérege tsendcfedjél a’ többi között,kettőt 
forgatván előtted; egyiket ezt, hogy e’ Koronának éltébe, fok betegeske- 
déii köztt, épen el fogyatkozott vált tejle és ß  ive; már pedig meg-pihent, ’s 
léfen az 6 lelke kőfala, és réfe az E/ohim mind örökké, Sóit. 7 3: 26 Máfikat 
ezt; hogy, korona lévén életében, halálában kétség kiviil koionát nyert.

AlaruUus Hiftórikus ir egy Nicomédiai Barbára (mellyet mi Borba- 
iának, Borbálának nevezünk,) nevű Szüzet; kmek־is pogány eredetinek

únal-



unalmaval,lelke úgy a’ Kerektyénség kérelméhez ragadott, hogyAttyától 
hóhér kézbe adatván , ’s attól mezítelen teile égő kövétnekekkel sütöget- 
tetvén, femmit nem hajlott, kínjai felett való kínjának tartván azt, a’ nagy 
Éemérmetei'ségtöl vifeltetvén, hogy az ö kemérme kem lélretett; imádko- 
zott, úgy iratik , ’s azonban kép fejér ruha láttatott rajta; mellynek való- 
ságáról, vagy lehetetlenségéről, nem czélom fok kót tenn i: végre A ttya 
gyilkos keze miatt hólt-meg. Azon régi Barbárának emleVezeies napja ma 
vagyon ; meityre-is e’ mi Néhai Mélt. K U N  BORBÁR A Úri jó Akkony- 
unknak rendeltetett temetéfe E’ mi Borbáránk nem pogány, hanem ke- 
rektyén Szülék által vett eredetet, ׳ s halála-is nem erökakos ; egyébaránt 
vélt ez is a Hitben ’s Vallásban állhatatos, és ebböl-is, mint drága koro« 
nából, a’ fok kép drága kövek közzül a’ nagy fémérmetefség ki-ragyo- 
gott: a mint azért teile maga kívánsága kerint öltöztetett fejérbe, úgy lel' 

ke kemérme-is kétség kívül tökéleteíségre ju to tt , idvefségnek fejér 
öltözetivei, fe l. y. 5. E/a. 6 1:10. el-fedeztetett; Ámen!

* * *  * * .  * * *
A ’ M E G S Z O M O R O D O T T  GRÓF U R N Á K , N É H A I
kedves Házas Társához való £ives indulatjából, és tetteséből: 
Az el-mondott két Prédikátziók, a’ feljebb ki-adott rend kerint, Magyar 

Verfekbe foglaltattak rövideden , emlékezetnek okáért.
A jó Aßßonynak Ditséretiröl.

. . .  Nóta, ■' Porrá váló , ’s jaj el-múló életem ! ’s a’ t.
JjO lts Aßßonynak, drága jónak s példája, - 
ע  Salamonnál, nagy Királynál van írva ,

Böltsefsége , ’s ekefsége rajßolva,
Igen Bégen, belsöképen ki-adva.

A ' Aaj d% sái  >..’s minden joßdg , melly ránk fá d ,  Péld. 10: 14.
Szül éjinkről, ElejinkrÖl, concernál ;
De Feleség , nagy fegédség, máfon áll, !g_ a2.
Boldog, Uly jót , URtól valót, ki talál.

Kárbunkulus , gyöngy, fmaragdus vására, , [ :  I01
Serény Afekonyt , gyors gazdaßßonyt, nagy árra,
Fel-nem éri■, ennek béri olly drága, f . u .
Biliké ebei, férje ; mert ez , vigsága.

Bor ’s búzával, férjét jóval, rife/i ,· * 14 1(? 12
Lent kereí־vén , fonván , kövén , k é f t i ; ’ 2 ’
Gyapjat kerez , jfo/f-is ehez ; ’s rá ע׳*■/; ,
Leányokra, orsójokra méreti.

Fel-kél



VeUUl é jje l, nagy j6 reggel, Házánál,
E l ״ rendeli, eledelt adtainál,
Mint legyenek; mint teljenek, konyhánál;־

H ׳ °gy jeheűen, kedvességben, IJránáL f .  28,1a.
r e l ferken ־ ti, ,s e l-k é fíti , ö magát; xg־

M eg -ö v  edzi, ékesíti derekát;
Fel - tü re ti , erősíti két karjá t;
Nem rejh lli, nem feégyenli a’ munkát. 27.

ion  keréken, orsót véfeen, kezében ; nj.
Gyóltsot éépet f ő  eleget, !erényen; 24.
Bíbor ’s bárfony Hl nem vá£on’ köntösben: a2.
N em -fé l m aga, ’s egéf. Háza hidegben. 21.

Sokat érő, lelki erő ruhája; 2 j־
Szent elméje , kegyes nyelve , költs fá ja  ; 26.
Vigyáz Éépen , nagy kegyesen, Házára; 27.
Nem tsak belső, hanem külső, dolgára. 16.

Orfeag H ázban , a’ kapukban Ejmérik a j.
Ennek Urát ; egé£ Házát, ditsérik; 21.
Gondofságát, akfonyságát, beféüik ; 28,2y.
Mind nagy Rendek, ’s mind fövények tiftelik. 2 2,20.

Fel-kél Ura, ’s minden f a ,  és áldja!
Hogy jó Alzfiony , bölrs gazdafßotiy, dologra', 28.
H ogy tn áfokát, nagy Jokakat, ki-dúlja!
M eg-haladja , ’s fellyül - múlja ! munkára. 29.

Teil’ f  épsége , kedvefsége , hijános ,
Szemnek tét fő  , lelket gyötrő, tsatárdos; 30.
De d  belső, aßßonyt illő , jóságos ;
IJl ént fé lő , dir !érendő, nagy ’s haßnos. 31.

Jó aÉízonyról, Apojlol üó i, Szent Péter: 1 Pét. 3.
Sőt prédikál tudós Szent P á l, nagy Ember: \T 'm . 2■ 9.
Hogy e’ dlßes, mértékletes, nem hever 2Tim  3: 4, 5, 6.
A  rút bűnben: köntösében, fém tenger.

Igen eßes , engedelmes férjéhez ; 1Pét. 3: 1, 3.
Szava helyes, tifztefséges mindenhez ; ψ 4, 5,6,
Jó t reménlö, ljienfélö, ékes ez :
Illik maga,  és ruhája, rendihez. iT im . 2: 10.

Vqnt■ aranyban , fodor hajban, nints kedve ; f  - 9.
N ints gőgösön , fém gyöngyösön, hé - fedve ;
Tsak férjéhez, és rendihez, in tézve;
N ints üuL'koson, de isin oson, öltözve. !Pét, 3: 7־



Világ java, nagy pompája nem betses , 1 T m .v .%
Tejí hívsága, kívánsága fém kedves; ijfán. 2:
Elöl járás , mást nem várás fém helyes f  16,
ö  előtte; mert élete fép  tsendes. iTitn. 2: x 2.

E’ mint Sára , és Rebeka, olly ékes; !Pét. 3: 5,6.
Mint Mária, ferény Márt ha , olly rendes; Luk. 10 ■fán 12. 
Szelíd lelkű, fen t életű éemérmes, íPét 3 .4 ,? .
M int Tubitha; és Lídia: olly kegyes. Tsel. 9: 36 és :6. 14.

Roß társaság és gonofeság’ kerülő, 1Kór. 15 33.
Jó  hírt nevet, mint nagy kintset betsüllő; Péld. 22.
Tiéta fó k á t, nem rútakat befedő: t f é f  4· 29. ér 5:4.
/y/r׳«’ népét, fent tselédét kedvedé'. iTint, 5: 10.

££?í belöl, mindenfelől, köntösben;
Szelíd, tsendes, </r«g7׳ hímes, lelkében; íPét. 3:4.
Bet sülé te s, tekintetes, IJienben; t f é f  4, 2 2, 24.
Váyemhere, van elrejtve fívében.

Erős hittel, reménséggel / ' 'gadja
Ifién fa v á t ,  fent tanátsát m egtartja» 1 Pét. 3?
Ígéretét, jó beféde't óhájta: f■ 5,6.
E z t , férelera fém félelem nem bántja.

A ttyát, Annyit, Rokonságát elhagyja, 1M óf 12:
Lakta földét , Efmeröjit, mint Sára, f .  12.
H u Társáért, jó Uráért, ’s nem bánja׳, 'p. 13, 14.
M ert tsak Férje, féltő hintse, azt fanja.

Hites Férjét, rrint a’ fejét, olly feépen 1 Kór. 11: 3,7.
Ékesíti, és íégíti mindenben, if 8,9, י o.
Jó Urának, Tutorának nevezvén, íPét. 3 6.
Vele élvén, éltét félvén, ,s tiftelvén.

Hlyen Affiony , ritka bárlony, éltére ; Préd. η: 26, 2S.
Férje' java, ,s koronája, nevére; Péld 12.3.
Gyors, es ferény , de nem kemény er költ se; és 7: u , ג 2־ 
Adakozó, nem tékozló költésre. és 3 1. 20.

!fenéhez , és Férjéhez hűséges ,
Jó tanátsú , kegyes fa v ú ,  femérmes; 1Pét 3:
Így Ifennek. Férje ennek, leké nyertes, ψ. 1,2.
Szent életben, kegyefségben bóvséges. \Kor. ·v. 16.

Ezt nem éabja £ép paláfija, lém gyöngye , 1 Pét. 3 3.
Fényes ruha. fodor haja, f  épsége , Péld 11:2.2.
Sem arany lántz, drága kő, s tantz; de fív e  Mát. 14 f>־
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Téfci péppé, lelki éppé mindenbe. \Pét. ♦· a
Bar jól nézd-el ! hogy Jézabel kendőzve , íK ir  g■ 5 0'

,S Héródiás , mint fial írás , öltözve , Márk 6■ ·יי׳י
I t t  el-nem f é r , kevefet nyer ,  ditsérve

_ ^gy  K a p á ira  gyöngyözve. ' Péld. 6: 24.
Mejsalina , lem Heléna pompája, f  2< 26

Sem D élila, fern LucziUa ruhája,  ■* 27*28'
Semirámis Királyné is ne várja , Λ ,ן2’ ,י
Hogy ditsérje, ’s versbe tegye Bölts fdia. Péld 2- *?־»י:ד

Salamonnal ’s Aprfiollal dicsérjük 7 7 * *
Tsak a’ jókat , ’s igazakat hirdetjük;
Kik Ifienhez jók, ’s Férjekhez , ti€teljük,
Szép híreket, nagy neveket befélljük.

Ezer közzül,' illik egyről, /  Letzke , Pré</. 7: 28. t ó i .  1: 1A
Szelíd ό’,ζΓ,ζ, vagy bús M ára  erköltse , iM ó f ״20 :29 
Kedves Ráchel, és Efiber kell Verlémbe,; Eflher 4: i í ]

y  fu d it  ha él? fér ide. 1Sam. 2e: 22,25 fudit 8·
Tekoabol, ki böltsen £ól a’ kedves , 2Sam. 14.

Nem aranyos, fém bárfenyos, fém Felymes: Péld■ 11! 16,
Szép Susánna, kegyes érdemss ; Dán tóidat. 1$.
S minden tsemles^ fiefnenneteS} i t t  helyes· i Satu. 1: io- i í .

Serény ségnek,  ̂éŝ  Erőnek Afifionya , péld. 12: i.
Lehet Férjén, annak fején korona;
Nem efitelen , fém befielen, goromba ; és 2 í: y.
Ki tsontjait, tetemeit, rothafitja.

De ki Ur á t , kedves Hazát építi; péld ־1 :14 
TiFtefségéty mint nagy kintsét, úgy félti { és 11; 16,
H ázát jóra , nem gonofira téríti ;
E’ korona, ezt magára veheti.

Ki ped'g pép, ’s oktalan kép , mír nyerhet? Péld. 11: 22־
M. rr nem pere׳ z dtfinót; ketretz, illethet: és íy: 13.
Zápor-eső, zsérnbeléd'á, nem férhet és 27: 15.

. , ^ e í Morgó, lem háborgó, ’s elm ehet. ér 25: 24.
Ki jó : m 3gá:, Afifionyságát, nem nagyz-a , 1 Pét. 3: 1.

H  gy korona ; mert jól tudja, hogy Ura, lT im . 2:11-14.
Elsőbb nála, birodalma van rajta: 1 M é f  3: 16.
Koronánál, nagyobb Király, hatalma. Ének. 3: II. 2Sam. 12: 30. 

Szép Korona, Férjfi’ Társa nem lehet, Job. i f i  <).
Fija, Lyánya, Unokája, ha é lhet: Pé/r/. 17 6.

Hazafi



fíázafiágra , fel-tett tzélra , ha mehet ,·
Attya nélkül, Háza nélkül el-ülhet, 1 Mofi 24* $j-6ds

fióficf A ttyá t, egé£ Házát felejti ·,  ̂ lM éf.^11
Feleségét, két gyermekét £ereti: f  ςο, 51,52.
Leány Urát, ,s maga házát ép íti; Ruth. 4. 1 1־
Végy Unokát! e z , nagy-Apját ki-veti.

Le£fc hát hiddjed , Feleséged koronád! Péld. 12: 3״
Kém gyermeked, drága kintied , fok marhád; és 27: 24»
Melly Atyádtól, ’s e’ világtól pállhat rád : és 1 9 ״14:
De koronát, illy nagy drágát, !]len ád.  ̂ és 18:21־

Férj f i  fieme, kedvefisége t fiépsége Ézék. 24: 163
Felesége, minden hintse , ’s öröme; Péld 31:10.
Olly mint maga, Hites Ura, lelkére: és 5: 19־
’S úgy teremtve, já r  előtte, e’ tejlbe. 1 M ofi2: 18.

Ekléfia , ÜR’ M átkája, melly ékes, Sóit 4 ;: 14, 15.
Lelkiekben, igaz hitben értelmes : Péld. 19: 14»
Olly fiivében, £ent életben az Eßes iPét 3: 4, 5־
Kegyes Afifiony·, drága bársony, mert kedvet־ Péld. 12: $ és 31:22 éx 11:16. 

A’ munkában ,· fok próbákban állandó /  J a/. i í : 11, 12.
Késértetbeii, ’s betegségben fáradó ; iPét. 1: 7.
IJlent Mennyben, könyörgésben imádó; Λ/aV. 9: 2 2.
Vallásában, igaz útban maradó. és 15: 25-28־

Szép Borofiyán, M yrtus, ’s Arany , Korona, Féld 12: 3־
Az Erőnek, [erénységnek Afifionya: 2T m  4 :7 ,8 ־
Élet’ U ra , koronázta ezt maga t Jel. 19■ 8.
Szent bíborral, igazsággal ruházta. 1 Pét 5 :4 ־

Alkalmaztatás, a’ két Tanításból״
Hlyen vala KUK BORHÁRA mindenben;

Serény Afi.fi.ony, jó Gazdaffony éltében; Péld 31. 10, 3 r.
Jfienfélö, jót kedvellö lelkében ; íPét. 3: 2,3,4.
Kellemetes , belől ékes fiívébeti.

Bölts elméjű , kegyes nyelvit , £ép okos; Péld 31:25, 26.
Szent írásban, jó példákban tanátsos i 2Sam 24:
Nagy oktató, jól vigyázó , és gondos; \Sam 25: 32,33.
Szemérmetesi mértékletes , jó dolgos. Péld.i 1:3,5-27. iT im .i.y.

Szeme’-fényét, kedves Férjét fieretö ; 1 Pét 3 1«
Ura’ nevét, tifitefségét te! jeftö  ; Téld 11: 16.
Gyermekeit, és tselédét jól intő; és 14: í.
Nem nagy gőgre, kevélységre gerj'e£tö. !Pét 5 : 5.

D 2 ·Nagy



Titu lus, és Grófi ju t el'átte, Sóh. <S1: t0 , 1 f.
bo  U rasag, Nagy Méltóság, volt rejtve ; és 146■ 4 .ל,
M agat nagyzo , mást alázó nem vált E’ ; iT im  a o ,n
T ifte fiég ', volt, nem fény״ , kin,«se. * ' '

D e fiépsége, ékefsége vólr belől, נ pét. , ^ ן ;
yí’ pívében, és lelkében, mint erró /, PéM 12 /
Két Tanítás, ’s e’ Pór* írás /07 petitül; Sóit. 4 ,r: 14־
M ert öltözve, volt 4’ píve Ifientöl. f t l, g*

Volt kínokban, fájdalmakban Borbár a ,
Lelkét képen, mert jó hitben tartotta·, Sóit. 18: 22.
Szent Vallását, igazságát nem hagyta ; 

r Ezt Krifiusa koronázta meg maga.
Fejér ruhát, érdemlett hát, valóba; f e!  3. j ־8

Kit vérével, érdemével, meg mosa, és 7: !4.*
Kriflus Bárány : így e’ Leány magára, és 10. 8.
T p ta  fejért K'riftuítól k é r t , Halálra.

E le  fett m a, e’ Korona Fejétől'. Féld. 1 2 3 ־ . 
Gyáfeban ülő, fokát nyögő Férjétől!: ÉJa 38 14.
Ει-tétetett; el vétetett helyéről! ך  ér 13:18.
Mind Fijától, Leányitól, ’s Tselédtöl. \5»< ./זנ 5: <!5־ .

Iß  étié vált, míg élt és WÄ ; hát mi kár , fi///». 1:21,23.
D ogy el-vette, vi££a kérte , tölünk már? tzék  24: 16,17,
Hlyen halál, ki rá talál, boldog Vár! f e l  !4·. !3,
M ert Mennybe ment, már lelke (zent, Hidd-elbár! P  w /1 2: y .Z «L a 3; 4 3. 

Ki ezeket a’ Verseket valóban
Meg-vifgálod; feltalálod írásban,
E’ Ditséret kiket i l le t , világban:
Ifién pava , ’s nem Pap mondja magában.

Jer’ hát voxol] ! és fent ül fé lj ! így velünk: Péld 5 τ: ίο.
KUN BÜK BÄR A, Ritka Példa, vált köztünk? í .׳. 11,12
Immár meg U h , Légyen Áldott! Adj, kérünk,  és 10,7.
Hlyen fáka t, nyernünk fokát, literiünk ! Péld 18· 22.

Á M E N.
Néhai Ke yes Patron ójának, ’s jó Apfotiyának, utolsó 

“I  íÉreuéír ételére , és ércít mlett Eraiekezetéie :






