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H A L O T T I  P R E D I K A T Z I O ,

A  Sámuelnek Születéséről és az U R’ *Templomába 
leit Bé-vitettetéséroL

SZ E N T  L E T 2 K E :
1SÁM . I. 19--22,24.

Es felkelvén^ véggel imádhozának, tudnillik az Elkána és az 
Anna , és amakntáma meg-t érvén ménének az ö Húzókhoz, 
Rámába. Lön pedig idő forgásában, minekt! tárnia Anna 
méhében fogadott Volna ; füle Fiú Magzatot, és nevezé ötét 
Sámuelnek ר mert monda: Az URtól kértem ötét. Fel-méne 
pedig Flkána minden haza-népével, hogy az ÜRnak az eften- 
dónként való áldozatotfelvinné, és Jogadását meg-tellyefitené\ 
Anna pedig nem méne-el ,־ hanem azt monda az ö Férjének: 
El-halajtóm a’ jtIntenefi, míglen a’ gyermeket el-válaftom 
a\ tseistöl, és azután fel-vifém velem, hogy az VR előtt 
forogván, ott maradjon mind örökké, f .  24. És minekután- 
na el-válaftolta volna, felvivé Ötét három tulokkal, és egy 

merték lift el, es egy tömlő borral, és bé-vivé ötét az UR' 
líazaba átlóba. A Gyermek pedig igen kitsiny vala.

*  *  *  %

N  pedig féreg •vagyok és nem Férjfiú י  Em- 
bereknek f id  a lmok, és a' népeknek gyalázat jók: 
Mindenek kik engernet látnak ל meg-t sufninak, aja-

--------kokat félre-Vónfák és aZ Ö fejeket halogatják. *De
le vontai ki engernet az én anyámnak méhéböl, és az én anyám- 
Dák mehétöl fogva Te-reád vettettem, én IJlenem! illy keíerves 
panafcclkodáfsal egyben-köttetetc, de végre ugyan tsak, a’
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keferíiségnek nagyon fel-dagadott habjai közziil-is, az ISTEN- 
ben vetett bizodalornnak erejével, diadalmafon fel-emelkedett 
káváit olvafsuk, Sz Sz. H H. a’ ,Sóltár-iró Próféta Sz. Dá- 
vidnak, ,Sólt. xxu. 7 ,8 ,1 0 ,1 1 . Mellyeket midőn illy különös 
és ugyan kokatlan kólásnak formájával fejezett bé: עליך

ם השלכתי ח ר מ  In Te, fuper Te, projeólusJum inde ab utero Matris 
mea: Te beléd> vagy Te reád vettettem az én anyámnak tnébétöl 
fogva, tsuda inelly nagy ferénységgel kerefik már régen a’ ke- 
meíebb Sz. I. Magyarázók: vallyon hová függefztette légyen 
elméjének kéméit e’ Savaiban a’ Sz. Dávid ? hogy így ezeknek 
hathatófságokat annál könnyebben fel-találháfsák. Mind ezek 
között pediglen igen elmés, és emlekezetre méltó, egy nem ré- 
gén élt Tudós Embernek vélekedése, mellyben azt állatja , 
hogy ezen kólásnak formájában figyelmezés vagyon a’ régi 
Hadakozó népeknek ama’ Sokáfokra, melly nevezetefen a5 
LacedtemonbéMektol iratott-meg, és a’ melly ebben állott: hogy 
midőn ö közöttök valamelly Aizfzonyi-állat Férjfiú Magzatot 
Sült, azt, mihelyen az ö anyjának méhéböl ki-vették, lég- 
ottan egy Vitézi Paisra vetették, és ott bé-pólálván leg-elokör 
abban rengették ; hogy így minekutánna fel növekedvén, a* 
fegyver fogásra meg-erösödött, kívében vifelné kiintelenül 
azt, hogy ömindjárt Sületésétöl fogva az hadakozásra kentei- 
tetett. A’mikor-is a’ Szent Dávid meg-emlirett Savaiban , a’ 
kenvedö Médiásnak képében , azt fejezte vólna־k i, hogy Ö a5 
miképen még 3ző Anyjának méhében lett fogantatása előtt a’ 
JüHÓVAnak Volgájává válaktatott, É(a. xlii. i . xlix. 1. úgy mind- 
járt az ö kületése után is e’ ditsöséges fzolgálatra kenteltetett. 
Úgy vagyon, K. H. vagyon bizony e’ Magyarázatban a’ mivel 
magát kedveltefse, és én-is ennek kimén alája-irtain vala, a’ 
mikor elmémre vévén, melly nehéz légyen rneg-mutatni a’ ne- 
vezett fzokásnak izintén 3’ Dávidnak idejére fel-nyúlható régi- 
ségét; azért inkább úgy ítéltem , hogy ezen Savaiban maga 
előtt tartotta a1 Szent Dávid ama’ régi Sámuelnek igen gyönyö- 
felséges példáját, k im in t  az ö fogantatása előtt ISTENnek

Szén-



Szenteltetett, úgy fiiiletése után kevés idővel az UR* Házába 
fel-vitetett, hogy az UR’ el ott forogván, ott maradna mind 
örökké. Mint ennek Hiftoriája bövségefen meg-iratott iSam. 
I. 19-24. Mellyer moftani tlmélkedéíemnek Fundamento- 
mául Előttetek mindjárt el-olvaftam.

Meg-iratott ez Igékben rövideden, SZ SZ. H H. ama’ tzi- 
meres Kegyefségü Férjfiúnak, a’ Rámát Városbeli Elkánánok, és 
ugyan az ö hozzája tifita tűzzel égő , ,s bánatos hívére mélyen 
i>é-hatott febeinek orvoslását tsak a’ JEHOVÁnak kezei között 
kereső Feleségének, az Anna Afifionynak, igen nevezetes és 
örök emlekezetre méltó tselekedetek, mellyet, az ö forró kö* 
nyörgéfekkel ISTENtöl nyerettetett, és ugyan azért vifiont 
ISTENnek feenteltetett, Férjfiú Magzatjok,a’ Gyermek Sámuel 
körül véghez vitrenek. Mellyet midőn ez órában, tsak igen 
alatt járó de a’ SZ. Írásnak ragyogó lámpáfsára fiorofan vigyázó 
magyarázattal világoíitani igyekezem: hogy e’gyáfios Theatru- 
mon, Élveknek ki-nyílt !ebei között, minap ISTENtöl adat- 
tatott, de már vifionrag Tölök el-vétetett Kedves Sámuelek 
után esdeklő, valóságos Elkánának, Méitóságos L . B. Hadadi 
WESSELÉNYI ISTaN Urnák, és igaz Anna Afifionynak, 
Méitóságos L. B. Vargyasi OANIEL POLIKSÉNA Afifiony- 
nak, moftani keferüségeket vagy tsak valamennyire meg eny- 
hítsem , és e’ gyáfios Koporsóban hideg tetemeire nézve tsen- 
de fen aluvo, de Lelkére nézveaz URnak Mennyei Temploma- 
bán, az örök Ditsöfégnek Efodjában, meg-fiiinés nélkül fiol- 
gáló Sámuelnek, Néhâ i Mélt. L. B. Hadadi VESSELÉNYÍ SA- 
MUEL Urfinak, e’ földön utolsó tifetefségettégyek; óh vajha 3’ 
Sámuelnek ISlENe, a'minden Vígafitaláfoknak Lelke által, 
együgyii fiavaimat úgy igazgatná, h egye1 moftani befiéllge- 
télemnek folyása , lenne a JEHOVAtól rendeltetett dicsőséges 
Követségnek fiíveket orvosló hathatófsága!

Mellyert midőn Ti-is, Kedves Kerefityén Hallgatóim, tu- 
dóm fii vbéli foháfikodáfokkal óhajtotok, én-is ez én egéfi El- 
jpelkedélemnek !Ilyetén rendet írok: hogy I. ugyan a* régi

A  3 S á m u -



#SS* -SKMf-
Sámuelnek nevezett Szüléiről: II. az ö lSTENtöl lettkéref־ 
tetéséröl ’s nyerettetéséfoí: III. pediglen és utóikor az URy 
Házába lett fefvitettetéséröl, csak rövideden, értekezzem.

I. A: Sámuelnek nemző Atyja* az Elkána, vala (C Tzóféti- 
foknak városából, az egyik Tárnából való Férjfiú, melly az Ef- 
raimnak hegyén vagyon: a’ mint a’ Sámuel’ Első Könyvének 
mindjárt homlokára, a’ mi Magyar forditáfunk fierént, fel- 
iratrarott. De mivel a’ Sz. Nyelvnek tulajdon betűje fierént, ez 
az Elkánának lakó helyje vagy hazájá, tsak épen egy fiával Rá- 
mátkáimnak neveztetik i vágyon ezért nehéz villongás a’ Sz. I. 
Magyarázók között a* felett: vallyon azért, hogy ez a? név a’ 
’Sidóknál a’ kettős dolgokat jelentő fióknak formájában talál- 
tátik, kellé minékünk úgy vélekednünk , mintha két egymás» 
tói meg külömbözteíett Várofok lettek volna, mellyek ezzel a’ 
nevel neveztettek, és a* melly két Várofokhak egyike lett 
volna az Elkánának lakó helyje ? minémü értelemben volt 
egyeriefen a’ mi Magyar Fc>rditónk־is, követvén ebben né- 
melly ’Sidó Medereknek as Tudós VatablustóVis hellyben ha- 
gyatott vélekedéfeket; vagy pedig inkább, hogy ez a״ Város 
tsak egy lett légyen, de a’ mellynek keritési vagy határi kö- 
zött két kiilömbözö magas hegyek találtattak, mellyeken fiün- 
telenül bizonyos Tzófimok tudnillik az egéfi Tartománynak 
tsendefségére vigyázó Strá’sák múlatoztak ? Mint ez az; érté-' 
lem íok Kerefityéneknek elméjekben meg-gyökerezetr.• Éri 
pedig, Kerefityének, tudván azt világofon, hogy azillyen forrná- 
bán lévő ,Sidó fiók, nem tsak a’ kettős dolgoknak hanem a’több 
fiámuaknak ki-fejezéfekben-ís gyakoroltatnak: mint ama’ fsu- 
dára méltó nagy Tudománya s de az egéfi Tudós Világnak 
nagy fiomorúságára minap ez életből ki-költözött Alb. Sebül- 
tens világofon meg־mútatta; innen feni az első, fém a׳ máfo- 
dik vélekedésnek alája nem irok, hanem egyenefen tsak 
úgy ítélek : hogy ez az Elkánának lakó Várofa, Ramathaimnak 
neveztetett, egyedül annak az hegynek kkétfiö magafságára 
nézve, mellyen az Efraimnak hegyei között fundáltatott
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vala. Vallyon pediglen igaz légyen־é a’ Tudós Eufth'mnak 
vélekedése, melly rterént azt állatja, hogy ez az Elkánának 
Jakó helyje ugyan a’ légyen , rrielly az Evangyéliomban Ari- 
math'únak neveztetett, és a׳ mellyböl valónak mondatik ama* 
Jófef, ki az UR JÉSUSnak fzentséges Tettét el-temette ? én ezt 
Portan meg-nem határozom, inkább e’ tövifsesértekezért az- 
zal yégezem-bé: hogy mivel a’ Sámuelt, a’ kinek méltósága- 
nak ki-fejezésére mind ezek egyetemben tzéloztanak, támaés- 
tóttá vala a’ maga idejében , az ISTENi mélységes Böltsefség, 
föképen a’ végre, hogy az ö gemélyje lenne mintegy eleven 
Képe, mindazoknak, valakiket az ISTENi Philantropia, 
ISTENnek az Emberi Nemzethez le-botsátkozott nagy Szerel- 
m e, arra méltóztatott , hogy a* bűnnek sarjába bé-meriilt és a’ 
kárhozat alá egyaránt rekedhetett Világnak táraságából a* 
Kegyelemnek állaporjára fehvétettefsenek, és azörökidvefség- 
ínek bírására hathatóíon el-hivattafsanak: 3’ mint ezt másaikat* 
marofsággal bövségefen meg-mútattam; ** jádzott kétség 
nélkül ebben is ugyan azon ISTENi Böltsefség igen gyönyörű- 
ségesen, hogy a’ Sámuel’ Szüléinek lakó helyjek olly Város- 
bán lenne, melly névéi és valósággal a’ magas hegyeknek 
felibe emeltetett!, * ג ־"

Vallyon kirsoda nem tudja ugyanis közzületek, Sz Sz. H H. 
kik előtt az ISTENnek Be£éde a’ Sz írás nem valami Terra 
incognita, hogy az ISTEN már eleitől fogva a’ maga Szentéinek 
a’magas hegyeknek tetejein £okott vala meg.*jelenni ? Magas 
hegynek tetején vala tudnillik régenten az Ábrahám, midőn 
azö Fiját, az Isákot, ISTENnek parantsolatjára meg-akarván 
áldozni, már az ö fegyverét-is ki-nyujtotta vala, az URnak 
Angyala pedig meg-jelenvén nékije, ezt monda: Ábrahám ne 
nyújts a d-ki a’ te kezedet a’ gyermekre és ne bántsad ötét. 1 Mós, 
XX. 1114־. Hegyről adaték-ki régenten a’ Törvény az Izrael 
_______________________________________né-

Tudnillik a’ Sámuelnek IST EN töl Négy vérién lett rneg-í?óli«atásáró!, 
iSam, jii. jq , mondott Prédikátziómban, melly 17  44-dikÉrtendőben 
Ju-nyoratattatott.



népének : Hegyen íólotc az ISTEN a’ Mófesnek: Hegyfol mu״ 
tata meg nékie a’ meg-igért Földnek dicsőséges kiefségét, és 
hogy egyebeket ne említsek, óh melly igen gyönyörűséges 
beszédekkel ízól a’ Mófes az Hegyekről, amaz ö Hattyúi Éne- 
kében : Az ÜR a' S'ina'i hegyből jött, a' Seb hegyéből támadott: 
meg-világofodott a’ Pár annak hegyéből, és el-jótt tiz ezer fientek- 
kel. 5MóS. xxxIII. 2 Vallyon annakokáért, ama’Siriabéli Király- 
nak, a’ Benhadádnak balgatag feolgaival נ azt mondjuk-é, hogy 
az Izraelnek ISTENetsak az Hegyeknek és nem a’ Völgyeknek 
ISTENe? iKir. XX 28. Ügy vagyon, a’ Pogányok közzé innen 
£ármazott az a’ vélekedés, hogy a’ magas hegyeket az Ide- 
neklakó helyeiknek tartanák, a’ Poétának ama5 kava Éeréntí

Atque hunc frondenti vertice collem, 
Quis Deus, incertum efl, habitat Deus. 

é s  hogy Görög Orfognak ama’ magas hegye, az Olympus,י 
o :utjTtjjiiav ®smv az Ifiének lakó helyeknek neveztetnék. De miné- 
künk, kiknek Bemeinkről a’ terméBeti tudatlanságnak vaftag 
hályogát a’ Mennyei Viíágofság el-oBlatta, másképen kell erről 
értenünk. Meg-jelenik vala ( 1) az igaz ISTEN gyakorta az 
Övéinek a’ magas hegyeknek tetejein , tanítván azzal igen ízé- 
pen, hogy valakik ar magafságos ÍSTENnel, mint valóságos 
lég főbb Jóval, akarnak egyesülni, feükségazoknak ö magokat 
a’ földi alatson dolgoknak keretetektől eí-fokaktaní, és az Ö 
híveikkel a’ Főidről az Egekre emelkedni^ miképen a’ magas׳ 
hegyek az alatson völgyek felett felemeltettek , és mint egy 
az Egekbe bé-nyűlcanak. Magas hegyen lévő Ramathaimbm 
laknak vala hát a’ régi Sámuelnek Szüléi; Mert a’ kik az ö  
Éemélyének a’ valóságban meg felelnek, azok ama’ Magafságos 
Jériisálemben fzülettetnek, Gál. ív. 26. melly az ISTEN fijainak 
fobadságokra a’ Éolgálat alól fel-emeltetett, és a’ mellynek tsak 
távolról való Éemlélésére is a’ Sz János Apoííol nagy és magas 
hegyre vitetett fel. Jel. xxi. 10. minekokáért fel-emehk ezek־ís 
az ö Élveiket a’ földi vefondö dolgoknak pora közzül az oda■״ 
fel valóknak keresésekre, Kol. m 1. és e’ világi életnek fellegeit
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üítal-hatváil a’ mennyeiekre igyekeznek. 2K0r. ív. 18. hémkí- 
vannak a’bűnnek ideig valóhafinával élni, nem válaítják az 
Égyiptombélieknek verendő kintseiket, hanem inkább, a’ 
MóTefsel együtt, az örökkévaló jutalomnak meg fizetésére 
néznek. ,Sid. xi. 25, 26. az Égben vagyon faintelen az ö £í- 
vek , mert ott vagyon az ö kintsek. Már. vi. 21. De (2.) fel- 
találjuk azt is az Evangyéliomi Hiftoriában, hogy a’ mi Idves- 
ségünknek Fejedelme, az URJÉSUS, az ö Tettének napjaiban, 
a’ maga Közbenjárói Hivatalának nevezetes munkáit magas 
Hegyeknek tetejein vitte véghez: Hegy vala a z , mellyen hsr- 
mad£or az ördögtől meg kisirteték. Mát. ív. 8. Hegy vala az, 
a’ mellyen három Tanítványi és az Égből le Pállott" Mó’fes és 
Illyés előtt ditsöségefen el-változott. Mát. xvii. Hegy volt a* 
mellyen Kere£tfára £egeztetett, és a’ mellyröl utoljára az 
Egekbe fehvitectetett. Tsel. 1. 12. Mellyek mindnyájan egye- 
nefen azt mutatták, hogy valamellyeket a’ KRISTUS JÉSUS 
kt e’ földön tselekedett és fe'envedett, mind azok arra tzéloz- 
tanak, hogy az ö Lelki Or£ága minden hegyeknek felibe hely- 
heztefséki és minden halmoknál magafsabb légyen, Éfa. 11 1. 
Hegyen épült Városban laknak vala hát a’ régi és példázó Sá- 
muelnek Szüléi; mert a’ kiket ö lelkiképen tzimerezett, azok 
ama’ magas begyen építtetett Vámnak, Mát. v. 14. az Anya- 
£entegy!1aznak Tseledjeij melly erős Kö£ikla fundamento- 
mon építtetett, hogy még a’ Pokolnak Kapubis azon diadal- 
mát ne vehefsenek; Mát. xvi. !8. ama’ mozdíthatatlan Orfiág- 
vak , ,Sid. xii. 28. Polgárai, Fii. ni. 20. melly noha e’ Világ- 
nak £emei előtt kitsinynek és alávalónak látóik 4 végzetre  
mindazákal le töri ama’ nagy allo-képet, és maga nagy hegy- 
gyá nevekedik. Dán. 11. 35, 44. Végezetre (3 ) fel-találfuk 
azt-isa’ Sz. írásnak levelei között, hogy 3’ melly dolgokat a’ 
régiek mindenek előtt efméretefekké tenni £ándékoztak, azo- 
kát magas hegynek tetejéről kiáltatták ki. Látjuk ezt Bir. ix. 
az holott az iratik, hogy midőn a’ Gedeonnak fia, a’ Jothárn, 
naeg-tudu volna hogy a’ Sikembéliek Abiméleket Királyjá vá-
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tartották, fel*méne Ieg-otfan a* Gérizim hegynek tetejére, 
és nagy fel-fióval ezt kiáltá: Halljátok-mg az én befédimet Si- 
kemnek férj fiai! Ha igazcin tselekedtétek, hogy Királyi á vál a f f  
toltátok Abiméleket, és ha jól tselekedtetek JerubaáUal, és az ö 
Házával; örüljetek Abiméleknek, és ö-is örüljön tinéktek. Hogy 
ha pedig nem \ jöjjön tűz ki Abiméiekbol, és emé(ifié-meg a’ Sikem7 
férjfiait. t .  16, 19, 20. Sőt maga-is az ISTEM, a’ Kanaánföl- 
débe már £inte bé-érkezö Izrael népének, azt parancsolta vala, 
hogy mihelyen a’ Jordán vizén által menéndenek, leg-ottana* 
tizenkéc nemzetségeknek fele ré£e álljon a’ Gérizim hegyére, a* 
népnek meg-áldására , fele réfie pediglen álljon az Ebal hegyén 
az átkozásra, és akkoron a’ Léviták nagy fel Sóval mondják 
ezt: Átkozott a? férj fiú valamelly tsinálánd faragott és öntött képet 
az UR előtt való utálatofságot, az áts meder kezének munkáját, 
és helyhezteténdi azt rejtőkbe. És mind a' Jokaság feleljen, és 
monják: Ámen. yMóf. xxvn. 11, sa ’t. Magas hegyen épült Ra• 
mathaimban kellett hát még-is a’ régi Sámuelnek Sülettetni; 
mert valakik az ö Semélyjének titkos vonogatáfit vóltaképen 
ki-nyomják, mind azok olly Tudományra hallgatnak, melly- 
nek hangofsága ki-hatott a’ földnek kerekségének határira, 
Rom. x. 18. mellynek tulajdonsága az, hogy az embereket 
az Igazságnak efméretire, nem erővel, nem hatalommal, Zak. 
ív. 6. hanem a’ lelki efméretnek meg-gyözésével 2Kór. ív. 3. 
hajtogatja , és a׳ melly őket Süntelenül arra tanítja , hogy 
az ISTEN Lélek, és a’ kik ötét imádják, fiükség hogy lélekben és 
igazságban imádják. Ján. ív. 24. Sőt 3’ kiknek a’ Sz. Pál Ápoltál 
azt parantsolca, hogy ha kintén Mennyei Angyal hirdetne־is 
nékiek valamit azon kívül, melly nékiek hirdettetetc, légyen 
Átok. Gál. 1. 8.

És kétség nélkül mind ezeknek az Igazságoknak világos 
petsétjek vala az, hogy miképen a’ Sámuel’ nemző Atyjának 
neve vala Elkána, melly annyit téEen mint ISTENnek öröksége, 
úgy az ö Anyja is Annának , az az Gratianak, Kegyelemnek 
neveztetett. Tudmilik valakik a’ régi Sámuelnek f zemé
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lyében tzimereztettek, mind azok az ördögnek foglyaiból 
az ErösISTENnek örökségévé légnek; nem külömben pidig- 
len, hanem az ISTENnek a JÉSUS KRISTUSban ki-jelentetetc 
Kegyelme által; kik־is annakokáért fohaama’ dölyfös Farifeuf- 
sal a’magok jóságokkal nem ditsekednek, hanem inkább az 
alázatos Publikánufsal gemeket a* földre le-gegezvén, tsak 
ezt kiáltják i ISTEN légy Kegyelmes nékem bűnösnek ! Luk. xvm.

II. És ez eddig a' Sámuelnek Szüléiről; góljunk immár 
ínaíbdgor az ö ISTENtöl lett kérettetéséröl , mellyet az ö  
Anyja az Anná Aggony emlekezetbe hozott, midőn az ö 
Fiát Sámuelnek nevezte, ezt mondván: Mert az URtól kértem 
ötét. Mivelhogy ez a’ név: Sámuel * a* benne bé-föglaltatotc 
,Sídé goknak erejek Gerént, annyit téged mint ISTENtöl ké- 
retietett. Es pedig bővebben meg-iratott a* feljebb való 7, és 
köv. tben^ az holott azt olvaííuk, hogy midőn az Elkánaés 
az ö Felesége, egykor az URnak Templomába a* Silóba, 
mar az előtt is gyakorlott gokáfok gerént, fel-medvén, az ö  
áldozatokat eí-végezték volna, akkor az Adna keferedett gí- 
vei lévén, mivel még addig az ideig meddő vala * könyörge az 
URnak és kefervesenfird. Voltának már réged az igaz ISTEN- 
nek efméretéd kívül tévelygő Pogádyok között, kik a’ KönyŐr- 
géft épen gükségtelen dolognak tartották; kiknek első Éíilö 
atyjok,’Sidójófef Hiftorikusnak tanítása gerént, volt amaz 
ISTEN ellen pártot ütött Nimród, ki az ö Tanítványinak 
azt parántsolta, hogy foha femmit-is az ISTENtöl ne kérje- 
dek , hanem mindeneket tsak az ö erejeknek tulajdonítsanak. 
De óh vajha e’ VeGedelmes tudomány tsak a’ Pogányok között 
maradott és fóha a' Keregtyének közzé bé-nem férkezett 
volna í kik között ama’ naponként Gaporodó Deiftak: va״y 
azért, hogy az ISTENre néző Tudományok felöl-is úgy kél- 
nek, mintha tsak az igen nemtelen és alatson elméjű embe- 
rekhez illenék a’ régi Igazságokat követni; de a* nagyra gü- 
letett Elméknek új és gokatlan tudományokat kellene követ- 
ni: vagy azért, hogy e’ Világnak gertelen g'erelme minden
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efféle tüzet hívekből ki-óltott; a’ Könyörgésnek méltósága״ 
ról igen helytelenül vélekednek, meg-egyezvén ebben amaz ö״ 
tölök nagyra becsíiltetni fiokott Senecának im’ e’ mondásával: 
Turpe efi et tamnum Deos fatigare. Quid votis opus tft ? fac te- 
ipfum felicem, az a z , Diftelen dolog az Ifleneket könyörgé/ekkel 

fáraftani. Vallyon mi bafcna vagyon hogy Ö-elottók efedezel? 
Tselekedjed te-magad hogy boldoggá légy. Nem így taníttatott 
vala pediglen a’ Kegyes Anna Aéfiony a’ régi Szenteknek 
oskolátokban : tudja vala azt, hogy tsak a’ tife'ta ízívböl Éár- 
mázott buzgó Könyörgés, az az Arany fogakból álló Grádits 
avagy Lajtorja, mellyen a’ Kegyes Lélek magához az ISTEN- 
hez fel-mégyen, és onnan ifmét az ISTENnek Kegyelmeit, 
mint valami tsatornákon, magára le־£állitja. Tudja vala, a* 
mit annakutánna a״ Sz. Jakab Apollói ki-mondott, hogy az 
igaznak buzgóságos könyörgése t«Av 1%yet , igen fokát tehet, 
Jak. v. 16. tudnillik, Vincit invincibilem &  ligat omnipotentem. 
Meg-gyözi a* győzhetetlen ISTENt, és a Mindenhatót meg kötözi. 
Bizony a׳ mit régen a' Rómaiak felöl ízoktak vala mondani: 
Romanus fedendő vincit. A7 Római nép vefteg-ülve győzedelmes- 
kedik. azt az igaz hívő emberről méltán így fordíthatni: Ho- 
mo regenitus orando vincit. Az újjá-fii le tett Ember könyörgés ál- 
fal véfen gyözedelmet. Oh Boldog ISTEN ! melly nagy ereje 
vala, már a’ Máfodik Seculumban, ama’ Kerefztyén Vitézekből 
álló Fulminatnx Légiónak, melly felöl az iratik, hogy midőn 
M. Antoninus Imperator a’Quadujok ellen hadakozván, egykor 
igen fzoros helyre Éorittatott, és mind a’ Napnak £er felett 
való hévségétöl, mind a’ viznek nem léte miatt a’ nagy izom- 
jóságtól annyira bádjaíztarott volna, hogy már ízabadulások 
felöl lem mi reménség ne lehetne; akkor az Imperator meg- 
értvén azt, hogy volna az ö Táborában egy Légió, melly Ke- 
refztyénekbol áll, kik az ö könyörgéfekkel ISTENtöl mindent 
meg-nyerhetnek, parantsolá íietséggel hogy molt-is ez ö ere- 
jeket mutatnák-meg. Kik-is azért mihellyen térdre elvén 
ÍSTENnez fel-kiáltottak 5 leg-ottan az ég sűrű fellegekkel bé-
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borulván, egy felöl ugyan az egy márt nyomban erő csattogó 
menykövek által az Ellenségnek Tábora ei-Ééldztetett, más 
felöl pediglen a’ bövséges efsönek vizeivel 3’ Rómaiak- 
nak Éomjuság miatt el-epedetc Táborok meg-élelztetett. A’ 
mint ezt fok hiteles Hi/loricufok emlékezetben hagyták; ha 
Éintén találtattak ollyanok-is, kik ennek igazságát kétségbe 
hozták. Úgy vagyon ugyan, meg-eíik az, hogy néha az igaz- 
nak könyörgéfe-is ürefen jár; de itt igen halznos az Augufti- 
««ínak ama" mondása: Aliquando Deus iratus dat quod petis, 
&  Deus propitius negat quod petis, azaz: Néha az ISTEN ha- 
ragjában adja-meg azt a' mit kértél; és jó kedvéből megvonja 
azt a״ miért könyörgöttél.

De nem tsak könyörgőtt vala a’ Kegyes Anna, a’Sámuel- 
nek meg-nyeréséért, hanem ke fér ve fen fin is . A’ Fabulákban 
gyakorta igazságot rejtegető Pogányok , azt Írják, hogy az 
AÉÉonyi Nem azért ollyan hajlandó a’ íirásra; mert midőn 
Prometheus az első A££onynak Tértét a’ földből formálta, ak- 
kor egyéb vizet nem találván, azt a’ mag3 konyvhullatásinak 
Vizeivel gyúrta és lágyította. De vala az Anna AÉfzony’ keferves 
/!raknának épen más kútfeje. Tudnillik miképen e ’ látható 
nagy Világban, az égen sátorozó Napnak munkája az, hogy 
a’ Földben lévő nedvefségeket, 3’ maga fugári által, fel emelje, 
mellyek az efsözéfek által viíföntag le-Éállanak; úgy az újjá' 
fc'íiletetc Emberben, mint egy Kis Világban, az Igazság’Nap- 
jának, az URJgSUS KRISTUSnak, hathatós Kegyelme tse- 
leke£i, hogy a‘ ízívet oítromló keferüségnek fellegei a5 köny- 
hullatáfoknak efsöjök által e’ földről az egekbe fel emelkedje- 
nek; mellyek mind a’ bűnöknek el-töriéfekre, mindazISTEN' 
haragja’ tüzének meg-óltására igen hathatófok. Dán ni. azt 
olvafsuk, hogy midőn amaz három Férjfiak, azérthogy az álló- 
képet nem imádták, az égő tüzes kementzébe bé-vettettek, 
akkor ugy3n azokat a’ kik őket bé-vetették , a’ kementzéböl 
ki-rohant tűz meg-emé^tette, de magát a’ Királyt ugyan azon 
tűz nem illette. Mellynek okául Chryfofiomus azt adja, mert
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már a’ Király ez ö tselekedetét meg-bánván, magát ázö keferves 
könyhullatáfinak vizeivel meg-nedveíítette vala. Oh mennyi- 
vei inkább meg-ólthatják az ISTEN’ haragjának tüzét a’ tőre- 
delmes hívből lármázott könyhullatáfoknak vizei 1 Bizony a’ 
mit Nagy Sándor mondott vala régért, midőn az Antipaternck 
az ö Anyja ellen irt Levelét meg-01 vas várt ekképen lzólott: 
Ignorat Antipater, umeam Matris lacrimulam multarum Calu- 
mniarum Epift olas e (]e deleturam, azaz: Nem tudja az Antipater, 
hogy az én Anyámnak ortzáján le-gördülő köny hullat ásnak tsak 
egy tseppje is , fok vádokkal tellyes leveleket el-törölhet. azt mi-is 
méltán ide fcabhatjuk ; hogy ofztán az ISTEN £erént valóba- 
natból lármázott könyvhullatásnak vizeiről, az Auguflinus־ 
fal ezt mondhafsuk: 0 aqua J'aluris-t 0 felix lavacrum! quod 
toties valet ad purgandum, quoties illo indiget cor humanum, az az: 
Oh idvefséges V iz! oh ferent sés Fer edo, tnelly a ' f ívet mind annyi- 
fo r  meg-tiftitja, valahány for azzal magát valaki mojogatja. 
Illy hathatós könyvhullatáísal egyben-kötött könyörgéfsel kér- 
te és nyerte vala hát az Anna Aízfzony ISTENtöí az ö Sámuelét:' 
mellyrol bizonyságot tö n , midőn ötét Sámuelnak nevezé, ezt 
mondván: Az URtól kértem ötét. Sőt azutánis midőn az Éli 
Pap előtt ekképen ízóla: Kérlek Uram jufson efedbe! mert mi- 
képen Uram hogy te é f , f  'mte olly bizonnyal én vagyok amaz 
affőnyi állat, ki te veled itt állottam, könyörögvén az URnak. 
Ezért a' gyermekért konyórgóttem, és meg-adta az UR énnekem az 
én kívánságomat ן mellyet ö tőle kértem, t .  26, 27',

111. De íiefsünk immár fel-tételünknek harmadik pontja- 
ra , és ugyan ezen Gyermek Sámuelnek az UR’ Házába lett 
fel vitettetését illefsük־meg. Tselekedte ezt egyenefen a’ Ke- 
gyes Anna Afzlzony a’ végre, hogy az ö Fogadását meg tel- 
Jyefitse , meüyben ISTEN előtt ezt mondotta vala: Seregek- 
nek URa, ha meg-tekint ed a' te leányodnak nyomorúságát, és én 
rólam meg-emlekezel t és elmem felejtkezel a' Te folgálo leányodról; 
hanem ö-néki férj fiú magzatot adándaf, tehát én ötét tellyes életé- 
ben az URnak vallom t és Jóba beretva az öfejére nemfali. 1 .10. II.
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Tudnillik igen ’régi, és a* mint látóik, épen a’ Terméfietnek 
fugallásából lármázott fciokás volt ez az Emberek között, hogy 
midőn valamelly kétséges ki menetelű dolgokért ISTEN előtt 
«fedeztek, akkor egyfiersmind önnön magokat bizonyos Fo- 
gadás-tételekkel kötelezték. Mellyre nézve már régen Plinius 
ezt mondotta: Tunc Votorum locus efl, cum fpei nullus eft. az 
az, A' fogadáfoknak ott vagyon helyek, az hol a’ reménység el- 
tsüggedett. Látjuk ezt igen nyilván már a’ Jákob Pátriárka* 
példájában, iMós. xxvm. 20, 21. ésifmét ama’ Vitéz Fejede- 
lemnek, a’Jefcének, fogadásában, ki az Ammon fiaira fegy- 
yerrel mén vén, az UR előtt ekképen £óla: Ha mindenevői 
kezembe adod az Ammon' fiait; tehát valami ki jövend az én há- 
zamnak ajtaján én elömbe, mikor haza térek békefséggel, az az URé 
léfien, avagy meg áldozom azt Égő ■áldozatul. Bir. xi. 30, 31. 
Illyen vala a’ Pogányok között-is Appius Claudius Római Con- 
fult ki midőn az Ő Ellenségeivel Éembe-ízállott, nagy fel- 
Éóval ezt kiáltotta: Bellona! f i  nobis hodie viáloriam duis, afi 
ego Templum Tibi voveo, az az, Oh Bellona, ha né künk e' mái na- 
pon gy'özedelmet ad fi·, én vifiont tenéked Templomot épitek. Melly 
régieknek éokáíokra figyelmezett az Elifáz-is, midőn a’Jób- 
nak ezt mondotta : Efedezzél d  Mindenhatónak , és meg-hallgat 
tégedet, és meg-adod néki d  te fogadásodat, jób. xxii. 27. Ezt 
követte háta’ Kegyes Anna AÉfe'ony-is. De vagyon még itt 
nem tsak egy nehézség. (1 ) Midőn 4MóS. xxx. 6-8. világa- 
fon aziratik, hogy ha d  Férjhez ment Leányzó magát fogadás- 
Jal kötelezte, az ö Férje pediglen azon napon, mellyen haüándja, fel· 
bontándja azt, erőtlennétéfii annakfogadását, innen, kérdésbe 
jöhet az , vallyon az Anna nem vétette, midőn az ö Férjé- 
nek híre nélkül magát fogadáfsal kötelezte? (2) Mivel az 
ISTEN a’ Lévitákat már ez előtt fok idővel, együlegyig״ ma- 
gának ízenteltette vala , 4MóS. vm. 13, 14. már pedig az Elká- 
na minden kétség nélkül a’ Léviták közzül való volt, mint vi- 
lágofon meg-teiízik Kron. vi. 27. vallyon , hát nem helyte- 
lenvólt׳é az Annának fogadasa, ISTENnek Éentelvén azt, a’
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mi már külömben-is ISTENé volt? De nem nehéz ezeket az 
homályokat is innen el törleni. Ugyanis (1.) mivel az Elká- 
nának mind ISTENhez való Kegyefsége, mind pedig az ö 
Feleségéhez való ti£ta Éeretete az Anna előtt nyilván volta- 
nak; fel-tehette igen méltán hogy azöillyÉent fogadása Férjé- 
nek ellenére nem lenne, mint ezt a’ dolognak ki-menetele 
eléggé még is bizonyitá. Hogy pedig (2) a’ Sámuel, Levi- 
ta lévén-is, ISTENnek Éenteltetett, ez is Éükség felett nem 
lert í mert a’ Léviták rend Éerént ISTENnek Éenteltettek va- 
la hogy a’ Gyülekezet Sátorának fiolgálátjában vitézkedjenek hu- 
fzan öt vagy harmintz Efztendös koroktól fogva ötven ekteh- 
dös korokig, akkor pedig Szolgálatnak vitézségéből meg-térjt- 
nek 7 és annakutánna ne (lolgáljanak. 4MÓS. vm. 24,25. de a 
Kegyes Annának fogadása e’ vala, hogy az Ö Férjfiú Magzatja 
tellyes életében, az az, gyermekségétől fogva mind holtig , az URé 
lé Zen, f .  11. melíyek egy máftóí felette igen külömböznek. 
Ki-fejezvén ezzel egyÉersmind az Anna azt-is, hogy valamit ö ez 
ö méhének gyümölcséért ISTENhez nyújtót eíedezésében kért, 
mind azt, nem a’ Teltnek és a’ Vérnek tanátsából cselekedte ״. 
nem kért Fiat a’ végre, hogy abban, mint egy házi ífienké- 
ben, légyen az ö Érvének és Éemeinek minden napi gyönyö- 
rüsége (- mellv valóban tilalmasés ISTEN előtt nem tet£ö ki- 
vánsagletc volna:) hanem hogy az mindjárt gyengeségétől fog״ 
va, életének minden napjaiban, ISTENnek dicsőségére légyen: 
ké£ lévén azért ö tőle, kületése urán tsak hamar-is, tefii ké- 
pen meg-válni, és ötét a’ maga rendes lakóhelyjétöl távol lé״ 
vő Silóbéli Templomba bé-írdni, ha talám foha többé tefii 
kéméi vekmeg nem láthatná-is. Mint ezeket vóltaképen meg- 
is teliyefité, midőn kedvesés kisded Sámuelét, íeg ottan hogy 
a’ tejtől el váíaÉtá, Silóba fekvivé, hogy az UR előtt forgódván* 
itt , maradjon mind örökké. De nem vifc.em immár tovább 
mind ezeket, hanem Tzéiomra fittvén, feltéfcem ezt a’
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T  U  D  O  M  Á  N  Y  T  :  
A ' Kegyelemnek ajtaján, buzgó és az egeket meg-hafitó Ke- 

nyörgéjekkel zörgető Kegyes Szüléknek, ISTENtöl lett meg-hall־ 
gattatáf oknak, és ugyan ö Felsége előtt *való kedvefségeknek, 
séges Tanúbizonysága a z , ha midőn ISTEN őket, az ó kér éjekre, 
kiv&nt Magzatokkal fiereti; ha fiint én azokat, fiü/etéjek után 
tsak hamar, i/mét magához vififia véfii-is, és a' Kegyelemnek 
Templomából a* Ditsöségnek Templomába áltaUtéfii. ^

Fo!y e’ Tudománynak igazsága egyenefen a’LetzkéhöI, 
és a’ Kegyes Elkánának ’s az Anna Affconynak a’ Gyermek 
Sámuel körül Véghez ment tselekedetekben , mint egy világos 
tükörben, úgy fe'eír!léltetik. Kérte vala a׳ Kegyes Anna, sőt 
kétség nélkül az ö Férje-is az Elkána, t .  19. igen áhítatosés * 
keferves könyhullatáfokkal egyben-köttetett könyörgéfekkel, 
hogy az ISTEN ötét Férjfiú Magzatnak Anyjává tégye: melíy־ 
remiképen az Éli Pap ezt mondotta vala: Az Izraelnek ISTENe 
adja-meg a' te kívánságodat, meüyet ö töle kértél, f .  17. úgy az 
ISTEN-is azt még-hallgatta,adván nékie a’Sámuelt; kit noha 
tsak hamar k'ületése után ISTENnek ajánla, és a’ maga háza- 
bol ki vivén az URnak Házában hagya, hogy ott maradna 
mind örökké. De vallyon ezzel fneg-íebeíedék־é az ö Izíve ?
Sőt inkább ugyan akkor örömmel tdék-bé az ö lelke, ésnyfeh 
Vével illy gyönyörűséges Éneket énekle: Örül az én fiívem az 
URban: jel-maga fit altatott az én fiarvatn az URban Az én 
fiájam megnyilatkozott, mert Örvendek a’ Te fiabadítáfiadban. 
iSám. n i. Mit ítéltek KereÉtyének! vallyon midőn ISTEN 
még m a isa ’ Kegyes Szüléknek fok könyörgéfekkel nyerette- 
tett Magzatokat az halál által magához vé&i, nem azt tsele- 
kefci-é a mit itt a’ Sámuelnek Szüléivel tselekedett ? tuduillik, 
hogy azokat az ö földi fe'üléiknek fok vifeontagságok közzé té- 
teteti házaikból ki-vévén, az ö Mennyei és minden tökéleréfsé- 
gekkel bövölkodö Házába ákal-tégye; az holott foha többé, 
fém az Egyiptombéli Királytól halálra nem kerefiecnek , hogy 
a’ gyermek Mó’fefsel együtt gyékény ládában rejtegettefsenek:
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2Móf. 11. fém a’ Dajkának öléből, a’ Mefibofettel együtt, ki-nem 
efnek, hogy tefli-vagy lelki-képen meg-sánjúljanak; aSám־ 
ív. 4. fém a’ napnak melegétől, a’ Sunembéli Fö A la n y n a k  
Fiával, meg-nem süttetnek, hogy az ö Atyjoknak ezt kiál· 
Csák: Jaj fejem! Jaj fejem! és azután az ö Anyjoknak ölében 
nieg-haljanak. 2Kir. ív. Sem pedig a’ Kegyetlen HérodeűÖl, a’ 
Bethlehemi gyermekekkel együtt, fegyverre nem hányattatnak. 
Mát. 11. hanem miképen a’ Gyermek Sámuel az Éli Fö Papnak, 
úgy ezek-is ama’ Könyörülő Fö Papnak, *Síd. 11. 17. az UR 
JÉSUS KRISTUSnak, hűséges gondvifelése alatt tartatnak.

Oh hát e ’ Világnak és a* Teftnek izéméi Éerént mindé- 
neket ítélő, és az ISTEN’útainak visgálásában igen reft £ívíi 
Embereknek temérdek balgatagságok! Kik ha ollykor bizonyos 
fogadás-tételekkel ISTENtöl magoknak Magzatokat nyernek, 
abban az ISTENnel nem ®Ηπ^πως, hanem mint valami ha- 
landó Emberekkel úgy tselekeÉnek, kik között igen igaz ama* 
mondás: Munera qui mittit, fyerat majora remitti. Holott az 
ISTEN az efféle ajándékokat nem azért kívánja, mintha va- 
!ami nélkül fzükölködnék, Tsd. xvii. 25. hanem hogy ez által 
az ö mindeneken való leg-fövebb Urasága meg-efmértefsék, 
és az Emberek-is meg-valljak azt, hogy valamit ok bírnak, 
mind azokat nem külömben hanem tsak 'Jure Feudali, máitól 
függő hatalommal, bírják.

De ellenben, óh valójában boldog és az ISTEN* 
rámában jártas Szüléknek ISTEN előtt kedves Kegyefségek! 
kik válójában elméjekre vévén, ISTENnek melly nagy Ke- 
gyelmefsége az, hogy az ö Szentéi’ fogadásoknak el-vételek- 
ben magát mintegy éükölködönek mútatja, tsak hogy azok- 
nak alkalmatofságok légyen Ö־hozzá való háládatofságoknak 
meg-mútatására; ezért minekutanna ISTENtöl nyerettetett 
Magzatjokat viéont ö Felségének ajánlották, azok iránt min- 
denekben magokat az ISTEN’akaratjának olly kéfc engede- 
lemmel alája botsátjákjiogy valamelly órában, ha mindjárt feü- 
letéfek után-is, azokat ö-tölök az ISTEN vifzfzakéri, leg-ottan

a’ Jób



á'‘Jőb Pátriárkával ezt mondják: Az ÜR adta, az UR vette 
el■ is, áldott légyen az URnak Neve. Jób. 1. 21. és Anna A£״ 
gonynyal ekképen ízólnak: Imé ezért a’ Gyermekért köny'ör־ 
pjittem,־ és meg-adta az UR énnékem az én kívánságomat, mellyet 
Ö-t'öle kértem,־ azért én is az URnak vifzf za adtam ötét, iSám. 
t  2Jf 28, •

Mit góljak hát immár, mind ezek után, Ti-hozzátok, e® 
gyáhos Theatrumon, Élveteket érdeklő keferüségek között, 
ez előtt 9. Holnapokkal és két Hetekkel, forró könyörgéfekkel, 
ÍST E N tőin ye rét tetett és már ifmét Tőletek el-vétetétt Kedves 
és Kisded Sámueletek után efdeklö, Méltóságos Úri Szülék: 
Mélt. L. B. Hadadi VESSELÉNYI ISTVÁN Ú r, Hazánknak és 
az ISTEN’ Házának válafetött Ékefsége, ’s igen méltó Ditseke- 
dése, nékem meg-bizonyittatott Nagy és Kegyes Patronus• 
Úíram! és Méltóságos L. B. Vargyasi DÁNIEL POLlKSÉNA 
úr-A£׳Éony, ISTEN’ Házának Kegyes Dajkája . az AíÉonyi 
Nemnek Tudománynyal ’sKegyefséggel fénylődílzes Koronája, 
nékem Kegyes Pátrona-AÉÉonyom ! Midőn ez előtt, kevés 
napok híján,: Sinte három ektendökkel, gépen virágzó úri 
Házatokba a’ gomorú Halál leg-elögör bé-köfeönvén, Atyai 
és Anyai híveiteken febet ejte, e’ vala Hozzátok nyújtott tő'״ 
vebb kéréíem, hogy as JEHÖVÁnak OKTZÁja’ előtt gentül 
hallgaflatök, és a’ Békefségestürésnek arany Zaboláját tsak 
valamennyire-is meg ne tágítsátok. De minekutánna־ ezen fe- 
beitek, nem' tsak kevés idő múlva máfodÉor, Hanem moft 
közelebb hármadÉor-is, meg-újittatott: efenyéÉvéu gémeitek 
elöl’,- mind a’ ki még akkor első keférüségteknek árját igen 
nagyon enyhítette': mind a׳’ ki annakutántia, mint egy minden 
háborúitoknak tsendefitésére* adatott vala > OH vallyon mitso- 
da; mér éhség lehetne én bennem , melfy fzerént még moft-is 
viCont Titeket az Hallgatásra־ kénferitnélek? Bizony ama’ 
Békeíséges tűrésnek atzél Tüköré, á’ Szent Jób Pátriárka felöl- 
ás azt olvafliik, hogy minekutánfíá az ö rajta elsőbb rendben

C 2 által-



áltál-ment tsapáfok alatt fzentül hallgatott volna > végre ugyan 
'tsak a’ fájdalom felette igen meg-nevekedvén, meg-nyitá ö- 
.is az Ö fiáját. J6h.11. 3. m. 1. De jól vagyon Mélróságos 
meg-£omorodott UH Szülék ! hogy mi légyen moftani hatha* 
xós vigafitaltatásroknak egy igen erős funda mentoma , Ti- 
magatok elömbe irtatok, midőn e’ gyáfios koporsóba, gyén* 
gébb réfiére nézve, bé-zároltatott, nemefebb réfiére nézve 
pedig az ö Adójához vifiga tért, ISTENnek Drága Ajándékát, 
nem külömben hanem Sámuelnek neveztétek; mivelhogy 
ISTENt'ól kértétek ötét. Kitsoda nem látja ugyanis világoson, 
hogy midőn ezt egéfien a’ régi Sámuel? Szüléinek példájok 
fierént tselekedcétek, ugyanazon Kegyefségnek tüzével égett 
a* Ti fiívetek-is? melly fierént ISTENhez fel-botsáttatott bűz- 
gó könyörgéftekben magatokat haíbnlóképen arra kötelezté- 
te k , hogy ha az ISTEN Férjíiú Magzatot adna Tinéktek? 
tehát azt tellyes életében az URnak fienteinétek: a? mint er- 
röl én magam is bizonyság vagyok. Melly fogadás tétel- 
ben, mivel íem a’ régi Sámuelnek Szüléi, fém T i, a’ fiabados 
tselekedetü ISTENnek eleibe Törvényt nem irtatok- tudván 
hogy az ISTENhez fel-botsáttatott Könyörgéfekben fém kér* 
ni íem fogadni nem fiabad egyebet hanem csak a' mi az ISTEN* 
nek DitsÖségére vagyon; fenki pediglen ennek útját jobban 
nem tudja, ?s véghez menetelét haehatófabban nem rnunká־* 
lódja, mint maga a? Bölts és Mindenekre elégséges ISTEN; 
ezért kétség nélkül egyenefen tzéloztatok arra, hogy vala- 
melly módon az UR ISTEN, néktek adatott Magzatotokban, 
magát meg-ditsöiteni kívánja , Ti is annak egéfi engedeíemmel 
alája irtok, és ha fiintén e? kisded Sámuel, még gyenge ka- 
tában a’ Ti Földi Házatokból ki vétetvén , az URnak Mennyei 
Házába vicetik-is, gbban mindazonáltal örömmel meg-nyu- 
gofitok,

Szenteltetett vala a® régi Sámuel az ő Szüléitől az UR* 
oak tellyes életében, hogy fába Bevetva az ö fejére ne βálljon 1 
mellyel, ha tálára ötét a· régi Ngzireufoknak minden Törve-

nyek
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nyék alá nem kötelezték-is, mint fok Tudófok vélekednek* 
de bizony ennek fövekb értelme ugyan tsak a’ vala: hogy a* 
Sámuel, életének minden idejében az URnak Templomától 
el-ne távoznék , hanem mind végig annak fZolgálatjában vi- 
tépkednék. De nem tetÉett vala ez ISTENnek egében, mert 
minekutánna az URnak Silóbéli Templomában fel-nevekedett 
volna, ki-vévé ISTEN ötét ennek Éolgálatjából, és az egéfz 
Izraelnek ítélő Bírójává tévé, a’ mikorús Ö értendőnként Béthelt, 
Gilgáít, Mifpát és Rámát be járván nem lakik vala Szüntelen 
az URnak Templomában. De vallyon ebből úgy ítélnek va- 
ja-é az ö Szüléi, mintha az ö Fogadáfok ISTEN előtt kedves 
nem lett volna ? Nem vélem femmiképen. Szentekétek vala 
Ti-is e’ Ti Samuelteket az URnak, kétség nélkül olly feán- 
dókká!, hogy az élőknek földében, és a’ Kegyelemnek Tem- 
plomában־is, Veletek együtt, az 0 ISTENét ísolgálhatná: 
mellynek bizonysága vala az , hogy a? ö fzületése után mind- 
járt, a’ Ti örökös lakó helyjetekben, •Sibón, mint egy Siló- 
bán, az ISTENnek Templomát nagy költséggel és ritka Ke- 
gyefséggel, tsak nem egeTen újonnan épittetétek, és egéfz 
fundarrientomából épük gyönyörűséges Toronynyal meg-éke- 
íittetétek. De másként tetfeék ez-is az ISTENnek , mert a’ 
Ti Sáinuelteket, elébb mint fém várjátok vala, a’ Kegyelem- 
nek Templomából a’ Ditsöségnek Templomába fel-vévé. 
Vallyon hát ezért Ti-is úgy vélekednétek-é, mintha az ISTEN 
Könyörgéfttíket ,s Fogadóitokat kedvefen nem vette volna? 
E’ bizony felette hibás vélekedés volna Megadta az ISTEN 
a’ Ti kivá íságtokban azt, a’ mit 0 Felségétől áraljában és 
minden Conditio nélkül kértetek ’s kérhettetek, tudnillik 
hogy a’ Ti-töletek Eármazott Magzatotok légyen az ö Ditsö- 
ségenek Edényjévé ; a’ mit pediglen nem külömben, hanem 
tsak az ö Akaratjától való fel-függe£téfsel kérhettetek ,s 
kércetek-is, abban ha az ISTEN af maga titkos Böltsefségé- 
hez illendöképen tselekedett; e z ,  nem az ö ellenetek indúít 
haragjának, hanem inkább hozzátok való ízereimének jele
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lehet. Annyira, hogy ne légyen kük ség , fe Tinéktek, fe? 
más nyughatatlan és az ISTEN’ Utait nem értő Elméknek, 
a’ felett tépelödni:: Vallyon micsoda bűnt keres az ISTEN ez 
által Ti'közöttetek ? Bizony í mennyivel nagyobb amaz
őrökké való FŐ Pap, az UR JÉSUS KRISTUS, a’ földi min- 
den Papoknál , és még a’ régi Éli Papnál-is: mennyivel na« 
gyobb az ISTENnek Mennyei ditsöséges Temploma e’ földi 
minden Templomoknál; annyival nagyobb tökéletefségre 
vitte ISTEN e’ mái napon a’ Tifogadáftokat, bé-fogadván 3’ 
Ti Sámuelteket az örök ditsöségnek Templomába , mellyben 
mindenek a' valóságos Szentségnek tifzta Aranyával inegéke· 
fittettek, és amaz egy tökéletes Áldozatnak az UR JÉSUS־ 
KÉISTUSnak vérével meg-hintettek

Oh melly igen illendő dolog annakokáért,· hogy a* kik; 
mind ezekben a’ Kegyes? Elkánának és a’ buzgó Annának pél· 
dájok kerénc cselekedtetek, moftanis ugyan azt korofan 
kövefsécek, és a’ Tefti indulatokat amaz élő Reménségnek 
erejével mérsékelvén, magatokat ez egy de igen־ hathatós ví* 
gaktaláfsal vígaktaljátok: hogy ha kintén az UR ISTEN es 
Ti Fogadáftaknak Fiát, a’ Kisded Sámuelt, tefti kémeitek 
elöl el vette is, abban mindazáltal nem egyebet cselekedett» 
hanem 3’ mit a’ rési Sámuellel tselekedect vala: midőn ötét
a’ Ti földi Házaitokból a’ maga mennyei ditsöséges Házába 
vitte , hogy ott maradjon mind örökké. Kelljetek-fel an- 
nakokáért 3* Dáviddal a’ Siralomnak porából, és a* keferüség« 
nek gyákos kenyjét órtzáitokról el-mosván, menjetek-bé az 
URnak Házába, 2Sám. xu. 20. és a’ Kegyes Annával énekel- 
jetek ekképen: Örül az én fiívem az URbun\ ,s a’ t

Meliy Ti énekléfteknek kavára Ö־is annál inkább meg״ 
vidulván, Hozzátok vikk'a fordúf, és■ noha tsak kevés ideig 
mulatozott a’ Ti kebeleitekben , megcsókolván mindazonáltal 
Édes Atyai ’s Édes Anyai Kezeiteket r azt kívánja Tinéktek, 
hogy amaz IS I EN győző Férjfíúnak, az Izraelnek áldási lé- 
gyének tuind örökké T i rajtatok, hogy a’ kik az ISTENen
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győzedelmeskedtetek, légyetek a’ T i minden ellenségeiteken^ 
gyözedelmefek ד Áldja-meg az UR a’ T i minden marháito- 
kar, és a' Ti kezeiteknek minden munkája légyen kedves 
Ö előtte ; rontsa ■meg pediglen derekokat a’ reátok támadók* 
nak és a* kik Titeket gyűlölnek, hogy foha fel-ne kelhefse- 
nek. Gyújtsa meg 3י JEHOVA a’ T i Házatoknak Szövét• 
nekét, és az ö Világofsága ragyogjon a’ T i Fejetek felett; 
hogy a* Mindenhatónak tárfalkodása légyen meg-fzünés nélkül 
a* Ti hajlékotokban, és a* T i Gyermekeitek álljanak Ti kö* 
líiletek.

'Meg-emlekezik Ti-rólatok-is Szerelmes Teftvér Nénjei- 
xöl, a’ VESSELÉNYI Sirennek kezében £épen illatozó Három 
Liliomokról, és igen buzgó indulattal Tinéktek azt kívánja: 
Légyerek a* Ti Méltoságos Szüléiteknek Űri Házokban, e* 
Világnak igéző Éemei és a’ Tettnek minden sömörgözéfei 
előtt valósággal el-rejtetett igaz Szüzek: kik mind Lelki 
mind Tefti ízépségetekben ollyanok légyerek mint ama* 
Sión hegyén álló Bárányra hallgató Szüzek, kiknek homlo> 
kokon vagyon a zö  Atyjának neve, és kik ISTENnek és a* 
Báránynak *Sengéi.

Végezetre Tinéktelc, minthogy gyengesége miatt fo- 
kakra ki nem terjedhet, Méltóságos VESSELENY1 és DA- 
NIEL Úri Nagy Házakban lévő ISTEN* gyönyörűséges 
Ülcetéfeinek, mind két renden lévő Drágalátos Vérséginek, 
azt kívánja: Légyettk ollyanokká mint az Efraimnak tíz 
ezerei, és a’ Manafsénak ezerei, és légyen a* Ti Ékefségtek 
mint a* termő ágak, mellyek a* kőfalnak magafságát felül-ha- 
ladják; hogy ha Eintén keferüséggel illetnek is Titeket a* 
lövöldözök, mindazonáltal a’ Jákobnak Erős iSTENe a’ Ti 
kezeteknek karjait eröíitse, hogy legyetek az Izraelnek 
PáEtori és Kövei.

Mellyekkel midőn én-is Titeket mindnyájan mindjárt 
el-botsatlak, meg állapodom még egy kevéfsé, és Tinéktek, 
meg-iliettetett Méltóságos Úri Szülék, azt mondom a’ mit

mon-
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Nyomt. Sá k o s - P a t a k i  j ó ’s é f  á lc á i ;  

1 7 5 0  Értendőben*

r ondott vala régen az Éli Pap a’ Kegyes Annának: Az íz־ 
raelnek ISTENe adja-meg a’ T i füveiteknek kívánságát, 
mellyet Ö-töle kértek; hogy a* Kis Vefzfzö-fzál helyjébe ne- 
vekedjék Jegenye-fa , mellyen az URnak Neve légyen örök״ 
ké-való jegyül, melly foha el-nem töröltetik.

Te pediglen, óh ISTENnek Szenteltetett Kisded Sá- 
muel! menyj-bé immár e’ Kegyelemnek Tempóiméból ar 

Mennyei Dítsöségnek Templomába , és nem gyolcs- 
ból csinált Efodban, hanem az Idvefségnek ragyo- 

gó Efodjába fel öltözvén, forgolódjál az ÚR előtt· 
fzüntelenül, és marad! ott mind örökké׳־
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