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A ' Jézus fzületéfekor a’ Bethlehemi 
mezőben zengedezett Angyali - Karnak 
öremével töltse - bé az Iften a’ Hívek
nek fziveiket!

Mi képen kell meg-ülni a* kárácsonyi 
Innepet, meg tetfzik az első karatson 
fel - fzentelésének Agáiból, mellyek az 
Evangyeliomi Protocolumba ekképen ta
láltatnak : egy Mennyei követ az Ur 
Angyala templomát formálván, tetfzett 
a’ fényefségböl a’ Bethlehemi Páfzto
roknak iftállója felett egy tfillag, melly 
alig hirdette - k i, hogy ma ízületeit né-
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kiek a’ Megtartó, azonban elérkeztek 
a’ Templomban a’ több Mennyei De- 
putatufok is fok ezer angyalok, és az 
éneklő-kart el-foglalván , egyfzeribe 
neki zendült az egéfz templom : Di- 
tsöíség a’ magafságos mennyekben az Is
tennek , békefség e’ földön az embe
reknek , és jó akarat; ’s vége lévén az 
I fteni tifzteletnek, a’ gyülekezetnek föl
di réfze azonnal kövességben küldetett 
a’Prédikátor-Angyaltól a’ ízületeit Meg
tartónak mind tifztelésére, mind a’ Nép 
között való hirdetésére. Ugyan e’ vé
gett meg-érkeztek azonba majd tsak ha
mar , a’ Külföldi - Deputatufok is Nap
keletről a’ Perfiai Böltsek is. All tehat 
a’ karatfonyi - inneplés az Iftennek dit- 
soitésében , a’ világra jött Megtartónak 
a’ Jesusnak meg - tifztelésében , a’ föl
den az emberekkez lett békefségnek ,
és jó akaratnak haláádáfsal való hirdeté-
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sében, és mind ezen való örömünknek 
egymáfsal való közlésében. Épen ezen 
fzent végekre nézve küldöttük - ki mi 
is ezen alkalmatofsággai oskolánknak 
minden rendű tagjait, nevezetefen a’ ke
gyes Hívekhez betsűlletes tanítványun
kat N. Józsefet. Ó ugyan állatjára néz
ve nem angyal, de reményijük, hogy 
nem csak egy Napkeleti böltsnek vitel- 
heti e’ rézben képét, fokkal többet tud
ván ő a* Jesusről, mint fém akkor az 
égéiz napkelett; hanem Angyal itt an
nyiba a’ mennyibe együtt fog örvendez
ni a’ Hívekkel a’ Jesusnak világra lett 
jövésén, sött a’ mellett mind példás 
vifeletével, mind kerefztyéni böltfefsé- 
gének fzelid látásával fzép alkamatofsá- 
got fog - fzolgaltatni a’ karatfonyi In- 
nepnek a’ fellyebb elő adott módon 
való meg-ülélesére, annyira , hogy mi 
ugyan tellyes reménységgel vagyunk
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az eránt, hogy Ő a z  áltál mind magát, 
mind oskolánkat, moll:, és tovább is mél
tóvá teízi a’ kegyes Híveknek munkás 
fzeretetekre, a’ mellybe mi Ötet Osko- 
lánkai egyytt réfzünkről egyfzersmind 
boldog innepléft kívánván egéfz bizo- 
dalommal ajánljuk. * * * *
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