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inTetedikbe tehát igaz mondásér
|[jL Kövezik Szent litvánt Szép tanításáért*
Ó az első Mártyr kegyes JéSusáért,
'S a' KereSztyénségnek igaz vallásáért*
'Nyóltzba Saul által Hívek üldözését;
És Saraáriábra Fülep térítését,
Simon Máguson tett Pérer Seddödzésift, *
Lithadd a' Komornyik KereSztelkedését
OSztáfl Saul meg-tér, 's még-kereSztehetik;
Gutás Eneás Szép teftüvé tétetik,
Péter által Lidda ezzel téríttetik,
'S Joppé hogy Tábitha életre vitetik.
Tizbe Kornéliuft Angyal látogattya,
Joppéból Szent Pétert magához hivattya,
El-mégyen látván hogy lííen akarattyas
Kriftus OrSzágába Házát bé-avattya.
Tizenegybe Péter magát ki-mentette,
Hogy Caezareába ment, mért tselekette*
Társusból Barnabáft Szent Pál bé-vezett©
Antiochiába, hói Kriítuft hirdette*
Kriftus követői leg-elol itt vettek
jKerefztyéni nevet, mellyel oSztán éltek*
Majd éhei halokká itt mindenek lettek»
A* mint Agabuítól SokSzor ijeSztetteL
Tizenkettedikbe Jakab halálának;
Heródes által lett Péter fogságának f
Van Hiftoriája Szabadulásának.,'
Világból Heródes rút ki-múlásának.
Tizen-harmadikba Szent Pál és Barnabás;
I Antiokhiába hogy térjen 'Sidá V más
t
O
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Küldetnek íOda-Is hói nints Semmi nyomás,
Páfiisba Pál által meg-vakál Elimás,
Pál és a* Barnabás tizennegyedikbe;
Liftrábá Szaladnak, és onnan Derbébe s
Pált bámulta a' JMép tsudatételébe 5
*S áldozni akartak nékik hevenyébe*
De igy ílt Pál ellent ez igyekezetnek,
Hogy a ki az eSso,'"s a* termS időnek,
Iftené, azt monda arra érdemesnek,
Hogy olly tiszteletet nékie tennének.
Tizenötödikbe 'Sidók hitetéSek;
B' mellett a* Hivek eröSsitetéSek,
Az Apoífólokriak Szentséges GyüliéSek 5
Pálnak Barnabástól külön lett téréSek.
Tizenhatodikba máSodik úttyába
Van Pál, de nem mehet ekkor ÁSiábaf
litás-által bé-tér Macedóniába,
Filippibe annak Anya VároSsába.
Tizenhetedikbe TheSsalónikába,
Tank, 's Ki-Szöktetik onnan Bereába;
Athénaft Tutori ejtették úttyába f
Hói győzhetetlen volt disputálásába.
Tizennyóltzadikba Kórintusba ére
Aquilával, 's onnag Siriába téré,
Efezuft tanitá Iften BeSzédére 3
Hói nagyobb Világ ment Apollós eSzére,
Ott Demeter Ötvös ki képeket tsinált;
Látván kereSete Pál által jól le-Szált,
TárSaival edgyütt ellene el6l á h ,
De Szabadulásra itt-is mddot talált.
E2«tán tsak hamar még nagyobb rabságba
Juta Jérasálem Anya VároSsába.
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' Innen küldettetett-el Caezareábaf
Hogy a rSidók ellen lenne bátorságba
Ottan Félix el6tt magát ügymenteit®;
Hogy ártatlanságát vélie el-hitette?
Házánál, a* Kriftuft haSznoSan hirdette,
De rabságból még~is el-nem ereSztette.
F|ftus ment hellyébe Félix TiSztartónak|
Ki-fogva bagyta Pált kedvezvén 'Sidókaakf
' Fefhis meg-beSzélte Ágrippa Királynak,
Dolgát $ 's mentésére időt ada Pálnak*
Ágrippa halgatván figyelmeteSséggel;
A' Pál bolts beSzédét minden Szelídséggel $
Látta hogy nyavalyás él helyes mentséggel f
Szüllott oltalmára nagy egyenességgel,
De mivel Apellált Római Urára
ültették nyavalyáit a' tenger hátára ,
Hói máíbkkal edgyütt juta nagy próbára *
| De itt-Is mint igaz meg-maradt tsudára*
Rdmába jutván-is tsak ugyan fogoly'lett;
De külön edgy vitéz házába tétetett 9
A' hol SzabadoSan tanitáSokat tett*
'S a' hivektol Számos jókaratokat vett?
Innen Galatzia kis Tartománnyába
Illy Levelet külde , irván Sogságába i
Hogy ne biznának a' tzérémoniába;
Mert tsak a hit vezet lílen Qrfzágába*
|nnen irt Levelet ismét, EféSusba
Hogy a VálaSztás áll Iften jóvóltába ,
Ur, 's Szóiga mint járjon el-hivataiába?
| Kiki mint öltözz6n-fel Lelki hartzába*
[FilippibSl Szegény alamisnát véve 5
| Mellyet fogságába qajjy örömmel eve*
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Epaíroditus a* követ ebbe leve y
Kinek-is kezébe illyen válaSzt teve :
Szeretet 's Tudomány ti bennetek légyen
Rólam, 's a Kriftusrál kiki példát vegyen ,
Ő-utánna menni, *s Szenvedői nem Szégyen*
Ajándéktok Menybe áldozatul mégyen*
Korintusba kettős Levelei mentek;
1
'S Apoftolságáról bizonyságot tettek*
A* hibás SzokáSok ott nagy erőt vettek.;
De intéSeire Szépen fogytak 's veSztek,
A' Rómaiakhoz irott Levelibe ;
Tizenkét, s harmadik utóbb RéSzeibe 5
A* KereSztyén embert minden tiSztyeibe
Tanittya 9 *sjó tükröt téSzen eleibe.
KoloSséba a' mit ira Pál pennája;
ÉféSuíi Levél annak a' Summája.
~
Ne, keliyen a'^Sidó tzérémoniája ,
Angyalt Se íiSzteMyen az Iftennek nyája*
Két Levelet kulde ThéSsalánikába;
...;".
írván Athénásnak faires VároSsába f
Tűrésre int mindent háborúságába 5
Az Itélletrol fzóll kivált e munkába.
TimotHéushoz-is két Leveli mentek;
Elsőbben Tanítók TiSzti le-feftettek ,
Hittől SzakadáSok meg-jöveodöltettek,
MáSodikba ugyan lily dolgok tétettek*
Titusnak-is tsak azt irta-meg krétába.
Mit Timotheusnak láttz hivatalába ,
Ki tanított abba az EkkléSiába,
Mely vala EféSus hires VároSsába.
Filemonnak Szent Pál ezt adá Szivére;
Szökött OnéSimus erőtlenségére
Ne
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Ne nézzen, vegye-fel régi tifztségére,
'S ugy vigyázzon reá mint Saját vérére*
A* 'Sidók Pál által arra taníttattak ;
Hogy tsak Hitből léfznek nieg-igazittattak.,,
A' Tzérémoniák Kriílusra mutattak,
'S el-jövetelével mind füftbe hajtattak.
Jakab Apollóinak Alfeus az A t t y a ,
Mint Kriftusnak ollyan vala ábrázattya,
A1 Hit gyumö'lts nélkül hólt azt mutogattya,
Kövező gyilkoSit kegyeSen Sirattya,
A7 mely két Levelet irt Péter pennája;. , .•• •
Jakabéval edgyez annak a*. Summája, Ki végz6 Világbdl Néró kereSzc-Sája,
Melyről a Sold-feté tsügg vala ortzája. :.<
Jánosnak Kerefztyén 'Sidóaághoz mégyen
; , Az elsS Levele 9 hogy illy intáft tegyen :
[ Hit? és Szent Szeretet ti bennetek légyen.
j Hogy Lelketek Menybe bóldogúláft végyen.
Iláfodik Levele oSztán küldettetett
Edgy Uri ASzSzonyhoz? kinek ditiértetett
; Kegyes dajkasága, 's tartsék jól Született
í Fijaivai edgyütt, árrá Serkentetett,
, Harmadikba Gájus Szent adakozása
1
Ditsértetik János által SogadáSa ,
De DiotreSesnek gonoSz tsátsogáSa
;JKárhoztatik» 's Hivek ellen tátnadáSa.
Júdás az AlSeus máíik fija vala;
Hamis Tanítók le-feftetnek általa,
Kiket e Világnak Szerelme el-tsala>
PerSiába gyilkos kezek közt meg-hala*
I A' titkos Könyv kéSzült Pátraos Szigetébe
I János által, ki azt irja e Könyvébe f ?
\
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Az áttöri Hivek Gyülekezetébe-, :
Mik fognak történni annak idejébe,
Edgy Szóval, e* földi Iftén Orfzágának
Fatumitirja-Ie, mint oSzíán valának,
*S a* vefzéíyek rájók éppen ugy omlanak
Tudtára nékie a* mint adatának*
~ ••' *%^JMáM-aí&s
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Edgy Hízafulandó edgy öreghez mégyenf
Tzélyábaö hogy tőle jó tanátsot vegyen.
Apó! kardi: annak mire kell vigyázni,
Ki a' Házafsigban nem akar hibázni ?
Fiam! mond az Öreg, nem könnyű fel-lelnem5
Ezen KérdéSedre mint kelyen felelnem.
Az ember itt másnak héj bajoSon hihet,
Mert a* jó Tanáts-is könnyen vizre vihet.
Tsupa teftiségbol iivánSz Feleséget ?
Ugy ne nézz egyebet, ísak ortza-Szépséget*
Vagy talám betsüllöd á' nagy jövedelmet
Inkább ? mint a* puha enyelgéft 's Szerelmet ?
Nézz a' gazdagságra , ne gondoly egyébbel,
A' leg-több vagyonút, ha od' adják vedd~el*
De tám rangra vagyon nagyobb vágyodáSod ?
Ha ugy ; e leízfz. tőlem tanátsoltatáSod ;
Nagy TiSztviSelönek tégy Szert Leányára
Ne nézz Semmi egyébb tulajdonságára*
Vagy, ha még~is Lelked gyönyörködtetéíit
Nézed inkább, mint a* teít ö'SztönözéSit:
Edgy elmés és tudds Fejérnépet kereSsf
Egyébb tekintetet mindent bátron meg-veSs*
itt
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jftt az Öreg meg-áll 's el-kezd moSolyodni*
Ab ! felel az Ifjú , nem kell tréfáiedni f
S2öly niár a dologhoz kérlek egyéneién,
Ne befzély tovább-is illy tekervényeSsen.
Isak azt kérdem: milyen Feleséget vegyek ?
Hogy véle éltemben mindég boldog legyek 9
'Sbogy boSzSzuság Beikül - » • De hát megint nevett2?
Fiatul mond az Öreg ugy
edgyetfernvehettz*

Edgy Zojlus K — hoz9
fiönnyen tsufolhattfz máft; 's hát magad ugy Se k©»
hplbattSz x
Tsak fél jóra~val<5 Verfet-is; érted? aló!
'jobb hát hogy halgattSz3 és tsak. Te magadba d o
nolgattSz ?
MintSe piSzokba keverj ^ jobb hogy alomba heverj!

Edgy bizonyos Kérdés*
Édgy dolog, a* mellyen tőrömén fejem; erre fe
leilyen ,
Szert ha ki erre t e h e t , 's illy Kalodába lehet.
Ez 5 mi lehet? kérdem * hogy moíl tapogattya ha
térdem ,
, Udvari Szdkra fakad , ísügve nyakamba - akod.
Majd hamar el-fordólt volt .Kedve, reám foga mor-

!

dalt.

i

Dúlt, fáit és búgott, átkoza *s farba rúgott.
'Néha tsalárd fzdkkal körös-és környül vefz azokkal,
í Tetteti tsunya magát» Szinli gonoSz haragát.
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Mofl kis ido múlván, ez-az Etbuá gyehenna ü
gyúlván,
|
Tönkre níotsokra gyaláz, *s máSok előtt meg-aljj
EgySzersmind édes, keSérü, hü, tsalfa, negédes.!
Vig, durczás, Szaporán fut, Szalad átka forán, I
Még-is ez a* nagy baj, hogy Sem Vele nem leheti
oh jaj !
,
1
Élni, Se nálla nélkül — Erre felelly remekül, f
.
\
A Kedves Kurírhoz !
•

f
•
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Derefs Paripádnak, moft ezeket rakom
I
Hátára ; tán leMz még máSzSzor-is abrakom. f
A' Feleségem-is, edgy fejér Kenyeret
|
Küldeue , mivel-hogy Téged igen Szeret.
I
De Paripád magát nagyon mentegeti,
I
Szabadkozik , hogy 6 azt el-nem viheíti.
1
Edgy Sonkát-is hozzád küldeni akartam ,
|
Azt tiSzta ruhába , már bé-is takartam, —
f
De fel-nem vállalta —'Tán Tiros. Szagától,
I
Idegen; mert félre taSzitá orrától. —
I
Tsádálkoztam nagyon e tselekedetén 9 —
|
Bámultam különös maga vifeletéh. —.
|
De mingyárt eSzembe juta: hogy Böjt vagyon,-!
Azért fintorittya orrát ollyan nagyon.
5 |
Nem-is erőltetem — Hadd járjon békével ! —|
Kezedhez küldhetem még, jobb Szeremsévél. -1
Ell'y Soká a Magyar Népnek örömére !
|
'S Afiyai nyelvünknek ékeSitésére. —|
En pedig míg éleg, tefti Sátoromban
I
Hűséges Barátod maradok azomban. •*-1
*•
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