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MAGYAR MUSA. 
Költ Bétsben 5, Mártziu&ban. 1788* 

j j ; Vll-dik Mufában félbe fzaiafztptt Bibliaíi* 
li Ferfek, 

Acháziaalá eSe Fel-házából 4. Kir. í t 4* 
Fel-Sem kelé t6bbé beteges ágyából 9 • . . 

Mert ki-gyogyulhat e' az nyavalyájából? 
II Ki Belzebubhoz küld azért hazájából* 
A\ pártos Moábot Jórám meg-verette? 

VároSsát Siria addig éheztette 6 ; 24* 
Mig Iften alolla el-nem ijefztette*. 
Házáéi Vitéze nagy Sebbe ejtette, 

Jórám után Jéhtí Királlyá tétetett: . "" 
Acháb egéfz Háza tSle meg-oletett, 
Bál képi* 's Temploma mind Öfzve töretett^ 

tt De a' Borjú képpel B îs frigyett vetett. 
Jóacház bűnével Iften meg-bántatott; 

Azért Házáéinek kezébe adatott 5 
De könyörgésére a* nép megtartatott $ 
Jéróbdám' vétke még-is meg hagyatott* 

,Jóisnak hatalmas vala a' fe-gyvere; 
, Mellyel AmáSiát, 's ugy máíb-i* mefrVtvéi 
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Stíriaiaktól Lóvá és Szekere > 
Három ütközettel mindent viSzSza nyeré. 

Jéróboám Törvényt negyven edgyik teve, 
f Ellen ségitSl Sok határt viSzSza véve* 
A* fija helyette Zacháriás leve; 
Királyi Kenyeret ki nem Soká eve. 

Sallum edgy holnapig Királyságban éle ; 
Tiz eSztendSt gyilkos Me'náhem Szemléié 5 
Pákája OrSzágot kettőig itéle, 
Kit a' pártos Péka meg-Slni nem félé. 

Péka a* Bálványiíalt SziveSen fzdlgálla; : 
Azért ASsiria' Királlyá rá Szállá* 
Sok Vároft PiléSer töile el-prédáíia. 
Népe közt Királyai háSz éSztendöt álla* 

Hóseás utoSó Királlyá tétetett; 
OrSzágának véget Sálaianasái' vetettV 
Mert-Suáh^z külde ellene követett, 
Kihez bizván néki adót Sem fizetett/ 

jérusálem Seje Júda ÖrSzágának: 
Melybe tiéfz Királyok mind SSze valánafc 
Három-Száz nyóltzvanig ezek regnálának* 
Róboámon kezdvén illy rendet tártának.*• 

Kegyetlen Róboám* AbiaÁsával^ 
JóSaSát és Jórám roSzSz Acháziával, 
Athália, 's Joás tulajdon fijával 
Edgy páltzát viSele az AmáfiávaL : 

üzziás és Jórám, Ácbáz ÉtfekjáSsal; 
ManaSsé után vált Ammon JóziáSsal * U 
Jóácház Jóáchín romiának egymáSsal, 
Vége az Orfzágnak itt ZédékiáSsal. 
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IA* Krónikás könyvel ezek után vágynak•; 
IVÍellyekbe többnyire azok találtatnak , 
Melyek Sellyebb rendel elöl adatának 5 

Ezek hát itt moíiaö nem tartoztathatnak. 

Krónikákat kövét Esdrásnak irása; 
Melybe egymáft éri Sok Szép 's b&lts mondáSa* 
Népnek Szabadúláft nyert imádkozása^ 
Általa ájjult-meg a5 'Sidók Valláfc. 

fíéhémiás néki hü tárfa ezekben , 
Iftenty Királyt néphez hajtó kérésekben 
Városnak, Templomnak építtetésekben » 
Akkori dolgoknak fel-jegyezésekben. 

Efter árvav de Szép 'Sidó Leány vala, 
Kit a' jó reménység azért meg-nem tsala , 
Váfti Királynénak övé lett itala, 
Nemzetének élet adaték általa. 

pfter után vagyon Jób hifloriája 9 

Kit igaz embernek monda az Úr Szája 
Példa nélkül való mindenbe példája, 
BékeSséges tiirö Szivének munkája. 

Jdb után íziz ötven Sóltárok tétettek 9 

Mellyekf Dávid , 's máSok által Szereztettek.,. 
Az éhezB Lelkek ezeknél nem ettek 
Drágább ételeket, '$ nem-is Szerezhettek, 

De meg-kell vallani ezek között vágynak 
Ollyak-is* tnelly.ek ránk nem Szabadtathatnak 9 

Itt hát helye volna £ jó újjittásnak, 
Hogy az éneklésbe hibák ne volnának* 
"•*' N a ' Ezek 
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Ezek után t vagyon Salamon munkája 9 

Kit bBltsnek nevezett az Mennek Szája 
írott Könyveinek fokra tolt Summája y 

. Mellyeket irkála.tulajdon, pennája. 
«áz elsSbe tanit Bélda-beSzédekben 

Mi a' jóy mi a" roSzSz meg-láth&dd ezekbtü* 
Ki ezekhez tartya magát mindenekben $ 

'. Nem. léfz .ütközet ko a' gyülekezetben* . . ; 
Máfo.dik könyvébe e*. b5lts» s jeles elme 

•* Tanittya miiégyen e* Világ Szerelme , 
Á • Léi éknek ugy-mond ? ftrSk veSzedelme,, 
Tsa-k a' boldog 9 kibe van az Ur fáleloifá 

Harmadikban edgy ízép Vőlegényt feí véSzen f 

Jé tus-Szerelmének tüköréül téSzen , 
Az. EkkléSiához ki ©Ily bü, *s van kéSzen* 
Mint MenyaSzSzouy Férjét midBa várja kéSzen^ 

j£ Prófétákról* 

BfaiSs másnál nevezetesbe lett, 
Mert Kriíhis fcitBi ? *s hogy Született? Szenveiett; 
Leg világosabban arról jövendőt tett , 

. FüréSzfzel mondatik % hogy ketté tnectzetett*. 
Jérwiás Népét a* büur&J Seddette, 

Keferves Sogsággal érte fenyegette* ,. 
Jutalma rabság volt néki-is érette; ?, 

• Mig.Nabiuáradán el nem ereSztette* • ( . 
0 a- meg maradott Nép?6l ellnem álla > 

Egyiptomnál ifhon jv)bb; igy Prófétáiig f , 
De a. vakmerS'NJp Egyiptomba S?ál!a f 

Hói meg-köveztetett t i iftent fsólgáüa* 
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Irénül litván Siralmas könyvben 
Sión pafztulását, keSergi Lelkében , 
Reménysége támad kételkedésében 9 
>S Penitentziát tart a' 'Sidók képében,, 

% gzechiel ott volt Babilóniába 
A' 'Siddkfcal edgyütt y keServes fogságba 
Feddődött a* bünrű!3 's gyötrődött magába 9 

. Mert belé Szeretett a Nép itt-is Bálba* 
Jleg-mondá a' Népet Iften veri miért ? 

Hogy el-hagyá Urát a* Bálvány Iftenért, 
Kettős Szabadiíláft mind azoknak igért, 
Kik a' Bált el-hadgyák az* Egek' Uráért, 

Dániel Sogoly vdlt Babilóniába * 
% De mivel az álom magyarázásába 

Tndós volt, bé-nézett a' Király álmába, 
'S azt meg-magyarázván efe grátziába. 

Pe Sajnálván Sokan betsüSletét **• birét 
Annyira vádolták ez Iften emberét, 
Hogy az OroSziánok innák-meg a* vérét9 

itt. Kőikbe vettetett, hogy venné-el bérét; 
De jó Iftenétal ott is meg-tartstott 

Dáriustól más nap élve ki-hűzatott 
, ?S hogy az 6 Iftenét Sellyék meg-hagyatott 
MáSok~is 9 keménnyen meg^parantsoltatotu 

• - .. j • . 

Hóseás hvertáhl9 liogy meg-büstettetik 
A Báványozó Nép , 'a Menyt&l el-vettetik^ 

* De as ki általa viSzSza téríttetik , 
fegyelemre Kriftus által fel-vétetik, 

|oéi hefeéll a' föld nagy Szárazságáról 
í .'.És a' íiagy éhségnek ÍÍZQBJÚ voltáról ? 
•'•r ''•• • . K z e 
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Ezeket okozó Nt'p genoSzságáról 5 

Ígéretet téfzeo Kriftus OrSzágáról-
Ámós Próféta bár* Őkőr PáSztor vala; 

Dorgáltatik a 'Nép keménnyen általa, 
Mely Sok Szegényt *s árvát el-nyoma meg-tsala 
Kriftus kegyelmével jókat vigafiztala* 

Abdiás ESaá, 's Jákob példájába; 
Két atyafiaknak hiftonájába 
Tanittya, hogy kerül maga hallójába 
A' gonoSz Nép, mely left hány Hivek útába. 

jónáSsal az Iften a* mely tsadát t eve ; 
Jéfus halálának Szép tüköré leve , 
Az el-süllyedéstol Szábadúláft véve 
Általa edgy Város Ninivé a' neve. 

Micheásnak Iften ezt adá eSzére; . • ; ; 
Hogy mind a* két OrSzág jiit veSzedelmére / 
Mert boSzSzúért kiált Sok árváknak vére* 
Kriftus QrSzágára ezek után téré. 

jNáhum által a' Nép meg vigaSztaltatik; : 
A* mely Ninivébe Sogságba tartatik,-
MidSn igy jövendöl, hogy el-puSztittatik 
Egéfz ASsiria Széllyel tapottatik, 

Jíabakuk a' bűnért illyen veSzélyt igér ; 
Cháldea rablóul a* Nép nyakára tér , 
De Iftent Sélöket Semmi veSzély nem ér , 
A* kik meg-Szánnak máft mid5ji az Iften vér* 

SoSoniás éppem illy jqvendöt téSz$n: 
A* bálványozókon e' puSztulás léSzen, 
Melyből Jérusáíein meg ujjuláft vélzen , 
Hogy Kriftus OrSzága azt talállya kéfizen, 

Baggens, Sogságból kik haza ménének; 
UnfzolJya, hogy mindent 6k férre tennénk* 

Tem. 
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i Templom építéshez hamar kezdenének; 

• Kriftus Réséhez igy kéSzülgetnének. .•'•: 
fcacbáriás nyújt a' .Népnek vigaSztaláft; 

Mely teve nemrégen Sogságba Sok Siráíh 
'Sal1 Szépen leírja a jövendő MeSsiáft, 

Hogy annak helyette Senki ne várjon máft. 
Malachiás *Sidók háládatlaiiságát 

Le-irja a* Papok undok gonoSzságát^ 
gereSztelö János' Serény poífoságát, 

,Í! OSztán jovefldoli Kriftusnak OrSzágát* 

Az Evangyéhjláíróh .« 

A' fzomorá eSet mihelyen meg-eSett,* .• 
Edgy Szabditó Mag mingyárt igérteíett9 . 
Ez a* Prófétáktól addig hirdettetett > 
Mig a* tellyes id6 egy Szer el-érkezett. 

;Ekkor a' mit azqk meg-jövendölének, 
Betlem VároSsában bé~tellyeledének, 
K Csillag és Boltsek tanúi levének. 
A' kik rólla irtak ezen rendel jSnek ; 

Máté van leg-elöl» ki VámSzedÖ vala, 
Tanitványságra hogy eSe hivatala, 
Kriftus mintSzülete, mint éle, mint hala, 
Leg-b6vebben vagyfiak meg-irva általa. 

Márk már mind ezeket röyidebbé tette, 
Kinek Húgát, mondják , Péter el-jegyzette. } 
Öt Alexandria meg-nem égethette, 
Mert tüze erejét a* 2$por el-vette. 

tukáts ki Orvos volt Antiochiába5 
i Van Evangyélifták harmadik Sorába 9 

1 . 1* 
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E' Pálnak tárSa vóít Szem Szóigállatyáfea* 
De hogy Kép-iro volt nints a* Bibliába,* 

János Zebedeus edgyik fija vala, 
Több mint máíok irtak, iratik általa 9 
Száz eSztend&k urán tnúk-el hivatala * 
Mid6n Efefasba tsendkSen meg hala. 

Az Apoftolokról irt máSik Könyvébe -
Szent Lukáts9 melynek is az els6 réSzébe* 
Láthadd,\hogy ment Kriftus fel ditsöfségébt, 
*S Miként eSett Mátyás Júdásnak hellyébe* 

MáSodikba vagyon: Sokaknak láttára 9 * 
Mint Szállá Szent Lélek Kriftus Scholájára* 
És hogy Szent Péternek edgy tanítására» 
Három ezren térnek Kriftus OrSzágára. 

Harmadikban tanit e Hiftoriára, 
Mint mentek Templomba a' kilenfz óráraf 
Péter 's János sánta tneg-gyógyitására, 
Hói á' Népet hivták penkentziára. 

Negyedikbe Péter 5 's János meg-Sogatnak* 
Edgy éjjel keferves Sogságba tartatnak* 
Tiltatnak a* Népnek ne Prédikálnának* 
Péter Urát adja azon hatalmoknak. 

OSztán Anániáft ravaSz Safirával 
Olvasd Apoftolok kemény Sogságávalt 
Ki jöveteleket az Angyal kultsávah , 
Gamálielnek mit nyertek tanátsávaU 

DiakonuSokat hatodikba tettek. 
Kik az Apoftolok Szóigáivá lettek, 
A* Szentek ezzel-is nevekedéft vettek® 
De litvánra Sokan rútul irigykattek. 

(A' többi következik,) 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: O 2632/2 


