
feníefid, Hegiedéerjiog aznielifek, mego§Io£tak>tz* 
acfp^Idafitacrkazaiandckokiuk fokafagaes kölőmhíe-

^ge-Tnelfie; az iJelek azhiueket égienként fel cppiti, es 
;az fi ahniekit mertek íerint OjStogattiaaz kínek mait a 
karia,hogi ezzel az eggkflfegreíoktairacscaaiicza aj hí 
ucketJt immár minden ember alhzatoflagra.es Ificní fe 
leiemre íntettedkjiog az aiandekot nem'ü magának,hí 
nem az ijeleknek tttlaídotr cza,es*ellíen ezzel Iftennck 
tífteflegere, esfclebaratuanak eppSletíre* 

K^ sfM'wmü c%nda kpucttc a jient Ickkm 
: t diouttditi 

Ft„t% CsuiaTátos áof$g vok <z>hag az ApoCf ólok hírte* 
léníeggd fok fele níeíoekert^rtecteriek es ioíotranak az 

"Klennek nagi dolgairól. Az Ifién *aá: regi blnceteft al~ 
&afra fordieju M:rtaz Babylontornianak rakafabanas 
•cgi nielueíkin.ackoron fióknak vala, tnegiaggata esel 
valto§ratta>hogt az emberek egí mas Sauat ne értenek, 
c$ az ít bolond igiekezetektöt meg ífinnenck* Ez m otta
ni ezttdaban pedig az niclucknek valtoxafat* azAnia-
fenregí háznak minden poganiok kozot való eppölecí* 
refordittía* AzníeUtcknekazcrttudaf* Mennek én^ 
giaíandcka>niínt^Palis tanít* hogí azon leieknek álta
la nemellieknck adattatnak ni cineknek nemei: , 
^•.».*$?Mi végre Im^amtaa^Clmjhs a^ 

liatt kiket a^ /IjMflohkra i 
F* Elfó wge nezet az u fiemcliekre es htnatalokra* Mert 
azltten az ö kikenek általa, az tudatlan tanituaniokac 
tndoÍockatöttc$azjgiengcketcrJ)iTeckc,aífelelmcfekce 
t»eg bátorította* íiogy mimknfa az Ifiennck igcíet 

**0 
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-nagi bizodalommalwiernekHirdetni, íemmít az embe«-
•rektölncrettcgncneKi főt az Jialaiíelléomeg kemyifed 
iienek es.föHaiítíföckben hatra ne, állanának*, Hat az fca-
ioríiigazalftatatoflag csmindcn/niomorftCágnakclfcn- % 
ueddeVTtemazfiereíektfilvolt* hanem ázbolczefegnec' 
cs az.er.6íregnckÍeIket&l>mcHicláz.Chríft'fís-fiket feic-
•kéíitcttcivolti Az:níelaeknefctudafaí$ fi iiekífcígen S &k. 
feges volt* hogí az Iftennek orfágatmínden^oganíok-^ 
nak az & níelueken hirdethetnek*: Ihnetmeg* haraífíltta • 
tik az Antichríftuíhak álnok mefterfege* ki az tudatla
noknak idegen nieluen Solot es az Mííet deáktól módot 

tXoTMr • t a a z parafitoknak,az f •' palhafc-.es--az Iften leikenek tani-
tafa ellen*Maíodíkvege-nézet azvy testamentumnak 
es as Eaangeliúmnak meItoíagara«Mert az Iften ez ezu- • 
daual az vy k5teíl,az fi kegieirnenekki aradáfat es i po * 
ganíoknak-híuatalokat akarta*,meg;.er6ffitení> mint fent 
Péter mongia, hog az Euangelíum az fent lelek által bo • 
czattatotkiazegbőlj.melíaz elor el reitetet titok volt': 
moftan pedig az lent leieknek es az Apoftoloknak hír- • 
detefe által az egei világ eleiben ki terie£tetík,es be tel 

ffilw, Iíefedík az Ptopheta mondafa: "Az fi„zengefekes,fanok 
ki ment az egei földre. Harmadik vege nez, mindé ído • 
béli híueknck vigaftálafokra*Mért miképpen az Apo-
ftolokra az fent lelek látható ábrázatban kí öntetet* JL. 
zonkeppenimíndéneknekj valakik'hífnek ezeknek ta» 
iiítafokaltal,lathatatlan«Iclkí'móddal adáttatík'á fent 
leieknek aiand«ka,'hogí fi bennek az fent lelek foglaló 

i-V'/i/a... zafaga especzetilégien az, Iftennek az: örök. életnek. 
nu*g adafaféloU'. 

/(• éMim nem adattmiK tno/f *i§em kkt^ 

í 
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F* Hogí mofhn azient leieknek czuda tételre való c 
reíc,?cfceppen nem adattatík mint az Apóitoknak, liá
nom fö oka.vagíoaElfö* Mert ez fele czuda-tetel á tw~ 
domannakerofTege.Deezímmar elég befifeggeligaz-
:nak lenni bizoníttatot, el aníra, hogí vy czudaknelköl 
nem§&kÖIk6dík*Erröl mondotta az Chríftus í Ha énne
kem nem hiftek.híggíetek az czelekedeteknek* Mafo-
dík+Mert az emberek az czudakkaí gonolűl élnének I-
ítennek karomlaíára es az fi keuelfegeknek es telhetet-
leníegeknek özeiére, mint á Simon Mágus peldaía meg 
ielentí,kí az léc leieknek aíandekat pénzen akaría meg 
venní,hogí ezalttl többet níerhefTem Eckeppen azért 
mind az Ifiének aíüjndeka meg gíalaítatnek,mínd a} tu-
domani bízontalan lenne* Harmadfior ezzel meg íelen-
;tetik,hog az fele czudackal az iduófleg es az meg §en-
telÖMek f fikfegkeppen 6§ue nem kőttetet,mínt az ití-
let napian az Chrtíluíhak fokán mongíakí Nemde az te 
nededbeh ördögöket figtunkeí*es fok czudakat tóttfino 
De az ítil& bíró nekik afit feleli, hogí fiket nem ífmerú w * ' ^ 
!t fifikfeg á§tís érteni, hogí minden czudat az tftdoman-
4on kel meg próbálni, es ví£ontak az ezudara nem kel cM*. 
vonni az tudomant.mint íent Pal mongís i Ha az Iftcn-
«ek Angíala le fiaüana mas EuSgelíumot hirdetne, meg 
azís atkozot légien, 

/(• <éJVtimnü cselekedeteket tuhUonita^ 
iras a%lk>ttklekpekj: 

IV Az Iften mindeneket cs által teremt,tapla!, elcuc 
nít, az hiaeket meg vyttia,víIagofitría,tiíitittía, minden 
ígaflagra vezerli.taníttía es u mcllíckct iz Chríftus mó
dot elekben futatna, meg keni cs meg Sentcli uket, Fz 
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tki az Iftennck titkait tudakozza, az ki meg vigaftal el; 
.bátorít; E% á bokzefiegnek, erofícgnck, Iftcnt felelem^ 

• nckjkegí elének cs koníórgefnck lelke* Tottabba aCTiri 
ftns ennek erekről ícpen tanít,míkor afit niongítvhogl "* 

* megfeddi, azt az, meg-gióziaz ige által ez vílagot,itz az 
az hitetlen-embereket, kik az elót az Chrifhiftul idege
nek voltának, mint azfícnt Fal meg giőzi, mikor.a» 
hítetlénfegbol kí vo'nfia es meg vilagofittía* Hogí azerc 
az hitetleníeg-míndenbfinnek es az karhozatnak kutfe 
íe legíeiraz Bent lelek mutattia meg az Euangeliumbari 
melí Iften tfikőr.e*isazient klek. íemfink gianant leién 
tiogí ebbot magunkat lathafluk, esazChriftushozfiet 
fűnk az telki oruoflagerr. Az vtan ígi $o!: Meg feddi az 
ígaíTagrol: Mert en az Attíamhoz megíek* Ez ígafíag i 
Chrífhisbanígirtettet meg tga£ulfts,.e$bfmnek bocza-
nattia,meIHctazChrífl:usaz Áttíahoz val'o menetellel 
meg eróffitet* Végezetre megfeddi az itiletroL Mert i 
világnak feícdelme meg itíltettet* Ezitílet az Chriíhu 
oríaganak birafacsio móddal való rendeleíe, mclltel á. 
Sátánnak birodalmat ronda az igenek fogonatos hirde-
tefeuel, es ezen által az bitieket eppití, cs'tartía az őrök 
cletre.As fient lelek íutat azért minket azbönnek íduőf' 
feges efmerctire, az íjjaflagnak meg niereferc, c$ az ór** 
dogon való gíözcdr lenek' remefegere az igenek altalaj 

ÁZSz. E L E K N E K 
bennünk lakaidról 

Mibú| 
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idenktea^mhcrbeni 
V* Ha ollían indulatokat lerez az hiueknek §iuekben»-r*f ""' 
â z minemű finnón maga,Az írás pedig elófior neuezi'fiu |?f^A 
m fogadafhak lelkenek,ki az hitetimellíel Chriftns tag-
iaí es ifiének fiai kiuak meg peczetli»es meg eróífítí be 
n&nk«Maíbd$or bolczefegnek es értelemnek kiké, ackí 
igazgat es tanít az lelki boiczefegre, azlftennekigaz 
címeredre* es az mi íduofTegunk titkainak értelmére* E/S t̂ 
Harmadforjfteni felelemnek Ielke> ki minket vyormS 
í 5l,az fentíegnek es ígaíTagnak bujgofagos kóuetefere* 
Az ki azért magabtn*ígaz hitnek, io lelki ííineretnek* 
f iligifegnek,attiafiui íeretetnek es töfcelíetes életnek íe 
lenfeget erzíjftennek lelkétől vezéreltetik* 
f^ ^Meg maradt minimkor a%Jjlmm\ 

ldk$ a^biuébml 
f% Valakiknek az meg Senteló lelek adattatík, foha a-
SBoktuI el nem rauozhatik,meU ez konetkózendo bízón %fi*:* 
íagockal meg erofíktedkJBlfó az Efaias niluan íol erről 
A z en lelkem az kí te benned vagion* cl nem tauozik l 
te íaíadtnl>cs i te nwj;od magmának iitíattil íbha mind ö 
rócfcc*MUÍodik*u Chriftns vgí vigafitallia aj tanituanío- JWIM* 
kanKercm az en Actíat, esmas vigatitalot ad tinektek, 
hogí minluröirke ti nálatokmaradgioiuHarmadikíSj* 
Ianofi;iezenterófíici\ Aki IftemfilvagÍ0n> nemvetke~ Uw**,' 
a«k,nemis v^tkezhctikrMert asífkenek imgtn meg nvx 
rad u bcnni\NrgiVdik,vgian azon íi* íanos :át mongia; u / í 
Az kenet, az melfíet fi rule vottetek> meg; marad ti beoe 
K^ÖíödikíAaDiuid maradekiuai aslíteniilien ku^ 

E 4 « f t 
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•' teft lekeni Ha vetkezendnek az te fiaid et̂  ellenem, raeg: 
látogató uket verefegeckeU Az en írgaim^fiagomat pe-

Iji-í4« díg & tülök el nem ve£em,Az Efaíaíhalís ejsent ígírí; &z . 
hegíek meg índuinak,de az en bekefegemnek kőtefe fa 
ha meg nem mozdul* Ahol pedig az kegí elem, otvagío 

If hejlu. az|Vrnak lelkei s. Hatodik* A3 Serit lelek, az mi őrőkfe-
gfmknek foglaló zalaganak mondatik* Hat az Iften mel 
tofagSnak ellene voIna,ha az híuektől el tanoznek* He-

, tedik*Sz,Palís aSt bízoníttía, hogi az Iften aíandekí ba-
^ " ' V nafnelkul vadnak* Azért az u lelket tulok el nem ve£í* 

1. Níolczadi k. Az leieknek es á teftnek tufakodaía zz hí & 
Q™{'^ emberben meg marad, meli^az §• Beleknek ereiéből va-

" '*' gíon*Hat az lelek íémmikeppen el nem tauozhatikJKLí— 
IJW.,2. lenczedík*Az Chríftns kőniőrgőt az Péterért hog az & 

hítí el ne fogína.Az hittel pedig az eleuenitő £* lelek e-
gifxt vagíon, mint 6* Pal tanít* Minek vtanna hittetek,el 

z^ f / l H i peczeteltettek az i gi rétnek fent lelkeueh Mindezek
ből azért megbizonittatík ho^zz meg Jentelő es vion- • 
m n f ölő lelek, foha az híuektől el nem tauozhattk* 

ELS6 ELLENVETÉS. 
A'X^ ints niluan vah bmnfavot te%cn errvk 

1nSkUn.l4<, . sy f 1 1 11 í 1 1 I 

bogaxjebouanakielkp a^oaultul rítauogpfo 
Jgert a^ember engedetknfegenek általa, ki 

ülheti magából a^lftm klkti 
F. Az fent leieknek az írás ket rendbeli aíandekot tir~ 
laidonít, Előiőr ncmelí kősofeges es ekcíkő aíandek, 
mcli dolgai egíebeknek eppűtctekre,mint az fient Pal a$, 

tf OKI*, niclueknek tadafat, es az oruoíTagot az fi* lelek aíandekí 
íukraodgí a,mcllíeketk&lőn.k&ionoltogat, az kmefc. 



BE N NŰ NK L A"K A 9 A, f^ 
mint afcaría, es vgían ezenről bízonittia, hogí fenki az 
léfuft Vrnaknem mondhattia, hanem czak az f« lelek-
nekaltalaí De ez fele aíandek fenkít nem íduózit, es az nCo^ 
embernek halaadatlanfagaert el vetetik. Az Sauiban-ís 
az bólczefeg,az erőfleg es az gonduiíéles, az Vrnak Iel-
fcetül voIt,meIi & neki ideíglen adattatot volt+Mafodfox 
nemelí aiandeka á ^Leieknekíduozito, mely czak az 
valaÍJtottaknak adatik az meg fenteiéire, vyonnan való 
ifiletefre,es az életre való peczetlefre* A mint pedigIt 
ften & magát megnemtagadhattía,azonkeppenezaian-
dekot az hiuekt&l el nem veheti, 

I I ELLENVETÉS* 
Sggnt Talisrng tanih i>ogy a^kic meg <vila mhí 

gofittamal\es ajkm lelket megh koftolliakMetet 
len dolog ha defendnefy hogy a%j>tcnitentianak 
általa mcgvyulhaffznak, Hatmega^jvilagoít 

to (lem IckUr eltauo%haticy 
F* Elüför alt kel felelni, hogi az vílagofítafls kettö:Eg 
gík az ertelcmre,mafík az íduólTegreAz haragnak edc 
ní azért níha meg vílagofítatuan értik az Iftennek aka-
rattiat az ígcboU de bcífö világos Éemek auagí igaz hi
tek nínczen»mellíei az íduofTegnek meg niereferc íut-
hatnak,Ezek el cfueim á bönben meg maraduan, lel
kek ífmcretí ellen vetcnek,es miért hogí vcicddcmnck 
fiaí, á bfmből fel nem támadhatnak, az firafnak es az bá
natnak általa, mintáz EÍaunak cs az íudafnak peldaia 
nneg mntattía. Mafodfior az'koftolafnactgcicisczenr 
BízonittiatMert aa fcleíek az Iftcn lelket czak meg ko~ 

' "*" E s ' ' fteUiafe 
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ftoUíak, es í deiglen az ö ereiét meg efmerik< De az W-
uek az 8, Leteknek eleuenítő es taplalo iauaít vgí mint 
meg elik,es azokban re§efülnek,az Iftemiek lelki aldaíi 
bari vegíglen neuekeduen* 

III ELLENVETÉS. 
A% Danid így kpmbrög* iVe vcs ehngemti 

a%teorc%ad elolts é^tejknt lelkedet ne ved el 
m tőlem. Hat akiiemlelek el tau^ld hímért* 
£• Kettő az felelec.Eífő ez, hogí az Dartid £oí az fent 
lelek látható giamóíc}eró!,es ereiének ídcíglé való meg 
SunefroUMerc feni az hitnek, fem az §. leieknek ntnczG 
cgtarant yalo czcíekedeís az éentekben, mint vgian ot
tankőníüi'üg,hog az igazgató telket megh vycza az fi 

f TeC< • r e f i e i b e »* Az iJPalís inti az híucket,hogi az lelket 
iphcs't ' m l g " e 0 l c s a k ' e s m cgneÉomoríczakaz Iftcnnek íenc 

Ielket,az kittel el peczeteltettenek az valtfagnak napía 
ra.Noha azért az Danid vetkezet, mind az által az Itten 
magua fi benne meg maradót, es á miképpen az fa tcllic 
nem virágzik cs gíumőíczet nem teremt mind. az által 
eío f.Ugí az hiuekben,nohaaz hitnek gíümóícze addig 
meg ÉGnik, m,'^ a z bfmben heuernek," mind az alta! az 
bennek Jcu6 Itten iíkraíanak világa ki Mentáik, lg az 
Péternek Maboí ídeígkn ki fogíot azChríftumak vaí-
laU,dc annak giokerc ..-s eredeti az fi íítieben meg nem 
íunt* Mert az hitet az itten néha meg hagsWa fogiatkoz 
ni ennek okam.ho^as híuek rrótlenfegeLt mtveíme 
r«d<,32u allafokar lttermek tfilaídotiíczák, az 6 riiandc-
Rit mkal) meg b&cs&flick, es nagíob íoriMlinaroflííMil 
*s cíeteker cl rauofframk,foglaluan Űnönmagokat íiíe-
m ideiemben cs az kwiiörgcsbcn; Mafodik f d a t v 
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Megíeléri azDauidez kőni&rgeflel,mít erdemléneez 
rettenetes vetkekert,tudni íllik, Iften aiandekitul való 
meg fo§caft,miht á Sanllal czelekedek.kínel ínkab vét
kezek az Ömidf de kofiőnníe annak,az fi meg tartafat, 
hog az ji neue fel vo It irua az életnek kónuebemEbböí 
azért né kóuetkezík hog el vehette az fi.fi. lelket az hf-
uektfiUmínd példának okaert: Az híuekís termeiét Se- Epb^ 
rint haragnak fiaúminc egiebek, de mind az által ebból 
né kötretkózík, hogi el karhoíhaflának* Mert az mi az 
termeüetnek erdeme,a$ kegíelének ereié a§t meg giozí 

IIIU E L L E N V E T É S . 
S^cmTalvgy tanüéog sa%factfegmk/emmi uCirs 

l(d%ininc^a^yi1agofJaggal De a^Dauidmi 
hpr lelki (fmereti ellen a^ bűnben hcttmlctetfeg* 
Hat fim ü bwne-fim egicb bwkbcn mikor az 
hünben efich a^ljlcrmc^ vikgofiio lelke me* 

nem maradhat, 
F« Erre ncmelliek alt felelik, hogi az Ifrcn lelke ideig 
len az híuektu! el t"mosik,inikor ezegeres vétkekben el 
nek,de veg fierint uket cl né hadgíav De clt immár meg 
erötttettíik, hogazUTcn foha az meg icnteíó lelket az 
valatfrotraktul cl nem veit. Emis azért igí kel felelni, 
hog az vyonnan üzfilcter emberben ket re/ vcigion min 
donkor.Azó re 6 re nezue azert az ember {eterii-ir, cs y% 

"mint ficnr Pal mongia,az lítenm fc cicin",! cl idegén*éct* 
Az vy rcürc nézne pedig meti mrj.r a7. cinbenis mindé. 
neíl-fi! fogna meg nem ifmik VÜ.UM íligunrlibcnaz \{\S 
nek magm es kiezín fiilmh vgmar;>d mcg.hogajtytan 
tbbol aagíob vítagolfag íarmasndk, ki* AZ. 
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**Az TEREMTESRöU 
uremtejnektgmí 

Sim& Pt Eiofior te?emtení anít tcfic, mint femibof valami al
latot czínalní : Igí vetetik á Mofes iraíabi: Kezdetbe te-* 
lerate Ifte az meniet es az főidet* Maíödfor az teretet ál
latból egíeb vy nemet formalní,mínt az Mofes mongía; 

<ftiMi> Teremte a? Ifte aj embert az fóldbálHarmadf or az vy 
teremtés a? Iften el vettet abraztfttíanak fel eppítefe az 
.C-hriftos altaUNegiedfer az égnek es az főldnek.meg vi 
ítaf&azvtolfo napon? mint az Efaíafnal raogía az Iften,; 

JE/Í^Í I°^e en vy főidet es vy egeket teremtek5raelí modas no-
*>fitth* ^a a2; £ teraiefetnek meg vytafabS immár .el kezdetet i' 
J^W^IJ .Ghriftasban való-hitnek általa* mindaz által az ítílet na- t 

píantellíefedíkbe>míntaz Apoftoíoktanitanak^Otőd* " 
^ . ipr íegí ez níha tíifcre való rendelefhmínt 1 i* Péter ínte 

r #lri * febeníEngedelmefek légietek raínde emberek kőzőt va 
lo teremtefnek, azasrendeleíhekes feíedelemfegmek*' 
K: ^Vítc^pda a% Teremtés i 
.Ft Az Iftennek czelekcdctí>meliben az fi véghetetlen 
bölcaefegebőles hatalmából aas.eget esazfőldet femmí 
Ml építette es ezekben egicb álatoknak nemeit hely-
he§tette,azfi őrőckc való Iftenfegenek esio voltának 
meg iclente&re, es az AníaScntcgthaznak ez világon 

f/3/.j* yalo gíöitcfere* Erről mongía az Dauid az Iehouanak 
bef ccíeael az egek tercmtettcnck>es az fi f aíanak Ittke** 
wel minden fi feregckiEz az Iftennek elfő es csudálatos . 
cjeíekedetí,mellíei bízonios idohai kezdet, á Mofífnec 
wnitaía BerínMionnct meg hamífötatnak ez világi bői-
cjeckik.őrőcke valónak ítifteklemií ez víhgm ebből 
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' .oKosfcoduan,hogí az Iften híuolkodo nem leheti De .ez 

ek ellen ffikleg crtenii hogí az "Iftcn iabad akarattíá f c-
:rmtiezViIágöt-k>^^ az übolcss-
tanácsának teczeti-

.... ^ éMiert nem teremtet axjflen egi^erfmin£ 
..• égvilágon leuö^allatokafrhahem'ebben* 

hat napot tokot f 
í v lollehet az Iften egt befedeuelmindenemöaHato-* 
Kat egí §em~pí Hántásban teremthetet voIna,mind az ál
tal hat napot rendéit ej munkára, hog minden napon va 
I ö teremtet allatokban az embernek -elmeiét meg tartoS 
tatna'es giakorlána* az Ifténnek czíidalátos czelekedetí 
•nek gondólattiaban>melibol az ember índítalTek az lile 
neuenek dícziretire>ki é VHagot>raíntegÍ tarhazat "min- • 
"dén iaftaiual meg rakta^s'az embert kei hetiben fiallitot • 
ta'es mindeneken fi neki hatalmat adbt*hogi lilén kepe-

" Ben azokon vraikoknek+Ezzel azért ferkenteni akar>az 
f f ep alkotmanianak- nezefere 'es-' az teremtő Ifténnek-
boczöletirei'-

^Vli vegrt teremtotte Iften c^jvikgot l% 

Fi Elfő vege ntz az Iftente* ki mint & Bolcz mongía> 3^1* 
. .mindeneket fi magáért teremtet>tudnía íílíkJiogí ez f c- %«t,i; 

pen rendéítetet világból? mint'egí tfikórbol megíelen-
tene véghetetlen bóiczeftgct»mgi hatalmat io voltat i-
galTa'crv í̂rgalmaflagíit es attíaí gonduífclcfcr, ki as fi bfi* 
leges 'gazdágfagat az teremtet allatra-is' ki ámította* 
ffógí mindé íonak k'utfeicnek íelcntcne magát. Maíb-
éikt Hogí az Iftcn kepére teremtecet emberez világi al1' 

litofc* 
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latokkal taplaltatnek >es fegítetnek, micrt 'hogí az If
ién mindeneket az emberért teremtet es az embere ím-
non magáért* Harmadíor,kiualtkeppen az Itten az hí-
úekert teremtette es tarcia ez világot,.hogy ü magának 
\z emberi nemzetből AniaSentegihazac giuiczeii,kíuel 
lelki íauait közül'hcfle>fiogí ettöí azielen való vilagocs 
z% iuuendo elitben díczírctflek -mind orocke* Ámen, 

AZ ANGÍALOKROL. 
î » Hatfyicgizpsbm ^ttetik^a^Angialmk 

mm axjrasban i 
F* Elofior közöníegeskeppenkóhetet íegíeziasski ItA 

• tentül boczattatí k* az ö meg íélentet akarattíanak hirdc 
Mákáh^ tcfere,rnint az Malachías mondotta azkerefitclólanof* 

rolí Íme en el bocsátó .n az en Angialoraat i te orczad-
nak előtte* Ez íegízcsben aj í:Ianos az tanítókat Angia • 
laknak hnafMafodSor vetetik az Sátánért, de minden
kor valami bísoníos val aíco ige adattatik melleié* mint 
az §* Pctefts az ludas A poftól mongiak, hogí az Itten 

MMÍ M. n c m C n í í c^ c c zz Augialoknak a kik az fi rendeket meg 
nem tartottak* Az ChrííKis mondáfabanisigí vetetik, 
ahol arra tanít* hogy ;iz orók rös ketfitettet az ördög
nek es az íi Angialínak* Harmadkor íegízí azíoes ríitl 
letkekerikikazlftennek fofgahoc az köuecfegbcm 
K, Vadmkc hat Awwhk t 
1% Az Saddüccufok azt vallottak, hogí ollían Angia* 
lok nincsenek íz kik lelki allatok volnának, es as Au~ 
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gíaloknak neuczecín értettek vag %%• Iftenefc bízoníog-;: 

ezeíekedetít es idencfit* vag az emberben, való indula
tokat cs elmclkedefekect Esek "ellen- az fent írás níluan 
tanífchögiazAngtaloknak víloíagos allattíok es bízo^-
níos letelek vágjon* mellíek egí maftuUs meg valafitat-
nak,es elboczattataarvvalami dolognak el vegezefere* 
ifmeg yiSSz térnek az Iftenhez,es ü-neki mint teremtő-
íoknek vduarlanak,meli nemillenek hozzatok,ha czak 
indulatok volnának* Ezent mutattia az Angialoknak. 
bízoníos neuekis^rnelliek af c íelentik> hogí Iftentfil ve-
fik az birodalmat>es* nem az fi" akarattiok ierínt jarnac? 
hanem Iftenc&i boczattátnak* Az neuekneklegizefihS-
Iís eSt kőníft meg ertennMert az Gábriel Ifié creíe^Mí-DknM 

chaél kíczoda oilían mint azlften Raphadjflen-oruo- LuCmI* 
fa, V^riclIften'vilagpíTaga^Hier.emíel, Iftcn magaítala- DfLl9^, 
fiu Ez értelemnek halma ez? hogí az Iftennck attíaí god r ^ " * 
uifclefcazhíuekhezmegídenteflek, ki nohaelcgíeges ^a* 
u magatulazolcalomra,mínd azáltal, hogí az mi erőt ' 
lenfegönktc bátort cza, az u Angialiuatis órifitet* 
I^ z^Mk^dal^ a%Aigiahkt 
T% Kz Iftcntfil teremtetet Solgtlo lelkek kik íz ígat • 
fagbau,ficntíegbeu es arratlanfagban meg cr6ÍIktetucn> 
renddeettenek az; Iften díczirctireU bitieknek oltalma-
ssafara,es az gonoSokuak bönteteferc, az Iftennck aka-
ratcia es-pariíczolattta ierínttFílöiorJiogí lelkeknek m5 
datnak9mindcn teftí cs hahndo földi allatoktól meg va~ 
la£tatnak,kik hogí legtrnek himumkkcl,de miucmíiek 
légiének alíattíok tferintiass emberi okofíag nem értheti 
miképpen czak az §e!nck eredetit es valofagatisncheas 
meg tiídnh Szent Fal azért ní hun vilo igcekel tanít* 
lögí Solg&lo lelkek jegicnek, kik nz & allattíokban tor- !ttku 

bétas* 

„ 
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•f&tiQh ^-*WtlanokcsfoghatatUiioh;*A2s(Sent.DauídiÍs ezent'b'í-
• * ;S5ontttia>hogiazIften az fi Anjgiatft xzinallía lelkekkc 

cs az & iolgaít tfizneklangíaua* IVlafadfior, íollebetl JVIo 
£es neuezet.Serínt nem emlékezik .az Angialoknak te-
remteferól,mínd„azaltalj&kíeg hínnönk, liogí azAn-
gialokís ..határos .es.teremtet allatok, eső nekiektsbizoni 
.os kezdeték yagton, míert'hogi iemmí nem lehet kez-
detnelkölaz lüm kípüUkazonfegts értelem :pedíg ezf 
hogaz vílagoíTaggal eggíűt teremtettenek* Hogi azért 
teremtet allatok légiének az írás niluan tanít,noha tere-. 
leieknek bízomos ideiéről es napiarol nem emlékezik, 
honnét meg jelentetik, hogiazlftenmeeg fokát tartót 

• az menníeí Scholara, á míc ez ytan erten&nkJkel* Har-
• mad§or ezís ielentetikyhogí az ío Angíalokykík rendé 

fcec m€g tartottak,vgí meg erofittetenek*az ö altapatok 
banjhőgí íbha többe ímmar el nem eshefcnek,hogí ezek 
ben az fi véghetetlen kegíelmefleget meg mntaíTa, mi-
peppenaz el ertekben titkos tanaczat es hatalmat* meg 
bízonította* Negiedier* Híuatalliokrol a£tkel -érteni 
fcöz&nícgeskepp&hogi Ifteneklolgai, esi mítlfte reá
lok biz,abban hiüfeggelcsforgalmatoflaggal cliarnak* 

K* Vagoné a% Angahfaahjlainok auag 
nndtkl 

F^ Az Angialoknak famokat íemmí teremtet allatok 
nemtudhattíakjkik mindaz által fem keucfednek, fem 
íaporodnak,hanem teremceftöl fogtia mind őrocke azo 
fámban meg tartatnak, Rendekről pedig ncmellíck ige 
bolczelkettenekcselmcíckct bizontalan dologban fa-
ráfitottakíEz vélekedett vettek az Angialoknak fok fe
le ncuckböl. De erről alt kel ertení> hogi az írás cs ide 

neueze 



AZ A N 6 U 1 0 K H © L tfc-. 
ftcii^zetetkel az Angíaloknak tiéteket meftofagokat él 
Iftent&l adattatot nagi bírodalmokat akaría meg mutat* 
tií. Az Prophetak í ráfiban netieitetnek előior Seraphfc. 
mokaak5az az, égőknek avag tözeíeknek* Ezzel nemei 
liek íritikielenteai az Iftennek hangíat* nemellíek az 
iuizgoferelmebraelliel fitet böczfillik. De kel érteni ha 
fonlatoíTag íerínt, az hatalmat mellnek íenki ellene ne 
tlhat>tnint az febes tűznek. Ez neuezet azért az Angía 
lóknak nem rendi9hanem tulatdonfaga* Maíbdíor az' f • 
f as fok helien emlékezik az Cherubin Angialokrol,kík 
iegteznek tellíes orc2aíu Sarnías giermekeket es kepe-
kedraelí neuezettel Jelentetik az Angialoknak allapat* 
ttok es tietek, kik mindenkor azon eg ekefTegben meg 
mtráduaii>foha meg ne venhefnek, megfem fogíatkoz-
mk,es meg nem faradnak,hanem giorfak az Iftentfil ré
t i ok bízót kocretíegnek hordoza&ra. Ezekről mongía Gem* 
az íras,hog az Edennek kerté eleiben állatta az Iften fi* 
ketihogy az ki uzetet Adamot be ne boczatanak* Az ^ 
vtan ffent Palís fol az hatalmaftagokrol, vraíagokrol es 
erőkroUkik mm egiebek hanem az Angíalok kik által 
Iften az ö hatalmának iegíet meg mutattia* Ezokaert az 
Angtaloknik, vgmínt hatalmas feiedelmeknek az Ifte 
mekneuc tulaidonittatík* Emlékezik touabbaaz irasaz t.TejV 
ArchangialroIis,mclínek neue;eti mint ha a§t ielentenc 
hog fennének alfo renden való AngiaIokís,dc ez bafoit-
latofíagísaj emberi Sokadul vetetik, kiknek hadnagiok 
vagíon az diadalomban: Az Angíalokis vitézkedő fr~ 
regek>es az hadakozásban bízonios módot tartanak* De 
fia Sínten valami aííb e$ felső rendek volnais nem ifik-
íeg arról fcllíeb tudakozníihanem az menni re az írás e* 
loboczíif, míerr hog az iduoITegreez fele okoskodás 
fei«í«í t nena hal naiv F K* 



^# Vagiom minden embernek bixpnws 

F# Nenxeílíek íllten vélekedésben- voftanak?mínt ha a$ 
Iften mindé embernek oltalmazaíara bízoníos Angialt 
rendelnénk! ö tüle folía el ne tauoznek'Ez értelmet vet-

mm% t € t e z bízonfagokbol* hogí az i ras emlékezik az Perfac 
MML ÍB e s a z Medufok feiedefrmnek Angi alarol* az vtan az Pe-

8 térnek esaz kiczíngierraekeknek AngialisoU De' erről 
afit kel érteni*hogi minden embernek ez az fi Angíalaf 
azkítazlftenbízonsos időben rendel* es boczat az fa* 
baditafra es Grízeire* es eckeppen azon egí Angíal íb-
kaknak leien fegitoíe,niha pedig (ökan-is küldethetnek 
cgí cinbernek, varofnak atragi orf ágnak meg tertafara* 
mint az Elí&ufnak peldaía eft meg mutattia. Szabad az. 
ert az Iften vele>míkormellík Angíalat akaríael bocj* 
tani>vagí eggiet,vagí ketiefet, aoagí pedig fckat*: 
iQ t^lincműfitmabanieknnek^eg 

a^ Angmhk f 
F* Míert hogí az Angfalok az fi rermcfetekben fctfta~ 
tatIanok,bi zoníos ábrázatot vef nek fel> hogí ielen lerc* 
ket az embereknek ez altat meg mutattak* Níhafirfii* 
kepeben íeleanek meg,mint az; Ábrahámnak az Angi* 
lok kíc Sodornának cl vélteiére kSidettenek«A;R aph* 

' eli^emcbcrí formában aggía magát ver tarfal a kisTho* 
biafnak, Níha fcier róhat veinek fel, mdí öruendetes í* 
zeneinek iegie> mim i Chrtíhis koporfotanal fcier es fc 
nies ruhában ielennek meg az^aiiont allatoknak* Az E-

fp-tf, faíaflspcdiíjazlehouanak fiekí kornifil íatcía az Seri* 
phim AngiaIokac>kiknck hat farmok voIt>k«tteiuet or~ 
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czatokat fedefitek be? melliel íelentettek --.Iftenhez való 
boczfillettíeket es engedelmes alazatoflagokat, ketté!-
t*el labokat fettek be>hogi meg mutatnak az fi Semerme 
fícgckedesá tiítwaUnlába embereket íntenekazfipet 
"ctaíockal az Itteni félelemre* Ketteiuelropp&lletteuek* 
inellíel az fi giorfafagok es ke§ voltok íelentetík megfon 
kik az Iftennek parauezotatriara vgi r'ep&ínek, mint az 
gíors madarak az lábad eghben,afool femmi &ket megft 
nem tatto£tattia» Ez kfilío ábrázatok azért hafonlato'C 
fag íerínt tttlaidonittatnak az Angíaloknak, mellieckel 

' az fi ielenletek esetitek bizonitutik meg* Hogimofti 
láthatóképpen ritkán ielennek meg>oka ez>hogt az em
ber feramí ieleneíl ne vario ez tudomaní kíu&Umelí foc 
czudackal raegai Angid-ok altalis meg er&Űlttetet* 

i^f ^Vlic^ia tippek vágtán a^Angia^ 
hknaki 

V* Elfő ez,fiog n)índenkor az Itten elot alítanak* mel
líei ielentetik engedelmek,es keS voltok minden §olga-
Iatra,melire Iftentul boczattatnak, mint az í* lob k ony- -
tt'eben mongia az íras>hogí az Elohímnak fiai,tudnia il-
lik az Angíalok az Itten elot allottanafc* NeueStetnek 
Itten fianak,az tíitre es az engedelemre nezue :Mert az 
Iftentfun tífitelcttelbSczfiUik mint teremtótoket,eske
fék ö neki ío kedueböl engedni* Mafodík tiStekaz Iftc 
mek díczírctí* ío voltának ígafTaganak eskegíelmének 
magafitalafa, mint azEfaías latna az Angíalokataz ír. 
tennék §ekí kömiíiUkík cSt. kíaltíac valatSzent §cut §et 
az Iehoua az Seregeknek Iítene, tellies az földnek ke-
rekfege az fi diczofe^eueK Ez harmazaíTal ielentetik* 
hogi tekeileteíTeggel foglalarofok mindenkor az Iften 

F i neuc-
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ncucnck dicziretiben* Az Chriftus Sületefenek ideíc-
korísaz Angialoknak Serege aSt énekli; Diczöflegraa. 
eaffagban az Iftemiek/jEzek azért intik az & peldaioo 
kai az halaadafra az embereket, kikhez Iften véghetet
len nag kegíelmet mutatta az fit fiában* Harmadic tiétec 
az hiiieknek őrízeíe es otalmazafa, az Satan es egieb hí . 
tétlenek éUen> míntá §. Dauíd mongía: Paranczolttc 

tpl »u fei5ied az & Angialmak, hogi meg őrizzenek tégedet, 
minden vtaídban* Erről pedig az irasban fok Santalan 
peldak talaltatnak>mint az IlUefnek az Angial ételt vi-
íen,Az Lothot az Angíalok kezén fogua ki hozzak So 

lwá.i*. domabol. Az Angial az Ifrael nepenenek vezere.Az Pe 
tért meg J&abadíttíaaz tőmlóczbőU Az Chriftus i&IetC-
íét hirdeti Mariának es az Paftoroknak* A Chriftus pe
dig kőzőnfeggel móngia efit, hog az Angíalok őrölnek 

*»í.* egi butnós embernek meg tereíerui. Palis vgí tanít, hogi 
az Angíalok azoknak §olgalattiokra ki boczattatnak, 
i kik az idaóíTegnek őrőkófi leinek* Negíedík tifitek 1 
Sátánnak es minden kegietreneknek rontafa az Iften ve 
gezefe forint mint az ludas Apoftot tanír, he gi az Mi-
chael Archangíal az Mofefhek tefte felől tufakodot ax 
Sacannal. Ezek által az Iften fok czapafokat crezt é főt-
dre»mínr az Dtuid ideiében az népnek bűneiért az An
gial által boczattía az dog halalt* Icrnfalem fíallafakor 
az Ifteunec Angíala az Aífiríabelíck kósz&I fiaz níolcz 
uan őt ezert le vaga. Az Angíalok cl fiUíeitck az fertet-

ŵ Sfflr.i*. m c s kódomat* Az káromló Herodeft meg verc az Iften 
nek Angiataesaz férgektől meg emcSterucnmeg hala* 
Ö! őd<k tiétek az itílet napían ez, hogi minden embere. 
keM'okat es gonoiokat ez földncc határiról azChrííTui 
íekicicibenhertelenfeggelgiöiczcnck, csaz Chríftui 



fi'díczSfegenck es hatalmának vgi mint ki Íolga!tato»¥o 
;trcti legíenek,e$ az'-hiueickclegíetcmbcn oröllieneka?^ 
*díczófegben>egi •akarattalazlftent mind órőcke-nxaga:6' -
itatuán* 

AZ EMBERRŐL* 
íK> *5Mic%gda a% Ember 
*t% Iften kepére teremtetet állat,kí teftboí es okos lelek 
bői eppíttetet;hog azíS teremtoíenekientfegben es ígaf 
.fagbaniolgájtlionvRzigeckélnem azielentetík, mine
mű légien moft az ember,ki immár az u vegében-estií* 
•tíben igen megfogiatko}Ot»hanemminemfinek kellene 
lenni az iftennek elfő Tendeléfe íerint,"kirol aS't i r iaaz- T -, 
Moíes hog lattá az Iften mind azokat* 'méllieket-terem-
t€t vala cs igen íok voltának* mind az Iftenre nezue>ki-
tfil gono§ nem Sarmaf hatik> mind az vegekre nezuc* • 
j^« tíanjfik emberről emkkföik 

V* Az ember az fi allattíara neztie ,*ezak egy fele * e* 
mind az firfiti (mindaz afiíonialat egtarant teremtetet 
Iftennek hafonlatoflagara* D« aas emberben leu6 valto-
zafraneue^kctfelcröi vagion emlékezet* Eggíkocra- _ 
ber*az ki tettnek neue§tctik,cs ez nem cgíeb, hanem az 
romlót termeSeti mc'Uict ez világra "hozunk* anianknak 
mehcboUkinek karhozat es halai az vege, Maiik vy era 
&er, melí az Iften lelkétől az igenek cs az hitnek általa 

F | Fel 
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fel eppittctik & üStfegre cs az igittigra minti* Paí tznk !-

^w* # Az mi r\embcrfmk meg feíittetet ü vele»hogaz bfmncc 
tfcfte cl totaíTck* Mafutisezec bizonitthi Víuli átok meg t 

fybtjf:* az tí elmeteknek lelkében*vettetek le az ö embert, cs 61 
toszetek fel az vyat>az kí Ifiben íerinc teremtetet* 
B^ Hány re^e magion a^cmkrmíy / 
F, Az írás az embernek terem tefeben,ket kfilórnhojo 
rcSröl .emlékezik* EifiS ax teft,melliet Ifié az földből cji 

0idjV4k nalfces ezokaert ötét neueSce Ádámnak, az az» foldínecf. 
fciról zh mogía az .eíet vtani Por vag es ífmeg porra kel 
lenned* Erre neztieaz ember változandó eshalandof 
mint i Dauíd mongia:Ki megfen az fi lelke, es víiía ter 
Ctudnia illik az telt) az fi foldeberuMofodfior af t jelenti 
*ss Moícs, hogaslílenaz emberben fuallot cl6iefket» 
azmellíel&tet fd ekeficette> es minden oktalan allattnl* 
meg valai&atta. Ez pedig az míkeppen ni romlandó ál
latból teremtettetet, hanem Htentöl adattatot, azonkép
pen halat cs rothadás ala foha nem vettetik* A» minemfi 
pedig az elío ember, az kouetk&zendökis oIItanük» 
mind allatiokban,, mind tulaidonfagokban, 
I\* Hanifek allapattia varion axjtmlernúj 
R Elío volt az tcrmeSetnek epíegeben, melíben az I-
fténtfil vgi teremtetet vaIa,hoq;i fi neki íabados íeíekb&l 
cngedhetnc>Ebbcn roí^ maradót légien az cmbcr»ninc$ 
btzouíos írás rol!a,dc hihető dolog az, az Mofescaníra-
faboUhogí nem fok ídeíí* volt abban* Mafodík vagio a* 
éterben az bűnnek terhe cs rabfagaalat. Mert az mi el
fő f&lcínk az kigio befiedenek c»gcduen,az tíltot fának 
gíümöíczcból euenek,iot cs gonolt értenek, de az torai 

G*** való cro fi tfiiók cl vetetek, cs minden maradékokat aza. 
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"'kárhozat ál a kötelezek: Ennek bízonfagara'az Parady%» •• 
íusbol az gíőnior&fegnek kertéből ki fi zetenek, bndo«r 

*-fafra,niomoruíagnak es halainak koftolafara* Mindé em- fybefit 
berek azért haragnak fiai lettének termeíetekben,es er 
te nezue egíenlők: De mind az által, az Ilién az fi czin-
dalatos tanacza£ertntsnemeltieket azonegi íarboltiítc %*4i?#^ 
Hegnek edeníue tedeM j fi dícjofeges kegiemenek-meg 
ixiutataiíara, nemélKeket gialazatnak edeníue cztnal, az 
,;fi büntető ígaíTaganak meg íeleteíere+Harmadik allapaü* 

, tíavagionazkegíelemalatt raelIíetazChríftas ígírtes 
adót az híueknek?az Euageliuninak es á S* Leieknek vu , 
lagofítaía altaL Erről mongía az f* Pal,bogí femí karho- ^mán* 
xattíok nfacze azoknak>akic azChriftusIeíusban vad-
•nakNegíedík allapatffó lefen amaz iStiendo tókelletes 
cletben, melíben az Chriftas az mi bűnös -es romlandó 
teftönket az fi diczofeges tettéhez hafonlatoüa teíí» az 
'hitetleneket pedíg^az órök kárhozatra veti JEzekben al 
azért az cmbcrnek*maga efmeretí* mettröl. való eimelkc 
• des nagí bőlczefegmek iietteitetík* 

J^ ^fMive^re teremtetet a^emberl ;.] 
F Az embernek vegei nemelliek fűk* es néznek az IC 
cenrei nemellick pedig tartoznacá kfilfö életre es tarft 
fagrajslfő vege cz» bogi azltte ioíaganak* bölczcfege-
nek>fentíegenek es kegíelmenek látható tfikórc légien* 
minden allatoknak felette Jizokaert az írás czak az em-
bert ckefití íd ez ncuczetteUiogí Ittcnnck kepére tere-
•tetet.es egíebek az fi birodalma ala vettettenck, hogí az 
Itten hualimnac ö hmm haíbnlatoCTiga lenne, kit írnom 
mzgi van vgí mint mafodík rendben helíhef tctct>cs ej 

F 4 víi^ 
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88*. A Z E M B E H * 8 L » 
világon kepeben hagiot* Mafodik* Hog az Iftent az ki 
töl teremtetet meg eímcríe,. Ennek czak valami gjkraía 
marat meg az.cmberbcn, de az idnóflfcges efmeretet el 
ve§tette,meli mindaz által az Chríftuftul az vala§tottak 
banfeleppíttetikjiarmadik. Hog az Iftent igazan tífi-
tellie,5tet fellíe,§erefíe>nekí engíedgíen, koniőrogíen, 
halakat adgíon* Ez fele tífrelet pedig azefet vtan nin
csen az embernek ereiében hanem á St lelek vílagoílta-
fabol az.igenek esaz hitnek általa adattatik. Erre tanít 

9nu 'W-tőruenis mondaan: Azte.vradatlftenedet ímadgiad 
%«\ie.. c s ö t e c t i g f e l l í e c**S z e n t P a I i s *rra inti az hiueket, hogy 

*' mindeneket az Iften díczSfegere czelekedgíenek. Az 
kik pedig Iften lelkétől nem vezéreltetnek, az u vege
ket elfő rdittun Iftén bofíuíágara cinek, kouetucn az u 
hítetlenfegeket es teftí kínanfagokat* Ebből meg Jelen
tetik az emberi termeietnekromlötfaga»holot egíeb al
latok meg maradnak az fi'rendékben es vegekben, az ö 

f r / , roodgioklerinthirdétnenazlfténnekdiczőfeget. Az 
J r * ' ember pedig íllien níomorodot féreg leuen,arczul mer 

az Iftenretamadhí,mikor vakmerőképpen az bfnibcnc 
Ef4.u . 16 megfen. Ezokaert az írás az ökörnek, azgolhnak cs 
H«r.8.,. azfeczkenekpeldaíaualpi>ongatría,míert hog az ókor 

is az 5'Vranak iafilat meg ífínerí es neki fio!gaI,:az mada-
rakís az fi házi íóueteleknckcs el meneteleknek ideiét 
rocgtudgíak.Az ember pedig az fi teremtŐícr nem rifi-
tcü vg mint kcUcne.Negícdík. Hog az ember kerefle 
az fi lelkének íduúíregef,az melírc az Etiangcrium igaz 
gar,csebbothít adatik, mdlíclaz böhnckbcczanatcíac 

2l4tih.g., cs az orok eletet az igírctek íerínt el vcfií F7.cn; m 
ranczolíiaazChriftus,hog az kcrcfnVnek mindent k . 
nck-.clutte az Iften oríagat cs az ü ígaflagK kcrcíTek,. 

Mert; 
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A Z EMBEI^ŐL* g^ 
Mert mi ha£nat ve£í az ember, ha ez világot meg nierí, 
es lelkében karc val, Ebbenís czak azok lehetnek lorgal 
matofok, az kiket az Iften az ö leikenek általa vonjon 
es indít,Az tőb hitetlenekpeníg,mínt az barmok,czak 
haflbknak £oIgaíhak,dé iuuendő eletekről el feletkefite 
nek.Ezekról mongía azBőlcz, hog eg az baromnak es 
embernek elete,mínt azok. el vefnek, vgí ezefcíselmul 
nak. Efféléknek gíakorta,iátokban forog ez morrdásíE-
gíel, ígial,az halai vtan nínczen femmi gíőniórfffeg, 
Öcodik,Hog az ember egiebeknek ha£nokra es eppfile-
tekre légien. Mert az. ember teremtetet az kózónfe-
ges tarfafagnakmeg.tartafara es fegítfegere, ErróTmon-
gía az Szent Pal; Senki ne kereíTe az mi óure, hanéaj mi 
mafe. Ehettek e£t meeg'azPóganBólczekís az terme-
fetnek tórueníeból, honnét az Cícerois a£t mondotta ; 
Nem czak magunknak lótettetunk, hanem az mi léte-
Ifinknek eggík regét hazánk, mafikat íöleínk,harmadi
kat barátink magoknak vefík. El fordítnak hat az fi í-
gaz vcgcket,az kik fenkínck nem hafinalnak, dé fokak-
jiak arranak.Hatodik. Hogí minden ember tiSteflfeges 
munkában híuatallía ferínt foglatos légien* Mert az L 
ílen az embert azelfo termefietbenis munkára rendele, 
es az efet vtan átok alat fciere vete, hogy az fi orczaíal 

, rak verítékénél enne az u kenieret* Erről mongía a z C 
ras,hog mint az madár ropülefre ígí az ember 

munkáik odafra teremtetet, 

F:< S. A Z ' 



J\ JLJ JU JD Jb JuXv, JSwOl./^ . 

^ t>Víií iígie^a^ irasban a% Lelef{ I 
P« Az telek,meli deákul ANIMA (beképpen vetetíc*' 
Elóüor az elo allateit?auagt az egezemberert>mint az E 
zechielnel mongia: Az rncli lelek vetkezik* az haliíon 

**j% * meg* AzIenrPalínteCébenísígí vetetik: Minden lelek 
jtyM*af. a z fcií^'birodílmök ala vettffök* MafodfoT íegfzí gia-

kp*ta az akaratot es ebben Iea6indulatokat*mínt aj Da-
..í/S/.ij* iiid k6ní5r6g:Ne agy engemet az en elleníegtmnek ki 

lcere^azaz, hog kíuanfagokat es akarattíokat be tol-
'cztk i Az Hieremiafnalís i& Sol az Iftcn: Ha JMoíes ei 
Sámuel en előttem állanak,nem IcSen nekem ez néphez 
telke.*, az, lo akaratom es keduem. Maliul, ígl vetc-

Jtííor.* fik; Az hioekfokafaganaíkegf líiie eseglclke vala* Ax 
iprf *• Eíaíafis igi tanít í Az éhezőnek elő hozzad az te lelke-

detyaz<az)kegies indulatodat* Harmadior* íbk helien ax 
j lelek eletet iegíez* mintazChríftus mondafaban; Az 
»i4íkrf. *° ^ c o r 1 2 ^ ,€ l Ice£ *!?£** ^z í uhokert*Mafutis ígt vete* 

tiki Nemde az lelek bőezfilctesbe, bogi nem mint az e~ 
tel r Negiedíer íegízí aa elö emberben való leftdlctet, 

t4&*YM$
 m*nc a s í n l$ mongíaí Az lelek, az az, az lélegzet benne 

"varion* ötodíórníha az lelek vetetik az holt teftert* 
mint az Moícs mongia: Az holtaknak kiken be ne mett 

f níctekaz az,holt tcíkkcnJK atodfe'or az okos lelket icg* 
%h mellicl cgíeb oktalan allatokat fellíöl halad* es azok 
talmeg valaítacifcf 
^ $Vlhxpda a^ Lelek í 
F* Iftentöl teremtetet lelki állat, hí az emberben letjo 
*K*tnek,.okoflagnak,akaratnak cs indulatoknak ícrsö o 

k% 



AZ L.EL&KK8E* $P* 
tuti es mifcoraz tefluf cl válik foha iöcg nem fral,hanetn~ 
az ki io,eletet,á ki gonoSitilctct ve£én,az5 cselekedeti1 

f erínt-Hog pedig az lelek teremtet állat légien, azNío< r 

fes meg ielentí,mikor afit ina Iiog azf&Idböl cjínakátot' 
Ádámban elo lelket fuallot, melliel az embert fel eppít-
te'tte,az fi.kep.ere, Meg valafitatifrazertez* az lílcní ter
meiéitől, es á mint nemelliek értettek, az Iften allatíiV 
nak nem reée, raeli fenkiueinem közöltethetik* fíanem 
az literinek Sep alkotmania,meIiben az fit hatalmának es 
Ifteni bolczefegenek íegíeít meg mutatta* Miből terem 
tettének pedig-az lelki allatoc, mind az Angtaloc* mind' 
az embernek lelke,az írás arról fémmít nem emlékezicí' 
Hog pedig az leieknek íifl&idöoallattíaes valofaga lé
giesebből meg bízoníttatík, högi az tettet eggiöt el ne* 
%ce§*.mint ez vtan az írásból meg eróíílttiök, 
j ^ t . Hány tulaidon/aga • ej ercie vagion 

a^hkkpeU 
IV Háromról emlekezík'az Clírifttis, mikor az torite- Tddtíbam} 
itek fummaíarol igi tanit:Szerefíed az te Vradat Iftene-
detteIUesiíaedboI> tellíes lelkedből es tellies értelmed 
bbU Elfő azert az clme,auag,az ertelemyaz ítílet es az o- • 
fco$kodas,meIHelazio cs azgonof kozot valutáit te§e# 
Ebez való az lelki efmeret,meli i termeiét tőrneníeból 
meg ittlt az igazat es az hamrttattes az-ío czelekedctert 
oruendefitetí'es bíf tattia a $íuet>az gonoicrt retteiitiEf t 
azlften be oltotta az lelekbcn,hogí ítílö bíró gíanant lé
gien minden cmberben,raínt az Cain ertí, Hogy azgyl-
koflag halálos b&n legíen> ez értelmet &' magara viéU cs • 
ebből az önnön feícre íentewíat monduan » igen 
megjfelemltk* Ez értelemből Jiarraaznakíbk fele tudó-

" BMniofó* 

http://fi.kep.ere


maniok, mcllieket emher okoflágaual megh foghat.Fit 
pedig az termeiét tudó b&liczek. az f&benheliheBtcttek, 
melí az embernek vgí mint igazgató fiouetneke* Mafik 
az lelek auagi az akarat, melí az ertelemtul mutattatot 
dolgokat auagi íauallia es köueti\auagi meg vetU mint 
a neki teczik,Ezek azért okai minden ío es gono§ czelc 
kedeteknek, Harmadik az f ifi, es az indulatok, melliek 
az elmének ítíleti ierint fel geriednek főképpen, níha. 
<5romre,níhabánatra, niha remenfegre, níha félelemre, 
irgalmaiXagra,irÍgifegre,haragra,gtö;Iüfegre,csegíeb ha 
íonlatos vakozafokra* Halna ennek ez,hog meg ereze 
az ember az leieknek tulaídonfagí menníre romlottak 
rneg-.es meníbol eggíeznék az Iftcn tórueníeuel, Ebból 
iarmazík azlábad akaratról való tudomani melíról ess 
vtan kel fiollaní, Ebból azis meg íelentetík, hogy noha 
az leiekben kölSmb fele tulaidonfagok es ..valtozafok 
vadnak,es az írás emlekezic okos 3 es vy leIekrol,mínd 
az által az emberben nem három, hanem czak egí terem 
cet lelek vagíom 

K^ Howut vagion azjckfaek eredeti ? 
F» Nchcz kerdes ez,melírül az bolczek kozot nag vi 
§alkodas yagíon: Mert nemellíck afit ertík, hog aa Ific 
teremti az lelket cs az magbot formaltatot teltben bo~ 
czattía. Némelliek pedigvg tanítanak,hog a termeíet 
nek kozónfegcs folíafa gérint, az lelkekísas iarmazaC 
bol lefinek*Ez kerdefl; az Auguftinus felben haggia, íc-

^ ' ^ x . mi bizoníos értelmet nem aduanrola, mikorigí fiol: 
'wJ"fp^ ,^ c m t 0^ o m a z- e n I e I^ c r a r a ! ' f c cPpcnif ic az cn teftem-

.'* •" ben* Mert en nem atram aít magamnak, tudgya az, á-
EÍCÍJI. fcí aianclef^°^a> hogy ha azcn'ArtíamboI vorre afta-

uagí mint az elío embernek vyat teremtet, Az bűlczíi 
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A% l E L S K u S l x f f 
ezent eroffití íilicn igeckcl;Mikeppcn te nem tudod,mi • 
nemö vton m ennien be az klek az te£leczkeben»míkor 
meg az nehefkes alloniallatnak halában vagíon* azon-* 
keppen nem tudót az Iflennek dolgait, á ki mindene* 
kec czeIeke!ík*Ez kettő kőzőt ilíendob alt vallaníjbog 
az t^emtes vtan az lelkek az farmazasbol lelnek, áini-
kepjpen minden teremtet allatoc laporodafanac modgía 
tartía+Ez értelem meg eröífittetík íllíen okokkal* EIÍ5 
vetetik az terme§etnek ko2?6nfeges folsaíabol i Minden 
altat hozza hafolatos nemet lfil,hat az emberis egíeb ok 
talán allatoknál aiab valót nem ífiL Ha pedig czak teft 
lármáznék ö tfile elet es leleknelkől* az egíeb allatoknál 
alab valót I§Ine, melí azcita^crf pieltoíaghoz nem ílte-
nek:Hat az egei ember, ífmeg'ege! embert !&I,oIHat, az 
ki teftbol es leiekből all, melínek trtám az Iften aídaíi 
bol vagion;Neuekcdgíetekes iaporodgíatok* Mafod-
for+Azfrasniloan tanít, hogíaz Adam fiakat ffiltaz fi 
haíbnlotoílagara,melliel az íe!entetík,hogí ollían embe
reket ífilc mint finőn maga. Mert az haíbnlatoffag ít ez 
helíen iegízi az emberi uemetimeli embernek nem ma-
dathatík az okos leleknelköl, honnét meg bízoníttatík, 
hogí az Aiamtul az emberi nemzet teftetfil letkeftfil h 
porodotJHarmadíonHalíten az lelkeket eíkoznelkíi 
boczattía az teftekben,auagi regen az teremtésben fot** 
xnalta azokat aaag mofhn vyonnan teremti* De az elfő 
röUhogí ecserfmínd (ok ezer lelkeket teremtet volna, 
jfemmí bizoníos írás nínczemhonet az ember ennek hi
telére nem köteles. Hz maíbdíkrol pedig Moíes vgy « 
nitihogf az Ittenmeg ífintaz teremtcftöl. Hat vyont.J 
nem teremti az Ie!kekct>hanem egicb nemeknek farina 
ssafa Icrint Iaporítia az^mbcrcketís^eftbcíiesJelek-

bca 



*4* A lELB&Xl5tf 
fce*Negíedsk*Ha efit nem valliuk az Iftenre megfen az 
feönnek oka cs eredetű Mert ha az Iften az telkeket vyo 
nan teremti az bűnnek meií fi bennek vagíon* oka le 
fen vagi az Iftent&U vagí az Sátántól vagí az teftöl De 
az Iften b&nős lelket nem teremt* Mert & tíSta es bfin-
nelcJérzoíe nem lehetJHogí pedig az Sátánnak kegíet-
I^hfege ala boczaffaaj ártatlan lelkeket,hogí fi tőle meg 
Cérte§teíTenek,az fi ígaflfaganak ellene vagíon* Az teft&t 
is pedig az lelek meg nem vndoki tathat ík, míert hogy 
az tefti állat az lelkit nem ílkthetufőt az bfinnek eredé* 
ti az leiektől yagíon,es az Mnnec fegíuere es eikoze a| 
tett+Hat ifikfeg af c vallani, hogi az lelket az Iften ne v-
yonnanaggía az emberben hanem ollían bfin&s ember 
lármázik az gí6kertfil* íz mínemfi fi maga, mind tette* 

ifilfu ben/mínd lelkében* Óc64f&ft S«* Danid az fi eredetiről 
c» f arraazaíarol ígi tanttílme en az alnokfagban f filetet* 
tetemes az en aníam bö nben fogadót engemet 4 Szol ít 
az egei emberr6l»az mínemfi romlót termefietben e* ví 
lagra iökttetík az efetne£ vtanna* Ez fogiatkozas pc» 
díg* á kiről emlékezik^ nem csak az tettben hanem ki-* 
*'iltkeppcaz klekben találtatik; Hat zh ertí, hogí min~ 
cleiieftöl fogna az ember az bfinben tfűlettetíoHatodic* 
hz bfinbol való fel eppfiles es az megh vy ulas az egei 

I04y.fr emberre nez,mínt az Chrittus mongía; Az ki vyonnan 
nem íúknntk víztől e$ IcIektÖUbe nem mehet az meni 
orf ágban* Az mi pedig az romlót termeiéiből vagi5» 
az vyítatík meg. Hat az ember tettttetfil es klkctt&Uz 
romlót termcSetbol S armazík* 

• • mfegtkmí 
' Km 
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AZ HLEKl tŐJV , f# 
F-' Az malik értelemre,,tudnia,íílíc, hog azTften tere-
cze az lelkeket, taialtatnac erőflegec az terraefetnecÉti* 
domaníaboles a §ent írasboU ELSŐ* Ha az felek ass 
embertől íarmazík,vag az magból, vag az f filőknefc lel 
ftekbol le£en.De az magból nem lehet* Mert az mi rot
hadandó állatból vagío-n halandó, mtltzz leiekhez jieiw 
iílipAz lelektül fera farmazhatík* Mert az.Ielekben íe-
mí állat f erínt való változás nem lehet, az meli kíuanía-
tíc valami vy nemnec ffiletefeben* Azért á lelec nem a» 
f armazasbol leien* hanem Iftentöl adatik* Erre alt kel 
felelni,hogí az leleknecíarmazala azokofCgnac ítíle-
ét felöl haladgía, de minekönc az Ifte rendelefehez kel 
magunkat tartananc, ki .az termeíetnec folíafat tartía 
meg,h^g az embert&1 ember iarmazzek* Ebben pedig 
meg az teftnec formalafatís nehéz meg érteni, nem hog 
az ember az> lelec Sarmazafanac modgíat tudhatna meg* 
Az mí azért az emberi stílét §erint lehetetlen, az IfteVi-
nec rendetefe fierint lehetfeges*MASODIK* AZacbaría 
íisígí tanít; Aziehoua az ki az egeket kíteríeStí, es 
az földet fimdallsa es az embernek lelket formaifia fi be-
neJ?4Mez ebben az Propheta az Iftennek elfó teremte* 
fere, raelíbol az fi czudaíatosbülczeíegeboUtz ember-
nec lelket teremtette, ygUn azon lelek lármázik azért 
moftaní$,aj melí el5§ör teretetet*czak hog ez I kfilomb 
feg, hogi ackor Iffen fuallottaaz emberre* mofhrnef* 
kőz által adattatikJH A R MA D1 IC Az L lobis íIliéit. 
valtaft tcícní Az te kezeid czínaltanak engemet, ese- * 
geflen formattanak, huflalesbfirret feíttt ha ital enge
met* F* Ez íemmikeppen nem illik ret* Mert íol az e-
gef embernek f ormahfaroUmeti noha elkoz aítaí vag;í5 
iaíndazáltal Iftennek t«lasdomtattík,jgy mínt|felfö 



96* AZ L B L R K R ^ L . 
©kmk>kínek ereienekül azalfo oknak czelekedeti el5 
nem mehetnek. De ít az kerdes arról vagíon,ha az Iften 
efikóínek&l adgía az lelket,auagi azattiak es aníak attal 
Iften czínallía annakokaert az egei embert, teftetöl ei 
lelkeft&l de efikózok attal. Az lob azért fioluan az Iften 
nek gonduifeleferSUki nem rekefiti az & Éötetefenek kö 
zel való okat,aj termeltet fierínt való Éarmazaft, Negie-

Uth.t*. díoAS*Palaz lftent lelkeknek Attíank mongia* HaC 
az lelkek Iftentöt adattatnak eikoznelk&l, F. Lelkek
nek Attianak mondatik az Iften, az vy teremtcfert, a-
uagi az lelki f&letefert. Mert ó§ue haíonlittía a teftí at
kákat azIftenneL Azok czak 'teftunkel birtanak, csaz 
6 akarattíok ierínt ídeíglen faníargottanak. Ez pedig 
lelkünknek tanítoia es attía: Hat ö neki az niomonifeg-
ban fockal inkab kel engednünk* 
K^ Hol vagion a%kkfyie\hclk a^ 

emhrben. 
V* Az termeiét tudó bolczek az lelket helíheS t«Ík UE. 
embernek feíeben» miért hogi az elmélkedés ebben va -
gíon,es méltónak ítiltck,hogí az böczülctesb regnek, ffi 
helí adattafTek* De az &, írás láttatik az lelket hclí hcGtet-
ni az f ifiben* Mert az leleknec czelekcdetit es iofiagít á 
liönck tulaídoníttíaí Ebben vagíon az Iftení tífttelct es 
feletem,az hit,azremenfeg,a? 6ereter,cs egíeb fele índu 

ft*»M>i*. latok,mínt a fJPal mongia; Szíuel hí§önk az ígaflagra* 
ifafffe.Kf. Mafutis igí §ot az írasjEznépnek íiuetauolí vagíon cn 

t&lcm. Ebből mongia azíras,hogi formaznac műidé" go-
dolatok»íok es gonoSok. Végezetre ez vgí mint az elet 
nek kut feícAhol azért az czclckedctek találtatnak, az 
okotis oc kel kerefniJNoha pedig bizoníos hciie vagíö 

az 



12 kleknek, mind az alul az tettnek minden reléire ki 
teriefti az ö ereiét* 

F* Regenten az aniafentegihazbammint moftanis ta* 
mattanak olí teuelgó emberek»kik afc hirdettek hog az 
lelek az tcftel tgíetemben meg hal, es az lelket czak az 
emberben teoo erőnek mondottak* De raeeg az poga-
„nok kozzölis»az kik íozanfcak voltának, mint az Socra* 
tes, Plató, Cicero es az többi vallottak aft* hogy az lel
kek halhatatfanok»raeIí értelem fi hozzatok hatot az ftt 
tíaktol es az Aegyptusbetfektftt,Ennek pedig meg erőt 
fkefere fok niloan való bízoníagok találtatnak* mellíek 
ef t allattíak* hogí az lelek az telinek halála vtanis megfi 
marad»es foha rothadás auagí változás ala nem vettetik* 
L A Chríftos mondafa igen erős bízonfag,míkor á tani- ^4ttt.t^ 
tuaniokat igi batorittia az kegíetlenek ellen; Ne fcllie-
tek azoktol*az kik az teftet meg 6lík>aj lelket pedig ne 
ölhetik meg^Ebben az leieknek esazteftnektnlaidon-
fagat ő§ue veti es f epén meg valaftía* az teftnek halán-
dofagot az leieknek pedig halhatatlaníagot tulaídonit-
ftan*De erre af t Felelik* az leieknek gükofl> hogí az lel-
ket meg nem ölhetik az ítSuendo Fel tamadafra* es orók 
életre nezucmínt &Palís mongía>hog moftan aztni ele thfa 
tönk el reitetet az IllcnbemEz fele okoskodás az Chri
ftus értelmére nem t!lik*Merc ebből aj köuctkozík»hog * 
ha az lelket meg nem ölhetik az ióucndu életre neztte* 
hat az tefterís eckeppen meg nem olhetnek^Mert annak 
is az életre fetketj|tamadm>es ebböl ez köuctkoznek* 
hogí az Chriftas méltatlan mondotta volna az teftet ha-
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hndoitak ícnm\A §* Palis az elemek cl reiteíeucl af t ta~ 
«íttía»Iiog ez rai tckellctcs díczofegűnknek meg idaía> 
az vtolfo mpra tartatik* Semmit azért az kleknek halá
láról nem etolekezík* Ahol az Iftenröl aSt mongta hogi 
mind á tcftet>uund as kiket cl vcíthctí az Gchennaban 
iol ot i s lelki hahlroí> raelíben as tett cs az lelek az fel 
támadás vtan meg maradnak az ű allattiokban, de az hí-
tctlcnfegert az őrók cletnck díczöfcgcboi kírekeftet-
nck>melírc nczutc mondatnak cl vélni es meg halni *Ma-

f M fodiktSz* Palis az fi lelket halhatatlannak lenni értette; 
mikor ígí Soloti Kattanok ki mcnni>cs as Chriftufíal cg 
gíut lenni* Az Görög ige ollaft íegk^nielí as ket egic-
fictkn es kíilumb teniieiccíi reínck egí mattul el valafa* 
Ezzda^;ientetik,hog miképpen az tettnek* &sonkef>» 
pen az leieknek bízói tíos allattía v*gton> es ez kettőt as 
Italai egímaftüt el lakai tía* honnét as halai nem egí eb, 
banem az leieknek az tettül meg valafiu As vtan hog I 
Chriftuflat eggific kíitati lenní,czzelis megh bizonittia* 
hog lelek lerint meg nem ML Az teft míg az halalbaxi 
vagion,azChriftustioznem megfen, hanem az földben 
temettetik es porra lefiení It pedig as lent Pal nem f ol I 
fel támadás vtan való allapatrol, hanem míngiaraft ez te 
ttí halai ymi az hűteket minemfi íutalom kötteti, titdiiía 
illilchog az^Chríftufla! eggifit lelnek* hog az fi faradíx* 

»4iir̂ l* go!<tulinegiu\fgodgianak*Harmadik»HafonIaf<'Sehe» 
aatnvgfi'őífetet tanainak peldaia, kttajChrittxisiHicn 
Sgcckcl biztat: Piiznn mondom neked* ina velem lel Pa-
radyíiiaban. Vz pedig nem az halai ÍI m as koporíb* ha* 
nem az pfíoni6rftí*guek helíc* az mellben as Miieknek 
lelkek az teílí hala! vtm vitettetenek*NegiedikJízit e* 
röffiti az Chríftusaz fi halálának ídcíeiii mikor ígí folí 
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• Attiam az te kezedben aíanlom az en lelkemet* kinek 
peldaíat kőuetuen az Sem Iftuanis leiket az Chriftafnac *4tfotX 
aianiotta*Az híueknck lelkek azért Ifte kezeben, azaz 
oltalmába es hatalmába á Chri íiuflat egífit vadnac es órö 
ke élnek* Ocódík, Az fent Ianofís lattia az fenteknek lel 
keket az oltár alaí?kík feier ^ruhában fel óltőztetuen e§t J^cgJ 
kíaltottakí Mikor aíaf hoí§ixz azofcon»az kik az mi vé
rünket az főidőn ki ontottak* Az oltár az Chriftos ér
demes aldozattía? valtfaga es gonduifelefe* Ás feíer rut 
ha-az írafnak £olafa-§erint> az őrömet es az bodogfagot 
iegizi> meliben az lelek niugodnak, varuauaz üentek 
"lámának el teltieíedefet* Ez bizonfagot ezzel akaríac . 
erőtlenne tenni, hogi á f+ lanos h&íqnlatoíTag ierint f oí? 
mint az Ábelnek vére mondattatic'kíaltanijgí az híuek 
nek lelkek es meg romlót eletekís az Vf hoz* kíalt> cs az 
Iften boGSut al & érettek^ az kegyetleneket meg böntet-
tienjaz hiueket meg dicz&ituen+Erre aSt kel feletni»hog 
fi magok ellen okoskodnak* Mert noha az Ábel vére ha 
fbnlatoflag ierint kíalt>mind az által bízoníos letele va-
gíon*HaíbnIatoskcppcn ha nz klek kíalt»?es varia az teft 
nek Sabadulaíat nem valami mulandó fiel, hanem bizoni 
os állatta vagton,mcli ötocke meg maradtHatodtk+ Aj 
Chriflus az Lazinnk cs az gazdagnak peldaiaban meg 
rautattía, az híueknck eslz'-kegfatlencknck allapattio-
kat ez vUagon>cs minemű kí menetelek legíen* Lazar~ 

* rol aít mongia, hog Abraharn kebelében vttettetet, az 
gazdag pokolban temettetem Ebben az Jelentetik, 
hog az §cntek az hifi Ábrahámmal cgí díczofegben vad 
eak, es az mim az életben az fi hitit kotictík, így az hu 
talombanis re£e íek* Az Lazar teft fierint .azföldben te
met teteti hat lelek ierint víttetet Abrahamjkíbclcbcn* 
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Ez pedig noha példa bcőed, mind az által Sepen tanít az 
ket rendbeli embereknek iótrendo allapattíok felöl az 
tettnek halála vtan, es meg íelenti hogí az lelkek az tc-

,,x* ftel egietemben el nem vetmek.Hetedík* Az fent Pcter 
az. ttík^t az leiektől meg valaitía, mikor ígí tanít í Tudó 

, r, hog rouid üdon le teSe ez Sátort, mint Scnt palísfoldt 
es romlandó háznak mongta az teftet, kinek romlafa v-
tanórScke való hazunk leien az egekben* Noha azert 
az Sátor meg rontatík,mind az által az lelek mind örö

kít, ke megmarad* Níolczadík. Szent Pal az földön lakó 
hiueket az fenteknek leikeckel egí tarfafagban helíhef-
tetí,mikor vgi tanít, hog as tökellctcs ígajaknac lelkek 
hez iarultunkí Ha azert az lelkek az teftel eggiüt el vef 
nenek,ü vélek cg gí ölekezetben nem lehetnének* Kí. 
Icnczedik* Az írás feddi az Saducaeufoknak velekede-
feket,kik aít vallotttak, hogí fem Angíal fem lelek nín-
czen. Mert ezek afit értettek hog az egefi ember el vef, 
as lelekís meg hal, es az teft fej nem támad* Tizedik* 

'r"** Rz Sent Péter tanitaíáis eh eruffití ki ait mongía, hogy 
az Chríftus leiekben cl menuen, az as, tanítuan es íntue" 
az fi leikenek altala,kí az Prophetakban voIt,i tomlöcz-
ben leuo telkeknek»kík Noe ideiében hitetlenek volta-
mk,prxdícalIot* Ahol alt íelenti, hogí az regi httetlc-
neknec íclkcc as ö halálok vtan, az tömloczbcn, az a«» 
az karhoaatban tartatnak* Honnét könetkőzik, hogy 

•ítat* m*nc* »su íoknak» mind az gonolokmk lelkek halhatatla 
nok* Tlzcncgicdik+AzBőlczísaz hiuek kikenek álla 
pattíarol ígi iolí As igazaknak lelkek az Iften kezeben 
vadnakies őket az halainak fclelmenem illeti* Emléke-
zíc pedig ítnem iöueudu allapattíokroI,raeIt lefien az i 
tÍletvtan»hanemielenvalorol»a mclibcn az jkkk vad

á v á 
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• nak míngíaraftaz tcftnek haialavtan/Tizcnkettodikf* ^ 
Maíutts az írás az embernek ket refet* es.annak kölőru. 
bezo tulaídonfagat fiepen meg valaftia czígeckcl; Meg 
ter a 2 por á főidben az minemft voít^az lelek pedig víS 
fa megfen az lfl:enhez,a ki a§t atta* Meliben meg íelen* 
tetik,hogt az teft ez okáén halandó, mert romlandó al- . 
latból teremtettem es annak termef étit köueti* Az lelek 
pedig ezokiert halhatatlan* mert nem veSendo állatból 
eppittecet, hanem az halhatatlan Iftentöl adattatot>hogÍ 
ezlenneazfib5tczeíegenek,fentfegenek es halhatatlan 
termef étinek hafcntatoflaga* Tizenharmadik* Az tób~ ff» -
bí kozot nem keí hatra hadní az 'Efdras bízonfagatís^kí 4# •* >r 

az derek irafnakíoliafa Serint Ülíen vállait telén í Az 
fold meg ag^ía az holtakat* az kik S benne aktinak* az 
tarhazák pedig megadgiac 12 lelkeket>melliec ö rcaíoc 
bizattanak* Ez tarhazákon mit kellícn érteni* az Chri~ j m t 
ftus tanitaíabol eiönkben vehettí&k: Az en Áttíamnac 
hazabam fok maradafira való hclíek padnak* 

F* Az kik az lelkeket halain akaríak vetni fok erőt
len okakat hoznak clfu es fűképpen az bűnnek termeié 
tít es az Iftennck igaflagat forgattuk* Első azért ez; Az 
Iften az emberre illteti b&ntetcft veteti Por vag es ví i - (j<^ 
fatcriasporbaii,Sz*Palís vg tanít>hog az bűnnek íbU fy$t$ 
gíaaz halai. Ascrt az leieknek is meg kel halni* lírrekö 
nitt az felelet, Mert aselíu bizonfagot kel értenünk az 
embernek halandó re£eruUaz tettről* melí fóidból vete- t 
tét estfmeg földe leien, mintáz DimMiscróuui* Ne bía 
satok az feíedelmekben ki megien n? íi lelkdes meg ter "1 -; 
az & fóUcbcíijass aas> mikor az lekk X1 eftul cl válik* <•» * J

k„ 
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attul nem taplattatik* az teft oilian földe leien mint az c 
lót volt az dfó teremteskor* Ebben azért & Danid á te-
ft&I meg vala&tía az lelket* Az mafodikra alt kei íckU 
«ii bog az lften fcníegetefc mcllict ad az tiltás melle, e$ 
á §* Pálnak mondafa az egei emberben be tellicfedik, de 
ig>hogi az leieknek es az teftnek halála meg vala£tafícc« 
Mert az tcft meg hal romiaiTai es változattal, minden tx 
ackenfeget le vetően* De az leiek meg hal nem allattia-
ban*hanem lelki életinek csbodogfaganak el vcfteícbe 
meli fok rezbol felíöi haladgia az teíU halak* Mas azért 
foliani az leieknek allattiaroh masvefiedelmerSl, mely 

Jfafo.' az órockc való halai; Mafodik az Bölcznck ira&bol íl-
lien bízonfagot hoznak elő* Ki tudgia ha az embernec 
lelke fel megiemes az baromnak telke ala f ah Mim az 
barmok el velnek»ig az emberek; Erre keiképpen felel 
hctfmk»ElöSotAz b6lcs tamaitía el&nkben az barom* 
hós? illendő embereknek ertelm<ket»kiknek hafok Ifte* 
nek*es az órók elet felöl való tndomant czofoliíak, fciti 
mit ne gondoiuan az Iftennek (an igiretiuel íem fente**, 

ffítlt * gctefiueUmint azDauhlbízonittia» Mond az bolond az 
ö 6kiében nínczen Iftcm Mafodik* Erthettíük cfic as cm 
béri elemek bízontalan csróuíd voltáról* es fok fele c-
fötleuíegeroUmeHiekrcnezue azember az baromhoz 
liafonHttator* cs ha az okoflagnak ítíletíre nczCmk az 

tfil&n kolCo allapat $erim»vg el vefi a$ ember mint az oktalan 
állat* üe niinckfinkazemhcrnek*it)urtid6 allapattíarot 
nem az teftnek itiletíbóh hanem az Iffcímck tgcfchól 
kel tudakoznunk* Hafonlatoskeppen az lobaz ö lelket 
mulandó ieluck mongia, nuiltet meg kel magiarazni 1 

**(*' ier íacah mondafabol: Micsoda az ti elettek ? Cxak pt^ 
ra, tutit kenés ideig tart* es íz van el cmcük* Nem iot 

l hat 



AZ L E L B K ^ Ő J U • Jöjt 
fiat az leieknek államáról, hanem az tefti életnek valto* 
zaűroles hirtelenfeggel valoelmulafaroh Atóbapro-v 
lek ellenuetefeket köníá léten ezekből meg ícttens* . 
" JL Hona memel\a^ kkeíj mmf{Vtmiia 

a^tejlúltl%ak^dna!{ l 
F. Sok viSSalkodaíbk voltának az élőt az leieknek he 
IieroI.NemelliekaSc aliattak bog aztőkelletesbodog-
íagban vadnak. Nemellítk pedig aíc mondottak, hogy 
az órők etetnek reieben es kezdetiben vadnak,esaz de 
írek díczófeget az fci támadás vtan vefík el* Ez Vtolfo 
rendbeliek az & értelmeket íok eróíTegeckel altattak* 
mellíek kozz&l ezek kínáltképpen Valók* El5f or az íet. 
Pal aít raongía* hog az Attíak mínalunknelköl élnem K*b'**] 
niertek az ígíreteket *melliet vg magíaraznak* hogy na 
Itinknelk&l azdiezofegben nem mennek be* Erről pe
dig aSt kel érteni^hog az S. Pal nem íol az lelkeknek aU 
lapattiaroUhanem őfiue hafonlitda az „őes vy teftamen- ' 
toaiot*es vg tanít* hogí az igiretek az kegíelemnek be&-
feges ki andaía felöl neaweltwftttenek be az Aidák
nak ideiekben* hanem azoknak ,*aegadafa azChriftuf-
nak ideiére h:ilaSt»tot,mmt az Ohríftus mondotta; $0k 
kíraliok c$ Prophetak ktuantak látni az mellieket ti lat-
tok.de nem latbartak^Mafodík, A 6. Péter vgí tanít* hog 
zz hítiokiick íduöfTegcket meg as Angialokis kutaníak ,-plft'**« 
latos* Honnét cSt hozzak k?\ hog ha az tökelletes díqo 
íegbenaz Antalok nem mehetnek* hat az lelkec inkab 
nem futhatnak* Ez feni ío okoskodás* Mi re az tient Pé
ter £ot az Euangeliumnakesaz Chrííhis or§3ganak ki 
tcriedeíeröl minden népekre, naclirul az Proj-ln tak re
gen iomuáUttmkf Eíc pedig as Angialokis nag orom 
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mel kíuanttk Ütni, vgi mint ülicn titkos dojgot, kíc fia 
eg bünus embernek meg tercíien órölnek, foakal inkab 
ez világnak íduullegen* Harmadik* Kz ChriftufroUís 
tSt merik mondani, hog nincsen az tokcllctcs dícjcfeg 
ben,micrt hog vílag végezetik az ű hiuciben lenned e$ 
terhet viíeUHonnet ez konetkoznek) hog az lelkek Cm 
ezenek az derek életnek hetícn*Erre afit kel felelnUiog 
aztiftnekviíeiefe femraítaz Chriíhts dícsofegf bul It 
nem von§on, hanem inkab ait bízonittia, mint az Kirítt 
nak az oriagra való gondui&leíe, meg nem, kiíTcbiti az 
ö mcltoíagat,hanem inkab öregbíti, Áz írás pedig niU 
iian mongia? hogazChriftus be ment az 6 Aidának áu 
czofegcbcxn Negicdik* AzChriftusazitilct napiann;ö 
gía cít: lőnétek el en Attiamnak áldottai bírtatok az or 
fagot«Hat aztlótcl nem vettek as dtcas&fcget* Errolii 
vgkelerteníf bogi az ChrífttisiolazdkzSfegnck t6-
kdletcfleg*r&I» mell Itf t̂ azvtolfo napon a* leiekben 
cs az tettben* Enr&l K> t Iliién itiletet kel tenn!>hogi 
mind az ket értelemig 1̂1*8 valami fogiaitkozas«Mcrc 
tz írás az menníorf ai; e , ^ okol közét* nem címer hat 
madíkauagínegtcdil "' /'• tfötvgtanithogi azkílií* 
fen az halaiból életre ru ^ti% Mikor azért kcrdct&nk, 
hol vadnak az lelkek,á*t fc!cIIífik,hogi azhiaeknek IcL 
kek az Chríftufíal vadnak* ít immár élőnkben kel vr mu 
nönc,hogazhíuck azChriftufla! mondatnak egj[;ffit le-
ni\haromkeppcn*El6iiör ít ez víSa^onazCfiríílníTíil va 
gíunkaz hitnek általa, míntíent P;tl mondta»hogy 33 
Chriíhts lakozik az mi fiiueínkbni az hírnek általa. M* 
íodfior,vagíunk ö vele leiek hrtnt mint fi* Ihí tanít jKi-
uanok meg vaíni»csaz Chrifhifljl Imm\ mellűt kel ér
teni, mind az bcliról, mind az dicsoícgnck ukfüh 

Hír 
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Harmadlor Iclfink u vele tcftünk cs lelkűnk íerínr, 
mind az helíre, mind az tokelletes diczőffegre mzixel 
mint fent Paí bízonittía :/Ragattatunk ö eleiben az eg- '-^S^ 
ben, es eckeppenmíndenkoraz Vrral eggiÖtlcíönk, 
Summa ez,hogí az fenteknek lelkek az helíre ngzjje, a* 
órók életben eggíőt vadnak az Chríftuíraí^íG alíapat-
ra nezue pedig,meeg ez vtan tekelletesb díczöfegek Ic 
fen.mikor az teftet fel tamaftia az földből, es az fi diciS 
íeges teftehez hafonlatoflá teíú Az díczofegnek azért 
tokelleteíftge leien az tettben es az leiekben, mikor as 
ChríftusazhiueketazöAttianak be aíanlía es Iften le
ien minden mindenekben, Eft ilíien példából kfinnieb 
meg ertem/Az valafektralFaV C o r o b m t S e l o ^ " " 
JS azon orf ágnak órSkfegeben vagíon. De mikor az Co 
romt az orSag akarattiabol feíeben tefík, az fi díczofe-
gí es kíralí birodalma tekelletesb leien, noha az vtan-í$ 
vgían azon orSágot bíría:Igi az híueknek lelkek .nem 
budofnak az őrók elet kíuöl, hanem abban íelen vadnak 
de az bodogfag meg tekelletesb leScn azteftnek felta-
madafa vtan. Mas azert az lelkeknek hclickról follant, 
raasallapattiokrol értekezni, nKÍÍictaz kérdésben íol 
meg kel valaficani, Tonabba az í-is hafonlatoflág Serínt 
fockeppen neuezí az lelkeknek nelíet,níha Iften kezz~ 
nek,níhaoltanuk,niha Ábrahám kebelének »níha Pára-
dyfuíhak, es vgían azont harmadik eghnek 

i(: Igazan vaUkk a^apijlacéog axjd-
kek limbusban csTurgatoriumban menned 
F. Az Papíftac as Lymbtift valami bízoníos helynec 
mondottak az pokol es az mcmiioríag közöt>ah: . * me 
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mentenek az attsaknak lelkek azCbriftnselíőueteli e-" 
16c ki mikor az vakíagnak arrat meg fizette es fel táma
dót volna* az híuekncjc jelkeket fi jmagaual egietemben 
fel*vitte i díczőfegbe«ÉSt pedig^zzel^roíFítettek )|ögí 
azChríffcusaz mennioréagnak kapuíac az fi áldozatta 
ml nította mcg,es nitert hogi ez nem ment volt veghej 
az atttaknak ideieben,az & lelkckis az őrök életnek he-
Ifereneminthattauak* De ezigeneröcelen oko$koda§# 
Mert az^őnendö áldozatnak ereíe az ígíret Serinc fi re
átok el hatot* csokis az örökfegben reiefek vo!tanak# 
Eít bízoníttia az fent Pa!*míkor vgí tanít* hogi az Chrí 
(tus által meg engefteltettenek azmelliek az földen ef 
az egekben vadnak,' Az földieken az elő fenteket ertí* 
Az egekben leuők pedig azok, az kik azCbrtftus teft* 
bm való meg icleneícnek előtte kr multának ez világ
ból, e$ ímmar az fi telkekben* Ly Hibásban* hanem az e* 
gckben vadnak, honnét m irafis alt ielentú hogi az La
zát Ábrahámnak kebeledben vitetett ez pedig az dícző-
fegaz mellict mindenek biraudok valakik' Ábrahám* 
nak hitit kőnetí k+ Az Ptirjgatotíumot valami líitíto le
nek mongfak,melíhcn az lelkek az tefh halai vtan vitet 
nek, hog as bfin rótok Ic egetetften Iffcen eleiben tiftan 
mehcflenck.ftzokacrt lelek valcíagofís redeltcnrkJiogi 
az mife mondás által azkenbotmeg j&abadulhafianak* 

lm.* Hogi ez hamis vélekedés légien, az derek ints meg bíjo 
nittía,Mert aj Chrííhis vgí tanítshogí az ki fi benne hí-
len az halaiból életre megien, AzChridufls lelket 
az Attíanak aíantía, cs az tolnait aszal Hfratría. hat*y 
vdeleíienParadyfusban.HonnctazfJ* HTuanis koníü-

Mlw.r. ros* r^t mondáim Vram Icííis ved hozzad as f n lolkc-
Thilu mcu s r> pa | f , kiüm y m u I n í C | zzChriííoíraí cggiúf ti 
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ttu Rz meli íraíbkat pedig erre vontának* jTemmikeppe 
rca nem illenek* Elsóaz f• Danid koníőrgefe: Az mely 
íégekbol kiáltottam te hozzad* De erre alt kel felelni? Í/2/.IÍ; 
hogí az nielifegek az fok fele niomoru(agok9meliekben 
az Danid be merőit volt ázö eledben* Nem lol azért ha 
Ma vmn való kinniairol, hanem arról az mellíet fentie
det ít ez világom Mafodior az Zacharías mondaíac ho* 
S£zakeló:Kiboczattara az te foglíaídataz kutbol, a% 
kiben nem vala víz, It ez helien az kut nem egíeb* ha
nem aztómlőczesaz ehfeg^meiíbol az nep meg iabadí 
tatot az u teftamentoraanak. vére által auagy az Iftennek 
fogadafaert,meli az kfilío aldozatöckat meg croffittetet 
hogí az lelki esChríftusaltai való iabadulafnak emle-' - ' 
keiteto bí zonfaga lenne* Harmadik, K Sz* Pal monda* 
fatís erre vonfiak: Az kinek munkaía el égettetik, kart 
val> ö maga pedig meg tartatik. De vgi mint á töj-altaU 
it ez helien az t&son kel érteni az § Jeleknek világofito 
cs eme§to ereiét az igenek igaz értelme által* Mert az If 
tennék vezérlő lelke, az hamis vélekedett: meg eme£ti> 
itíínt az tűz az pozdoríat>es meg vilagofitcia az ember- ; 
nek fotet elmeíetihogi az előbbi teueligefet hatra vetne 
cs abban vgi mint kart valuan, aí írás Scrint igaz értel
met köttethettem Egíeb bélieken pedig az t&z giakora 
íegízí az niomorufagokat>mellieckel íften az hitet pro 
ballía,tifrf nt á Danid mongía í K tözön es 4 vizejtltal me-
tfink*Nfcgtcdik, AChriííus mondaíatíteerre akaríak v5-
ní: Ki ne meg addí g 6nat» míg ne meg fizecz mind egy 
fillíeríg; DcTá Chriftns hafölatoflag Serint fioL Mert mi 
keppenazkegíetleuadoft azVr ki nemboczattía as 
tomloczbol mí^ ne meg fizetődé ebből nem kouetke-
aik hogy megh fízetheffen % Így az Iftcn-ís az tóm-

lecsót 
1 „ 



tócsreesax kárhozatra veti a$c» íz kí felebaráttíanak 
vetket meg nem boczattia%ahol az ember mind örőcke 
fizet az büntetés által* de mind az attal íbha eleget nem 
fizethet* csezokaert meg nemíabidulhat* 
!(• Á^Ltfk egil\teflböl mehetnek 

ma/iiJjanl 
1P# Az Pythagoras regenten vgí tanítón hogy mikor 
az kikek az teából ki mutnak iímeg m« emberben, a-
trag meg oktalan allatokbanis mennek* Ez vélekedés el 
hatot volt az Sidok kózibenis* honnét az Heródes aít 
itilte mikor az Chrifhisczudakit temte» hogi azkeref ~ 
telő Linos lelke válna benne* D*: hog ez hamis értelem 
legíeiviz felül való bizonftgok megh leterítik* mellié k 
atfteröíficik, hog íz lelkeknek az fi erdemek frrimb?* 
somos hdiek cs allapattfok vagíon nem bttdofnak ítm 
in is tettben nem mennek. Ahol pedig 12 írás vgy tanít 
hog Iliiéinek lelke Elífensbati cs Ianosban volff mm m 
leieknek allattarot SoU hanem asatandekoknakhaíbi^-
luoflTigaro!* Mert az minemű eroc$az tanításban való 
ínrjSjLIofig voltazlllíesben* vgian azonauag hafonlacoi 
aimdck taUlcarot azlanosba'nts* 

hahlvtanl 
E Nemeffíefc tulajdonítanak az leieknek vafam í fiola 
e* mell atmor* az meliben ningotfnak vgy mint erzr-
kenfegnetkfilas tettnek fel famadaíiíjjlaih DeeníJ ic** 
uídetlen ntirkel rrtení» mikor az ints azhohaknak af-
nmr rnfaidonir* ne az lelkekről 1 rrerik íz kik nem afuí*. 
iiifiiíit 11115,1b őrölnek cs variak á tettnek ki tarnadaíitV 

IWKttl 



AZ LEL E 1^,6L# IQ£# 
hanem az teflxol az ki el zluUk* az az^meg níflgfiík t% 5 
f aratfagatul es remeofeg alat tartatik* hogy meg ífiQen-
dobén feí ferken es ki ifi íz fi agías hazából* Mint á Da~ , 
nfcl magiarazza ezigeckel: Sokan azokközz5lazkic ' 
alufinak az földnek porában fel ferkenndk,nemelliek az 
díczöfegre, nemellíek pedig Szgialazatra;" Ahol pedig 
az írás affc ielerxtiYhogy az hítiek auag az fi lelkek níu-
go£nak>eíf nem az alomról kel érteni* hanem auags bo~ 
dög aUapatrol9meIiben ez világi keíerfiíegtfil megme-
nekedueri czendeílegben es örömben vadnak* auagí az 
ntughatatlanfagtul való meglfineírol? mellben neheze 

variak az kegíetleneken való bo§M allaft,es az fen
tek fámának be tellíeíedefet* 

JTJL JLé I v!) X JD ÍN IN Jw XV. j f \ 

brazattiaroL 
/£• Hanikpptnvttetik a%lften abra%attia -

afimtirjsbani 
F/ Haroaikcppcn. Elufioraz Chrifhisazlftcnncfc ter 
mcSct Seri ne való abrazattiatmind az Iftcníegnck tellíc- &£*•** 
(Tegcrcmind az közben íarafnak tíf ti re nczuc* Mert az 
Iftcnnek ío kedwc es el titkolt akarattia u benne íelentc 
tik meg* mint íLIanos bizouittia: AsFiukíaz Attía~l<wa* 
nak kehekbe varion, ö íelentette mcj> uunckfmk. Mert c#*« 
&a? láthatatlan lftcmickkcpc> cs aüattiaxrjk ki mecset 

ábra-



flOi A% XSTENHEC 
, abrasittía* Ez iegyzesben az Ifftcn abrasattist ftmmi 

# A teremtet aUatxukxicmtuIaidoniwttik, az Chriftus kíu-
ííUMifociSoraa Iftennck abrazattia, az mekoíag es az 

CM.*. birodalom> melliet Iften adót az embernek, minden te
remtet allatokonJiogi ezeken vralkodnek es mindence 

Krc/.x- ^ £ ^ € felnenek,es neki folgalnanak, mint as Bolcz ma-
"' '*** gíarazza,fírfíatcsa£$oniaHatot teremte az ü kepére, cs 

atta nektek hog félne tulok minden tcflesvralkodna-
xiak az vadakon es az madarokon* Ez értelemben mon* 
gin az f*Pa!» hog azfirfiti lilén abrazartiara teremte-
tct,az aíSoni állat pedig az firfiunak diczőftcge+Mert aj 
lfteazaígoníallatnak felette magaitatta az firfiat* csl-
ftennek kepét „vífeíi az birodalomra nezue* I* JDaOídís 

íjp/a, erro! énekli; Di czoíegget esckeflfeggel megCoronaft* 
tad Otet# Vralkottatod az te kezelnek alkotmanian; 

aU JVtendcncfcct iabai ala vetettel* Harmadf or> á mint f JPal 
f|/-f/T4 tanít* az Iften abrazattiay az termeiét Serint való f ent-

feg es f gairig*melirc az első allapatban az ember terem-
tetet voít»hogmint e | elő tfikórbenazIftennck diezo-
íegemrg jelentetnek*-

F* A r. embernek lelkében csennek minden retfeibem 
elmeíulnMiíUkarattiabaniinduIatibanies czelekcdetibcm 
Mert az iítcn zz ember elmeieben oltotta vafa az ö igaz 

. ef!nereiír» minden hulcjeíéggel es értelemmel meg eke 
Ikette vaht eatouablu azetnbernek akararria engedhet 
vahlílennelcmijidenindtílari tíík:űt valanak> es csele
kedeti az Iftennec rorueníetni egieznek valajízerr mo 

f if ̂  gia az boícz, Hfc tudotnjiofr 2:; embert éppen reremret 
t^azlflviu Touabbaczabrazatnakrel/eitelo t-ainlalíi* 



az £, Palíllien ígeckel;Öltözzetek fel az vy embert az 
ki Iften éerínt teremtettet, ígaíTagban es valofagos áent 
fegben, Ebből azért meg íelentetík, hogí az Iften ábra-
zatt ía,nem az teft,fem az tfeleknek allattía, hanem az le-
leknek íofagi es íok fele ekeflegí, az Iftení efmeret,boL 
czefeg,artatlaníag es halhatatlanfag, mellíeckel az em
ber fel epitetet,eskőzelbíarult azlftenhez, minden e-
gieb teremtet allatoknál, Sz, Pal azért kettőben helihef 
mi. Eggík az £entfeg,melí az elfő tablat, az Iften ígaj ií 
meredt, tííteletit es felelmet be foglalíía* Mafík az ígaf-
fag meli az mafodík tábla f érint való engedelem, 
K^ léMifyppen romlót meg a% Iftwm\ a-

hm%atűa a% emberben / 
F» Az efetnek általa minden ekeffegtül meg fo£tattec 
az ember. Mert ímmar az embernek elmeiében tudatli-
%esnagKctetfegvagion,az Iftent&I el idegenedet, es 
az ember íi neki ellenfcg,mindcn gondolattíaaz gonof Gen,s„ 
fagra haílando, es minden ígíektsetí zz Iftennek tSrue-
nieuel ellenkeznek: Süt az bűnben meg holt az balalbS 
es az karhozatban be merült, Eítracg bizonieda az Éh *•$*• 
Pali Mínnnian S&kölködnck az Iftennek díczőfegenel 
köl,ninczenazkí értelmes volna, minniaian el hantot- ^m^ 
lottrtnak, es halontalanocka lőttének, 

ELLENVETÉS. 
'A^rophetanala^í{lc^mon^h(^ia^fiu^h^ 
mm vifcli ti%jtttia}iai\ ahwkfagat* Hat Ádám

nak vctly mi rcank mchatlan %alht! 
F, Kct fele az vetek: Ás eggik kü2o:ifeges,nidíbcn l 

flílír 



•Ity AZ ISTENNEK* 
fiacnak rcSek vagíon az attíackal* es ennek terhet egia-

" ránt fienucdik, AzAdam vetkeísket okaert fiailot re
ánk* EloSor, mert az Adam az egei embert nemzetnek 
vg mint gífikere? es míert bog gonoi faua löt 9 gonotf 
gt ömotqet keí tei€teni,mint i éj?zl magímzza: Eg cm 

Hjw4jf.|. ber által ifit be a bfin ez világra es az bíin által az hala!, 
csez mindenekre el hatott míerc bog minniaian vetkef 

.'tenektAnnakvtannaazAdSoli iofagotvefitet elmei jr 
az fiakatís illettéi Azért immár nem czak magatnl vef -
cetté eUhanem egienlókeppen mí tfi!finkis,Maíbdtk ve^ 
tek kíoaltkeppen való, meliben az fiúnak ninczen rcf c 
az fi attiaua!,es ennek terhet nem viíeli az fin, mert czak 
annak aj leieknek kel meg halni a ki vcckezícErrSl $ol 

• , ítez helíénazEzechíeKVgianezenról azmafodík pa» 
tanczolattíanak magíarazattíaban leien emlékezete 

t\* <éMic%$da okg vagíon a% e/ütnek! 
F# Az írás ket okait ielentí+Elfó az ördögnek írrigífc 
ge mint az Bölcz mongía?hogí az halai az ördögnek i~ 

w^< .̂«. tigifegealtaliötbeez világban* Ezokaert mongía az 
ChriftuSíhogaz ordog eleitől fogCta gilkos vo!t»es az u 
gafTagban meg nem maradót, Miíodik oka az mi elío 
fifileinknck £abadakarattíok,azkik híttenek esengette 
nck az ördögnek kefertetínek; 

ELLENVETÉS. 
Jp^Sfybadakfrat oka a^jctmkA^liahad a~ 
karainak fenig Ifién okát Hat cchppcn Jjlm 

léén oka a^ejctnek* 
P« Azlflen nem azért atta az embernek az f ribaclfa-



A'B^,AZATTIA1101»« ' '" 11% 
gotifiog azzal goiiofiul elne^haneni hogy akarattía fc» 
rínt íokedjeoot engedne az teremtőnek , mint példa*, 
iiak okaercaz arth bízza az ö kenczet az fiára* hogi alt 
íaporiczies oltalmtzza, hog immár abból tobzódik ne 
az arcíatul vígionJianem finnen magától; !gí a2 efót-is 
nem az Iíleiu&l vagion, ( mert az búunek oka né lehet) 
hanem az ördögtől es az embernek fiabad akaratrfatul 
§armazoc* De itaz emberi okoíTHg touab megfen* es :ét 
kérdi,míert nem teremtette Iften az embert) .hogy el ne 
eshetnek f Ebben az emberi elmélkedés allion hatra es 
menníen elö az Iftennek titkos tanacza* ki vgí rendelte 
volt az iuuendö efetre nezue*' hogi az hiuekben kegiel-
mefleget* az haragnac edeniben ígaíFagat ielecene meg*J 

K^ éMikppm (ppitteticJda^l[knml\a- . 
bm\attia a% emberben l 

P* Az §ent Pal erre a£t feleli Jiogy mi az Vrnak lelke 
által azon ábrázatra eppirtetönk fel diczöfegröl diczo- x< 

Hegre, az az, naponkent az Iften az hiuekben it ez vila. 
gon re6 Serint helíere allattíaaz vtan penig az ífmendö 
életben tökellcteflfeggel fel eppid* hogi az eíetnekíoln 
az emberben helíe ne lehelTem 

f\* <i9Vlic%pda olw\adnaka%/fimábra-
^attumak/vlcppitefmk / 

p» Eísö azlfteunrk kegídraeesío volta* mint §*Pal 
tanít ez ígeckcl: Fel öltöttetek rs vy embert>az ki meg 
vytattk az iímeret altat annak abrazattia Serinr aki iV 
tet íeremtetre, JVhfodSor érdemlő oka az Ghrifhifnak 
engeirefo áldozattól kiben íz Iftennek keduesfiai lőt
tének as valaítouakj-larmadik oka, i éf teleknek meg fi 

H ?yca« 



I.tfM-

ltft Á Z Í S T E N N I C , ' 
vytaíá, kíucl minket az Iftcn finon magának foglal, N"c 
gied§er ének külfó eikóze az Iftc ígeíe,mint §,Pcter m5 
gia,bogi vionnan i&lcttetunk aj elő [Iftcnek ígete által,' 
Vtolior ennek vege kettó*Eggik az Iften kcgíclmcnec 

tfielf1- díczireti* Mafik hog fientfegbé cs tígafiagban íaríunk ö 
Uc'i' el&ttcEbbol azért az írás foc fele intefeket hoz ki, amel 

líec á keresnem életre néznek* Mert az híuek az telki 
vyutas vtan^Iftennek kepet vííelík, az raeníre az ü íoii 
ginak kouetői, hog ez altat Iftcn fíainac efiriertcfienec*. 

AZSzABAD 
akaratról* 

JL <^h4k?^da a^ Szabad akarat I 
K Aaíonakes gonoínak meg valaStafa, es míná m 
kettőnek iabadfagbol valokőuetefeJEz: ígebotfi íerint 
az írásban nem taíattatík> hanem ez világi bölcseknek 
tanitafibol vetetet^kíc aziduöflegnec vtarol íemmit i*c 
ertettenek* Icdzí pedig az ember elmeiének ítíleti^ cs 
az akaratnak ezzel való cgíezcfet, mert az címében ol-
tatot termeíetnck törucnic meg iel'entí> mi legícn as ío 
cs i gono£> es ars aftal az akarat inditatík* vagí az ionafc 
valafitafara* es cit ntue^ík dicsírctes czelekedetnck* 
vagíazgonolmak kouetcfere es a§t hííak veteknek, 

J^ Vagionc a% emberben a ftkjlabai ahprat! 
1% Az emberitek akarattiat kétfelé dologban veti a* 
írás clonkbcn*Mert ueiuelj dolgok kutíuc cs az okofftg 



ÁÉ SZABAD I K A Í A T ^ L , néi 
bo! meg mlcetnek es meg efraenetnek, Nemelliek pe-
nig lelkíek,?mellíeket azokoflag meg ríem Foghat,.ha- ,'Cor'8' 
nem merő bolondfagnak iceí* 
1^ Vagiom hat a^emkrne\ valami(lohad 

akarattia azj\ülfó dologban. 
$% Az írás talaídonit az embernek meg az meg fente-
ló leleknelkulís valami érteimet es akaratot,azokban az 
dolgokban á mellíeket okoíTagaual meg foghat, de meg 
íttís az Iílennek gondüífelefe íar elől Ék bízonittia Sec 
PaüAzPoganocvgímondtermefiet íerínt czelekedík ^mátt^t 
azokat a melliek az töruenben vadnak, Mafuttís penig nilh 
a£t mongía, hogy fegihetetlen volt,aztőruennek igafla 
gaJerínt. 
K^ <*fpvlií rt mongia hat a^ Icremias t Tudom 
Vram hogy nmeden a%embemel\a^ü vta* ts ImmA*' 

Jénhnekninc^hat almában hogy a%ü vtait iga^ 

F* Az Iercmias §oI amaz felfő okról az literinek gond 
uifclcferól, kínel az Itten bír mindeneket az ö tanacz* 
ferínccsgíakortaraegtartofitattia az embernek akarat 
tíat es ígiekezetít. De mind az által ezzel nem rontía' el 
az*embernck kfilsS ereiet, esíabadakarattiac vgí mint 
alfo okot* 

K: Vagionc a* Iclkf dologban valami 
líabad akarattia^? 

F. Az íras ketkrppen veti az embert elünkbenjElofor 
i nxagafaan^auagi íz romlót termeictben, cs ha cckepp? 

H í " " goo* 



117*' AZ SZABAD* 
' • gondolliuk meg az embert»aSt mondom hogí femmí %% 

bad akaraitía ninczerr Mert az Sabad akaratnak Cemmí 
okai & benne nem találtatnak, Mafodior veti élőnkben 
azkegielemre nez'ueaz vyonnan való ffiletes vtaruTo 
uabba*mtkor az Sabad akaratról Éolunk, erről vagion a 
kerdes>hat az ember-*magatul engedhet az Iften páran, 
czolatinak>esiia vagion ereié az literihez való meg te -

• refre,ha a lelkieket valami rezbol értheti* akarhatna ei 
meg czelekedheti* 
jL ' $vHcgpda okai vadnak ap^ Szabad 

agarat naí^í 
F* Elfő az elmének es az értelemnek cpfege*M tfodik az 
akaratuac cgedelmpfege* Harmadik az erónec elegftge#. 

. /Q (Bi%$mc${meg hogy e^cc a^cmbeibm 
nem találtatnád 

:¥• Vgían azon bizonfagok tartoznak ídets az mellié* 
ket az Iften abrazatttanak megromlafaban elö iamlaU-
titnk- Miért hogí az Iften abrazattia eredeti e$ kur feie 
volt az Síbad akaratnak. Elfő rendbeli bizoníagok ab't 

. croffítikthogt â  embernek elmeit a; lelkiekben meij ía 
tetfilt^íemmi értelme, es igaz itileti ninczen azok felöl 
az melliek néznének Iftennek iímeretire* esaz íi tulai* 
don iduóílegere* mint §>Pal niluan tanít ez igcckcl. Az 
lelkes ember r tudnia illik )azkí czak azokoscselolr*. 
lekrfil viíeltetik,es az Iften lelkétől megnem vihgofita 
tot) meg nem foghattia azokat* az mellíek azlfJen Ivl-
keies mert ö neki botondfignak teczenek, rs meg fent 
errheti*míert hog lelek ierinr itelrcrnekmeg* m* fi n\5 
daflal az emberi b&tczcfcgetct rontiacs ki uk^iv az 

telkiek* 



AKARATIBÓL* S!gé 

felkiefcnekefmeretí ben. Honntt afitís íelentMiogíaz L 
fte.itez világnak bofczeíeget meg bolondította; Vgyari 
czent bcfifeggel erőífiti az Romában irt leueichen, a- '*$**** 
hol kozönfeggel vgí unit mindenekről* hogi ninczeh 
czak eggís az ki értene* es á mini mafuttis tanit,az teft- R&ntn.* 
nek értelme az lfí:ennekelIenfege»Erre nézet azChri-
ftufis mondani: Senki nem efmeri az Atttat, hanem m «. ' 
czak az finnes az kinek aj fin megakarta íelétem\es íeki 
nem mehet az fiúhoz, hanem ha az Attta vonf a ücet* 
Annak felerce az Apoftol fok helíeken émlekezíc* hogi 
az élőt az híuek fótetfegben tartanak, es elmetekben If-
tentölel idegenfiltenek* Ezekből azerc esíbe halonla
tos írafokbol meg íelentetík,hogí az ember az fi elmése £Fc,4^e 

nek cleílegeuel es okolTtganat annira nem ínthat az lel* 
kteknek ercclmere.hogí meg inkab el bolondol, cs az fi 
gondolatiban el fogiatkozuan, femmuie leien* Mafod-
f or. Az iras el rontíi az .embernek akarattíat es minden 
indulatitaz lelki dolgoknak valaítafaban es kouetefe-
ben,míert hogi miniének el haniatlottanakves uretocke 
lettének es f fikulkodnek minniaían az Iften diezóflege tym 
ncküUSot i mint az Propheta tanít: Míg az mi lelkfink 1:f4«0* 
nek pafitonhoz nem teritetfink, ollíanok vagíank mint 
az el teaelícdet úihok,íotgaluan az tértnek gonoi indu
lati nak* Végezetre az meg veiét elméből es akaratbot 
fok gonoi czelekedetek ihrmasnak azelíoes azmafb* 
dik tábla ellen* melliekben az tefli emberek míg az íó* 
tetfegben vadnak igen gíóníórkudnek* Mind ezeknek 
felette §. Pal az embernek allaparttarol aft hirdeti,heg 
mindenek az bfinhen meg holtának, es ezzel minden e- n ^ t t 
tőnket az meg tereselót ronda* miért hogy az holr-

, nakícmerteline>fcniindalacria,fcm cselekedeti nem le-
H | Jictt 
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ít9, Az S Z A B A D 
h tcM'n i ezeket egí bizonfagbaa be fogtatlía í Valink 
míís regenten efitelenek,engedctlenck»teuelig6k f olgal 
wan fok fett kíuanfagokrfak es giőnior&tegeknek etuert 
gonoíítgban es trrigiíegbcn>eggmk az malinkat gíóloU 
csen* Eg fummaban azért meg íelentí minemű légien 2z 
cmberazufaíat termesedben esaít íemmikeppenelne 
valcozuthattia»mig nem az igenek es az Iften lelkencc 
általa meg vilagoficcattk az lelki es tduoíTcges^ dolgoké 
n*k címeredre* 

ELS6 ELLENVETÉS. 
, ^ ^Q^m Cbríjlm a%t mogta; Menmjkr akaralac \ 

m tégedet o^ue giüiterihde mm akarni. Hat a^ 
emkrmk lehet valami (lábad akarattia a%J%, c \ 

he% vak meg terejre* \ 
F« A% híflrogito íget, mellben az Iften akarattía ki ír - ! 

lentetetaz írás ketkeppen tamaétíaélőnkben* Eloior 4 
nen magaban,auagi az 5 tálaidon termeién ben>i ai«, hrc i 
Iftentöt rcndclteter,hog ez által az b&nöfok meg rerie- ! 
nek,es erre neztie az Iften akar mindeneket uinc g<uí~ 

• tcoí:Mert az ige &nőn magába efeueníro es giogíto, mi- f 

erthogaz Iften ez alraloírogattfaazfa'neknek minden 
lelki aondekír* Eh fokrak neoezní íegi tierínr való aki 
ratnak* Maíbdfior az hiuatalofokra nezue kii az tget 
meg gondolni* Ezek ket rendlxliekrNemclíiok az det 
re rendeltetnének* esez okacrr az Iften telkt-m-k titkos 
ereiéből engedhetnek, es czak ezekben relfreíédíkbe na 
Iftennek kcgidme es ío kedue fenm való akurattí;tNe** 
mdlicket pniíg íz Iften az & tulaidon rermeíerrkbe hl 
gíoc,ígaz ítíletí forint, kikben ez ige haUhuk íUaui* 



AKARATHOZ,*' !20Í 
. Amiképpen azerc az cl híiwec ringmoha & mag?b-m r v n i . 
íos műid az altul csak ackor ettvotuhet ^üm61czet»raí~ ! '^T 
kor az ío róulbe cíí :<# lg aas ígeni k cs a a; hiuaulnak az
okba vagío fog* nutia> az kiben az lílcvi az ö lelke alul 
meg ckueníuuhog giukeretis verheffenj-gíöaiőlczet-is 
teremtheflen* Touabba ez mondásban ne io\ á Chríftus 
az lilének titkos akarattíarol, hané az fi diriről, zz meli 
reboczattatot volchog az Ifraelnek fiait őiue giuitenc 
de mind az által ezek kőzzüi czak á rnaradckoknac'kel 
let fduoz&!m>k.Ebból azért az embernek femmi íabad ^"*án-* 
akarat es meg tereire való erő ne ttilaidonitcatik, mién J4"10* 
hog az kölfő híuacal es intés nem lehet fogonatos az bel 
16 üiegeleueriíto es meg terítő kegt'elemnelkít!* 

IL ELLENVETÉS;'-- M i J 
J^Propbetanal fok bélien mongiaa^ IfteníTer ;«*«.!. 
ietek meg en hoz%am<>enü meg terec tiho$$atoc->h1iL hl 

cxinalliatoc ti magatokak vy (íiuet es ne vde-
tec cl Hat a% embernec vagion ereié esjlabad 

akarattia a% mc% tere/re. 
F ' Es fele mondafockal az írás íemmí crot nem tulaj
donít az embcrnck,hanem cpk arról cralckcfitcrí míucl 
tartoznék az Ktcnnck, dehogazfi ereiéből cfic czele-
kedhdíe, femmíkeppen nem kóucckozik, íót ezzel az 
emberi erőt ronda cs az u kcyíclmct aíanla. 

IIL ELLENVETÉS* 
A%^ llcnt lanoflr agt mon%iaJjo?i a% íjlcncc pa-
ranczglatitum whezec Hat a% ember engidkt '*tMI" 

élfkgdc, a §*h <dMattit ti* lehtt $ 



ttti AZ SZABAD* 
Jp4 A;z> Iften paranczolatst az iras ketkeppen veri elön-

'. kbenJilofór az tefcrc nezue ticliczek.Mcrt az Iftennck 
turuenie az tcft által erőtlenné kie^Mafodlor az kegí e-
lemre es az vy reire nezoc az hit által nem nehezek az 
Iftennek paranczolatiLMert az mit parancsol önön ma
ga be toki az u kikenek ereíe altal,mínc az Prophetanal 

ImmM< mongia: En czclekedemafit, hogí azenparanczolatim-
. ban ianatok«Erröl mongia az ChríftusrAz cn ígam gi a 

idéttbAt. niörufeges es az en terhem kőnífitMert â  mi lehetetlen 
yala» az Chriftus mí erettönk azt be töltötte* 

IIIL ELLENVETÉS* 
A^ Cbrijlm tgy tanit t Van tertmczftékjofat 

ej ennec to gwmökgehvagy teremettek bauan 
jfat es ennec hituan gmmolc^t: Hat axjzmber* 
nek mtnda^iomcjmmda^gom^ae falazta 

fira es kouctefcreflabad akarattia lehet l 
P* !t meg kel gondolni kiknek fiollion az Chriftus ei 
az ü inteíenek minemű ígíekezecí légien* Tanít a zen i 
káromló Phariíreufok ellen* kik az emberek elötnagy 

"Sentfeget íclenrenek vala,de fiíuek minden httetlcnfcg-
gcl rakua vala* Annakokaert feddi fi bennek tz fele tet
teted t% íín mutataft,mellíel az embereknek femeket e$ 
íteleteket mcgli czailírtk y&lr Inti a%ert az Chriftus 
fikechogy auagy lennének heuek, auagy pedig hide-

. gek*De ezzel nektek az tónak kőueteíere erőt nem ttu 
' laidonít,íötvgÍan ottan meg ielenti* hogy fik iotnenn 
íolhatnak>fokkal ínkab nem c*e lekedhetnektmíert hog 
gouofok,eswmíntas vidftColi^íílíd csédes giömőu 

eset 



czet nem teremthet, ig czekisgonof fitleuen, Idáid
képpen czak gcmol giümólczet teremthetnek eVetbSí 
meg ifmertetnek, meg-ís vahf tatrak az életnek flataS 
kik az vizek mellet pUntaltatot termo fik, es ideiekori 
gifimőlczeketmcgadgiak, >«'aeicKorÍ 

V. ELLENVETÉS. 
ifo a^emkrnecazjonacavagyazjellék* 

nec kouetefcre nincsen ereié es Jlabadakarattia* 
mehathnuhs kgietlenüllatatw]\a^ lílenc^k 
hfdnúhog azjonakel hagiafaen büntetiaK m 

benAexeriwcn ütetarra amire elégséges ne le
het: De a% f/len fiba méltatlanul nem c^kkdic 
Hat a^embernecBabádakarattia vagon ax 

ionackpuctefm? 
F. Az IftSmikorazcmberr&l kímnen^eddmefW, 
mefuncstoruen ierínt czdckfdik.Mert\út kerí tfile á 
mit neki adót voIt,cs noha immár cl vehette mind TZ\{ 
tal az Iítennck vra vagion hozza, mint példának oká
ért: Rz mcli íolgara bizot volt az fi Vra tíz ezért calcn 
to.noces ifi cl tekesol.un meg nem adharm,melun ki, 
tnnnntulcasvn, fÓc meg íogÜgnís vetherí. Ipyt -
Iftcnisazembcrr fel ruhníri volt femfrggelesigalLg.. 
gu\hogi ezzel fi neki fiolgafm, csezokaerc mcltinkí-
u-mhwtia tfile. Hz mellet Itten az omherr erfnlonftWe 
eraIekcítcci,hogyö magában ncbizhalTek, cs ez fi neki 



*Tim.t* 

njé "Az SZABAD* 
ygy mint alkolmatoííaga Icgíen azkegielemnefc mrgft 
nierefere»hogi mindeneket Iftennek tulaidonituan epe 
fi benne diczekedheflfek míerc hogí femmíe ninczen az 
raítfi tülenera vőt volna merő kegídembő! hímek attt 
h« Annak okaert valaki az Itten tőruenienek lelki ere
iét eshafnac erti, cjsak *zitilhet igazan azfabad aka-
fa troU 

VL ELLENVETÉS, 
Spgnt Talü illkn igtckfl tanitttd a^ valajltotta 
kflz Hal^meg ti^tntm magát k)im ié^ejfjkgte 
vabedeny. Az$rta^embermevagionvalami 

erek azjncg ti%(ulafra> 
F* Áz írasíbk helíen Itten aiandekanak mongfa !en~ 
ni az tiítülaft Cgríftusban való hírnek aít aía, es %rgy ca-

JMM* n j t a z ApoftoU * Hogí az Itten az Potomoknak f iíieket 
megtiftittia hitnek általa* rsezen Iften ű magának t/f cl 

r*W toc kínáltképpen való nepeti főt az mint maínx íelentí* 
Bfheflj* meg tíftítorta az aníafentegyhazat az víznek fördeie-

uel az igenek alralajionnet az Chriftnfis az tanító axiío-
kat így biztattía: Immarant/cíftak vartok *z igeiért I 

*' ' J* melliet nektek folottam* Vgían ezent az fent lanos er-* 
demlook ferintazChrifhisnacadgíatezf monduan:A| 
Iefus Chriftuíhac vére tiftogat meg minket minden al-
nokftginkbol* Az fent Pal bízott fa gint azért alt kel fe-
Ielm\hogy az Iften az fi lelki aiandoktt az meg terctt ei 
aztífrnlafttnlaídoníttíaas valafrottakmk hitnek álta
la, nem hogí 5 tótok volna ennek eredeti vagy ferző es 
érdemlő oka»deazmennire Iften fiket az fintandekiual 
fel ekefitette hogí ímmar ezeket vgí bíríak mint fa/ar ío* 

kat;1 



A KARZAT n .ou -», 
kat. De mind az alul aít magoknak ne tutaídoníczak '• 
hanem mindenkoron az Chriftusban valoígirctrenez* 
zenek,az oielliert Iften fiket meg aiandekoéta. Annak 
okaert ezfele mondafok czak aftietcntik hogy az vyo 
nan yalo e'uletes vcan az ember nem ollian mínc az tőke 
hanem az Iftennek aíandeki fogonatofok es czelckedíc 
fi bűnnek, es innét vagíon hog az hinek gíakorta intet
nek, hogí az Iften kegíelme es aíandeki fi bennek ne le-" 
gienek hásontalanok.es vgian ezen végre néznek á fok 
fele igiretek,feddefek,feniegetefek es rettentefek. Meg' 
kel azért valaftaní az iratokat az mellíek fóliának az 
embernek romlót termeién ról, es viíontag az hieUsek 
tanítanak az vyonnan §fitetet reínek allap^ttíarol. 
}{. Vjoknc hat a% emkmec [íabada\arattía 
azjelkj cUogra a^ vyorman való fiúltes vtani 
F. Vagion.de nem Önön magatul, hmem azlften ke 
gíe!meb6UazChriíl:iiferr,az Í leieknek meg vytafabol 
az igenek általa, fcirról bo! az Prophcra: El vegem az kii 
ímet,es adok t« beletec hus Siuct, hogfdlíetck é*gcm,«. ^«fc.«.' 
Az 6. Pal.s ig ranir, Iften adgia *fo hog aziot akarhahaf m •/. 
fatok,cs meg czelokedhcíIWek az fi Váratnának ío ked *' 
ue ScriiK.MiÍMtis penig uiluabbiu ÜotiNfcm váciunk c-
legekmi mig-i.íkm'.vg.nínr nngnktu!, hogezakím- ,-<V-*-
doUniTukisazíor, de mimkn mi elegíemmk "az Itteni öl 
vagío.n Rzour vrófiU i a» Chnfhis: Mim az fi6to veEim ,B . 
u migam! ne terc, h t g.íi » ólcza.asonkeppen rm hané ""' 
ha cn raiti mancrok.lizeknól meg Ivtmiífinrík apknak 
errclmecakík azoK-grereímk c'íó iiKhihmat a; őhr -
ruc ereié es akiratrisn kótíces afr't n <V/nc i czak liovy 
aktriad asIHr el') vefcnmelí az !,••!., st?i>. rhezkimeg 
yyonnan nem íúlctettci ícreműkcppcu nem illik, mint 

http://Vagion.de


n? í A z V A L A Z T A S R O L 
hogy az **W »2 erceimet es az akaratot az ionak cl kcz 
defebcn, czak azlftennek tulaidoníttía, es neuezet §c-
xintazö embertülefitelfiakaScía,Jhonnec meg ielente-
tik, hogy az lelki íoknak es az iduófíegnck elei k óze* 
pi es vege czak az Iftennek aiandekabol legyen* V-
gianezenbólazoknakísteueligefek megíelentetik, az 
kik az megh teresben lftennel meg akarnak cftozni* 
mint az érdemes Papiíhc czelekednek, kik vgy taníta
nak, hogyazlftenaz ü 'elkeueles kegyelménél keSiti 
es eppiti fel, elóiór az embereret, es az vtan ember az ú 
czelekedetíuel végezi el az ínt,cs erre nezuc érdem fie. 
rínttulatdoníttiak az iduuiTegcc az ío czelekcdeteknec. 
De az ellen i fent Palaít monda,hog az Ifrcn mm c;ak 
el kezdi bennünk az iot,dc clis vegczí,es meg tart nuo» 
kec vegíglcn az 5 orf ngirajrs d,czóTegerc* 

Az ValaztafroL 
^ Vagont a% Ijkrmckfimk való <vah(l 

tűftLJ l 
F. HaSnoskerdcsrz. Mert fokán az valaftafrot vgy 
ertcnek,mínt ha az lOe csak az i renek hiuataüia éermt 
valaStan*azokat a kik hiunenvk,azokatpcnig meg ver. 
ne az kik nem hinnének.De az í ra vg tanít, hogy az 1-
ften változhatatlan tana csahol oick ödöknek elótte az 
kiket akart az eleire rendéin az kiket akart peníg igaz 
ídletííeríntkclitetic hogy haragnak cdcníltgienek, 

Miu i 



4Áz V Á L A Z T A S ^ O L •- un 
Mind az kétfélékről vadnik elég bizonfagok; M m f» 
Pil a§t mongia9 hogi az ö ío kedue Serínt minket valaf- tyfcc 
tót világ ceremtefenek előtte, Bizonittii efit az Efaunac %&*-*• 
es az Iacobnakpeidaiabolis, kikről azlitert alt mondót*A'. 
ta;Szerettem az Iacobot*grfilőltem az Efaut, Mas példa ̂  I . 
oálís vgíaa ezent magi a rázza, Meit aft mongía hogi az. " m%% 

m g házban, nem ^zak iráni* es ezfift edeniek vadnak, 
hanem fá es czerfp edeníekis* nemelliek cíStefT gre, ne 
meUiekp'eníggtalázatra rendeltettenek* Az Chriftufis M . 
ef£ bizomtcia>aiikor igí fid! az ítilet napían; Ióuetek el ' J,%s* 
cn A'tiamnakáldottai bírtatok az or§agot* az melí tine
ktek Sőroztetet vilagteremteíenek előtte* Az hitetle
nekről peuig ait mongía í Menntetek el en Attíaainak 
atkoítai az őrök t5zre>az melí tinektek ke$íttetet» To- ~ . 

. uabbaazS. Pal neuezet icrínt emlékezik az kegíeíenv 
nckes az haragnak edeniről. H.itaz közöníeges hiua-
tal es az hit íemmikeppen az lilének őrőktfil fogua va
ló valafirafu el nem romia, főtinkab aíc cruffiti* Mert 
az hit nem oka az vahörafnak, hane annak gifimőlcze* 
és az ember nem azerc v.ilaícatik hogi hifién, hantin cs
en hiiesijiog vitaítutot^mint i ÉLPalisbizoiiittía* hogy r*ft « 
az kiket vihif'tor^azokar hitta,es azokat megísígazitot %,;.^ 
ta melí vigíou az hitnek altat*. Ha azért ennek felső o~ 
kit kérettük* miVrr hifinek nemelliek es nemelliek nem 
hihetnek.lisen ki I meg illanunk,i mit, asChriíhis mod 
az Iftennek titkos va'aíinfára nezuen í Ti a ^ert ne hí- tmiM* 
hetcek,merr nem virtoh v* n\ íuhihnkazzíil, es vgian 
csent hizoimh tmWtttís: Tinektek adattáriéi h<v»y rtz 
menuíortivjtnk titkait erczetek^gi^^ekn^U pedi^ p<'l- M*MM*-
daheSedben íolokJiogertuen ueerczenek*! !o«r pt «*kr 
nemcllkk ebbői botraakozaíva való alkoluutoít'^u* 



vefnek5nem Ij tudomannak kel tuíaídönítaní»haniem az 
fi foíct elmeteknek, kik az literinek titkos tanaczaban a 

s karnak be menni es ezokaert kételkedésbe efnek. De 
ít ti&kfeg embernek íozanon elmélkedni* hogi az ki bí. 
aoníos akar lenni vala£taíaes íduőíTege felöl, az foiíaía* 
ÍOI mennien az kútfőre* es az Iften valalkafanak giö-
mbltzh gondolta meg & magában; Mint az ApoftoMs 
ílíícn móddal tanít efitmonduan; Tudgmk fcrelmesat" 
tiamfíai\hog az ü vala£caítok az Ifientut vagyon* Mert 
az mi Euangelirrmunc nem volt tínalatoc czak az beled 
bcn,ha«em az erőbenaz £• Ielekben,es fok bízom" os hí* 
télben* De ennek bíj&onfagirol €z vt*\ kel bőucbbcn : 

ciBlekczníf 

K^ **Mitiegie% a^n)alafcajna\mk l 
F- Efőíőraz valaStas nez az Iftennek k&zónfeges k5 
teferc>mcUfclaxIfraclnek fiait íaíat nepeue tette vafaf I 

Bmt41. mínt fok bélien az iras raongía* Tégedet cgíedfil valaí* 
totazíehoua>ltogö népe lennel* De az kik ebben az v* 

límdnp ^ t a s ° l n vo!tanaíc,íokan c! vcíítenekt Mert á fiet Pil aíe 
mongta^hog az kik líráéiból vadnak, nem minníaían IC 
raelck*Mafodík valaíras bizoníos tíitre való rendelés,* 

Itdit.é* mell fi magiban nem ídnőffeges, kiről Sol az Chrifhis: 
Nemde tizenkettőt valatftottame, cs eggík ti kőzzíile-
tek őrdőg* Az Irafis fok fuiíen mongía,hogí az Chriílj* 

%fa>% vaIa§tatot.a«metureasvaItf:ignak tíitíre lítentíil ren
deltetett Harmadik vaíaíta: az ige által vafo híoataf, az 

Üfi.14* mcl* bíznníos időben íef en Jírről fiol az Kfaíasi Meg nz 
• ' Iehoua kőniuríilaz Licobon esazlfraelt valaifín* A% 

Chriíhifls erről mongía:Nem tí valaírottatofc engemet 
,; kÍMtup ipuctnen valafitottalak titeket* Negiedik vaíafitas fír-

kos es örőcke vato rendeleíc az lftcnnek á kiről itt c he 
I/en tanítunk* ' ' M i 



Az YALAZTASj^Oh* «& 
/(• Micsoda a^Valaztasí 
F- Az Iftennck titkos vege&> mclííel világ teremtek ,•, 
nek előtte az kiket akart az fi io kedueből ai ChriítusbS * ' 
el rendelt az őrök életre, az u diezófeges kegielmenek 
díczÍretire,hog ezek el híuatatuan es meg ígazitataan 
fi előtte Sentek esfegihetetlenek lennének* 
2^ Micsoda okai vadnac a^üalajkafhacl 
F. Elől íaro okaizlftennekeleue való tudafa, Mellíel 
mindeneket bizoöios végre rendelt, mint fent Péter bí t tttu 
zoníttía, hogi vágtattunk az Attía Iílennek '(eíeue va-
lo efmeretí aItaI,Ennek hafna ez.hog meg efineriukzh 
hogi az Iftennek valaStafa nem történetből vagíon, ha
nem az u bőlczefegcbőí es változhatatlan tanaezabol, 
J^ MclHI\a^ma(odiko\a<Z 
F, Szerző oka az Iftennek io kedoe, mellsel az kiket tytyf*-
akart az Chriftusban rendelt,hogí fogadót fiai es kegíe- 2-riw-1-* 
lemnek edení lennenek.Ennek hafna ez,hog az Ifiének 
kegielme meg bőcsulteííck,ki fem az hítct,íem i ío cp 
lekedetet nemnezte az valafosban, hanem czak az ö io 
es kedues akaractía volt ennek fundameutoma Mert 
mind az hic>mind az ío cselekedetek az vaía£tasbol Hx 
maznac, az mint az írás fioli Híucnck mínníaían az kik ^Sv.ts. 
az életre valaficattanak vala. Az fent Palísígtanít, hogí EM:** 
valafitatunk cs ez alcal lettfmk ficncecke,es tercratetönc 
azChriftusban az ío cselekedetekre. 

ELLENVETÉS. 
cn a% mez vetésben a% bűnt nézi. Hat a<t 

wakíítasbams a% io vqlchfdetet, auűgia&gaf 
fazotne«ii 



nfh A z VA*LABTAS*©.L« 
Wé Ebből tzmm kőuctkőzík; Mert minden hfin tf r . 
mcíct fi érint karhozatot erdemei, cserre való fcepcft az 
Iften meg vetheti az emberi: igaz icileti íerint. fVkrt £# 

%*v* pai ag t mőgiaihogi azbSnnek íolgía az halai: De víion 
tag nincz olí tőkellctes igaflag az emberben,^ kítc való 
kepeft az iffccn fleet valaéchatna az életre. Touabba as 
meg veceftickís elül íaro es §erző oka as Iftennek vege* 

Hsmn.9. zeíeJndicoes érdemlő oka az kőueckőzendő hiinJVhnt 
S*Pal tanít, hogí minek előtte (emiotfem gonoí?tnem 
czelekettek volna az lílcn az lacobot meg ackor fecret* 
te, azEfactt gifilőlte^ 
I{* ^Vléü a^harmadik o $a l 

iPhtfot. ^# Érdemlő oka ennek azChríftns.i kiben az IíKF min 
den iduőzfilendőket őröktől foguan el valaítot az elet 
rcJMert miképpen az Chriftut 'kínul fenkínek íducíFr-
get nem ad»azonkeppen czak fi benne,es ö ret nczuc ic 
del az eletre,mint i*Pal tanít, hogí femet minkre a: fi 
fcrelmes fiában* Ennek haina ez, hog azChriftus kítiítl 
femmiben az ember ne kerefle ígaííagat es őrök életit* 

USt.+,i: Mert nem adattatot mas ncö az egh alat,az kiben kellc* 
ncídnőzölnfink* 
K^ ^Mdlic a^ mzjedte oka í 
Ft Ennek kfilfő índito oka az ébernek veíedelme mc!# 
lietazlílenmegfianaesazfl kőniőrfiletefTegcből i kí^ 

^ ket akara,az valaftafíiak alrala kí ragada aa karhozat-
t*JJ*$ boKMert á híuekís azon faiból vadwaM mcliből az ve 

ficdelenekedení,esrermeíetek íerínt ezekis haragnak 
fíaiJESt fifikfeg érteni ennekokaerr: hog az ember rz va-
lafoafnak okaiban femmit magának nerulaidoniczcs ha 
neinrocltatlaníagat íímeruen,azIftennek íolvoítar d i -

K C Z Ö Í * 



* A z YA&AZTA.5ILÖL . *jeí 
-ezt>íc2e*Touabba 222 Iftennek valst£ufannezueazídL 
uőzőled6k,or6fc időknek előttejírgalmafíagnak edení* 
ue rendeltettenek, .de az romlót temieÉetre nczue, ökíi 
az bibiben jjes az halaiban merőkének* 

t% , Három, Elfő, hogi az miképpen az haragnak edení 
ben,meg mutattia igailagat es hatalmat* Azonképpen á Hómmá 
yalaftottakban meg ielentene az .fi io voltának gazdag 
íagít* Maíbdior hogi az híuek lennének az fi véghetet
len kegíelmenek dicziretire* Harmadik, hogi az vaU6 £^ ^ 
tqttak ez életben fentek cs fegíhetetlenek lennének az 
leretetnek általa* 

, I{+ i*Micg$da barnai tsgümblcggi'oair 
nac a^yala^tafnac Í 

t% Iollehet ennek haSnait femmí boIczeflég9 elo nem 
tudgía fiamlalníjmind azáltal á fentPaleginíhanrölcm %$$** 
lekeztk az Ephefusban írt leueleben íllien rendel, Első l*mA% 

%% fiafagra való fogadás az Chriftusban> ki hatalmat a-
dot az & benne hiuóknekihogí Iftennek fiai Ienncnec cs 
firokőflLMaíbdik az valtfag azChríftosnac verc által* 
Harmadik az b&nnck boczanattía az fi gazdag kegyet 
mének attala»Negiedík az & titkos akarattíanak meg je
lenteié az Buaugelíumn&k hirdetefe altal> mínde népek 
kozot Ot&tftk az hiuatal, es az fentek köziben való SS* 
Ialtataíunk az ü akarattfamk tanacza íeríntv Hatodik 
az igaz hit meli az íduoflegnek Euangelíomabol adatta 
tík az vataf tottaknak* Hetedik az fent* ígaz^es iozanjje 
let.NíoIcadík azígírctnck fent leik? által való el pc-
czetlesönki 

1 Kiket 



jS^ Kiket vala# a^ljkn a^ektre! 
F* Nem mindeneket, hanem bizonios £amok vagíoH 
azoknak,az kiknek neucket fel írta az Iften, az életnek 
köniueben, mint az Chriftufis efit bízonictiaíSokan vad 

*f/«l>.«- nattazhidwaíafok, de kcuefcn az valaítattak* Az fent 
\md* 9- pall-s j j t a n j £ J Z EftjjLÍEtl egíetemben: Ha az Ifirael fut 
hfi'xm' nak iama anní IcSen mint az tengernek foncnie, az nw-

t0 radekokídnozölnek.MafuttisígítaninNem mindenek 
tJk.fi. ' hígncfc *z Euangelíomnak az mint meg vagíon irua ;Ki 
lM».id ezoda hiSen az mi hallatunknak. Az Chriftufisniluan 

mongía; Ti azért nem híftek, mert nem vattok iz en ín 
haímkSzzuL A f * Peterís az Iftennec titkos tanaazarol 

%.Vttn*> v ^ taní£)hogazChrífhiiaz hiueknckbuczülletcselet-
Ejii.»8. n ^ k5 l l C t ( je ajhítetlencc & benc meg ötk&^nek^aj meli 
Tfkhít' r c vetettének v<4t*Men essek ennek okaert hog nem c 
MéttLtu *'tn*^ fiai, femmikeppen nem hihetnek, esi Chriftuf* 

banmegbotrankozuan cl karhoznac* 

I. ELLENVETÉS* 
d%Jk$a% tgimlokntk egknztkn intalmát ad, fi 
mely %alagato a%?De a^ Ijlcn a%t cfgkkdihat 
•tekppen(kmdy válogató k^mmtly azjjlemk 

igafeagaho^mm illik* 
F* Igí lenne az Iítcn ftmt li válogató* ha az emberorfc 
erdemére nezne»d<.* az tleterfenkí nem erdtmli az hm 
Iáidon mdrofagabol, hanem iabad az lile* vele az kíncc 
mit ad az őucbul, es fiabadfagabü vagion, az kinek meg 
akam eugedm az adoffigor, ífmeg Sabid a kitüí n cg ki 
uxnníajmícrc hog cf t mutattia az ü igaíftga* LS az lent 
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ÁZjVALATTA $%ÖU . '*JF 
Pa! tm'gt arázza az fazokaíhak peidaiaual1 Ax kinek fa* j ^ , ^ 
bidíi^ibi vagíou hog az farból* ditcfiegteaítagt gíali* '̂iatoM.ar 
zárra vUocdentczmaÜíon,de mind azáltal* nenn alhac -
az fazék fémbe vdc, es nem mondhattía af tjaekíi Miért 
czinaltal engemet eckeppen* 
;'." ". V J L ELLENVETÉS. ' 

•^J^am afient lanos a^ mongiaJjogy a%JChri~ %jQMg% 

pmengelkdo .aldoggtta lou minde^ytlagnak^ 
pümert. Hat a%vala%tufis. mindenekre mzj 
F r Nemelfíek aít felelik, hog az Chríílusengefitcloal î  
jdözat ez világnak b&neíerc az elegfegre nezue, de hog ' 
immár fokán cl veinek, az emberekben vagíon az oka* 
az hítetlenfeg. D: á derek es írás Éerínt való felelet cx».. 
fiogy i Szent lanos ez Világnak netien nem mindenem 
Ibérek te erttközónfrggel es i emeli f erint*hanem mindc 
"ídobelí hiuckecaz kík világ kezdetit&l fogua volcanac 
vadnk, es teiendok, kikre cgienlőkeppen el hatot az 
Cbriílus atdozactianak eretc>mint az íent Pal tanít: Áz r v . 
IeursChriftus tegnap»es ma, es vgian azon mind orőc- J# " 
ke* Maíurispcnigaz fent lanos ez világnak neuezetit 
.rekef ct az egefi világon el ofilatoc hitiekre«míkor ígí f ol 
, V g i fferectt Iften ez vüagot>hogi az & egí §Bot fiat ad-
m e rc t tchogí mindé az ki hí htfen>el ne vefen>Jhan?o~ JíEtm* 
r ö k elete !r gicru Ez penig ntkun vagíon hogí czak az IOMA** 
valaftottík hihetnek* Tl>»1* 

III* ELLENVETÉS. 
JJ^fkttt Taliptamhbűgj aj(l\\m minimtht ^mmt^ 

a^ bitknfg ala refotfeh hogy mmdcmlfn 



komorüBim t *A$$n a^mla^afis mindenek- | 
rem%J í 

f»4 A ff4 Pal €2zci czak alt akaría bi%0nítaní> hog az If- | 
jpfeejjk tcn mind az Sí dókat mind az poganíokat egícnlökeppe 1 

az bfihfacn találta* cs mindeneken czak az fit ío voltából | 
koniörült* Az mindeneknek azért néne ertí 15 valaitoc I 
Sídokit es poganíokat* Mert az miképpen az Poganíofc I" 
termeiét fferint haragnak fiai voltának* azonképpen az I 
Sidokís>. noha ass Ifíennek ígírctí fi nalok valanak, Ezo- ' i 
kaert az Iftenmfnden íduózfilcndökct czak t% & kegiel 1 

dft'**1** mzxt fontot* Ez magíarazatot az $* Peteríi eroffití mu I 
kor íg tanít í Bízonnía! meg efmertem* hogi az Iften e- f 
lőt nínczen ff emeli válogatás* hanem minden nemzetbe 1 
az kí fcíí fitet keducs 5 nála* 1 

1I1L ELLENVETÉS* t 
A%Jflmmin<km 

%rw^) fagna^tjmmnre mtamiMata^ mla^k -
mindméft nc%J 

P* Erre fok keppen felelnek: Nemelliec afft mongíak# I 
hog & magara nezue mindeneket akar* De ez ellen az í* 1 
rasniluanmongía^hog az kín akar kőniarfil> az kit a- 1 

1&mm# ^a r mCg kememtJSÍerncUick viiík az igenek kösonfo* 1 
gts hírdetefercmcHt cl az Iften mindeneket egíenlokcp I 
pen hií» Nemellíek z% Mennek kiilsö taplalafara viffik> I 
mint az lent Datríd mpngía, bog az Vr az barmokat el I 
az embereket tartía* De az fent Fal itt ez helíen ert min 

, den redbelí wlafftottakatfefedeImet>k6negct» lábadott ] 
cs ffolgat^kík kőzot nem tezen vaiogataft az ián 6»ítes- \ 

ben 



Ál V A J L A ' Z T A * 1 U 3 ' Z » v »J4» 
ben? mínt miíluís mongía>hogi ascChrifhisban nínczrn Gj 
ícm firfiu feni aiíiojnialat>fcm fioIgaí ícra $abado8> hanem 
őbenne rainníaían éggíek vágtunk* 

V, ELLENVETÉS. 
A% ííent 'Péterit igy tamhbogy a% Ijlen nem **& * 

akarta bogy fentei vefien> haríémindcnekta% 
'Panitentia által ho^a a\ar venni Hat a% va 

!a%ta/Ís mindenekre luierkd* 
F Nemellíek azt felelik, hog az i• Péter nézet az ige
nek kőzónfeges hírdctefercmelinck tî tí ez»hog az ero 
berek Iftenhez meg tériének? De mind az által czak a-
xok térhetnek meg, a kiknek az Iften az fi lelkének tit
kos ereié által Síuckbcn be íriaazíget, Níluabban való 
felelet ez, hog az fienc Péter Sol, minden időbeli híuek-
ről kikért az Iften kefik, es halogattia az ítéletnek nap-
íat,hog ezeknek §amok be teUÍefcggick,es 5 közzülők 
«gí fe veícn eU 

VL ELLENVETÉS. Km4m4 
&(jim a fent Va! ö%uc hdfonlittia axjiet Ada-
moucs <vgy tanit hogy miképpen a% elsőben min-
denekbűncfscckktteme** á$k$ppenagjnafik.bí 
meg igagittatnaí^ t Hat ax n)ala$qaji? mindem 

kre nefy 
F; Elt aas bőlczefc fokképpen maiuaraxzak, de ha az 
f* Pal tanttafanak cxelltat meg gondoUitik femmít nem 
ajarcgíebtt ezzel bízonítani, hanem ófcic hnfionltrtía 

I | az 



az híueknek atlaptttíokat az elio es az mafodik Adai» j 
ban;Mte«azclsSben az valafaottakís, az ö termeSctek I 
icrínt mínníaí an haragnak fiai lőttének, mint f ínten a- I 

• W * ások az kik vc&edelemre rendcltcttcnek^Dc ímraaran ni I 
giob ereié vagíon az raafodíknak hog minniaian az va- | 
Uf tottak ö általa fel eppí teliének, es meg igaziUÍTknik, J 

VIL E L L E N V E T É S * j 
JzJ/kn e^üx^a^JE^chidnd hogy a%hünht I 

apkt t. ml?trnct\balalat nem afyriaihamm hop mezi I 
iáim ts tűim* Hata^Ijimfenkhmmnndú f 

a^vt/ledekmrti 1 
F* Ez igéket az Ofea* mortdafabolkel mtgfcrunM f- j 

•j*<"i raelaz te vefedclWiet t* mtgadtaívagíon* ix iduoíTcg | 
pemgent&teith Az VeSedelemnek a**tt ket oka vagió, I 
betó e$ kfilsoJSelsÖ ok* a* bön, mcK nem az Iftcntöl vi I 
gtont Átért az bön folgianak az halainak es vcfcddem I 
rtek fem lehet oka* Maítk k&ls5,melí a* Iftennek bfbtt* I 
t5 ítilctí az & toniemenek ígatTaga f érint, mcllíel megh I 
ront minden hitetleneket, Ennékokaerc az ö igaz ítileii I 
Ser int az bfinert keSítcttc, mint lent Pal mongia, az ha- j 

%».*•". fjignalc edenít az veScdelerarc, hog ezekben az ö kem€ I 
ítiletít as b&n ellen meg mutatna, vifontak pedig az va. f 
hatottakhoz való gazdag kegichnet es véghetetlen ie» j 
voltat aíanlana, es az Iftennek titkos es mclícgei tant- ] 
csat az embernek íduözítefeben meg iclentenc 1 

VIIL ELLENVETÉS,, ] 
Ha a^Illen elvegeit csftl famolhatatlatana* j 
nac^aholrUcU^t akar a%vclkdderc?bat a^ ) 



Ifién*oala%tafet a%bünmc okak§emMerta% 
hünnelkplfinkit nem üdzlhzt a^halalrax De a^ 
Ifién a% bünmkoh* mm khetxJgcrtfinlűt mm 

rendel a% vefiedektnní 
W* Az vefedr lemnek érdemlő es indító oka, az tmbcf 
ben lakozó .b.&n>kicrt azIftcn aj haragnak edenit rrndc 
lí axgialazttra, es miért hog §ket az ö kegíelmeuel elöl 
eern vcfí» {emmikeppen az fi termel etek §erint nem hí. 
fittnek* De mind az által az Iftennek valaltafa nem előí 
saro oka az hítetlenfegnek; Mint peldanák okaert* áz fc-
fedelemnek el rendek torueníe az lopok es az gilkoíok 
felöl,nem oki az kouetkozendó lopaGiak* auag gílkoC 
íitgni.k>noha az toraennek íententiaía oli meg űktu Igí %»,£ 
az Itten az íöuendö bönert az kiket akardaz fi átsieti le
ríni az kárhozatra kef ítee es vífontag az clctncc fianíak • 
tz Chriftusban őrök időknek előtte, oruoflagot fetzec* 
Az Iftennek meg vetcíc az hitetlene kben»ncm íerzö o %TÍMA 
ka az bfinnec, hanem ítíletí íerint való bfintetefe* Ennek 
pedig hog az lílcn nemellieket az kegictemre fel vöt* 
tz § be&fegcs ío voltarwc dicziretire* nemellieket harag 
tiak cdentue rendelt»az fi igaz ítilctmek megíeleoíeíc* 
re,a% írás egfcb okát nem adgia,hanern czak az Iftennek itM% 
alhatatos vegefefasmctUeUmint i I,Pal mongía»tnÍndene 
ket ezekkelík az fi akarattianak tanácsa ferínt# 

K: ^Minemű rendkliekt vala%ta% Ifién l 
F« lollchet ez IfíS (tmmt rendet is mcltofagot ne neas 
az valaf mhzm mind az által as el verteteket^ es ez vilá
gon meg vtaleakae valaf ti a kínaltfccppen»mint az Chri* 3^4 m 
ftufisezcnörueiidess monduan.íHaUkiudok teneked 

} 4 m " * Jitkm 



I$7* Á% VALAZTAJK.OL. 
Áttiam mennek cs főidnek vra,hogi ezeket el reítettcd 
az bólezektül es roeg jelentetted az kífdedeknck. Az Sé 

*. Ctr.t. p l l í s |gj g0IítLafTatok attíamfiai, hog nem íoc bókzekcc 
a% tefi f érint, nem fok hatalmatokat, nem fok nemeíTe-. 
kcc>hanern ez világon meg vtaltakat valaf totta az Itten* 

táctb.% p^z §t ixcxb czent bízoníttia: Nemde az Iften ez világ
nak fegenít valaftottae az kik gazdagok az hitben, Sz» 

tp/.t. DauidisaSt énekli hog az Iften az gíermekeknck esaz 
czoczSopoknakfaíok által vegefte elazö díczófegct. 
Az híuatalnak rendüs czent íelentt, mínt á példa befed 

MttthM. jjenmongí iaxChriftus,hog az erőtlenek, az üxntak ei 
*C'H* az vakok híuattatanak az lakodalomban* 

hu nac njtolfi es clvtttettt r&ytWalazfüa^thtrd 
F* Elfó áslítenttefc íékcdqe, mintIChTííl^s t»r*it»eíc 
monduan i Vg légien Attíámj Mert teneked eckeppen 
teczéc* Maíbdík oka, hog énnek általa az embernek o-

«. Cur.v koíTagat nbölczefeget meg f egieníczej Mert a teftnek 
etfcHege»bütöndf»gazIítennek előtt^Harmad/k* Hocí 

Ephepa. %z dí czöfleg czak mennek tuUídonítaflck,es mint fene 
i. Comuu pal m o n gi a cz^ Cgj íeft fe dicsekedhettek ö elótte* 

^ J^l/hmck vala^a/a bi^niofo aua^ 
megvalm^hatiH 

F 4 OK btzoníosfhog-valakik cgífer cl vasaltattak, fo* 
fíkmn^t haasoktym czak cgi íem vclhet el, mint «r. leremtaíhal 
•S/S-M. raongíaíOrockc való frígíet kótok cn te veleé,K% Eftií-

afnalisezént crMfitiAj hcgickmcgindulnak,a2 enfrí* 
Cetemnek bekcícge peníg az melliet te veled kmottem* 

JM& m> foha meg nem mozdult Ajsert mongi* 4 Chriíhis* A* 



A z V A L A Z T A S ^ O I . ijg,* 
eii Iuhaím az cn beiedemet halgattiak, cs ök kóuetnck 
engemet>es fcnkí az cn kehemből ükét ki nem ragadgía, 
Vgían ottan igi ioUEz az cn Attíamnak akarattia,hogy Un.14, 
az kiket énnekem adot,azok kőzzü! cggíet fc veicíTefc 
cl, ÍVIíkor az halaira keiölís ígí ad halakat i Attiam az ki 
ket énnekematta!, meg tartottam ükét, egfem veiet el 
bének.hanem czak az veScdeiemnek fia, hogí as írás be 
teilíefednek* Sz,Palis igi bíztattia az hiueket; Bízóníat í*w -̂*r» 
el hittem alt, hog minket fem elet,fem halai az Iftcnnek *&****•* 
fereimétől el nem iakafthat* Az Tímothctifnakís aít ír-
fa, hog erős az Iftennnek fundamentoma, kinek ez az fi 
peczeti i Tudgia az Vr kik Icgícnck az óuei, 

jR̂  Hány okaert erős esfef bamnlhatathn 
a%Iftennck valutája? 

F» Első az Iftcnnek titkos vcgezefe,mdlíct az & vég
hetetlen ígaflfaga ellen femmikeppenmeg nem változ
tathat, JVhfodik oka az iduSflegnek arra. Mert az kik 
vaIafcattanak,azok mégis valtattanak, csímmar lehetet 
len doIog,hog az Chriftufnak aldozattia haf ontalan le
hettem Harmadik az íduoüegnck erős peczeti :Mert ix 
vataítas es az meg igazítás melle az ö íent lelket atta fo- xfieffu 

glalo zálogul, *.Cnmb.i 
ELSŐ ELLENVETÉS* 

$Xtnt Taligyfemcgwa^meg tmTogankkau *mmM 

Ha be olattalfily, mert a^l/knifmtth vághat 
tegedetis; Hat alakítottak ^)%zíilif 

tíwjlbettieki 



%f% A z VALÁZTAS&S>U 
F* Ket fdc ízbe oltas-Elso czak az valaftottake, i kik 
i íoló tokcael azChríftuíTal vg egteíölneki hog ürraíta 
gí Ömóezetis teremtenek, esfoha ürola el nem vágattat 
«ak. Mafik be oltás az kózőnfeges híuacal es az hitnek 
vallafa lerínt letfen. De ezek kőzzüt fokán vannak hy-
pocrítak, kik ídouel ktis vágattatnak, mint az Chriftu* 

bM.it. ra0ngía;Mínien f olo veSot»az ki cn rtítara gíönftolcjee 
M^tcktf. n c m KXtmtt fa v ag a z c n Attiam* Az Ezcchíelnelis cr* 

rbl tanít* Hogy ha az igaz el tauozík az öigafTagatuI, 
míndc öigaíTagi azmellíekec czelekedet, feícdekcnfeg 
ben iunnktAz ient Palii azért feniegeti az pojganiokac 

r*E,u azSidoknak peldaiauaí, az kik czak neuet vímifc vált 
az keref eíenfeguek, de annac ereiét meg tagatttfcí 

IL- ELLENVETÉS/ 

roify ̂ gtmtt ^ttKoniucdb'éla kpirtahJ^ert 
a^valazfwfiibomolhat? 

F, NeméIííecertíce*enazt6ruenncck6nfuetNemeI 
Kmtr.u. líek magfmzzac az teíh* halairól, az mfnt mafut-ísfoli 

Ha eckeppen rendejted hog en velem czelckedgíel»kcr 
kk Ü!Í meg cngemet,hog ne laíTam az en nemzetemnec 
vefedelmet Nemellíek vííík az Ifrennek köíső kótefe-
rcmellíel ez nemzetet magának iedasettc vala. De ez az 
igaz felelet, hog az MoCci az kőnínen ertí az valafrot-

. taknacbízoníoslamoícat í E$t az írás hafonlatoííag í>e-
ulCit lint k^n n / c ntuezíMcn l mim az emberek koníben ír 
7a*Lcl\ ía.c * mír"! eI n c m aítarn?c felérkezni,ígí az Itten bízó. 
fr* i*. "'"ós Swnat tudgía az óticmek, kíc fem meg nem tóbböí. 

iiecfem megnem kcuefednck. Az Moíes koníórgeíe az 
crí 
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Aa? VALAZTASI&L* t$4 
etfninczenfogíatkozafanelkfil, noha ebben kct dolog 
dícziretes. Első hogaz íftennek tíf teflcget akarfaez- tipk+ 
zel^ItalmaznúMafikhog azöjnemzetínekolínagí ia- •£*c.i». 
ualkiöannía, hogmeg karhozattíaualís kcí lenne meg "4°c-+ 
valtani,ha Iehetfeges volna* Az mi .peníg ebből kőftec ' ^ 
kőzedó vala, á Mofes az buzgó f erelemnek miatta, vgí 
mint fi maga kiufil ragattatuan.ef eben fem vette í Mert 
ez az Iften tókelleteífegenek ellene lót volna, ha Mofti 
ki tőróltetet volna, es az Iftcnís ünnőn magát "meg ti-
gatta volna. Hog penig ez legíen az igaz értelem, meg 
mutatttíaaz Iftennek feleleti, aki meg feddi az MofeC-
nek méltatlan kerefet,eít mődná. Kőniorfilok á kín kő-
niőrüttem.Ezent ielentí a í.Palnak beíedeíííKiuanec a" ^fWM* *' 
tocka leni a Chriftuílnl, aj en teft Sérint való attíamfíai. 
ert^Aj lehetetlé dolognac azerckenanafanat, Ifiéhez e« 
az néphez való mg Serelmeket ielétettek meg,es ezzel 
az á valaftafoknak erős fundamétomat el ne rothattac 

III- ELLENVETED 
&{jm vgian ottan aqfikh'apjftmhog k[ 

törlia%J<iü ellem veteti Hal^axjloKonibefcl 
irattatot ki'töröltethetik! 

FÍ Nem f ol az valafitattakrol, hanem az Hypocritak-
roI,az kjk az kötfó valhs férint, ei az Iftennek kőzoa. 
feges kotefe ícrtnt,lattatnak vala lenni az életnek kom". 
ucben,az embereknek itíletekre nezue*De akoronmS 
dattatnak ki tőrőltctni,mikoron hítetlenfegek ez világ f~. 
nak előtte ki iclenterik,mmt az knt Danidig lk>t;Tőr5i'' 6M> 

teflenek ki az élőknek kóniuckből, cs tíz igazackal egj-
gifiue ne iraítaflanac.A fient Ianoíii ezekről enikkesic: »-W4-

Wi 



*4*« Az V A L A K T A Í I ^ Ö U 
Mi kőzzülfmk mentenek ki, de nem voltának mi kóz-
ziii'üuk valók* 
J(* Mkzpda iegtivadnac a% valagfa/hac / 
F, Elto az hiuatal,cs az híuogato igenek fereteti, for-

SunT* g*lnut°fl*gg*l való halgatafa c$ tanulafa, mint &Palbt-
'* * zoníttía. Az kiket el valaftot>azokat clis hítta* A Chri-

ftufis erről mongia: Az ki Iftentöl vagion,Iftennck ige 
íct halgattía. It az ördög ezzel keferti Te az Iftennek í-
geíct ritkán halgatod£iuedferint>hanemvnasbolc5 fio-
kasbol i Hat nem vagí valaf tatot. De ez ellen af t kel fe
lelni az kerefitícn embernek. Hog mceg az Apoftolok-
ban (cm volt mindenkoron egíarant való buzgó halga-
taft az Iften igeiének: De mind az által fiktt az Chríícui 
az gíarlofagbol fel cppitettci E mellet ígiekezni kel az; 
Iften lelkének, ereiéből* kog a* ember minden életiben 
az igenek hafnoi fialgttof* Icgten* 

ritt. ^ '. ^MtSt^^mafidíktegel 
R Az igaz hít,melí az válaítaít löfcSgkcppen kene
ti mint ientPal tanít i Az hit az vala§tottake+Mert ez 
által oltatunk be az Chríftösban,cs ezzel níttatik megh 
az életnek kapnia a melíre valaftattunk Jt az Satan ií-
meg keferti az embert: Talarn czak öd6 Scrínt való hí -
ted vagíon c Ez ellen kel felelni az hitnek tulaidonfaga. 
bol, melí az Iftennek ígírctihez ragaf kodík, cs csak ab 
bol varia bónenck boczanattiat* Ennek pedig csak egy 
ktezin iikraíat erezze az ember f iucben cs az fi Iftenc' 
hez fohaíkodha(Tek»foha ketfegben ne eflékjMert noha 
az giumqlczc ídö ierínt meg ne teczík á hitnek, mind 

&«•*. a s ,Ita! Slükcreftfil kí nem vag3ttatik,mínt meg mutat* 
ctaas Péternek peldaía* 

Melüfc 
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/(• féMelíka^harmadikJtgki 
F, Az lelki bekefeg es czendefleg, mcllíet az Iften lel 
ke Serezaz valsltottaknakSiuckben, Ezpedígaz híc 
bol Sarmazík, mcli által meg ígazitatuan az híticknek 
femmi karhozattíoknemIehet>míntf+PaI mongia :Az í^mmx 
lelek bízonfagot tefen az mi leIkfmknek,hogi Iftennec 
fiai vagítik* Ic á Sata e$$el kcferti az ébert:Te béned nin-
ezen ez fele lelki őrómT Erre a£t kel felelni* Noha egi 
aram nínczen mindenkor ez fele orom az emberben, 
mind az által az Iftennck lelke ífmeg fel geríef ti, hogy 
azlftennek io voltában őröendezzen,ü neki kőníorőg 
ien es halakat adgíon* 
F{* t^Mellik a^ntgkdikiegk / 
F« Az ío lelki efmerctnekígafl1iga>melí ebben vagio, r -
hog az leteknek ereíeucl meg gíőzzüfc az teftnek kínj. GJI'S' 
fagát* Mert az Iften minket valaftot az kegies ígazes t rimtt* 
íözan életnek kouetefere* Erről mongia á §, PaliTauoz-
zek el az alnokfagtul minden, valaki az vmac ncnet hí-
ía feíTÍtfeguU ItazSatan kefertíaz embert: Te benned Thil}tlJ>, 
ez fele ígaflag ninczenr De erre aft kel fdelní>hogi no-
ha ninczen bennünk fegi hetetlen igAÍTág, mind az altat 
azChríftusbaiuekílletefTek vagíuuk,csa;sbönnek rab. 
fagabol meg Sabadultuuk, sőt mikor cfönkís asVrnak 
efímk,es as ö Iclkcnec általa íímctfel eppítcttfmk, mint 
az Danidnak pekl.ua meg íelciitű 
I{. ^Mcllic a* ötödik iegte / 
F* Az vegtVlen való meg maradás: Mert az kiverte 
megmaradtaií Jnőzul, It'az Satan czs.-l keférr: Nem 
tudhatod ha meg maracz mwj nem* De erre efit kel fe
lelni a£* Pulii, hogí hifi aslítcn, csaz mi iot el kezdet 
bennünk veghezisví ii* Mi-

http://pekl.ua
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iQ ^Mk^da haltai vadnac es; 
tudomannad 

F* ElóíÓT az íduoflégnek crós es alhitatos voltat tele-
• * .<".-• ti meg.Mafodf or az emberi erdemet rontía el. Harmad 
*sm.*.it. gor wlftennekktgielmetaíanHa.Negiedier az igenek 
1M».I«. haigattfM boczuítetí meg* ÓcódSór vigafitallia az hiue-
ÍS'1* ket minden níomorufagokbam Hatodior az io czelckc 
H J Jetnek buzgofagos kóuctefere indít. Mert á miképpen 

az dfezofegre fiűkfegkeppen rendeltetünk, azonkepp* 
as vy detreii. 

« Ttm.i 

A Z H I V Á T A L R O U 
í(* Hány fik a^HiuataH 
V* Ket felelcíEggik kölsö auag közönfeges, metliel t%. 
Iften mindeneket hií az igenek hirdetefe aIta!,hog ö ho 
zza megter1ének,csi Chriftus íuhai kőzzeadgiak ma
gokat, Erról mongía az Chriftus, hog fokán vadnak aS 

Mdttk**. hiuatalofok. Ezokaertpiranczollía az tanítuaníoknak 
Mmi tó. is,hogi el menuen hirdeíTek aj Enangclíomot minden re 

remtet *Ü|tnak. Mifodík belfo tskínalrkeppen vaío, 
melí vagíoria.r. igenek wm czak hirdctefebeji>ha»jcm a 
fent leteknekbdío vííagofttabau. ftzzel pedigezskát 

M4ul.*9. v»laítoctak$i.h'lía az kiknek atta, hogí azlftcnoríag*. 
nak titkait érthetlek* 

K^ tPvlicXpda okaivadna\a%hüiatalnací 



Az HírATÁL\OLÍ t44« 
iaro oka az valafcas- Mert azokat hüa az líicn 

az kiknek ncuekec fel írta, hog az u fiának meníegzoic A*m».% 
ben hínatalos vendegek légiének* Miíbdfior indító o-
ka az Iften írgalmafíaga.minti, Paí mongía;Hit minket 
fent hiuatallal, nem az mi czclekedetönk i crínt,háncm t,T'm'%' 
az 6 zegezefe es kegielme íerint* Harmadkor* A Chri* 
íhisban hí ít,az ki nekünk érdemleje aít í hogi az Attia 
nak híuatalos vendegí legiönk. Negkd£er* Az híuatal-
nak Safaca az fent letek, ki az valaitottaknak £íueket 
leelítíies haítía> hogi órómeft engcdgíenek az híuataí-
nak.OiődS cr. Az hiuatalnak cíkóze, az ige, kiben eh 
mongíak az hínogatok, es tanítok: Ióíetek el immár az ^ k a * 
menícgzőben, mert mindenek kefén vadnak. 
i ^ Minemű id'óbm hüa a^Ijkn a^tmbm^ett 
V, Az Iften bízoníos fidót es módot rendelt az em
bernek meg terefere es híuatalara.Mig az Ödő el nem re 
lig az igenek nincz fogonattía az emberben, míhelt el 
íöaz hmaralnak ídcie,ottan engedni kel. Ezért mongía ***&*. 
a Chríírns a példa beledben, hogi nemcUíeket reggel 
nemcíUckct eftuc íele hií, & ö ' 

I{* Hauy rcndbdkcmm mgtdmk 
a%)numalnat i 

F. Efsó rendbeliek az kik feleícger boztanak, aua£ az ^" f* *• 
kik ez világi giöníúriifcgbcn mcröltenek, csaz kikm k iw-'** 
az u lufok lílcnek, es eft farkarnak fiuekben: Fgiíink W%U 

f-ígumk,holmp meg halunk. Mafod rendbeliec az kik xUr'tp 

iga barmot vettcnek,ezek az kik ex világi g3r,dai»ra-
gert az Iftcn orlhgit meg vraUíak, es rrmrníégcket 
y«ik azyeiendo marhabau,kiket az Sem Pal balúa uy- W ' * 

ima-



I4J# ÁZ HlVÁTAlR©ft# 
imádóknak mond* Harmad rcndbetiekf «R kik mezőt 
yettenek^ez világi hatalmafok cs kegíetle nek, kik bíró* 
datmokban inkabbianac> hogy nem mint az előlften-
bctii 

J^: Hány nndbdkc tngcdn a a^ 
hiuatalnac i 

F* Ket rendbeííekJElsök, az kiknek me níegzöí ttthu 
' iúk vagí on,az kik az hitben cs íz ío lelki ifmeretnek í-
gafíagaban fel oltoznek> cs csak ezek nuradhatnac meg 
az lakodalomban* Mas rendbeliek az hypoeticák* kik 
czak ncueketadgíak be^de miert hogí nínczen menícg 
zbi ruhatok>míhelt az gazda,azChrí(tus be megien» aa 
az* meg itili fi ket erdemek ferint>ottanki vettetnek zx 
hítiek kőzzölt 
K* éMicí^iara hna Ifim d^ emkrekttl 
F# Az fi drága vacxorafaraiméit az Iften kegielme* x% 

i$m%A%4% Chriíhii erdeme>e$ aj Heteknek meg femelek JSzjel » | t 
Iften vg meg elégíti azhíueket» hogífoha többe megfT 
nem ehetnek es meg nem Somíuhoznak.JVíafodf or hü a 

ifttri.%* zz ^ n c u c n c k bt ok díczí retírc, es az el vöt í okért való 
lulaadafra, mint á iPeter mongía: Hit titeket az u csu
dálatos vííagoITagara>hogí az ö creíet hirdeííetek* Har

madkor hna az tfenr életre* míntíent Pal mongía; 
%.Teű*L+ ^ c m ^ min^€t a s ^ r f l a s tílítatalaníagra, 

hanem az meu őentclefre* 

AZ 



AZIOCzELEKE* '4* 
detről 

%, ^Miczpda a%jo cselekedeti 
R Iften paranczolattía f érint való engedelem, melí az 
igaz hitből iarmazík, é végre, hog az Iften tíitelteflek^ 
j ^ * Hanydologkitiamatica^io • 
$% Három. Elío,hog az cselekedet eggiezzen az Ifte 
nek ki felentetet akarattiaual+ Mert valamiről az Iften 
nek befede nínczen,az ü neki nem kedues ti£telet»míne 
az Cbriftus bizonittia:Híaban ttf telnek engemet az em Mdtthn* 
berek* tanituan emberi tudomaniokat es taíalmaníokat* 
Az Ezcchielnelís ígí Sol í Az en paranczolatímban iar- , - , 
iatofc>az ti attíaítoknac penig paranczolattiaban ne iar- ^V**1**' 
iatok*Maíbdáor kíuantattk az hít,mclinck általa az em
bernek mind femclíe,fmíndczelekedeti kedues lehet aj 
Iften eÍQt*Eztrt mongía iPtl , hogí az Ábelnek áldozat fíe^xt* 
Cía kedues volt az hit által* Az hitetlennek pedig a£t fjáls°n > 
mongía az IfteníMíert hirdeted f e az en díczofegcmet* 
Azbőlcztsaítielcntt\ hog az hitetlennek áldozatnia- fyou&Jt. 
tok az Iften dót^Mcrt az Iften az fítiet nexí* Az líu pe- JBm* 
nig az hit által tiScítatik meg* Harniadfor, az ío ezek- Mátik* 
kedetnek vege lcgíen csak az Iften tííteíTege* Mert az 
hypocrítakazfi cselekedetekből kereíhefc magoknak 
hiődíczöícger* De az Chríftuisaz híneket ígí taníttia, 
hogí ne tudgia i bal kezed, mit czelekedik az íob kez* 
Ez három dologgal az Miieknek es az hitetlenének ío 
czclekedetemeg valaítatik* 

t\» K^dmjji a^Ijkn dk affioganiofaac es 
K ' * cgícb 



tgiébttttkntkmc c%£kk$dttck ^ > j 
IOWMH valofíületcs tlött í 

f* Az hitetleneknek ío czeltkedetekj feioi az írás ket | 
' keppen iol'EloSör A3 menire aztermefecnek torueníe I 
uci eggíez az tettnek ígaíTaga* es az emberekben ez fele I 
tíitefegcs índalat az Iftennek kínáltképpen való aiande I 
ka>annak vtanna az kózőnfcges tarfafagnak oltalmazza I 
faraís haénos^cnníbol aft raondom,hog az Iftennek elot I 
te kedues es buczullete$,c$ ez világi iutalmackil meg e- I 

lfe»j* » kcfltetik.Errol mongía á f* PaI»hog az poganiok terme- I 
itt Serint czelekedík az mi az tóruenben vagíon* Az I 
mi pedig az toruenniel eggiez igafíagnak mondattatik* 1 
A §• Markís ezem bízomtti^mtkor alt íclcnti, hogy az 

méta »•> chríftuiaz tffiura tckintuen* 4 ki az tomennek be toltc I 
íenel kerkedek* letérte ötét* Ne egícbert ierette pedig 
hanem az külfé es rez ierínt való ígaűagert,noha meeg I 
tzt&ruennek tokelkteíeget&l tauolí vala* Touabbaax I 
• ff JMathenal ez fele igaffagrol emlékezik í Ha az ti i^n(«* ! 

Métths. fagíok fetlicb nem bftuelkedik az írás tudóknak igaíT** | 
ganal,bcnem mehettek az menniorfágban ; Az kftlfó i*. 
gaflagotj azerc nem 'mindeneitől fegua kárhozatna* hu l 
nem elégtelennek ieleti tfz vegre* az melíre czelekedík 
vahn Mafodíon Az mi nez az idnóflVgnck okára cl 
erdemére az kölfo ígiflag annira mm haf nalbat* hanem I 
inkab hímnek itilrctik es nagí kart rcfen,mikor ü Chrí* I 
íhu igaflaqatul ki rcke fit* mint I §* Pal bizonfagot teleit 1 

fhílhi fmen maeji felöl* hog noha az tórnennec igalTaga %t rirtt I 
fegihetetlcnvolf»roíndaz által aft karnak itiltc, hogy 
meg nícrhetne axChriftufuac iga (Tagat, mcli varion az \ 
hitnek akala* Ez okaert mongfa* hog íz Sídok akarom | 

ttl% f 



AZ 10 CÍ2B LEGEDET. J4§f 
állatni as 5 ígaíTagokat, ÍZ Iften igaíTaga ala nem víttftl » -
cenek. Az kőlfóígaí&g azért kedaes az fi rendiben, de ^mtn^ 
kcduetlen kar es bfin az ídootfegnek ókaiban.Ezert mő 
gía a fi, Pal.Lehetetlen dolog Iftennel kedoefnek lenni i-Hdr.n. \ 
hit nelkől. Es valami hitből ninczen.mind bfin.Mint az ' 
mertekletcfíég fi magában ío,de ha crdemet,es Iften dót I^w"(»-,« 
való meg ígazufafnak vclekedefet kőt az ember nielle-
íe,ottan bfinne es méreggé Iefien, Ezokaertaz Efaiafnal- u* W 
is minden mi igaffagunkat fertelmeíTegnek hiia. Erre Lm\í 
f ep példa amaz keueü Pharifieus, az ki Iftennek halakat 
ad, hog nem olIian,mint az tőb embcrek,de mind az ál
tal az fi igaffag* nem kedues Iften clőt. Mert ket halálos 
méreggel elégíttetik. Elfő azczelckedetbenvalo bízó 
dalom, az embernek pedig nem az aíandekban, hanem 
«z elő Iftenben kel bízni, Mafik az irígífeg es az fi fele-
barattíanac meg vtalafa. Azkfilfó ígaflag pedig az íe- *Mktí$ 
retetnelkfit nem lehet kellemetes, ' " " • . . " 
f{. Hányféle a^io cselekedeti 
F, Miképpen az Iften torueníenek ket relé vagÍon,t-
xonkeppen ket fele az cxelekedetís. Mert neraelí az If
tennek lerctetíre es tífteletírc nez, mint az igenek hal-
gatafá, az koníőrgeses az hálaadás. Nemelí pedig ntz 
az attlafiui f eretetnek,es az kőzónfeges igaíTagnak meg 
tartafara,Eít ennekokaert kel erteni,hog mindenkor az 
Iften ti íceífcge íaríon elöl, es az vtan kóuetkőzzek %% 
k&lío tarfafagban való ígafíag, 
^ $5Mk%pdaazjbc%elekdctnecoI<{Ljt 
F. Minden íot az Iften fent Iclkeuel az Chríftufert 
ígax hitnek általa czelekeíík az valaitottakbau mint W 

K i Pal 



i4#* A z I O C Z E L E K E P E T ^ Ö . 
*urn P l t tmk* , 1 0 § l f t c n I Z ^ k í ax íor cl k€%di*c% véghez vf-»#«•**• | . a z & i o k c d l i e gerinc, Miképpen azért az hírnek Iften 

az oka, ígí az gifimoiczenekis* Erről mogia a f, Pal hog 
tfbejfu teremtett&nk azChriftusban az ío czclekedetekre,mel 

Heket az Iften clcuc keiket, hog azokban iariunk* Az 
ío czelekedetnek azért gondoláidat, kezdetit, kozepít* 

riT* c s v e S Í £ cgíedul az Iftcnnck tulaidonútía,as kí mint íec 
Pal tanitrfif titot fi magának kínáltképpen yalo nepet,ki 
az ío czelckcdetcknek bozgofagos kóuctöic lenne* 

fym.it. p^ Mtvt az hiuck az olaí fában, es az iolö tokeben, az 
\dun,i$> Chriftusban be o!tattanak,es az Iftennek lent lelkétől i-

gazgattatnak?es az hit által gíömolczet teremtenek* Er-
re nczuc kedaes az 5 eztkktdttek lile elot, es noha fo c 
fogíatkozas vagíon bennekttnindaz által az Iften ierel-

fytyp\ meuclel fedeítetik, Mertez Chrifttisban fogadót fiak* 
cs íeraelíekís kedues* 
i\* ít5V/í vc^rt hd iot c%ckhcdni i 
P* Első vege « mennek tiítcfTcgere nez,ki az mí finí 
cngedelmfinkct kedaes áldozat gyanánt veíí, mintáz 

MdUlif, Chríftus mogia; Tíindoklíek i IÍ víhgoügtok az embe
rek clör,hog latuan az ti ío czelekedettekct, díczoi ccf-

§, C#r. ío/. fok az cí meníei Atuatok* Sor S* Pal aít moni»ia,hng min 
deneket czelokedgifmk az Iftennek diczólfegere. Ma* 
födik vege nez minen magunkra, hog az mi valaítasftk 
nak>huiatahniknak es igaz hitünknek bizonfaga ff gíen* 
Az elsorol folaiLKtl, mikor vgtanushogvaU&attuuk 

*fieFu azChrtftujhauez vrimshoü; íentek leírniuk. Az maío-
dikrol í* Péter aít mongia:Igirkezxetek atrnmfui,hof>i 
ássd vaüfwftokat es hmaultokat megcroficzetek. Az 

íntm 
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A z i© C Z I L I K I D E T * 6 J U J50, 
harmadikról é' pü aé't mongia az Titoínak irt leueiebe: 
Ezekben meg eróficzed okechog az kik híttentkazl.' r í u 

{tennék, az io czekkedetekben íoglalatofok legíenek,* 
Ezcrt mongia á tf.Iacab, hog* az hit meg holt az czelckc 
detneikőUHarmidík nczker. íticn felebarátunkra,hociIáui* 
czekís az mi példánknak általa intettének a fent életre 
Negiedik nez ez világi hítet!enekre,hog ezeknek iaio* £4 
kat be dughaííuk, es az mi hitünk meg ne karooilattaf-
fek ötölök, gonoz etetőnknek általa, hanem ínkab az 
kik meg terendók,meg níerhtfltök őket az Iítenhek az *-*""+ 
roíSentniaíaffagunkkal. Ss.Palis ezért inti azlítennek ... 
fiait, hog az gonoí esganezosnemzet közót, tündók- f ' 
lienek, mintáz íouetnekec. Ezekből k öntömeg erte-
ní,hogaz kegíelemnek tudomanía es az hit nem rőtía, 
iot ínkab eróffui az io czelekedctekct, czak hogí az ö 

r̂endekben es vegekben tartanának meg. Mert valamel 
dolognac az igaz vege el fordíttatík, ottan nem leié io, 
mint az Papírtak teuelígenek az io cselekedeteknek ve 
gebén, mikor ezekből ok íerint variak iduoiregeket,ei 
aít itilík, hog elegfeges erdemec lehet az iduőííegnek 
meg nierefere az cselekedet által, íutmeég aft felliölíi 
haladhattíaooli czelckcdettel,mellíelnem tartoznanac-
Dc ez fele vekkedes az Itten kcgletmenek es a Chriílut 
áldozatnának karomlafara nez. Touabba az meli bízon-
íagokat tamaítanak az emberi érdemnek meg eróífucfc 

re az ígazulasban,az Atamifnaban es egícb hdíeken 
az derek fencirasferint megfdtíük. 

K | AZ 



^AZKöNIöRGESRöL* 
F* Lelki es tcfti i oknak igaz hitből való kercíe az Iftc 
tfil, a Chríftus neucbc,es az cl vöt iokert való hálaadás. 
Kt Hány re%e vagion a% lyniörgefntk t 
F* Ketto«Eíso az keres,mcllíel az Iftennck minden lel 
ki es tefti gukfegönket meg ielcntíüfc.Mafik az hálaadás 
melí nem egíeb,hanem ás Iften ío tetemeníenek efmerc 

tfilitf. ti, meg valíafa, es az fi ío voltának hírdetefe es diczircti 
mint i §• Dmid mongia:Mic aggíac az Iehoaamk,mír»d 
azokért,'* mellíeket énnekem adót. Teneked áldozom 
diezíretnek aldozattiat. Es ket reiről emlékezik az §+ 

iTfjpdf. Pal mikor ígi íoIíSjúnctlcnkoniorogíetek es mindenek 
íi>heÍ4 hen halakat adgíatok. Az halaadafnak pedig okairól fie-

pen tanít ez igékben t Halakat adgiatok mindenkoron 
mindenekről az mi Vrunk Icíhs Chríftuíhak nettébe ax 
Iftennek es az Attíanak, Az hálaadás azert negí dolgot 

t/S/81 *°S1*1 bc»Els5 az mi tahidon meltatlanfagunfcnak efme-
' retítjkiról raongia az Dauí d: Míczoda az ember, hogy 

meg emlékezzél róla* Mert valaki az fi honos es veiedeí 
mcsaltapattíat nemcrtí,fohaaz Iftent igazan nem tiítel 
heti.Mafodík az Iften aíandekínakmgi volta, mrllicfc 
boczfilhetetlenek mind az lelkiek mind az teftíek.Har-
madík,az íften ío tetemeníenek igaz hírből es tífta Ifi. 
bol való magaftalafa eshirdeteíe. Negiedík az engede-

! lem es eletönknec Iften parancsolartia f érint való ren» 
ffilfo. (jcIcír.lVIért az hitetlenről az Iftcn zh mógía:Míen be-
_ §elledteazcn paranczolatinut esfel veiedaz enkore-

.oner. if. £cme£ au2gi fogadafomat az te faiadban* Az bólezís e-
zem 



Az K5NI6HGE$I^ÓL, t%ú ' 
xtntHzonhth t Az hitetleneknek aldozattiok vtahto 
fok az Iftennek előtte. Okairól pedig íg kel érteni. Elő 
íór.Az halaadaínak kutfeie az igaz hit," meliből az em
ber mind u magat,mind az Iftent elmeri, Maíodf or. Az 
hálaadás az Iftent illeti az ki minden iomk oka, mint á 
f .Pal tanít ez igeckel; Halakat adunk az Iftennek, es az r,/^,m 
mi Vrunk Icíus Chriftus Attíanak.Harmadíor, Az ha» M 

hadainak kel leni az Chriftus neticben, Mert czak azok 
nak tííteletck keducs az Iftcn clot, az kik az Chriftusb$ 
hit által be oítattanak,Ncgied§cr, mindenekről halakat 
kel adní,lelkiekről es tcftickrohíot annak felette az nío 
morufagokrolís, mellícket Iftcn reánk boczat az belső 
embernek épületire. Példa erre á Mob, ki az karnallaf-
nak ideien ígí Sol; Az Vr arra volt, az Vr el vőttc, Al -
dot légien az Vrnak neue. Őcódíőr.Ennek vege, hogy 
az Iftent díczíríük hog tub aiandekít vcgiök,cs hogi e-
gicbeketís az mi pddankal ínczönk* 
!{. Micsoda okfiivadnál^ a^koniomfná! 

F , Szerző oka az kunt orgeínek az Iftennek S,!elke,ki * 
ezert mondatik kegiVIemuekeskóiiiürgcfnec Iclkencc 
Mert mi magunk aitícmtndgíukmit kdkemönk, ha- *!»*>•«* 
nem az £cnt lelek tanít minket az buzgó es fogonatos 
Itófiiürgf fre, Mafodiíor az igaz hit vg mim gíokere az 
fcóuíurgdnck, mrlmekál az -.lírai clbt nem lehet ked-
ues. Mert az bíráltai kel foliammmk azfccgíclemnck tiét * 
íeki életbe. í«rról mongía a f.Pal;Mikeppcn Írnak alít fe *!»***• 
,gítffgöl,az kiben nem híi'nck, 

i\» Hány dúlna kiuanunic a% iga^ kjbmr^csb^l 
F. Elfoa^ lelki alazatoííag, hog lílenclót méltatlanok 
mk ifmeriök raaguukacmíndtn igafíágmiklan való bi

l i 4 aoda.-



. K t , A Z •K»'SNl6tt.GSSíkÓ*.» 
^dalomtut 5 reíTek légiünk. Mert valaki Iften et&tfet 

*»•*• ímelkedik,n£kegieImei,hanéhmgotkcrfeicre,imnt 
H « . I Ö phariíxnfnac peldaia meg mutatna. Maüfc az hit, 
i"c-1*' meli az Iftentfil a z í g w üerint mindeneket ingicn ve-

S n Ez ki rekefri az vakmeróftget,hogYIftcntul femmit 
ne keneti az cmber.hanem az mi akarattía Senntya gKW 

,. W Az vtanazketelkedeftís ki rekeíti: Mert az Chriftui 
vg onichog valamit kérünk hitből, meg adatik*^• t* 

*r*r« * „fáj„kételkedikmint UJacab mongia,haíonlatoaaz 
Ix£fl-t* Tendernek habíaihoz,melHck az f dektfil ideftoua ham* 

tatnak.Ezcrtmongia az *.PaUHogy hogi hiiuk fegitfe-
tm.1*. oil az kiben nem hittünk. Harmadik az igaz cs lozart 

eletnec kóuetefc. Mert az Pxnítentianclkül haiontalan 
az k6níórges:Err5I mongia az Efaiasi Mikor ki terieta 

E^ *' tek az ti kczctekct/cl fordítom az en orczamat ti tfilcr-
t.Tim.%. tek; Mertazti kezetek rakua vérrel.Sz»Pallaftparan-

czollia,hogazfirfiak minden helien koniorógienek, el 
tiita kezeket emellíenek fel,harag es vif a voniasnelk JI. 

Utch Szem Iacabis czent bízonittía,hog az igaznak kSníür
géié ig™f°g°™o s az Iftenelot. Azigazkómorgcf-
nekazertket iarnía vagion,az hit esaz Seretet, mclliek. 
nck általa az Iften eleiben röpülhet. Vtolíor ezek mel
le kiuantatik az kőniőrgesben való iorgalmatoíTag cs 

fpfce*. vegígien való meg maradás. 
KMineműokpchtfmtena ** fymorgcfrt* 
F. Elfoazlftennek paranczolattia, ki azkoníorgcft 
mim az 6 nenenek tííteletit kiuanwa azbiuektüLEzeit 

l»c*' mongia «$Chriftus,hog Sükfeg mindenkor koniorgenj 
es foha meg nem kel faradni.Mafik az ígiret.mcliben aas 
Itten arra kon (hőn magát, hog az bitieknek köniorge 
fctíohahubancna haggia, mintáz Dauíd b i zonya 



Koí'el az Vr mindcnekhez,azkík'ütetfegitfc'gfilhiiík<» •.. 
.Harmadikaz (okfelelfikfcgck,mcllickkeitritík txtmf } 
hzxu hogy az Iftenhezflctucn u ftulejegítfeget kerten* 
Enrol mongía az Efaías; Vrara az niomórufagban Uto - ifá%%s 
gátnak tégedet meg, es az niaualia az melíbcn kiáltanak 
§ ívkíck anufagokra vagíon• ADauidnalis íg iol % Hü 
engemet fegítfegül az niomorafagnak napiari, csente* ff4**9* 
gedet racg Sabaditlac, es te engemet díczoítef* * 
|Q {{imlj kel Konibrgmi i 
V4 Az Iften az koníorgefnek es az íegítfegöl való hí~ 
uxcalnak ditelctit femmí teremtet állattal nem kőziettc* 
hanem czak ö magának vakította* mint az tőruenbenís oe/nr^ 
erről paranczolarot ad: Az te Vradat Iftentdet ímad- j[^l9 %% 
gíad>es czak ö neki íolgaln Ezokaert (cm az Angíaloc, «49fi.i«. 
fcoa az §cntek*ez uétitetet magoknak nem vottek* 
K^ £Mkrt kdc%ak tgedülaz l/km imadnií 
F* Etío* Mert az kit imádunk, abban bizodalmunkat 
lielíhefitettíölcMíert hogí az koniorges ne lehet az hit 
nelköl: De ez czak az Iftcnhcz illik, Mertatkozotaz i^ , t#, 
ki az emberben bízik* Azerc czak egícdQl az Iften ima- ^YÜ U 

* dando* Mafodik, Az ki imádandó annak minden hclíen 
yato koniorgóknek Sükíega kel érteni a halIani«Dc ez 
femmí teremtet állathoz nem illik, hanem czak az Iftcn 
hez: Hat czak ű imadando*Harmadfor* Azkiimadan* 
do,vghnazon mindenható* es valamit akar mindenek 
ellen mindent meg adhat* Ez penig csak 2% If}ene*H*u 
az ímidafís csak fi neki tulaidonírrarik* Fzokat rt tette 
ficfcsbittiiníosokcs karom'ok vahkik a tifiz Mariát a~ 
uagrgiebmeg '.olt fenteket imádnak NVgiedÉer.Czac 
íz imádandó^ki éiueknek aluüatoíaJPe tz czikegíc 

dfil 



dfil Ménhez illik. Hat 5 kíu&lc ftmmi teremtet allatot 
; '̂  • nem'fcel ímadni«Mint oda a!a nilnabban meg er&ffíttiöc 

z% clfö paranczolatnak magiarazattíaban* 

F« Sz* Pal af t mongia, hog csak cgí az kozbeníaro az 
I.TJWIIU. j j j^ | .^ z 5 t c 5 a 2 c m bcrckkozot*Vgianczentbizoní t -

cíaazSJánosí'Ha vetkexendunk íoíolonk vagionaz 
%Jun.%t*\ AttianaUaz igazIcíusChriftus :Kí cit mongía,hogi vt* 
h<m.\6. lamít keredönk az Attiatul az fi neucbcn> meg aggía 
«A£íof*4« TOtncköak^ Nem kel hat fem mennicn, ff m földön tob 

közbeni arot kerefni az ChriftufhaU az ki által az Iftcn 
az hiucknek köniórgeícket meg halgattia,es kedtics ál
dozatul veSi* Touabbanoha azattíak olltan niluan cs 
vtlagofTanaz Chriftnfnak ucuet azktmtőrgcsbenntm 
említettek,mint az vy tefHmentumbcli hiuck»mind z% 
altat? valamcniferlaxlftent Attíoknak mondottak^ cs 
az Ábrahámnak tSt fogadaiarol emlékeikének* cs vala> 
mentSer aldoftanak, mind anniior az igen kozbentaro 

Jff&e/to által az lítenhczfoliamtanak* Ezkoni&rgefuek rendít 
köueti 4 1 Pal mikor íg loL Meg haítom az c térdemet 
az mi Vrunk tIefns Chriíhifnak Artíahoz/hog az h di-
ezofe gének gazdagfága f érint* megh eroükzen titeket 
az ü lelkének általa az belső ember f érint* Eph* j * 

ÍQ ^Jsdien mongma^CImflusa^tamtmnio 
krohhop a%ü nemien Jcmmit mm 

kertének í 
F* Nem Hol az k6m6rgf(iiekvo?taroU banc annak níí* 
uanfagarol,azazkö!6mbfegetteíen azoes vy teftamen 
toaibeli kómörgeskozót auagi aztanituaniokaak ekB* 

bl 



Mesíöuendó allapattiok kőzot«. ..Mert mígtzChríííoi 
az fioLgaí ábrázatban ű vekk forgott tudatlanok es erő-
telének voltának, esmínt gíermekeket vg igazgattaaz 
Chriftos 5kct az fi AttíahoziA Chriftui nicg díczófilefc 
vtanpcdíg,míkor az kegíelemnek cs azköníorgefhck ( 
lelke afcaLmeg cr6flltctccnck»mindcnckct nagiob bízó- ' 
dalommal kénének az Chríftufnak neoebe,e$ az vtolfo 
buzgó (Tag anníra ncuekedet,hog éhez kepeft láttatna-
nak,mínt ha az clot íngien íemkoníőrgőttencc,volna* 
/^ tSWií hl a%ljlentúlkermi 
P« Miképpen az ember kettőből aI>tcftböl«IclekboI> 
azonképpen az Iften kei rendbeli iokat ígínNemelííek 
néznek az lilének tífiteletíre cs lelkfinfc íduőfTegereíNe 
melliek bedig kiilso eletünknek taplala&ra, mcllíeket 
, az Iften ad nekünk az kőníorgcíhek általa, 
ü^ ttyfikepptn kla^ Mkkki kérni l 
F* Az lelkiekről Iftennck bízoníoses tokclletesigí-
rctí vagíon,mellíet foha meg nem változtat i Annak 0-
kacrt az Ielkíeket>xgaz hítből7mindcn ok vetefneköl tz 
Iftentöl kernünc es varnunc kel mint az bfinncc bocza-
natttiat,& hitetsz meg ígazulaft>cs az oroc eleteti Példa 
erre á fiJPaI,kí az híoekert eckeppen köníSrőgíNem ifi 
nőm meg ti ercttetec halakat adní> mindenkoron az cn 
koníőrgefimben ti rolatoc meg emlekezuen, hog az mi 
Vrnnc Iefus Chriftafiiac Iftene>azdíczoíegntcAttía» 
adgíontínékírecbolczefcgnec esmcgíeíeocfnec lelkec 
az íicfmer érire* * 

/^ dMittt \tlí$rnia% tékkt! 
V* Ezt knec kercíebenís elöl rar az hír a z mcli bízónk 
os ebben* bogi az liíucknck jrcrindcncc írnokra vadna% 



4e mind az alcal ezeket bizonios okokból keri,ha Itten 
nck akarauía 05 rcndcleíc íerínt vagíon. h-t az iften tifL 

IJMMLJS. £ e ^ e 8 € n c k c í a z cmbcr iduóíTegenck cllcac nincsen az 
mitker.Erről mongía á Wino»;Ha valaníc kerenduuk 
az ű akarattia ierint,meg adgía nekünk. Azért az em
bernek az tefti dolgoknak meg níerefcfcé,kcl magát bí
zni az Iftcnre, az ki iobban tudgía, mi hafcnalíion es mi" 
írczon.Giakorta azért az tefti dologban nem halgát 
meg a mí akaratunk f érint, hog az ü akarattía § érint hal 
guiuflön meg.Eít mucattía meg az Moíeínek pcldaia,i 
ki koníórgefc által nem mehete be aj ígíretnek fóldebe, 

uCmnt. M A *'paI &m nícrhetc meg,hog a czapdoío Satant az vr 
cl venne róla; Mert az lOcnnek í gi tcezet, hogi íz Pál
nak erotlenfcgc által mutatna meg az u ereiét es díczS-

Mattkt: fcgct.Ezcnt íelemi az Zebcdaeus fi.iinak,az Iacobnak cs 
az Ianofnak kiuanfagokis, kik áChriftuftul kérik, hog! 
eggik iob felól»mafik bal felöl ölne az ö orSagaban,dc G 
nekitk alt feleli, hog nem tudgiak mit kérnek. Mert 
czak az tudgía mit ker, valaki ö magát az Iftennek akj. 
rattta ala boczattía,cs fi tfile, vsíamíc ad, ío neuen veííi 
ErrülmongiaazChriíUwTí gondok leuenaz ti fiat-

MaA.* toknak io aíandekokat tuttok adni, mcníttel ínkab az ti 
lw.11. mennící Atcíatok íokatadaz keróknnk. Ez pedig az fit 
Uctb. 4. Iacab bef cdeis meg cröffítí: Kertek cs cí nem vefiítek; 

Mert gonof ul kerírek,hog az ti glónióröfcgtckre kÓI-
ezetek, Touabba ni ha az Iften bünterefenck okaert, az 
embert haragíaban meg haígattta, es az mit kíuan, neki 

Qfui% m?%iá%h faníargatafara, mintáz Ifraeí fiainak kíralc 
ad, az 5 kertiek ferinede bufnlaíibol* 

*fi "' fig azjdcmnakona való hntsdvmatmt ' 
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Az k&Hl,5KQ&S.nt&£r ijfc > 
R A z ofcoflag cckeppen kdrűc i Chriftus kfiloihbcn 
tant\raíkor az hamis bírónak es, az őzucg aífioníallat- **c.* 
nak peldaiat hozza elő i Mert az hamis bírótól gfakorta 
való kercfenek alcala, 6abadfagot niert magának. Hat az. 
Iften, ki igaz bíró* fockalinkabmcghalgattuaaíkíkfi 
hozza eíei es nappal kiáltanak* Az Iftennek kezéből a* 
zen ífikfegkoníörgesaltalvcnn-önk az;mít nekünk a-
kar adni ez okokért: EIso az Iftennek, ttfteflegere nes# 
Mert az Iften az híueknck koníörgeíeket e$ halaadafo-
kaí*,kedues áldozat gíanant veíí* mint á Danid raongía; ffih* 
Áldozzál az vrnak díczírétnek aldozattfát* Mafodík 
ez, hogaz koniorgesbenraegefmeríök erőfíenfegun-
ket es mclcatlaníagunkati és minden iokat czak egíedul 
az Iftennek tulaidoniczunk,mint az Daiií d mongía í Ki 
ÍIeb vagíok Vram minden te kőníőrölcteíegídneL Har
madik* Hogi az tiíta iuból való koníorges az igaz hit
nek es az Iíleni félelemnek gíakorlaía lcgicn,mint fent 
Pal mongia; Miképpen hííak %h fegitfegöl, az kiben ne _ • 
hittenek.Negiedik* Hogaz Iftennekaiandeki, az kik 
nem torteneboUhancm kínáltképpen való rendelefcbói 
adactatnak,az koni&rgefnck általa keduesbek esböczfi* 
letesbek légiének* 
/ ^ I{ic%pdakcrt l\dl<(miorgmií 
F* 5z# Pal errof ígi nnínlntlck hog koníorgcCek es ha 
liadafok Urgícnek mindenemberekerf,a»kinIiokertes tTm^ 
feiedelmckert,!Vlert az Iften mindeneket akar ídtiózítc 
nt\ Azlercmiafw inti az népet hog az Babyloníat Kíral- t 
nak bekefegcert koníórogícnek*" Az Petcrer-ís mikor irmai 

izfogfagban volna az hiuek koníörgenek vaía* Sz« Pal-
ís inti a kerefneneker,hog fi érette koni6regícnek,hog n^ü 
az Iften ígcíe az fi tanítaíi alt%l mlmlmiit follíoii* 



/Q ^Mindmkorfogúnatofc a%egebekgii 
mah kgniorgesí 

1% Az meg Iialgatafnak ídeíe cs hitara vagíon* Míg a-
« r t az b&nnek merteket az emberek élnem töltik* az 

2 tiíüek koníőrgefere az Iften engedelmes leíen, mint az 
316 Mofcs kereferc* az Áronnak es az baluaníozo népnek 

az Iften keduez* fót az & böntetefeket az meg latogataf-
nak napi ara halaftía*Hog ha peníg az Iften t&refeuec es 
varaíanak ídeíe el telik, meg az híaek koníórgefe fem 
fiainál az engedetlen fiaknak az b&ntetes ellen* mint az 

tftydki*. Prophctanal errőlbizonfagot teinek; Ha cn elemben al 
ltrcm.if lanak Mofes es Samuel»nem lef en énnekem lelke atiagf 
lm*m kedue ez nephez*Ezert mongít az Híeitiíalerarölí Mo-> 

• ftan el reítettenek í te f emetd elől i mclliek néznek á te 
bekefiegedrejt ptdig ket dolgot kel meg gondolní*El 
fo» noha az Iftl az hitetleneknek ne kedtiez* mind az ál
cái az fenteknek kőníőrgefe az Iftennek előtte böcz&í-
ktes+Mafodik* Az bitieknek tíftek ez, hogt egíebtkcrt 
kSní 5r6gíenek,az ki menetelt pedig az Iftennek titkot 
tanaczára bízzak, I ki el rendelte ö magában, míg varit 
az embereket az meg tereire* 

**%**A J^ ^Vliert kri\mha Mentek, a^ Ifiennek 
büntetc/et a^ntfmmim a^JlUes koniorog* ho

gy a% f/len eh/eget boc%afson a^filldre í 
• F* Ez fele kőniörgeshen kínáltképp? való indulat va-
gíon»meli nem illík'míndcn f emclickhez:Oka pedig ht 
rom vagíomEl&f ön Hogí az kik meg terendok volna-
nik,azkfilfóczapafockalintetncnekrbön6knek címe
redre* es eleteknek megh tobbitafira* Mert az feni reg; 

• • * * m i m 



mint Efaias mongía,az embernek tanítafara vagion. Ma 
fodfcor, hogi az kik az u alnokfagoknak merteket e tSi £A«< 
tottek az vefedelenek általa veget veíTenek az bűnnek' 
melliel az Iftent indítottak az haragra,mínt az Pronh, * , • 
tana. * o „ « « Az ki fegiucrre k e * L t e U ^ Z Z t ^ ' * 
níen,az ki dog halalra,dog halaira mennfenf Harmad 
íor faog; az Iften ezeknek peldaíokbol egíebeket úuene 
ts meg ielentene,mínt eg elő tökórbenfmeli rettened * 
veSedelem fallanj reaíok, ha az bfinból meg nem térne 
necmintá Chnftus mongia: Hameghnem terendetek l™ ' 
fcafonlatoskeppen tus el veitek, 

1^ VagwMa%fiemel{komörgefekn "^ 
fogiatfozas i 

F ' , - r A Z | l ^ t C k . U c h : i a z t e t b , e k erSt!enfegeb6l es beké-
telefegebol vetk et eitenek az kérésben, melliet mind az 
alul az hm fogadaínak mekoíagara nezue, az Iften kó-
niorges gíanant vefen fi tfilók, esaz & io voltából a mi 
fogút kozas abban vagion meg engedi.Pelda erre az Io-
nas,kí bufultaban kön.órőg Iftennek, hog fitet ez vílag /«,4. 
bol ki vegie. Az Mofdls nem tudgía mit ker az fi kefe- t W * 
rufegeben.mikQr íg foUTőroli ki engemet az te kőni-
uedbol, akit írtai, A a lob pedig es az Ieremías panafol . , 
kodnak es átkozzak az fi ifiletefekneknapiar.lt ilmeg 1'* ' 
ket halmos mtes vagion. Elfó, hogazhíuekezpeldak-
ra nezue íorgalmatoflin eí tauogtaflak, hogí az koniÓr-
gesben Iften ellen ne zcigolodgíanac, hanem az Vrnák 
neuec mindenekben algiak.Mafodik, Ha giarlofagok-
bot eíhek ez fele bekerelenfegbén, fi magokat az fentek 
nek pddaíockal batoríczak, esfohaazkóniörgeftül az 
kefertetekre nezue,mcg ne íönnienek. 

Kel 
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JSU tiplit a% köniörgesbw valami Wsb ' 
módot tartami 

1% Mícrt hog az embernek k ölső maga vífelefe az Bet 
fó indulótoknak íegie ezokaertkiuancattk,hogi azköl 
so bizonfag altalis az fűnek tekeUetefíege meg íelente£ 
íek«Erre nezue az Chxíűníh niha le boruluan* ruha ke
zet fel emeluen az § mennici Atthnak kóm órgót. Szét 

Ephtlfi* P*Hs afitnaongia,hog az fi térdet meg haitía, az mi V-
•. ' ranklefus Chriftufnak Attíahoz* hogi ezzel Ifteni fe

leimet es az kőniörgesben való bozgoíagat meg ielentc-
Mxdif nCfAz Moíefis kezer fel csneluen koníoróg vala es az li

ften népe ez által vcíen vala gíozedelmet* Ezért páran* 
n.Thmm* czollía i §* Palís, hog z% híuek tílta kezeket cmellíenek 
tjCétinuxu fel>es aícís íclentí, hog az firfiu kónióróguen, csaz íöuc 

get fcíebcn tartuan?giatazattal illeti az fi feíet* De ez fc 
le kütsómod czak annira taualtatik> az menntre az bel-
só ío indulatnak, es töredelmes liftnek btzonfaga* 
K^ Hol hflhjmibrgmii 
F* AzChriftusesaz Apoftoiok az közóníeges gífifc 
kezecet giakorlottak, es abban köníörgettenekaz tób 
hiueckel cgtet£ben*De ex kinöl minden helíen es mindé 
koron köniórgóttenek^cs hog alkolmatosbak lehetné
nek, titkos hcliet kereftenek ,mínt azChríftufísazoIaí 
fa hegicre mentes egíeb letekís az embereknek f cmec 
el&lclreitezften kóniórguttenck* Ezért monda az fent 
FaUiog az firfiac minden helíe k öníorógíenek* A Chrí 
ftuflsezentbízonittía, hogiazígiz kóníörgok ass At-
tíat minden heUenímadgiak leiekben es igaílaghan* 

I\iHany dolgot tilt meg a% irat a kbiiibr^csbcnl 
E 



F, Elsoa2hítctIe11regcs32kctdkcdes,meHi2k6ni6r , . , 
grft-haiontalanna tc£i\ Erről mongia á f.Iacab.Á ki bői 
czefegnelköl f ökőlkődik kerien az Iftentöl,femmit ne 
ketelkeduen* Mafodf or az kctelkedefnck tarfa az tette, 
tcs auagi az fin mutatas.mikor az kőniorges nem az em 
bérnek fiueból.hanem faiabol farnaaz/k,az iráni az Ide Ifit-" 
erről parufolkodiki Ezncpfaia! közelgetcn hozzam iLktf 
az fiue pedig tauol vagíon en tőlem. Harmadik, az kc-
uehfeg es az heabart való diczekedefnek kerefefe az em. 
bereknekclottcmintazHypocrírakrol mongía iChri .V*uU 
ftus,hogiazgifilekczetben es az vezaknak íegletiben- .. 

Tfconiorgottenek.hog az emberektől Iatatnanak,es k kő. 
ni orgeíhck f íne afac be ni élhetnek az ozuegíeknck ha- *"»*•** 
xokat«Ez ellen tanít az Chríftusíhogi az hifi ember az fi 
fcamonuban be menuen,kőníőr5gíen az fi Attíanák a* 
ki az rcitekben lat.Negícdik az fok es hafontalan befe
dnek fapontafa, mcllíel az Iften pogani módra akarlak 
az emberek engedelcmre haitaní. De az Iften az íiuet mn}>'* 
nézi nem az befednek beüfeget,auagí ekeíTcgct. 

K^ Minemű tymeti %'anna\a^cmbamka^ 
l$niörgtsbmi 

V* Első az bön es ennek ercíe az tőruení,mcrt az okof 
fag az itíleti, hog az lften az bönofeket meg nem halgát %'Uán'*-
tía:De ez ellen az embernek kel magát bátorítani, mind 
Szbízoníagockat,mcUíckben az Iften ígírí magát, bogi 
az bönofeket meg nem vtalHa.kíknek valtfagökra.ific á 
Chríftus ez világra, mind pedig az fenteknek peldaíok 
kaL Kik noha nagi vétkekben efrcnck,mínd az által kS 
Tiíorgefek Iften elót kedues volt es búneknek boczanat* 
§"!nicwcktMint az >*• Dauid inti az tob bönofeket %% W* 

1 ... mi*9f% ... i bteo- i 



l<$$> A 25 l t5 NI 0*01115,01,/ 
*fií& bízodalomri, az finnen peldaíaua! cf t monduan* Ez íe-
t:i"m*t.u gcaí kíaltot az Vrhox es meg halgattator* Az £f Palis & 

magát karomtonak,üldoxóncc cs boíufagf érzőnek mo 
gia,de írgatnuíTagajc níerchog a IcfusChríftus u benne 
meg mutatna a bűnőfekhez való gazdag kegíclmet. Mt 
íodík kefertet az meg §abadítafnak halogatafa. Mert 
giakorta az holfu varaíTal az embernek hiti vgy mint 
meg farad,mint ez meg bizoníttatik az Dauidnak es I 
Chriíhiíhak peldaíaban»ki íllíen ígeckel panaf olkodic í 

tfll,*> En Iítcncm nappal te hozzad kiáltok ct cíel fem balgá
tokéi nem feleli meg énnekem* Innét vagion hog mx-
íutis vgi mint ferketi az Ifiét íz koníőrgefícl monduanj 
Kcl'fel Vram, míerc alnttal el* Az ChriftCis aluííc az bt 

Hdtthit. ioczkaban,míkor az tanitnaniok az tengeren haniattat 
nanac. Ez íelentctíc amazCanaanbelí aífoníallatbanís, 
ki a Chrí fttis vtan fokáig kialt»de fi neki egí íget fem fe. 
IcLEz ellen azkereftíen embernek axigírcteckel á hit. 
teles a remcnfeggel magát kel biztatni ei bátorítani. 
Mert végezetre az hit giözedelmet veíen, es alkotnia-
tos időben el veíi az ígéret ferint, az mit Ifiétől kíuant 

mhr,*, "Reppen az Prophctanal meg vagion írua : Ha kefén-
d«k meg variad fitet,mert ificőn ÍÖ es nem kefifc/Touab. 
ba ez fde halogataffal az Iften az hitet 'proballía, neue, 
U, croffití cs az óueít az köniórgefre íokrattí*, 

áZ VXTVL SZEGEZTE* 
ttt kömörgeffjek magtárait 

tiaroL 
Ki Mre tanú a% CIm]tm q$mbrgshn! 

US %* 



Az \&®i6nj3 ÍSHO'II . **4 
F, Rőáídedcn az igaz kóutőrgeíhek rondít meg iclé-
tiYkitkellieníégítfegőí híní,msnemubizodalommalki 
által kellien raennönk Iftennek eleiben, cs mincmö ío-
kat kellien u tőle kernönk, Toaabba ezkoniőrgesben 
kétrendbeli dolog foglaltatik be. Az három elfő keres 
»z Iftennek díczófegere nez,meliben azíelentetik, hog 
mindeneknek előtte az Iften ttíteííeget kel kerefnfink*' 
Az neg Ivtolfoban xk keríök, valamítartozik lelki es 
teftí fcukfegfinkre. Az mi eletünknek azért elío vege, az: 
Ifténec díczófege,mafík lelkűnk íduoflegcnek kereíefe 
harmadik, felebarátunknak eppulett, 

i£MlITTUNK^ KIVAGl •» 
M8NÍ8&B8N. 

3^. Muri moniati\a^ljlmmiAttiaúnakí 
S% Azlftenaz valafeottaknak Attía kíualtkeppen az 
fíui fogadafra nezue,melliel uket íerette az 5 íerelmes fi ffbtf.% 
•ban,i ki hatalmat adót minden híueknek, hog lilének luwu 
fiai lcnnenek*Efit á MM íllíenigeckel magiarazza; Min 
niaían ti Iftennck fiai vattok az Iefus Chríftusban való 
fiítnek altala^Mcrt az valafftottak az hitnek általa, Chri-
íf rfnak íegítíkte leinek, es erre nczue Iften fiainak ne-
ucSte/tnck, Mifodíor Attíanak neueftetik, az vyonnan 
való Éfilctefere nczue,mínt á JS.Ianofis tanít, hog á híuek hdm* 
nem az fírfíunak akara.tcíatul,fem az verektSl,hanem If-
fentűlfiölettetnck. Az Attíanak neuet pedig azon ícgr- Epfaftt 
acsben kel venni, mint ez mondásban: Áldandó az If
ten esi mi VrunklcfusChríftufnakAttiá* Mcrtmíne* 
jkölík az fia által yagíon menetelünk íz Attíahoz bízo-

• L i dalom 
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dalommal. Touabba az Attíanak neuet az írás cxak az 
Iftennek tnlaídoníttia. meltofages ok ferinc, á racníre i 
lelki íütetcs,estaplal*scs az gonduífeles ő tfrlc formá

z i k , es fi nalanelkul az kölsó okokea cikózok íemmic 
iiéttkn^ ntm cz«Ickcdhctnck+Ezertparanczolíia,hog ez földön 

ne hiiunkfok attiakatlMert egí az mi Attíank, tudni il
lik az Iften,mellíel az cmbereknccketicli fegeket Feddi* 
kíc tiítefTí g kínanasbol attíakmk es mefiereknek híual 
taűak vala magokat*Hogí pedig ez nettet az emberck-
kelis kózlí, nem ellenkezik az előbbi mondatfái. Mert 
czekkölföefkózók, mellíek által az Iftcn cselekedik. 
Az teftí Söletefis Iflen aldafahol lef en»mclinelkól az era 
berek hafontalanok. Az lelki iöletesbenís az tanítok ef 
fcőzőkjdemindazáltalattiaknakneueftétnek, mintáz 

uCiwt* f*Pal mongía:Noha fok mefteretek vagion»mindaz ál
tal nínczen fok attíatok,mert cn titeket azEuangcHuni 
által az Chriítuslefusbanf öltelek. Touabba az Attía. 
meneueniha az írásban kőzóníegeskeppcn vetetik va 

A4/».i. la^i íeraó ókért, mint a fi* Ianos az ordőgot hazugfag 
nacattíanac nefiezúAz Sídokrolis'aSt mongía az Chri-
ftus,hog ordőg attíarul vadnak* Mert az vakmerő hitet 
leuíegntrk,meli ö bennek vala, az Satan volt §erzó oka# 

*£'. Fz,íegizesben az Efaias a? Chrifrufr nenczi úrúcke való 
időknek Attíanak,mert ö íerzo oka az mi 6r6k clctfiuk 
nek,Eír ífikfeg ertení ez okaert, hog az Atríanak es t% 
Fiúnak fe ncaczetít fe tnlaídnfagat ofm ne egiclíczőc* 
Az írafis pedig az mi íduofleg&nknck íllíen rendit tar-
tíameg»hog az Itten az fi fiában az vaíaf tortákat fiaíut 
fogatn, cs Jent lelkeucl az életre ükec vyonnan Ifilte, 
mtlircnczueaz Itten mi Attíanknac hiuatt.mía magát, 
Koha pedig az f,lelek f fii minket vyonnan, mind u a! 

tel 



taljmíert hog ennek eredeti az Attíatul vagton>neuef-
tetőnk az írásban az lilének esaz mí VrüJik lefus Chrí-
ftris Attianak fogadót fiainak, Erre nezec az Chriftus ez 
ielen való kőníőrgefnek rendtbenís, 
/£• Hány'dologrólelekedet t%iraga neucp&ttcli 
F, . Előfőrazhmeketbatorittía,hogaz Iftenhcznera 
vg mennienek,mínt kemeni ítílo bíróhoz, hanem mint 
kcgíes Attíokhoz, ki az fi fiairól mint az Prophetanalf/S^. 
mongía,foha cl nem felctkczhetik, Ezent bizoníttía aa Pf«U*$. 
Dauídís,mínt az Attiá koniórul az & flan í lg az Iehoua 
az fitet felókon kóní őröl, Eft erődíti az Chríftufis az te 
kozlo fiúnak peldaíaual, Maíbdfior az hitfeknek nagi f' 
meltofaga íelentetik ebben meg, az mint fent Ianos ta
ni t,míkor az Iften íli fierctetet adót nekiek, hogtlftcn-UM** 
fiainak neriefteíTenek,Harmadfor ez drága neuezet alat 
értetik az kozbeníaro Chriftufis,Mcrt aj Iften fenktnec 
nerai lehet íduőzítő Attia,hancm czak a Chríftusban, az 
kiben mí hozzánk meg engcStcltctet;' Ezért mongía a imus. 
fent Lmodul i Valamit kerendétek az en neuemben az 
Attíatul, meg adgia tinektek, Negtcdfer. Az meg fente - w ^ '. 
15 lelketís be fogIal!ía,az ki által azfiuí fogadafnak mcl- **m4m'' 
tofagabanazhiuekbehelíhcítctnck, cs az Chríftusban 
be oltatnak. Erról mongía a fent pal: Ki boczatta Iften CiUt* 
as ö fiának Ielkct,kí alcal ef t kúltiukí A B B A, édes At-
tíank. Ások Iftennek fiai az kik Iften lelkétől vezérel- n p h e v % , 
tétnek, Mafutís illíen rendel tanít; Az Chríftns által va- -/ 

gíon menetelünk azon cgí leiekben az Attíxhos, Otod* 
Sor," cs ígcucl bízoníoíTa tefié az meg igert orőkíegról* ty»*»»>f« 
Mcrt az kik fogadót fiak,ezek Iftennek örőkofí,a Chri 
flufnak penig órőkos tarfaí, Hatod£or,hog mí Attíank-
nac neuezí az Iften önén mag*t,az attíafiui Seretetre cm 

..., ' . ' ' ' • L a . " " lekef- .. 



lckeítct,rae Hiet az h iuek Iftcn fiainak bízoníttatmk l?-
tyftta n i> m intaz Chriftusparanczollía,hogaz imöldőzönk 

ert kóniórógí&nk, hogi az mi raenaicí Attianknak fiat 
khefl&nk,kiaz ünapíatfcl jamaítia az iokraes az go
ndokra. Hetedier intetnek az .htuck, az halaadalra, az 

tyládhi. £fl.eni fdcicmre es ti*tcktre,mí nt az Prophctana! mon-
gía azIftcn/Ha cn Attíátok vagiok,hol az en tí&tektc; 
HaVratok vagíok, hol az en félelmem? Vcoífor ezne 
uczcttel meg valaStatik az híueknck imatkozafok min
den poganokmk koníÓrgefcktóUkík nem ertik, kit kel 
lícn fegitfcg&l hini, ki által, ej minemű bizodalommal* 
Touabba a2 kereStícn ember, hog az Iften neki kegíe* 
Attía kgkn meg efmerheti az hitból.az lelki órámból 
csazcngedekmból* 
f{. Mkrt mongiukazjfltnt azjgtkltn lenni í 
V* Ezzel az IíVen ki mindcn&t klen vagíon nem rekcf 

«.̂ 5«w» t e t i k v lja m{ bizoníos helíre,hanem elóf ór az 5 mindért 
*/*«'*• ható ereícíekn volta es gonduifekfc, iekntetik megh 
*r7u*' m í n t i D.uíídisbizonittía. Az mi Iftenünk az égben, v* 
füUu lamellieket akart meg cselekedet: Mafittis erról mongi* 

hog az Iehouanac fiemeí Jncznck az íokra ei az gonoío. 
kra, Mafod&or ezzel meg iekntetik, hog az Iften min
den teremtet allatoknac felette vagio, es femmi hatarot 
állathoz auagi helihcz nem kóttettk, hanem mindenöt 
ickn vagíon azoknak, az kik fitet klekben es valofag. 

IM»4. ban fegitfegöl hííak, Harmadf or, ezzel a mi elménket 
fel akaría emelni azfóldickről,az mennící ez meg mart 

Gdiff dando toknak kerefefere, mint a í,Pal tanít: Feni való 
tímpM dolgokat kereíTetek,ahol vagíon az Chríftus íilueuaz 

Ifrcnnek íoba.nEzzel azért meg ícknretik,hogí azmí 
polgári níaiafagunk, az egekben vagíon, cs hogy íj 



níneztn meg ramdandQ varafo^^ 
icíTunk* 

ELSÓ KÉRÉSRŐL* 
SZENTELTESSE^ MSG A 

TE NEVEI). 
F, Mindeneknek előtte aít keriök, hog a mint ík Pal t. Ux.ti/ 
mogíif mindeneket az 5 neuenek díczofegere czeleked 
heífönk* Bgtígeuel azertbefoglalliaaz Chríftus vala
mit Iften ksuan az emberektfil az elío tablan, az fi igaz 
síSteletít, feleimet̂  fi benne való bízodafmat,az fi neae-
mtc fegitfegül vaiohíuafatesaz halaadaft, mellíekete-
gíe4fil az Iflen Attiai kegíelmeíTegebol az Chriíhifertt 
fjeikének általa f erez az hiuekben.Víf ontag azon kó~ 
níorgfmk, bog meg oltalmazzon Iílcní karonntaftul be 
keteleníegt&Ues fi ellene való 2ugodaftul,minde tefti bi 
torfagtul es hamis esköneftfiU 

í% PkZ lílen íofagínaky az azjbólczefegenek, ígaílagil' 
nak,frgaiImaíraganak,míndenhato voltának es tekelletef 
fegenek az emberek kőzót való ífmeretú , 
i^ féMk^pda axjfttn műmé megfientekjel 

1% Ax lílen néne finnen magában lent/emmí gíalázat 
c$ fógfatkozas ahoz nem ferkef hetik* De mondattatík 
meg íenteltetní az emberekre nezue, mikor bocjöltetic 
cs fentnek^ tiltanak, íonak,kegíefnek? gondnifelónek* 
bo§íu állónak, fgaznak esnag törőnek jefmertetík^ dí-
ezrrtetik es hirdettetik tz híúektfiUmínt az Danielis mo 
gíatTeneked légien vrstm az í gaflag es az díczóíeg? 'tini
nek fink pedig orczanknak pírulafa* • Az 
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AZ IL KERESR6L, 

HUN TS O'KSZAGO'D. 
*'i(.' t5\dit \crünl\éhmi 

F« Hog íz Iftcn azt igenek cs f • leikenek általa minket 
birione&igazgaflbn, hog az teftnek gonozkiuanfagae 
megtagaduan u neki engcdheíTfink* Tonabba kenik az 

>• • •'• " • Aniaíentcgihaznak epöletit, es az igaz tfidömannak ki 
SLm 4 tcri&dcfet>mínden he!iekre*Ez mellet koníörgünk hog 

' " az Satant megzabolázza, es'meg Sróncza az fenteknek 
•labokalat,meg oltalmazaan aj híúeket minden teuelíge 
ftfiU Az el íöuetel azért az Iften kc'gielmes akarattii-
fiak meg íclentefeaz igenecniluan való hirdeeefebőt>et 
azíduüzfilendoknekbegifiitcfc az Chriítus féregének. 
tarfifagaban* 
K^ f^Mic^oda a^ I/kn oifaga í 
!*• Ifiének hatatma,melliel az ígenec es az f* leieknek 
vilagofitafaaltai önön magának üm népet válogat* ,ei 

. az Satamac ereiét meg ronda, az hiueket azChriftus 
által az diczoíégbcn be helihef teti,hog lílelégien min* 

é**vi„**0 den .mindenekbem 

P* Kettoneli Eggik,az fi ígeíe»melíbcn mint eg peeze 
tes cs hit íeriut való lenéiben bizoíagot ftienjiog min-
"den híuuket orokós fíitua rendet,es az diczöícgnek Co 
ronaiaual meg ekefit.MaOk az u fr\ lelke* kinek titkos e* 

tfd &> rei^11^1 *% tg*t az hiockben meg efeaení tnMert a; ige a| 
' '**'*' * Iften lelkenekfil holt hbtiu Esrokaert az Efaiuínat az igei 

azleleckelaSuekotu Touabba az Iften oríagaitezhe 
líeoiedzi esegienl&keppcn be foglaüía^az aiualeutegy 



hazat, az igenek igazan való hírdetefet,az kegielemnck 
ki aradarat minden népekre* Ez orf ágnak azért epítóie 
es o!talmazoía,nem ccrem|et allat,;hanem az elő íílen,ki 
mindenek éllé az fi orfiagat az kícziníeknek íaíok által iut&t* 
meg erőfíití.hog az ellen a ̂ pokolnak kapui ne alhaífa-

, riaces valakik ez ellen támadnak, hertelenmegrontafTa 
nac.Ez pedig aj hiueknek nag vígagtalafokra vágó hog 
az Iftennek orfiagaban es oltalmában, mínden.kegietuí LUQ «, 

. nek ellen meg maradgíanak,mínt az Chrííiufís bizonít-
tía ez igeckeljNe feli kíczin féreg: Mert ío keduebol te 
;czet az Attíanac, hog tinektek orfagot aggíon* 
K^ Hány re%e <vagionazJflcn or\lagana^l 
F Harom.Elfő az Chríflusban adattatot kegíelemnck : 
hírdetefe az ígeben,kíről mongía az íra's, hog az lílen-
riefc orlaga mi bennünk va^íon.Mert ahol az igenek Fó-
gonattía vagion.ot yralkodik az bőkzefegnek es kegíe Lm'^ 
leninek altala^MafikreSe azhatalom,auagi az ítiletnek 

. tsazígaflagnak elkoneteícmertazlftcnazhiueketol, 
talmazza mint iemc feniet,az hitetleneket pedig megh 
rontía,mínt az czerepet az fi haragíanac napian^Harma ffiU 
dík re£e az dicz6feg,melíben á Chríftus be ment az hí., 
uéknek kepékben, es el íóucn fel veiK őket, es ezeknek 
romlandó tefteket, az 5 díczofeges tefiehez haítonlatd-fhtl'1' 
ÍTateÉÚ 
K^ ^JVlintmü h\atoltogat a% Jfiena^ü # 

orlla^ahan i 
' V, Sz. Pal illírn ígeckcl fiamíallía eló; hz Iftennek or- fymMM 
faga,ígaíTtg,bekcfreg,es í. leiekben való óröm,Elí3 azí 
gatTagmeli vagíon az bűnnek boczanartiaban es as vy 
onnan való í&ktesbcn,Errő! mongia á Chriílus;Kereflc 

L * *ft 
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tck az lílennek orf agat es az ö ígafögtt* Mafodik á be. 
kefeg,mcUazmegenge§teItetet Iftennel való meg be* 
kellcsíbk, az közben iaronak akaía, mint á fi. Pal bízó-

"'***'• níttía. Meg igazíttatuan bekefegönk vagíon.Harmadíc 
az eleiekben való órónvmeli az lelki ífmeretnek ezen. 
defege « batorfaga, az meg bekelt Ménben az hitnek 
általa* Erről mongía az í* Pal: Az lelek bizonfagot tef ert 

*&* az mi lelkűnknek, hogi lílennek fiai vagiunk, 
^ &Vtkz$da{lolgalatot Kwan ^Ificné^ 

űorjlagamklakpfttutt 
F. Hogí az mint az Z»charías énekli, minden cletúnft 
nek rendiben fiotgalliunk ö neki ficutíegben esigaflag-
ban.Ez ket igeben az egef toruent es minden tíf tünket 

'*'"* be foglallía. Az fientfeg iedzi lílennek igaz címerem* 
tífitcletit. felelmet, benne való bizodalmat, ei az fi néne-
nek fegitfeg&l való híuafat, minden halaadaflal cgietem-
ben,Ax ígaflag pedig azkfilsö tarfafagban valótokéi-
letefleg es fegi hetetlen elet, 

AZ III,KERESRÓL* 
LSGIEN 78 AKWATOV. 

*\ Mit kérünk ebben? 
F. Hog az Iíren fjeikének alrala az mi kement fűtött 
ket lagícza.hogaz öakarattíanak engedhi jTT&nc, es bíz
hattuk magunkat az íi Attíaí gomWfelcfcre, es adgíon 
mindeneket ío kedue ferínnEbb? azert az kercfuek ha
tárt yet,hog fi tölc-flmmít ne meri fink kemi,hane czak 
azmiakarattiafierjnt vagíon, mínt az Chrífíus azím-
nen pcldaíauil tanít eft monduan; Attiamí ha lehetfe-



ges» {tuozzek cl tiileai ez pohar,de mind az által légien ; 

az te akaratod* Kfem alt keríük azért hogy íz mit íften 
akar meg czelekedgíe, hanem hog mi czeíekedhcts&k I 
mit 5 akar, az mit meg tilt eI.tauoítathaflbk»eí amitpt 
ranczol véghez vihetf5kt • 

i ^ Mim hriükhog vg hgien t%fóldbtm 
mint a^egeiben l 

ly., Ebben intetnek az hiaek az Iften akaráttia f érint va ?fah,%m 
lo engedelemre az Angialoknak peldaiaual. Mén ha c-
zik az Iftennek akaráttia vtan- halgatnak mindenben, 
cs a mint S,Pal mongía* folgalo lelkek, eski boczactat-
oac az .vaUStottaknak oltalmazafara, íokkal ílíendób, Húr* 
hog az ebtrek *zlftcncc akaráttia ata' boczafTak mago-
Rat,hog ackeppen az AngialockaUegi caríafagban Iehef 
fenek,kík egí bfinos embernek meg terefen ór&lnck# 

• i ^ Míuppcn c^lehfdhettm\ljhnmc 
aí{arattiat i 

t% Az Iflennek akaráttia ket rendbe vagion* Mert eg~ 
gsk az coruenben adatot ki, es ennec egí teft fem tehet c 
teget>mafik az Etiangclíumban ielentetetmeg,eseJtket 
fctppen czdekciík az valaírottak: Etofior az hitnek al« 
Ula,metlídaz Chriílusban oltatuan,azIllcn akaráttia-
nak cngednck,mint i l Ianos bízonittia: Ez az lííenek h 

*karattia,hog hígíetek abban, az kit el boczatot*Mafod. 
for engednek az io lelki efmeretnek ígaffaga altal,mint 
IJPalmongia: Ez az Iftennek akaráttia az ti meg fente- -
leftek,Errol kel érteni az Chríftns tanitafat: Nem min- *M j ^ 4 * 
den zz ki mongia énnekem, Vram, Vram, megfen be az . 
menioríagb.anihanem iki czclekeíi^azcn Alltamnak a. 
turaniat*' "" * A Í 



174* A z V x T V L SZHEZ# 
i ^ -4< íflmntc akarattia meg vakolhattál 

ü&mnip Fi Szent Fal ifit íelentí* hogí az 5 akarattíanak fenki 
TiM. ellene nem alhatses az fi belede foha meg nem változhat-
2a4Ucb*. tíî jsnírit az Malachíafnal bízoníttía t En Iften es meg ne 
v,Vtlí- Yiitozom^ Az Samuelís erről raongía: Az Ifradnek I-

ftenc meg nem v1Itoz1k3.es meg nem bánnia, míert hog 
nem ember? hogí meg bánhatna 
I\* Miért mongia hat agjraspk helien íogj 

iqcki& * a% Iften panitentiat tané 
%.$amM. p# ]{z Jftcnncfc akarattá keiképpen jelentetik meg. E 
U^J*M;. i§|5r*HanclkfiI,auag minden okuctefndköU mdinek 
rr#''?» valhatatlankeppe véghez kel menni, mint az holtaknak 
115.42.* * ^eI tamadafarol való ígíret meg nem vattozhatík* Maía-
u**h dlor,ncmdi akarattíat ki teleti* Haatal es bízoníos mod-

dalits ebben nem az Iften változik meg* hanem az cm-, 
ber,miw az Niniuebelíckről el fordittía ax veledelmct 
az mttlícl fcníegctte vala*de ílí ok allatába az bönben t^ 
lomencnck* Az Iftenben azért íemmi változás nem cfc 
elmert az vtf edelem reaioc fiallot voIna,ha pnrnítcntí* 
tártaiul eleit nem'vettek volna*Bzokaert az Iften mon* 
datcatífc az gonolt meg bíní, emberi mod ficrint> mikor 
az meg terükről el fordítni az bfiut«eft,mdlíct fi rea-
íok rendelt valaha az bűnben meg maradnanac* Annak 
fclcttCjtuikor az Iften ígí f ol j Bánom hog az embert te 

GMI/SÍ *, rémtettem,Bánom hog az Sault kírallía zhmm* emberi 
f ohfnac modgíat köuetn Mert , miképpen az ember, az 
raíbul UanköuetküsikíSíbannís, hog aft czetekettc* de 
villa nem vonhatta* ígí az Iften mondatik híim\mikor 
az fi io renddeíe emberektől gonoz végre fordíttatik» 
mellid az íelcntctík?hog ez veteknec az Iften ne íerssö 

lf{4 
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oka mint az víz őzón clŐr az bűnben az emberek ríT 
•nán*. az Sa.ilfren parancsolni* e U e n ^ ^ 
mehrenezue lítenbannía hogSault kiraUiátcue,eíS 
embere teremtette..Efele iWnak. n e j n é l azért Ift£ 
m e | L S S t a 2 ^ ^ ^ ^ ^ " f c g i f i a ü i . , 

K: Lehete hata^tmtMtmUdic* 
V Jóllehet azember azifiuendS dolgoknak okaítn? 
ert.es erre nezue -aft ítili, hog fokak történetből e í n i 
m,n^zaluUzIflennekgondaireIerere„e2ae,mSe. 
.fiík^lr0"• í T ^ l M n e k * M e n í a r^«nkat,kpe. 

J . Hamrcndivagiona^ Ijhn gondmféfmté 
F. Ketto:Eg?.kköaönfegrs,meIli>lmindenaUif0fc«.T-' -• 
«p!a!,ef » mint a ChnWmonpVel tam a "z fi n 2 5 í 
p««»z,okra esaz gonoSokr,/Erről énekli a z Ü S d ^ ^ 
no;;i az Iften tartiaaz embereket cs az barmokat Jft */<*»• * 
ad eletet minden teícnek.meg as holIofiaknakis.es az****, 
mini *z Chnftusbízoniftía,'« Veréb femeílk az fóM ' 
re az mi mcnníei Attianknak akarartianelkfil M*fnAi£™ 1 
kínáltképpen valo.ndliel az fi A n f a i e n ^ ^ t ^ 

Z t t i 1 r m m d T hiUfktt *<**>*** «fl"nen m a g t 
fiak íentdi,mir.den dobokat az fi ícíleti ferint fot«Tui 
"niomorafi?banes.azme?ftladitasban,hocímlnde. 

?ckick8rrk ö ? M e k w ? ' m e * * «*«^-mS». 
foknak fattatnakis az tettnek itílrtí forint, Erről mórt- í f i i f c . 
gtaaz Efaiíml; Nemde d Lktktihftíkfm úlo^m^ 

http://ert.es
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*&* A z T j ^ T V i yz iR, ía . 
az 5 magz*ttíarol,hog ü raíca ne köníorúllíon f De ha 
«l felctkeznekís, en te roltad el nem feíetkczem* Az en 

^/i fi, kezemre meczettelek tégedet fel. Mafutís ezent erőfíi-
ti; Az hcgíek meg indáinak cs az halmok meg mozdul 
mk,az cn írgalmaíTagom pedig te tőled el nem tauozic* 
î » dí{gono%J(leakgrattiabol legem i 

9JiL*4. p. Az gonofinuk okát cs annak rendelcfet meg kel va-
laícannMert azlftcnnohaaz bűnnek nem oka* mind 
2% által az bfint oli vegre fordíttia, az melltct az fi titkoi 

• tanaczaban rendelteiről az hitetlenek íngíen ícm gon-
ÎMM*, p9 doIkottanak,raínt az Pharaonac fcegíctlcníeget vili az 

fi díczofegtnek meg íclenccfere es az fi népének gíakor' 
%w^: , a ^ ° # IS Í a 2 loícphct e! araiak az fi attíafiaí* de ezzel 

vigaftallía fiket* hog nem fik, hanem az Iffcenata volt & 
t ttt tU Az irigifeg azert faíactíok voltt de Ifteo ezzel íob 
vegre akart clní?e$ errenezue az fi cladafat Iftcnnck 
tttlaidoníttíai 

M Zé IIIL KER ESR6 L̂  
AZ Ml MINDENNATI I{S-

nkrünkt admcgw^nkmáU* 

K: f£Mit ki ertem á^ kmeren? 
£• Miért bog azkcníer fő taplalo efkoze az teftí elet 
nck mindeneket be foglal,valamelliek íükfegefek ez íe-
len való életnek meg tartafara es Órizefere, KöníórcÖne 
wertiteashelien, hoglften Attía gonduifeiefeból ele
tünket oItalmazza,ío egefleget,bckeflcget,cs haf nos fe-

, leaclmeketi aggíon, es fcyifontag el »uof uflbn tÖIfink 
min* 



minden vcfedctixictbetegftgct, chrcgct, dog hiUl^elil 
fcgnek fegiueret es minden puf tulafh 
/ u %5Mkrt mongiu\mkntyitk! 
F; Ket okaert, Előf 6r. Mert Iften rendelte az mi ele. 
tünkre, es vg mint kegiei Attía kotelefe es adofía tefil 
finenmagat ezmiteftönknek taplalafara*Maíbdforej6 
íelentctik,Jbog az mi kenícrfinket egifik, azmellietlf-
ten minekünc igaz munkánk vtan hiuatalunk Sérint ad-
mínt az Dauíd bízonítíajBodog lei, mikor az te kezed fraim 
nek munkaiat e£cd, A f • Pal pedig vgían paranezollia, t.Cr.J* 
hog az kí nem munkaIkodík,neÍi eggíek* Ezokaert fin-». Ttffkl$, 
nen raagarolís xit mongia, hog tulaidon kezeucl raun- i-Trpx. 
kalkodot, hog egiebeknekís peldat adna, titie**, 

K* ftfyfitiegk%aí{tnmdentiétpi? 
F, Az mi elegfeges naponkent való taplalafunkatí1 

Mert a miképp? eggik nap az maiikat koueti, azonkep 
penazlftennek eletefefoha meg nem ífiník,han? min
denik nap az fi fel íouefcuel Iftennekvy aldafit hozza 
az emberekrct Intetnek azért az híuck,hog az íelen va-
loual mcg^elegedgíenek, az ífiuendőt pedig Iften gond 
uí{eleferebízzak,mint á£* Patíi tanít ez igékben i Nagí t.Timd 
ifiuedcJem az Iftcni felelem az elcgfeggel egíctemben: 
Mert femmit ez világra nem hoztunk, bízoníos dolog, " { 

hog femmit ki fem vihetünk ;Ha pedig vagíSn elctfinc 4 
es ruházatunk, czeckcl meg ckgcggíünk* #-. J V ̂  

K^ Mijlűkfik^^okna\a%mindatnaphnitm " .//• 
herníehazkikb'öuelkedncci ,., Q 

Ti Az Chríftus aStmongía, hog az embernek elete, !*.*"" jj," 
«em a* elcgfegben vagton, hanem az Ifténck aklafaban, ; 



*J,; A B VK.TVL jsia^ea» 
ax ki cltcip erőt ad az kenícrnek az teftnek taplalafara, 
ci meg tlcgíteferc* Mcrtazlftenmegazetegfegbenii 

HUlx ehfeget bocsát, mikor az kenícrnek palezaiat meg ron-
l̂ c.4.14, «a,auag éltető ereiét cl vc£í, mint azProphctanal morw 

gí*; Ekek de meg nem clegcőcck* 
/Q t&5\íit íé/e»í a^Adafnac igckml é 
£. Ezzel Jelentetik, hog az marha nem embernek f or 
galmatoííagaual cs efeílegeuet kereftetíkok íerínt,hanc 

fr«*erxo 1Z I ^ e n n e k ai*ndekaboradattatik,míntazbőIczmon. 
tUr Z g i a í A z Vnnk a , c W i t e g e n gazcl*gSa* AzDauídís ez-
* '' *cnt eröffítí; Ha az Ichoua nem cppíti az hazaf, heaban 

munkalkodnak az eppítók. Ezért mongía mafucisi Meg 
nitod az te kezeidet cs be toltez az te aldafoddal mínde 
allatot. Ennek haznacz,hog az ember fi magát haf onta. 
lannakcfmcríe minden dolgaiban, cs hog lftennek tu^ 
laidonícza azgonduífcleíc.az taptalafl: e> az diezőfegett 
E» mellet penig halaadaíra inditaffek az literinek tok 
rendbeli aiandektcrr, 
K* ^Mim ktriuc hogy néim aigja l 
K Elof őr ebben meg mutatna, hog az kertítíen cm. 
bérnek egíeníőkcppen kiuannt kel az Iftennec aldafat, 

frmrhí ?Z,„ . ?r mh
r
mkí^ mí'« *» írás tanít, hog az firok. 

•./.„».,. . . lr,unfc'azürfiIückflP^'gőrGUÍftnckMafodl?orez. 
isiclcntetik,hog az Iftc az keníerec nem czak magunk 
hafnara aggía.hancm egíebíökőlkódÖknek taplaíafara 
«s,mtnt az bőlcz mogía: Az te kur feieíd ki andgianak*-
AzUanos pedig níluabban foU Az ki latría Az Ü iíikol 
kodo attiafíat es be rekeftí a; fi k6niorÖletrflVget,mikl 
prn maradhat meg abban az lílcnnek f érelme í 
Kc &Vlim kjtnük hogy ma adgia / 

Ebben 



t> Ebben az t^lhetetknfeget?l*es az fofucnfeget tiltiz 
meg meli az lítennek gonduífelefetűl el £akad,..cs cíecú 
nck okac az veíenciő marhában heliheitetí*Erről mon. Maliit* 
gía az Cnftus: Ne légietek forgalmatofok, mit egíetek 
cs rost fgucokfanagi míuet ruházhatok magatokat* Mert * 
ezekről az ti menniei attíatoknak gongía vagíon, ki az 
madarakat el tartía* az mezei virágokat meg ekeffitt, e$ 
ílí okkal aggía az eleteti hog annak mindenkor tapta-
logia legíen.Errol mongía á ChríílusíMegoíiatok maga lnc'x*« 
cokat az fofueníegtfil, mellíet £,Pal ez ígeckel magiaraji H$^lUj 
Az ü erkőlczotők idegen légien az főfuenfegcól,megh * 
clegedtien az selen valockaL 
E^ Hányfele azftorgalmato/pg$ 
F« Ket fele*Bggík hítetlefegnek Sorgalmatoflaga,nielí 
az teítí gondnac uzefe, ez világi marhában való bizo
dalommal es niughatatlan kíuanígggal egíetemben, lile zphefT.? 
nek gonduífelefc őelót.Enntk azért gíökere az fófuen*'tjmtut 
feg,raelí baluani imadas es azeló Iftetöl való el £akad«# 
Erről mongía i I.Pal; Az kik meg akarnak gazdagolní$ 
efnek az ördögnek tóriben* es fokkeíertetekbcn»mei* 
liek őket merítik az vefedelemben*Az Chríftnfís essen t 
crofsítííMít ha&ial az embernek* hog ha ez világot meg 
rucríis,ha az ö lelkébe kart vaL Eh tiltja meg mikor alt 
mongía* hog ez világnak gondgíaíual meg ne nehezít-
teíTenek az mi fitreínk^Mafodik tifit lerint Valoíorga!* 
matofTigtmelí azlftenröl rendeltctrt híuatalnak»hítb,ól 
viíoel kőuetcíeazlftenmk díczoflegcrc^cgíebeknek 
csmínnen magunknaktíiteffegestaplalaíara* _ • 

iQ Hánydohgtyuamatik a^crefitimiBor*- ; 
galmato/Jagban • 

M ' " ' R .'••• 

\ 



fc F* Az Chriftus bc|foglallía ez igékben* Kereflfctek tlm 
mm * f &r az Iftennek oriagat, cs az fi ig*ffagat>es esek raegh 

adattatnak' ti nektek* Az forgalmatoífagnak azercelíor-
probata aas Iftennek igeíc*Mafodik az hít,eslftennel va 
lo megbekelles, esb&nnek boczanatetanae meg nicrefe 
az Chrífiúsban* Ezáltal lehetkedues Iften elot* mindfe 
meli&nk fmindiforgalmatoffagunk* Harmadík^hogí az 

. munkának yege Iftennek tiiteílegerc, felebaratunknac 
pedig épületire nezzcníMerí az Iftcnt&l adattttot mar-

l^ t t v ha azírg*lma(TággaI, cs az ío tetememéi ícteltetik meg 
i mint ]az Chriftus tanít, Adgtatok almiíhat es mindé* 
nek tiStak leínec tinektek* Negíedík ex mellet vagío i 
bekeíTeggel való fenuedes, bogi az ember mindent az 
lilének kezéből ío neuc vcgien,es ba az monkanak haf 
nat nem lattia,ketfegben ne eflcc.hanem azlftentfil var 

Q*. « íon>mÍnt az Dauid mongia i Vesd az Vrra az te gondo* 
tauL ' ̂ n t% ^ t c s?e^c t c l wpl*k Mafutís ezent bizonittía :Ncot 
J " * láttam foha bog az igaz el hagiatatot volna az vitult 

A Z v# K É R É S R Ő L * 
«BOCZASD MEGH MINS^ 
kfink a<{ mibüminkft auap adojjaginhah 

!{> Mit kglertem" a<{ adofagnac mum i 
F. Az Chriftns az bfint adoflfagiiak mongía hafonta* 
tolTag Scrint.Mcrt az miképpen az adós fízetefre k6te~ 
Ies,azonkeppcn az bfinert az tőmermek karhoítatafa a-
lâ  rckeítetík az ember, es foha az halainak, tomloczc-
böl ki nem menekedhetik clegfeges fisetcsnelkfil. E% 

ige 



Igenel meg íeletcdk az embernek minemű níomorodot 
allapattia vagionVmig az bfin ala rekcftetet,es víf ontag 
azbfianec boczanattia^melí drága cs bóczülhetetlen a* , \. 
íandeka légienaz eló Iftennek,me!ínek általa Iften oro 
kos fiai lehetünk*Ma(odíor ez ígeuel meg bí zonittatik* 
hogi míg ez romlandó teftben elünk, addig az büntfií ü« 
reffek nem lehetünk,, hane íűkolkődfink fraponkentaz 
bűnnek boczanattíanetküL Harmadkor az bűnt miénk
nek mongíak,bog Iftennek tulaídoniczuc az igaflagotír 
raionen magunkban pedig az meítatanfagot meg ifmer-
iük,cs femmit az emberi érdemnek ne tulaídoniczurnkl 
Hegiedf er meg *fmeriük,hog az mi bűneink oíí adoflag 
meüíetfoha meg nem fizethetünk. Azadoífog tízezer 
taleníum,míiiekünk pedig eg fiierünk fnínczen* Azért 
az mi fizetésünkért fohameg nem fabadulhatunk, mint «>rf ^ 
az Dmtd roongtajHa az mi bűneinkre f amot tardandai -*m%% 

• Vraixi j Kíezoda alhat meg te előtted t 
K* f5^ííc^pda a^hünnek boc^nattia i 
t% Az1 bün foIgíanak,az őrók kárhozatnak meg enge« 
defe á ChríítttsbS igtrcctcc kegíelcmert, az hitnec általai 
/ ^ Honnat magiona^bünbocxgtajhac 

eredetű 
fn Az Efaíafnal erről ígí f oh En en vagí ok, az ki az te f/i, & 
alnokíágídatel tor I6m,encn magaméra cs többe & te bü 
neídrol meg ne emlékezem* Mafodfor érdemlő esfije- . 
tő oka czac egiedül azChriftusban találtatik,i kí ez ví l'-m al' 
lagraifir* hogazbünőföket íduózítene* Harmadfioraz 
' f * lelek az Chri(tusban adattatot kegíelemnek fafara, az 
ki azbönböl megcIcuení]C,csvy teremtet allatocka czí-- ' , 
mI»hog eltiünk fi előtte ientfegben cs igafíagbani Ne-

M i , • . 9 \ gícd-



|S»: A z V«.TVL SZEREZ* 
gie<iíe**,efkőz « fogó kez az foön boczanattíanak cl ve. 
teleben az igaz hit,mcllícl az Iftennck igiretíhcz ragaf-
kódunk cs az bűnnek terhétől meg £abadulunk-

JC» *$M.itypfwtulaidomttia agjrasa^hün-
nck bocganattiat niha a%l{ltnm\\niha a* tani-

toknal^neha cgicb nndbilibiuthié^ 
£• Elo iőr az Iften azbönt meg boczattia ok í crínt,aj 
raeníre az bűnnek ereiét es ícttalmat az karhozatot el 
harittiaas hiuckrőlcs u nekik a bűnt nemtulaídonictia, 
hanem az u kegíelmenel es az Chriftufnak igaílaganat 
cl fedezi es eckeppen feramí teremtet állat az Iftékiuöl 

. az bönt meg nem boczathattia. MafodSor az tanítok 
'*'' meg boczattiak az bönt bízoníag telel Icrínt, az menni 

re az Iftennck kouetfegct hordozzak,es az ígc által hir
detik az hiucknek az bűnnek boczanattíat. Víf ontag i 
bönt meg tartíak, míkor az ige által Iften haragiat hír-

1t4n,%: detík azok ellen,az kic az bünbol meg nem temek.Har 
*i*tthi4> madf or az híuek meg boczattiak az bönt az meg béfceí. 

lefnek attah>míkor az fi Söuőkbol az haragot,Jaz giüló-
feget cs az boSf u allafnak kioaníagat felcbatattíok ellen 
ki vetik. 
K^ Minemű nndbtli hunok bocsáttatnak mwi 
F* Az Papírtak aÉt értik, hoó; az Chríftus aldoxatti* 
által czak az eredendő bün bocsáttatik nieg,az czeleke. 
dendőt pedíh elég teteliel.es ío czclekedettel kel cl tor-

tJun.u leni* De ez értelem Iftennck karomlafm vagiem az de-
:Ctrht.4< rek írás ellen. Mert az fent íanos alt bízonítría, hogy 

hí5 es igaz az Iften, hogmcgbncsilTa astmi bűneinket 
es meg ti ftí oson mind? ilnokíágboI,A l« Fal pedig mí-

kot 
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^ kör foltot volna az czelekedendó es czcgeres bfinök*. 
roUvtanna veti e? e§c niongítíEsec vaíaíokjde meg iga* 
zulcatok,tneg ti£tultatok,es meg §emeltettétek: Azlf* 
ten azért az-valaftottaknak,mind az eredendőt* czele-
kedendot mind az el mtiltatiielen valót, es íőuendó bfi- , 

* nőket'meg boczatotta» esőket fohaíemmí az iftennek Amám^ 
- kegiclmetül el nem iakaShattía* . 

v %t Ha a^Chnflm elvotte a^ bűnt mim 

Vé Mert az bűnnek gí okere es taploía benn&nk vagío* t^mámM 
El vetetét azért azbüneloíőr az fi kárhoztató ereiére 
Eieztif> Mert valakik az Chriftasban vadnakf azoknak 
Üeramí katbozattiok nínczenf maíödf pr az bönnek vra-
fagKL riezue*Mert immár azChriftus leikenek ereié mi 
bennünk meg foította az bfint?es meg sraboía6ta> hogy i 
leieknek ereieuel az teftneckiuaníagat meg gíoiheílüa 
ErróImongtáazl«PaliMtntaz-Chri(lus fel támadót az *$»-** 
ü Attíanak dt czöíege általi azonképpen miis vy életben Gofoflfo 
iaríunk^Harmadfior elrontatotazbün, azíouendotö-
keüetedegnek remenfegere nezuefmellíetazChríftui^#7j. 
meg adandó az vtolfo napon minden bitieknek* * T Í M 

MH{ETT8N MIIS MEG B0-
* tXgtüc a<{ mi elknünc vetettefaefy adofsinknah 

J{, Okátaxjaün boc%anattianaka%mihor 
csqafunk* 

F, Az mi boc%ttafunk,;az Iften boczattíinak &öf5° 
~" M j bízó 



%H> . Áz VRJVL SZEGEZ, 
bizonfaga* Mert az Ifkn íohi az bonc meg nem hoc zit-
tíaiazpstnítcntiatxrcasnckfiUmcIinck giömölcze az vg 

" # elet cs az attíafittí f erctec>cs ének '.tulaídona az törés, cs i 
t/iyintii ^cgiefXcg^Eielíbe felebarátunkhoz való engedelnaefseg 

meg iclcntctik* Ez igékbe azert vígaStaüíaaz Chriftus 
4 bünoíokeh hogí az mikeppe ök fele barattíokrak vét
keket megengcdiM.IUe bizonioíbc legíenek,hogi 5 ne 
fciekis az "'fi bonokét az Iftenmeg boczattía* Vííontag 

MMh.tM* vgttnifchogiazkic felebarattioknak vétkeket meg ne 
boczattíak íiuekíerint> az Iílen fim bocxattía meg az 
öbfinoket* 

• / ^ Hogy hogy kbet e%> hagiakprm meg a% k^ 
refitien emberJcmbocggthat megfiiue/krimi 
F it kei efmernfinkes (Íratnunk azmier<!)tlenfeg5n-* 
ket cs meg kel gondolni!ncJiog az hifi emberben ket el 

t mim ^ c r i ^ e z ^ r e^ vagíon* Az teft ígíekczík az boif u allafn, 
de az klek ellene törekedik* hog i gonof t az íoual meg 
gt5ze9es naponkent liftet ^laglcza az engedelmeffegre* 
JS^ Ham dologgal int a^irar felebaratunfy 

vétkem^ meg boc^atajaraí 
P* Első* Mert az bolfiu alias I ftennefc tmu mellíet ma* 

", gunknak nem vehetőnk Iftönek gnrfjgattíanelk&l, mint 
Dmtmi* t% NI0(V(IICI mongia: Ad énnekem az bof§waUaft» csen 

r i . . vííía adom* Ezokaerr nemezt őnnon magat^boKu stlta^ 
jamo * 4 foj^k i;ftirnenekís*Maíbdík,Míerf az kegíefH gge! meg 

ielcntctik,hog Ifleimelt fiUí vagiuuk, mikor irgalmafoc 
lm *8. Cs türok lelffink, mim az mi mennfei Attiank irgalmat 
liiemjt, ^ y m{ncjcjjnc §0^ íant^hn Mmcinkct megh boczam* 
#;/ §d #.i jg r r5^m o ng{a i §# pau81 Meg lifTatok, hog feiiki n»fr»k 

a* 



%% gonofert ne adgíon gonofit, hanem mindenkor az eg 
maskozot való kegíVfleget kőuefletek. Harmadik* 
Mert á mint f- pai tanit,|az ember az boéSu allafnak kuSfheJf.4* 
uamaganalaz ördögnek heltad* 'annak tori ben es az IC. 
tennék haragiabaneíti ű magát* mint az Bőlczís mon- Ecetei* 
gia:Az ki boia atlaft keres, meg talallia az Vrcul á bo§-
in atlaft* Negiedik az mi feíönknek.az Chríflufhak pel-
daiaís erre inukiről $*Peter ait mogía, hog mikor fídaí-. **fwíK 
maStatneMenkir Vif a nem f idalniaz vala/es mikorien-
vedne,íenkit nem feníegetetf hanem az bo§iu alla'ft an- . 
fiak atta, az ki igazan itt I* Az tanituaníokatis pedig az -*'** •. 
Chriftus kemennienfedde'az bofóu aiaínac.ki'uanifaga 
ert, eít mohdnan: Nemtudgíatoke* kinek lelke vartok 
ti? Az embernek fia,nem az veíteíre»hanem az meg tar-
tafraific* Öcódík* Azlftenbizoníos tanaczabole$itíte-
tíbol boczattia az bitiekre az • méltatlan bofSufago&as 
§ bűnökért,de mind az által az hitnek cs bekefeggel va~ 

• lo fenuedeíeknek gíakorlafara* mint az Danid pefdaía ;": 

.meg mritattia,ki mikor az Seraeítöl f idalmaf tatnek, ne 
engedi az 5 f olgainakt hogi meg 6lnek? eít monduan $ 
Haggíatok beket neki, az Vr paranczolta,hogy enneke 
.göncit mongion,Hatodik* Míg az embernek Síné irígí 
feggel es bofSu allaíhak kiuanfagaual geriedez, az Iften 
.nel Éaz koniorgesnem lehet fogonatos,-mintaz Chrií-
ías nnk í Ha fel viffed az te aíandekodat az oltárra , es w*w* 
meg emlékezel roIa» hog az te attiadfianak* vagion vala 
mi nehedege te ellenedimenniel es bekellíel meg u vek 
az vwn el ifiuen az te aíandekodat vid fel* 
K* • 3^Qm $abadtlwmi\tffcn hoí^iut 

alknií • 
M 4 Az 
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F, AzboSSuaths ket fele* Eggiktóruení ícrínt vagíó 

** * mellíetlfté bízót az feiedelmekre, ki mint S.Pal mongía, 
boSfu allo az haragra az gonoínl teuönek. Hat aztorctg 
kedes meg engettetík,czak hog,ebben az ember keref-
fe az igaznak efmeretít es meg valaf tafat, harag es bof-
fa allamelküUMafodíktörften ellen vagíon az ember. 

jdAttU'' nek boff ufagaboI,cs hímtallia kinfil* Eit az: iras fok hc-
H.W4H.M. líen meg tiItía, mint az Chriftös mongía* Az gonofnak 

ellene ne allíatok meílict h Pal igi magi aráz; Senkinek a 
gonozert gonof t ne adgíatok* 

ifi.*.*. ^ fiiért kéri hat a^Dauidfik, bélieken a% 
Iflenbolijlu allafata^üAnfennl 

F« It harmat kel meg gondolni, az kSniörgof emelt, 
az indulatot, es ez mcllet,|az igiet, az vtan ki ellen ker-
őnk̂ Elofi&r azkerS f emeli ket rendben vagion, nemcli 
tíStbelí»ki az Iften híuatallia Serint bizonios okhol»niha 
kíuanhittíaazboffuaUaíc+Nemeli pedig kóz íemelí,aa 
kihez gíakorta nem illik ez fele kiuáníag* Mafodior aas 
indulatísket fele,nemelínez az mi tulaidon fferaelííínk-
nek bantaíara,es el t bekcíéggel kel íenuednfmk,karom-
las es atkozodas nelköL Nemeli pedig kíualtkeppcn va
ló indulat az lftennec dícjSfege mellet, mcliben az fen 
tek giakorta Iílcnnck bof f ti allafat kertet az hitetlenek 
nek feiekre,rnínt á Hieremíat kóníorogJNe legy írgal-

Iiitw.tS. m M %% 5 alnokfagoknak, es az íi bíinok i te orczad eí5t 
tfdU?. e l n c tSrőlteflek* Harmadf or,az fiemelís az ki ellen bof 

fut ker&nk ket felei Nemeli vagíon az híueknek tarfaíi 
gaban,es erre nem fabad íot rag káromlás, átkot kérni* 
Nemeli az Aníafientegihaznaktarfafagakíufil, vagyon 
cs eUcnfegönk, De ezíi ket fele* Mert vagíon oli ellen 
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feg, az ki tudatianfagbol fildózíaz híuekct, kiért inkab 
köníórgení kel.mínt á Satjlufert az híuek kóníorgenek 
vala. Példa erre az Chríftus, az ki ígi kőníorőg az fi éllé* 
fegíemAttiam boczasd meg nekíek, mert nem tudgíak 
mit czelekednek; Vadnak ifmeg olliak,az kik giulofeg 
ból es vakmerófcgből az igaíTagnak ellene állanak, kík 
re az híuek Iftennek igaz itíletit, es boiiu allafaí kérhe
tik, mint azí'Pat kóniőróg, hog az Alexandernek meg , TJmti 
fízeflen az Vr az üczelekedetíf érinti" " 

'AZ VI .KÉRÉSRŐL, 
^ S VÍG IMINKET AZ KS-

SSTITEDTIEN. 
f^ Makpűnhcbbeni 
IV Ez teremek róuíd értelme az §. Pálnak tanitafaban t ,„ im , 
be foglaltatik, Hifi C vg mond ) az literi, az ki nem hagi 
titeket feletteb kefertetni, hanem az menníre el Bernied 
hetitek, es az kefertettel egíctemben ki menekedeft ad, 
hog el vifelheUetck, Tt azért az emberi erotlcnfeg, vet
tetik élőnkben, meli az keferteteknek ellene nem alhat, 
hanem az Iftennek creíctfil fegittetik az giozedelemre 
Ezokaert kőníórg&nk,hog az teftnek kíuanfagít ne ha-
dgía véghez vínnönk,ei ne engedgíc, hog ezektől ke-
ferteílfink az fi paranezolatínak által hagafm,az kíilfó 
níomorufagokmc miatta fc egegíe, hog ketfegbé eílfinc* 

F, Ket fele, Eggík belső, mafik kfilso* Az belső pedig 
kcttó»Els6azkÍuanfag, mellíel indíttatik az ember az 

M § bfin1 
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hímnek czelekedetíre, ral meg keíertejtik* Mert 
miképpen az tapló az kiczin Uikrat meg fogía:ígí rz ór-
dog vet j;a% embernek eleiben valami alkolmati (Tago^ 
melí az kíuaníagot fel geriefiti az bnnnec el komttít re# 
Efféle kefertet>cnint a íu lacab tanít, nincsen az Iftentöl 
meUietokíerínckcl érteni, miért hogy az büntetés ie-
rínt Iíten engedi meg>hog az ember keferteflek'Ezic 
lentetik ez igebenís, raelíbenkerifichogí ne vígíen ke-
£ertedben.Az maiik belfo kefertet,az gonoz lelki ifme~ 
ret9melí az bűnnek általa* az Iffcen kárhoztató tonmik* 
bői meg febhettetik, es ha az keíertetet az Iften az fi lel— 
kenec ereié attal meg nem gíozi\ aj embert kerfegben cs 
veSedelembcn eíti\ mint a? Caínnak es cgícb hitetlenre 
nek peldaia meg mutattia* 

E^ Mkn bocfyttiaIjlcn megalíanefytitaf* 
felt kftrtttokbm cs nmmtes cjctokjkcní 

F* El$5oka»hogaz hiuek atazatofögra tatiítafTanaJc* 
esmeg efmeríek hog az fi allafok I(lennek kegt elméből 
vagíon«Mafod§or*h0gi az lftemciíte(etbeYajic6keUeces 
cletbe,csazk5niőrgcsbe íorgalmatosbak légiének cso 
irijjec magokat aj ordognec cjalardfagí eUeJHfarrnadiior 
fiogíaz egíeb híuekís ezeknek peldaiaual az kefertet 
ellen batoríttafTanaC) mikor az teftnek eroticnfcgebul 
haíbnlatos vétkekben cfnek, minr az Péterről mongía 
Chriftus; Te meg temen & te attiad fiait meg cr&ffíczed* 

l{t Hanyfck a^iiljo kiirt & í 
F* Ket fele, Et&fiór az ember kefertetik íob felöl az ke 
dues allapattaU egefltggel> gazdagftggal* ttitcfeggcl ei 
cgíeb fele aldafockal, meliiek noha fi magokban' iok, 

turné 



mind az által á Satantul kefertetre fordíttatnak, mikor 
ezekből az embernek gonoz kíuaníaga meg jelentetik 
mint á S.Palís bízonittía, hog á kik meg akarnak gazda-
galni fok kefercetókben efnek, mellíek az veSedelembi «•*"*»«.* 
merítik fiket. Mafodf or kerertetík bal felöl, minden fe
le níomomfagockal.iegenfeggel, betegfeggel, es giala-
zartai, hog az Ö lelki aíandekít, az haborufagnak tőze-
uel,mínt az tifta araníat meg proballía, Eh az írás Iften- *"»/» «» 
nektulaídoníttía, mint*azÁbrahámot meg kefertette, titír,t 

A f, Iobotis az Sátánnak kezeben atta,mínden marhaíac 
hertelenfeggel el vótte rettenetes betegfeggel meg ver 
te, felelget rea taraaf totta, ki ttet hítíbenís mep karom 
lotta. Az vtankí kőuette azSatan az tanituaníokatís, LttCAi-
hog úket meg rofhIna,mikeppen az atf oníallat meg §o 
ktaa buzat roftalnú Touabba ít ez helíen valatftaftkel 
tenní,azlftennckesaz Sátánnak kefertetí kozor. Mert 
az Ifié* az híueket kefertetí,hog íi belőlük az bfmt'ki fo$ 
ze,az hitben az remenfegben es az bekefeggel való 6en-
uedesben fcppi cze. Az Satan pedig ígí ekézik az híue
ket Ifíemül el SakafJcaní es ketfegben eítení, 

bmüU 
F. EloSor kefertetík az teftí batorfagga!,míkor az em
ber az kegíelcm alat az hímben cl arad, es lelke efmere-
ti ellen vakmerőképpen az fi parancsolatit által hagía, 
mint a í. Péter mogia: Mit kifenitek az lft«,akaruan az * 
ígat vetni i ranirmnioknak mákokban C Mafodíor ke-
fertetík,míkoraz ü tőle rédeltetet cfkozóket az éberek 
meg vcalltak es hnne magoknak íabad akarattiok ferínc 
niauahat kercínck, Erról monda azChríítus az Satan-
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Matth.4 nak«Ne kefcrczed az cc Vradat Iftcnedet* Harmad&or 
Dtntr.4 kefertetik az beketeIenfeggeI,míkor az ember nem biz-

hatcía magát az Iftenre, hanem aa fabaditasban, ödót es 
módot akar Iften eleiben fiabnúEckcppcn az Iflrent meg 

KmtrM. kefének az Ifrael fiai az puStaban* Az Iaditís erről fed-
*.c.»»t.« diazBethuliabeh'eket;Kíczodakvattok ti, hogy azlt 
lnM9, tent meg merítek kefcrteni,fidot rendeluen neki az £a-

baditafrarMínd ezek ellen azért, hog az Iftenmegol-
calmazzon,es az ö leikenek általa meg crőíftczen, kőn. 
iorgfinc ez kérésben, 

AZ VII. KÉRÉSRŐL. 
SZAT3ADICZ MEGH MIN-

í^ST AZ GONOZTVL. 
!{, Mit itlmtaxJíabaditafnakigckmU 
V* Hog auagy meg oltalmazzon az veíedclemtül a-
uag ha bele cftönk»meg menczen. Ez ígcüel azért meg 
mcttatcia,hog az ember nem az ö eieíTegcucl es ígieke-
xetiael minckedik meg az gonoitul, hanem Iílene az ol 
talom es az fiabaditas, ki ellen az embernek femmí tana-
czanemhafinalhat-Ejsen mongíaas íras,éhogy erős kő
vár az Iftemiek nctic. 
f\* Mkrt kertiig hogy minht jlabadic%$nt 
F. Ezzel az Chrifttts emtekeftet az attiafiuí feretetre, 
hog az Sabadulafi: az mi níomorodot attiankfíaímk-ís 
ackeppen keríűk,mint mi magunknak. Mert az ki fele 
barattianak vcfiedclmct kíuannia, az & .maga fabadula-
fat fem kérheti igaz hitből, 
I{* Mit m a^gonofíonZ 



F, Eloforaz,Sat*nt,azkigonozfinnen magábanesaz 
hazugfagnak Attía, cs ígíekezik az embereket aS JT ***'' 
noíTagban be meritenn MafodSor [ertí az fcfiqt, mellet 
az iras gonofinak ncucz,míer£ hog az Iften tőrocnícuel 
ellenkezik* HatmadSor ert ez ígen,mindcn lelki es tefti 
níomorufagot,meIi az bfinnek gíömolcze, es az teftnefc 
rontaftravagíon, es ezokaert gonofnak mondattatík, j m , -
míntazAmosbízoníttiaí NinczenoÜ gonoz az varaf-
ban, melliet az Iehoua nem czelekednek* 

i^, Hamkfppen ̂ abditmtga^gonofltuU 
ív Iollehet azlften fabadítafanak fok es famlalhatw-
ían ruodgía vagion, mind az által ez baromban kíualt-
keppen be foglaltatik; Elöíór meg íabadít níluan való 
es látható fegitíeggel, mikor az gonolnak auagí az nío-
mornfagnak közepibol kí ragadgía az híueket, mínt az 
Dauídnak, lobnak es Iofephnek peldaia meg mutatía, 
Mafodik rnodgía ez, mikor az terhet mindeneiről fog-
tfa el nem vcfii, de erót ad az hiueknek, hog cl vífelhcf-
fek,mind az íJPalrol, noha cl nem vef i az czapdofo Sá
tánt, mind az által az ukcgíelmenek es fegíto ereiének ».c*rkt n 
ielen leteuel ütet vígaftallía, es az ű erótlenfcgeben, az 
Iften meg mutatna az Q hatalmat* Harmadik moggía ez 
mikor azlften az óucítaz kouetkozendo gonoínak e- *fa17' 
lóle kí ragadgía ez világból, esazfiagías hazokbanbe S/tPim* 
küldi az niugodalomra, 
K^ Miért mongiukexta^komórgefmcvege* 
bem Mert tüd ap^orfiag, a^hatalom cs agjli-

czj>feg>mwg oröckt? $ 
£• Ez három igeben okát adgíuk,mkrt ksl az Ifténck 

meg 
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 mc8 hatgatni,es minket meg gabadítanúElóÉór mert I£ 
»• t c n c t% o rg agT l 5 a ? , m c r c & mínck&nc kíraliunc, cs mi vu 

íontag Q neki faíat népei vagittnk cs tálaidon orókfege.3 

Ezokaerttifitímutattíaefit az mrlftenönknek, hogy ta 
* $ Aniafientegihazat, mint órókfeget oltalmazza cs meg 

*abadiczatMafodfor,6uenec mongíuc áz hatalmat,meü 
liel meg íelentetik,hogí ö neki ereié vagío az fiabaditai 
ra.es ezzel az mi hitfinkís batoríttatík* Harmadbor Ide-* 
ne az diczófég,az az, ha az hiueket meg £abadittía az & 
igíreti 6erínt,cbból az ö S.nene diczírterik,azaz, igafía-
ga,kegietmeirege,g5duiTeIcfe cs véghetetlen hatalma ef-
mertetík,hírdetteric, ei mindenec elöc fel magaStaltttici 

F, Ez ígeuel az írafnak íokafa 6crínt az kőníó'rges re-
kefitetík beanní t te fenazAMEN mint valofag, ígaf-
Íág»hí5feg cs alhatatoflag,meHíel ket dolog íelcntetík' E 

t,Cttá, l&iór a Iften ígíretínek tckelUteíTcge, mint a í.Paí mon 
gíaíMíndenígíretekaz Chriftusbaii Vg es Amcn, az 
az,eröCTck,auagí aíhatatoObkJízckról az Chrifhisazef 
kuaesben giakorta es igenel fiókot elni.Mifodf or az mi 
hitünknek batoritafars folgal.Merr q$el meg ítientiük 
hog híffnk afit,hogi az Iítcn meg halgatta az mi komor 
gélünket, 

£Jvhnd megröttidfimmahan e%J$~ 
mérgefncc értelmet l 

éMi'jnruNKf 
K.-S az,M> kegielmcs Iftenn&k,ki minket az'Chrífhif. 

fwi fliídda fo^attaUs is,lelkcddd vyonnan lűlueu, az 6 
rok életre elfoglaltál* 

KI 

http://ra.es
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Kj vagy menmegben* 
Hz az,kíniíndéhato,goi)duifelo es íelen való Ifl:en vag ,̂ 

Szentelt e/Jet a%te neuedt 
Engedgied,hog mindeneknek felette az te ncucdnck ti 
f tefíéget kereííukt 

lüibna^ttoTÍÍagodt 
Bíry es ígazgas minket az te igédnek es fent lelked

nek altalau 
Légien te akaratod t 

Adgíad hog mindenbe á te akaratodnac engedhettünk? 
^Vlikffen meniben vgy e^jvldömr. 

Az az mint az Angíalokaz te akaratodnac engednek* 
azonképpen míís>hog fi velec egí tarfafagban Ieheflfink* 

i5Mi kwkmnket a^mindtnnapat ad meg 
nel$n\mcLj. 

TapIaUiadazmietct&nket,mínden tefh* aldafidaki; 
Es bocsásd meg nekünk a% mibűneínkftl 

Szabadiq meg minket á bönnec folgíatuI,á kárhozattuk 
^Mi\e^en miú meg fac%atunk ellenünk 

veteteknect 
Jlzaz,Bfinfinkboczanattíarol bízonfagot teSfink fele
barátunkhoz való kegíeíTeggeU1 

Esne<vigy minket a^kefertedbent 
Kz az,ne hadgyfetlieb kefertetnfmk,hanem az men

tire el iemiedhettííik* 
De 



íDefíahadic% meg minket a^gonoxtul 
Azaz,oltalmazmegaz ördögnek czalardíagatuj, VM 

böntül«azegiebfele níomornfagtul. 
Mart tied a%orf$ag> 

Az az,czert íabadícz meg,mert te mi kíraliunk vagi 
es mi te orGagod vágtunk, 

Tied a% hatalom^* 
Az az,czak tened egíedítl vagió erőd azfabaditaíra, 

Ticda^dicz^/eg: 
Az te neued diezírtetik az mt íabadulafunkboU 

Az az híf íök,hog tckelletei víg az te ígíretedben, cl 
minket meghalgattal az mí kuniórgcííinkbcn. 

W^Mí. 

J~\ M~J XV. Jw XV íZt O JLj 1 X Xv X TI A* 

SzabadfagroL 
K^ Mü %pda a% kereftt km flahadfag í 

n kegielmeból az Chrifhiferr»azhír aítal 
yalo meg Éabadulafa az va!aíítattaknak,az Ifiének harag 
urul,a roruenmk atkirul es ígaitnK t% minden emberi, 
tahmaniokwl,* meUíekkel az hiuekuek lelki ifincrctcc 
meg nehezíttetnek. 
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jfi*' Ha ni re%$ vagton a^ ípelhmi 
(labadjagnai^ 

•F* Kínákképpen kettő*Eggík az lelki veledelebSl va
ló meg menekxde^Mert ímmar á kik a Chridúsban va
dnak hitnek altalajoknak.ffmi karhozattiok ninczc, 4 
toruenecatka ala feai vetettének, az ördögnek hatalma 
boí is ki f abadukanaces á kegielem alat meg maradiján 
Ifteucc orőkós fiai, Chriftufnac pení g orokos tarfai lót-
tcnek.Mifik az kózonfeges dolgokban ( melli\ ket az L 
flen íem paranczok fem meg nem tikot ) való labadíag* 
2̂ * tíonnat'vagion eredeti%a%J$abadfagnat i 
F* Ennek íemmí oka ne találtatik 2% emberben? hane 
az Klen-az 5 kegí elméből azokat az kíc termeiét íerínt -
haragnak fiai voltának;" kíralí fabadfaggal aiandekoita £ r»%' 
megemeltről az fent Peterís íllíen ígeckel tanít; Ti var
tok az fent nep, az kíralí papfag, es Iílennek tálaidon 6 
rökfcgn 
E^ Kjdtdadattatik a^abadfagi • 
t% Rx fabadfagnak nierefcbcn mínekfinc ioiokmkes 
kozbeniaronk az Chriftus,ki az 5 engeitelo aIdozattia-
nak általa crdcmhScs az Attíatal ki hossza az lelki iabacl f . 
fagot*Erröl mongía a §4 Ianofnal i Ha az fia meg Sabsdi- #" * # 

tand titeket, valóba Sabadoíbk leitek* 
J^* t <£Mic%pda a^ kenfitien embernek /la ba 

. dos leuelé* 
V* Kz Iílennek íngíen való ígíretí az Ch rí dúsban az 
mi bőrűink bocaanattíafcl6!»meIíben ez ígeket írta be: M^/wu 
Iflietek en kozzzm mínnwm á kik fáradoztok, es meg 

N tér** 
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terhekcttC£ck,es en meg kunni ebítlek titeket' A $t Pal-

** í"1' i$ cSt cr6fllti*Bizonios be§cd es mindenbe vételre mel-
t6,hogazIefusChriftus íut ez világra az bimofóknek 
ídaozitefere* 

í u Hány fele pec^ttclerbjjittetih meg a^ 
ílabadfagl 

V* Ket fekuel.Eggík bels6,melí á fi* leieknek meg pe-
* czetleíe* Merc ahol az Vrnak lelke ot vagionaz Éabad 

% • Ezokaert az ívelek az mi orókfegunknek zalaga-
fyhep. mc neueztetík,kr által el íedzetünk az óröc eletre.Ma-

fikkulso.raeií nem egíeb hané a 6. íegíek,aj lelki fiabad 
fagnic íathato bizoníagú Mert a kerefifeg által az Iften 
nek fiabados varafaban az amakntegíhazban vetetünk 
be* Az Vr.vaczoraiaual peníg az Sabadfagnak birafa-
ban es abban való neuekedefeben eroultetönk meg* 

xmam <s F» Hog< * m i , l t a z c l ó t 3 Z b " a n e k r a b i a í voltnne, es á 
I^-.t. tettnek kíuanfagatczdekect&k, Igi megh íabadoluan 
fybejf* azChriftusalcat, minden eletünknek rendiben íolgal-

liunk az Iftennek, fientfegben es ígaffagban, 

í{t <£Miert mongia hat a/km Tahhop a% 
<opnnan vahjlülctcs vtanU a% bünnec 

rabfe%a ala vettetet < 
F, S$- pal ígí tanít,hog az kerefitíen emberben ket cüe 
kezo reÜ vagíonvE^gíkazörefi,rnelí azbennfmk lako
zó b&n,auag az mi tagainknakt&ruenie, melire nezue 
az meg ígazítatot ember á <bün ala vetteret,es a mít nem, 
akarna es nem iauallana a§t czelekeíí, Mifik az vy ref» 
pjcli az Itten lelke által fel eppítetut az hittel cs fiai civ 

%£*»*>>• 7' 

tfUff^ 



gebeiemmel* Erre nezue azért tuíaídonítas>el kezdés e$ 
refciennt az Imiek éabadoíok,de ének tókelleteffege %% 
® rák eleibe leien, melliet moíian remeníeggel bírunk/ 

1 ; fagnací • 
R Az Mofes Ceremóniáinak meg ISneíe, es az embe
ri .,taUImanioktul való meg menekedesJErról mongía ajxftUtai 
$•Pal: Az Sabadfagban az melíben hiuatt'attatok, meg aU 
Isacok.es ífmec az fiolgalatnak ígaía ala ne vettefíecek* 
f\. Haa% Ijlcn he/kde meg ál mindórbeke t 

mifyfpenflűntmcc mcga% Mojes által íxi 
adattatot Ctrmmniad 

J% Kz lilének befede ket feie.Eggíc orocke vaío melí • 
kötelezi az embere minden tdoben»es ez íoha meg nem Go^íz* 
valtozhatík, mintaztoruení esaz Euangelíumu M<iÜkHJ^1^ 
hatarositneli kottetet bízoníos helihez, üdóhöz es nep- c °m 

hez, hog az meg ígért Meíflafnafc arníeka lenne, ki mL 
helt meg íelent az § vílagaual el űzte az (otetfeget, es >' 
minden Ceremóniáknak veget vetet. Es ezzel c'Sabad-
íaggal megekefíteete az vy teíhnicncomoc* 
E^ JJanyfelc a^emkritalálmány í :r 

R Ket felcEggík Solg t̂ az kötso életre* melí az Iften 
parancczolatcíaiial nem cIIenkezik.Mas rendbelieket zz • 
emberek az finnen fcícktut fiabranak Ifiének tíítelctíre* 
Ennek meg tartaftranem köteles azkerefiien ember* ^ 
mint az ételnek* es mpoknak valogataíara* Erről feddi Gd^i 
i 6>at az Gafatí abelíeket: Az napokat meg tartíatok>ÍFe-' G / # ^ 
lek raítaihog czak heaban futottam.Mafutís ígí fol:Sen» • 
kiticeketraeg ne itiUien az étéiben es ázsiaiban* aaagí 

http://acok.es
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azínncpmpokmcJmeg'tartafaban* AzChríftufíserről 

)íáttU$* m o n g í a í | i e a b m t i i t d n e k engemet áz emberek, tanít-
•• uan emberi tüdomaniökat es paranczolatokat* 

ÍL Sggbadé mindeme dót élni a^ keretiem 
jíabadfaggali 

P* Az emberek barom rendbeliek, Neraellíek tekelle 
teíTek,Jauagazigaz értelemben meg eroffitettek : Ne
meinek giengick es erőtlenek: Neraellíek pedig vakrae 
lök* Az ket rendbeliek élőt azért mindenkor élhetünk 

* á mí Sabadfagunckal, Mert az tokclletcffec meg nem bo 
\ • trankoznak,az vakmerőkkel peníg nem kel gondolni* 

De az erőtlenekért ídeíglen az §abadfagbolís ki kel va-
^ % T ^ I a m í t k^nnErről raor,gía & & PaU Ha az étel meg ban-
G*lu * **z a z e n ^ttiamfiaít>foha orocke huffc nem efjera* Ezoka 

ert az TimotheuftiskorníSl mételte^iog ez által az ero 
tleneket meg merhetne JDe víf ontag az Títuft,noha po-
gan v*i»>nem akara komiul mctelni,hog ezzel meg bt-
zonitlna í f abadíagot* 

kedefröi 
I(: Hmiy dologkiuamatik #xjd\ivittffe?hcnl 
V, Ss.Pal kínáltképpen kettőben h: Ií1icftcci\í&iorl 

Xfhejf^ tfö'Kk batoríagaban, auag az lelki eroOcgbcíi^nelí nem 
„,, egíeb 
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.cgíeb hane az hitnek es á ío lelki ifineret ígaflftganak af 
^hawtofíaga.. Ez pedig az VrBan vagíon* az mint tanifo 

csiz Ö ereiének hatalmában* Mert.minnen magunktul 
nem lelietfinc eroflecaz lelki keféltetek ?ellcn« Mafod- ' 
for vagion aj Iftcn fegí cíetínek fel őltőzeíeberi,ihelilec %£mtt& 
2 mint I.Pal tanitoiém teítiek, hanem lelkíek,es az Iften-
nek ereiében helíhef tettének/ 

K* • &\4immüfegiuenl$m öltözetifient 

F* Eh6fegíuer5ánieIIíel3gíekonka;tfel őuet2&ka$.Vá 
Ioíag,melIi>n nemelfrek az tőkelíeteíTeget es az lelki ío 
indulatokat Vnik*De ezigeudbe foglallía azlfíennek 
igaz efmerétÍMiSteletit es felelmet,meliben az ember I-
ften oltalma ala aggía magát, Iiog az Satan Merteti el
len batorfago$lehefTen*Mafodfior amely vas es az fegí* 
i w derce az igaflag; melí be foglallía mind az bűnnek 
boczan$tiat,mind az fegíhetetle eletenMjpkor azért á Sa 
tan keferget az bfinnek terheuel, veíTöj^éleiben á Chri-
ftufnac igafTstgat̂ kíben minek vtanna be oltattunk á hit
nek altala,femmí kárhozatunk ninczen, es ha az teftnec 
erőtleníegeb&I ef&nc, iftaetfel eppíttetfinc* Harmadíor 
á mt iabunknac faroía az bekefegnek Euangeliomanak 

„el keíítefef Mert az Eoangelíomnak bíztatafatial keiek 
vagíunk az• víadalomra,es ez mellet* az tűzőn* es egíeb 
haborufagokon által megífinc, es az teftnek itileti ellen* *•&**•*• 
mindeneket meggiözzfink*Negíedík"fegiuer az hitnec 
patfa* melí ez vílagnac giozedelme es amaz gono&nak, 
minden tíizes fegíueritmeg oltia, es az remenfeg ellen 
remenfegre vífemHa azért az Satan keiért az niomorti 
fagockali í&ta-steílnekokoflagais & magát tarful adgia 

N i melle 
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raelletcaz hit mint cgeróspaiselfogú az fi t&zcsnifa. 
t,Te£t. ú,e$ ragaSkodaanaz iftennek ígíretihez/St kialtia: Ha 

iíate meg üiSis,mcgis te benned bizom.OtadSor az íd-
uóíTegnek flíakia az remenfeg, meliaz hitből farmazik 

%om.%. e s a j hitnek, tamaiu es croíTege.Ez akat őriétet ünk es tar 
tatánk az íőuendó tokelletes valtfagra, es az í gin órok 
fegnek birafara. Ha azért az Satan keiért ezzel,hogí az 
mi fiufagunknac femmi ielenfege az életben meg nem te 
czik,veíTuk eleibe az fifakot az remeníegecmeít á minC 
§> Pal taniefoha meg nem Segienit, HatodSor,az telek -

**' ' nek Sablíaía az Iftennek ígeíe,meli eleuenitő es hatható 
Hebr4. . g$ m { n c j e n keteló tőrnél eleíleb. Ezzé! gíozhettíuk es 
M*Kt 4 őíhertíök. meg az eílenfeget,mínt az Chriít ufís czeleke 

det az Sátánnal az puítaban. Hetedier, mindezek meU 
Ut az kereitien embernek crós vara az Vmak neue, es i 
kani6rges,mint az Chriftufís inti az tani tiianiokát í Ka 
níorógietek, hogyketfegbenne íüflktok, 
I(* Mimmü üknfiggclkfl' viteledwaz 

hrejkkn embernek? 
F. Sz.Pal erre afafdeli hog minekünk ninczen f uíá-
kodafunk.az teft es az ver ctlen,hané azfeiedelemfegek 
es ez világnak hatalmas bíríaí ellen, es az lelki álnok Ta
gok eüen'Ez igékben megjelenti a fe\PaI,hog nem gíar 
lo es halandó emberrel vagíon kozunk,hanemez világ 
rak Ifteneuel es Feiedelmeuel, kínek hatalma vagíon az 

t.Cmm.4. enged den fiákban. Az Iften azért hatalmat adót*az Ss- ' 
Ephe$* cannakez világon az fetetfegert es az bönert. Sót ruha 
Lm.%.% megazhíuek«is kezeben boczattía hog ükét meg rof- . 
to> * tallia mint á lobnac es az tanirüanioknak petdaia meg í c * 

lenti. Mert az Sátánnak az clteta égnek hatalmaís adat-
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tatot,azaz»mindenteremtetalfatokonmegroutattíakc -
gietIcnÍ€get>mikor az Iftentfil e.ngettetik az embernek 
bioeíert* Az Sátánnak tatfa ezSrilag.es az mi íatat te-
•ftfink>auagí az bennönc í Siettette goriozkiuanfag* • 

tllicn hatalmat^ 
Fi E!so oki nez az Iftennek díczofegere* fiogy ebben \ 
az 5 hatalmát es bönteto ígafTigat meg íclentené*Maíbd 
f or ezzel meg bizoníttía az.htuekhez vaío attiai godui-
íelefeuméllieimegazSatannac kefertetíds fanokra for-
-dítía>es az kólso embert rontaan, azbelíot eppítí* Har* 
'.madSor^hog á hiuec mindenkor kefék leuen vígíazza-
-nak,es az Iftenek aiandekiban ez gíakorlafnak akala ep-
b&ÍUenek,& mint á £*peteris tanít* Az órgög azti\e!ten- %^@ff -
fegtek komiul forog,mint i fiqo oroSlan kerefuen a kit 
be níeiheíTen,kinek ellene alltatok eróflek leuen az hit 
be* Egí'eb helíekenís az írás hafonií ttia az k ereiden cm- t.&w»M* • 
bérnek életit áj'pallia futazhoz,melibcn mindenkor eto í tó%* ' 
kel nezní es az fel tóti utalómra "fietn!. Mert az életnek 

'-Corpnaía az gíózedelmeíeknek adattatik az kik az 6 fa-
• tifokat io móddal el vegesík. 

AZ BfiNRöL. 
1^ Mit icgie% azjíünncc igeié a^ imhan / 
SV Eíőéor á bön azt iegizí valami az iftennek ki Jelen
éét akarattiaual ellenkezik, melinek folgia es iutalma az 

•N 4 hal*1 



v • hataUMafodSoriedzi ajb&nert való áldozatot* mint foc. 
E%U$^ heiien az Mofes i r a t o n meg találtatik. ,S.z. Palís erről 
E@L^sJ^ongIa^2lzb5nr6ikarhoztaaaz bűnt, azaz, az fi bfin 

rontató es engefiteló áldozatnának általa az bfinnek ter ~ 
. het es ereiét el vbttt az híuekróL Mafutis az értelembe 

i.C«r̂  ' v eg i s fy ki n e m tudgía vala a büut* mi érettünk ait fafia-
Ep-ii.. ne teue,az az, amaz ártatlan haránt* i kinec Saiaban al-

nokíag nem tahicatek>az mi bűneinkért'fizető áldoza
tai rendele* hogy mi l í k n t̂ ^̂  

F* SzJano$azbSnt>azt6r.uénnckáltalhaga&nak.mo*' 
\.hén.h -^ ^ z ^j a z e r t a z bűnt meg akaría ífmerní az toroen-

nek kettablaíac tökoruí velíe eleiben: Az toruen pedig 
az termeGetnek epfeget es az tokelletes engedelmet ki-
uannía.Hat valami t% kettőnél ellenkezik mind bön*ei • 
termefeti $erint'khalalt erdemei* 
K^ Hány fele a^büni 
P* Mondám hog á toruértbol kel az bűnt megiteleni*" 
A toruen pedig nem czac azkulso czelekedetet kíoan-

• níashanem iínten az giokerere megíen^es amaj belső ep 
feget kerefúmelí az emberben nem találtatik* Az mine 
mö azért az kot fu olüan az foííafaís* Erre nezue az írás 
ket fele bSnrol emlékezik, Egglk eredendő es vg mint 
termeiét £eríni vaIo*Mafik czelekedendó es az elsőnek 
gíumőlcze* 
K^ i£Micg$da azjndtnío hun l 
F* Azembcrhen oltatot Sentfegnek es igafTagnak meg 

Irte/T** r o m !^ a a 2 efetnek általa* meliben minden emberek ifi-' 
hmí I«tenek,es termeiét í érint haragnak fiai lef nek.Ef t az í 

fas maíut mmzi teftnek,ieikes embernek, berinSnc la-' 
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zo fefianek,az tagokban ieuő tóruennek o embernek es G*l$» 
gono£ luuanfagnak, mellíex az ember nem kouecesbol B^mam,n 
tanul,mint az Peiagíus mondotta, hanem §filetcfcncl hoz LC«KW.* 
ez yilagra,mínt az Dauid mongía: Íme az alnokftgban Ifteu 
fogontattam,es az bűnben fogadót engemet az en anía* 
Ezerc panaiolkodik az Iobis;Kíczoda teheti tiftaua, az 
roí ufcaralan magból fogontatot* A mint azért az gonoj H* 
fa neoi teremthet ío giömőlqset,i gí az embernek mindé 
ígíekezetí es haílandofaga az gonofira vagíon* Ez pedig Genefót. 
efmeretlen bun,nieitíet ez világ meg nem inlhet>hanem 
az Iften toraeníebot íelentetík meg* 
/Q ^Mk^oda a% cselekedendő "Bün í 
F* Minden fele gondolat,£olas es czelekedet, valamelí 

, az Iften tórueníeuei ellenkezik* Ebbenís minden em-
bérnek reSe vagion,es ezáltal idéztetik az Iften ígazítí-
í eti're?es kóteieitetík az kárhozatra, Ez bfintia meg kei 
valaőtani az Iftennek toraeníebol, es erre nezue ket fe
le leien az czelekedendo bfin* Mert nctneli vagion az el 
so tábla elten, es ez be foglaltatik az hitetleníegnek ne. 
uefíeh>meli leSen vag íudatlanfagbol* vag értelemből: 
Nemelí vetek pedig lefen az ,'ma'fodik tábla ellen,mely 
' noha iantalan,mínd az által az hámi flagnak igei eben be 
"rekeStetik« ' ;̂ -; 
J^ MáfoMor hány fele a% hun a^andelfa ' 

• es a^^ek^re ne^ei 
F* Ket felceggík gíárlofagnak vétke, melíben efnecl 
htue.fc az.teftnek .erőclenfegebof, de ífmeg az benőnk la. 
kozo § Jeleknek általa fel eppíttetnek, az mint az írás ta %*mt?t 
xiít:HetetSer efik az ígaj napiab&de ifmeg fel keI.Sj.Pal 

; is erről móng(a>hog nem cselekedheti az iot,az melliet 
N 5 akar 
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akar, fezük az vmlkodo bön* meíí az tettnek gonoz fcf 
nanfegsmak kőneteíe, es vaknierófeggel való özefcraeíi 

Mimm.é bot az emberek 5 magokra leikies tefti böntetefeket; vo 
f anacJSrróí mongia a $.PaIjNe vraikodgíec á bfin az ti 
hailando tettetekbe^ cs az teftnek kiuanfagit cl ne vé
gezzetek. Halna ennek ez>hogikfilőnab(eget cegí&nk 
ez világnak fiai kózőbkikáz bfinben-et arattanakfes ab« 
bm gioniorkodnekfes az híoek kőzot,kí k ha eíhek ero 
t!en{egekból,Orattiakesígíekeznek eltauoftatní* . 
K^* Hány fik a% hun a^ vitk%p 'fiem eliekn 

R Az vetkező femelíek vagíva!a£tottak,vagi. harag. 
nak edeníJDe as harag edcníís ket rendben vadnak,ne-
meílíek vakok es tudatlanok,nemeUiek az ígafTagnak er 
telmére iutottanacErre. nezue azért barő redbelí lef en, 
£ bfinís,boczanando,halalos es §• lelek ellen vaío vetek* 

K^ Mk%pda a^ hocxanando hűn i 
R Az vataítottakban mínde fele bűn boczanondo az 

- Thnm % "Itten keg? elméből a Chrittufercaz hitnek altala,mint ff# 
^PalmongíajhogJ Chtíűuszz valaftottakat mindenal-
Jiokfagokbol megváltotta es megtiStitotta, nem tulai-
donítuS nekíek az fi bűnöket* Eh pedig kel érteni mind 

JlP*tt».a azelső,mínd nz rnafik tábla ellen vaío bűnökről, melíkc' ' 
azJiiuekbenboczanandok,es ennek & i.Paf illíendkat 
mongía, íemroi karhozaríok ninczen immár azoknafcf 
az kik az Chjríftusfcan vadnak* 
J\\ • $9vfk%pda ap^halalos huni 
R Azirasazb6ntkerkeppentamaítíaél6nkbemE!la- * 

•^smtmt. fór fi magabanses az fi-rermef étiben* es erre nezue min -
- Am bfin haIaIos,mint f,-Pa! közőníegeskeppen mongí* 



Az BŰN*8L*-- mé§ 
hoglzzMnmk foigia-az halai,' Maíbdíoraz femeüek* 
re nézne kel meg gondolni az bönt,melí el fedefitetik i 
hiuekben,es czakaz hitetlenekben lefen halálos, kiket-

" MZ Iften az 5 tulaidon termesetekben, igaííaga őerint U 
tel a2 kárhozatra* Mindenekben azért* halálos bün vá
gtán* valakik meg nem térnek es abban vegíglé meg ma 
Tadiiik.Errol mongla á íé lanos; Nem mondom hogí az tJm^ 

• ert koniorogt etek az ki vetkezik az halaira, 
iQ. -éMic%pda a km Lelek ellen való hun i 
E Vakmerofegbő! vala hitetlenfeg,melibenaz harag 
rukedeni az megértet ígafijgot9 lelkek ifmereti ellen 
karomltak es ebben yegig meg maraduan, foha bűnöké
nek boczanattiat nem nierhetik* 
JS^ sPtfitrt mondatik íkm Lekk ellen vah •;' 
•' • hünm\t 

• • F> .Mikor a í Jelek ellen yalo bfinrol vagíon az kérdés* 
nem-azb&anek.cze!l!ara nezímk,azaz. ki ellen iegíéaz 
bön>hinem minemű k&tombíeg légien az első tábla elle* 

'.-...valö vétkek kózot* Minden bun azért az Iften ellen cg- •'• 
/.. ••-*z'ö tpruenie elten' vagiores a ki a §• lelek ellen vet, égte' •'.' 

lóképpen az Attia es Fin ellenís vetkezik,, de ebben ki-
: ualtkeppe az bánnék,meg valaétafarol.• vagíoni'kerdes*' 

Touabbaai*Ldek neuezetínis-kelerteniaz £-ent lelek- .. 
nek ereiét es-ezelekedetit^az megvUagofitafi meli elle 

. •' vetkeznek é fele hitetlenek* Mondatik azért i* lelek elle 
"Valob5nnek,Merr az vitagofíag es-az igaz érteié mely 

', -ellen vetkeznek* a S* leieknekaÍ3ndeka,esefit űrnapok 
fcan meg ottiakihogy Iften lelkétől né veserelteíTenek/ 

"• f\» Honfiai bi^pnitodhogy watyttcrdjegbbl 
valohitetienfeg? 



io7« A z BŰNK. ói* 
, F» Sj.Pal mongía: Ha akaratunk leríni vetkesendőnk 

' r'1*' az meg ifmert igafíagnak vétele vtan, ninczen áldozat 
ábönert* Azok vetkeznek ipedígakarattiok § érint, 2 
kiknek minden íandekok ez, hogí az meg ertet igafía-

• r, got>őrdoghez illendő írígífegből meg vtallíak es gíala| 
""'^zak, Tonabba^ezenf.Paljazfi meg boczattatot bönet, 

tudatlanfagbol való hítetlenfegnek neuezn Azért eb
ből ez kőuetkőzik, hog az melí hítetlenfeg meg ne bo= 
ezattatik,mínt á lent lelek ellen való bön, értelemből es 
vakmerőfegbői iarmazík* 
K^Hanidologvagioall* kkkttten <valobünbeÍ 
F« Imez neg meilieket embernek Sfikfeg eíeben ven-
ní,hog ebben ne teueíegien es ketfegben ne eíTek, Első 
ez,hoghítetlenfeg,es az első tábla éllé való vetek, meli 
ben az hitetlenek az íduőfíegnek okait vtallíak ez vetíc 

Behr,t<t. meg,a mint £• Palis magiarázza, e§t monduan: Ast ki az 
Mofes tőrueniet meg veti, ket auag három bízonfag aí-
tal ölettetik, Menniuel nagíob bfintetefe leien hat ának 
azkiazlften fiat meg tapodgía, es az vy tefhmentom-
riak veret tiStatalannak mongía, esaz kegíelemnek lei
ket bcSáüfaggal illeti' Az Dauíd paraznafagban esgil-
kofíagban efik, de az maíbdík tábla ellen vetkezik ki-
ualtkepperi,honnét nem mondhattiuk, hog fent lelek eí 
len való bűnt nem czelekedet. 
K^ Mellik a^nmfodí%i 
R Az ilelek elíen való bűnben mindenkor elől íar Sz 
megyílagofítas,auag azigaíTagnak es azidtiófieg vta,-
ruk tfmeretí,meli az igenek altala,az fent leieknek aían-

Hdr.io. «ek3bol adattatík,E£t bíaoníttía az f, Paí, míkor ígí £0Ií 
Az kic egííer meg vííagoffittatnaces az méníeí aiande-
koKst meg koíI:oníakses az #, leiekben ref efek ieinek,ha 



•6. 

'Sf. 

Az B Ű N B Ő L , ÍO$ 
el efendnek,iehetetlen dolog.hog meg vytaflának a?pe m 
nítentiara,A fi'Peterís erről mongía: lob volt volna ne- f/ri *' 
kiek, ha meg nem efmertek volna az ígaflagnak vrat, 
hog nem minek vtanna meg efmertek, el tauoznanak a 
iparanczolattuUz melí & .nektek adattatot. Az £ iftuá 
is eh veti az Sídoknak femekre; Ti mindenkor az í< le- ^ c r 
leknek ellene állottatok. Mert a Prophetak tanitafokat, 
kik Iflen lelke által Soilottanak ertuen es tuduan, rneeh 
vetettek es karomlottak, Az §, Peterís az Ananíaft ez- , 7 
zel feddúMíert hazuttal á § Jeleknek, Mert az fi álnok-
faganakvege azEuangelíumnak gíaíazattíara meofen 
vala,melinek igaz voltat Ielkebenímmar meg efmerte 
yaia,Ebb6l azért kőnifi meg érteni, hog az kik tudatlan 
lagbol vétenek es nag karomlafokac telnek az i» lelek 
elien nen vetke$nek,míerc hog az vilagoíTag es az foaz 
érteié nincze ü bének.Peída erre á f ,Pal,ki 5 magát karó l-Tme1'1 

lónac öldozönec es boSfnfag tetiőnec m6gía,de é mellet 
ait íetétúhog ezokaert mert irgalmaffagot, mert tudat-
tanai czelekette hitetlenfegnek aítatetSz.Peterís á Chrí-
ftufnak gilkofic ezzel batoríttiaíTudo attiamfiai hogi tu ^ ^ £ 

dattanfagbol czelekettecec, hogi az életnek vrat meg ól 
tetek«Moítan azért tarczatok paenítentiat az tibuneín-
tekróU 

f\> ^Vldlika^harmadikl 
F. Az káromlás _es az meg ifmert igaíTagnac f ídaíma- mtb.7A% 
zafa es czufolaía, mint az Chríítos mongía:Az ki karom 
IaftgoIaz-g*telekelIen,megnemboc?:attatík,femít,íem-
az souendo vílagon.Ez felekről mongía az ChríftusíNe 
adgiatok az fentet az eb'ekneces á drága kőueket ne hs 
niatok az díSriok eleiben, SzJPeter ezekről hozza eíőá 
pelda^bef edecíAz eb az okadafra?es az dif no az fertőre*' 

. '• . . E s 



Bz'karomlas melkt ártalomra vaio gonöz igiékezet v* 
gion,nteUiel az igafíagot akarnak el oltani* Nag bfiaaz 
ert-fi magában az Ifién k'egieimet es'azChrifhisjg'afla-
gat meg vctnt,de eSt karomlanMídalmazniy czuíolm\at 
kozni>es hamis - vadolafockál nehezíteni* fockal terhesb 
vecek csórok kárhozatra raclto^ 
iQ í^MdUk a* negiédik í 

;'F* Az b&nben való végig meg maradás* az embernek 
lelki ifmereti ellen* It azhíuek íntendochog ej fele íte 
létben igen mertekleteíTec légiének, es ído elót íenkit é 
fele rettenetes bűnnel .ne=karho§taflanac,. hanem Iftenrc 
haggiakaz iteletet.Mert ha valamelí kesórc meg ter az 
ember az karomlasboI,annak bízöníagatmutattia, hogy 
nem vnkezet volt í fijelek ellen. Példa erre az Peter,kj 

. az három felül meg mondót dolgokon által ments es ez 
negíediken tartozót meg. Az elsó tábla ellen vetkezet 
mikor az Ghriftuft es az íduóíleget hatra vetette* Az v 

MdíédM tzn lelki ifmereti ellc az meg vilagoíicasvtanelefet, ki 
az elót Sep vállad' tón, hog á lefus volna az Chríftus az 
eló Iftenec fia* Végezetre karomlaftis c$e!ekedet,míkor 
hamis eskörueffel es atkozodaffal tagatta, hog foha az em 
bérc nem efinerte volna; Noha anníra ment az bűnben 
eIo?raind az által még fem vetkezet az iJelek ellen,, es k 
bSnert kárhozatra nem vettetet*Eló§ór,mert életnek fia 
Mafod Sor, mert nem vakmerőképp? vetkezet. Harmad 
for*Mert az bfinben meg nem kemeniedet hanem ber*.-
telén mint eg melí alomból fel férkenne, es bönet kefer-
uefen flratuan az Iítenhez meg teriJEckeppen kel azért 
az írás §erínt az fi# lelek ellen való bűnt .meg határozni* 

i^ Mimntmhc^aitati^megallm Lckk 
•:•-... ellen'való bün í 



A z BŰNBŐL, xro 
F, Mert á kikbe ez vetek találtatik, foha "azok p*ní-
tenttat nem tarthatnak, melínelküi fenkinek az bűnnek 
boczanatcía nem adatik, Hog pedig meg nem terhetnec 
elfő oka ez,hogy az veSedelemre keSítet haragnak ede- *&"**** 
ni, es az el obi hitetlenfegert el fordult elmére adattanac 
es foha nem^ ígiekézhetnek az lílenhez való meg tere
ire. Ezekről mongía á S.Pal,hog minek vtanna nem hi i,Tt$*h& 

ttenek az ígaíragnak,boczatotta az Iften fi reaiok, az te 
ueligefnek ereiét, hog hinnének az hazugfagnak. Nem. 
igazan értenek azok az kik ítélik az vétket megh nem 
boczattatni erre nezue, hog auag ritkán anag nehezem 
boczattatik meg. Mert mind az haro Euangeiíílac níluá 
es homalí nelkkul bízoníttiak, hogí az i, lelek elíé való 
bűn foha meg nem boczattatik, meííben az Iften az fi í-
gaz ítéletit akaría meg mutatni az káromló haragnak 
edenín.Mikorpedi|aÉt mongía %. Matthenal, hogí íem 
ezen,fem ez íüuendo világon meg né boczattatik, nem Math.it. 
vg kel érteni miképpen â  Papííhk veiík, mint ha vol
na olí vetek,meíi ez elet vtan boczattatne'c meg as pur-
gatoríumnac tfize által De ez Solafnak modgíauai czak 
az íelentetik,; hog ez fele bun foha meg né boczattatik, 
főtmegazí&uendőíteletbenís nagíobhfintetefeleSen, 
hog né mint egieb fele vétkeknek, miért hog ez mindé 
b&nőket felifi! halad, Hog ez légien értelme nüaabban 
magíarazza á S, Marknál ez ígeckeljAz ki az §Jelek el- ^ w > 
lenkaromlaft tef en, nem leien boczanattía mind orőc-
ke,hanem köteles Iefjenaz őrockevalo ítiíetre* 

ÍQ Vadnaképeldak k flmt írásban afféle 
n)ít\ekföl* 

F„ Első példa erről az káromló Sídok,kík lelkek efme 
rett, 

http://Math.it


1 X 1 * ÁZ%ÜVÍ$U 
Mdté %% rm~ € Í^ t zÍS^S^akgifilőfegebol kialtiak4hog i Chrl 
jtorci *.' ^ u s a z Belzebub* altat fizt ki az ördögöket* es u béne az 
Inc***. l e n n e k meg ieleritetct kegíelraet labok-alatápodgiak, 

es halaiig meg nem f önnek az Iftennek karomlafatuU * 
Ezokaert orők karhozatot níeroek^es nagíob bfinteteíl 
érdemiének hog nem mint az Sodoraabelíek* Mafodfior 
Az Iudaíls az f-lelek elleti vétkezikf ki az keues''niere-
fegert azfimefteretel arullia, azlften kegiebneces az 

j Chriftus erdemet meg nem bóczölf í$ mellből ketíegben 
efík»es aj fi erdeme f erínt az vefiedelcmrc megi&a mell
re keéíttetet volt* Harmadkor* Az IuIíanusCzafaris ez 
vetekben élik, ki az meg i.ímert ígalíagtul el fakad, ka-
romlía es fildozí á Ctírífhiíhak hiüt»es mikor az hadban 
nyilai meg lőttek volna, zz vert az markaual az Regben 
haniaan eftkialtía valaí Megh gióztel immár Calilre^ 
Tób efféle peldak vadnak, melliék meg íelentikjmelí re 
ttenetes légien az §* lel ek ellen való bum 
1\* Mic%pda a^tmberfia ellen vak buni 
F* Tirdatlanfagbol való hítetlenfeg, es az ígaflfagnafc 
karomIafa,meli az valaftottaknak az Chrifhisban való 
hitnek altala,megh boczattatik, az hitetlenekben pedig 
halálos* 
%* ^Vliben eggie^ts miben iülomk?^ e^ 

.kftmndbelivetccl^ 
. F f Eloior ebben eggíeznek, bog mind zz kettő az el-
. •; -86 tabtaellen vaio hitetlenfeg.MertazfiiielIe valobím-

^niswi4u6{fc^^ 
at meg ven\az Attíat esaz öleiket vtalíía meg,Az fia el 
len valö..bfinis-azertnem minden tudatlanfag, hanem ki' 
teltképpen yafö vetek, raeíi finnét tornázik* mikor az 

Chriíhi* 



Á Z ' B Ü N ^ Ő L • n i ? 
Chrtfttfsaz ígebol hemjT(n.ercecik>me!ibőI'kouetkőzíÍc 
tudatlaníagbol való hitetlenfeg* Mett. az emberek az 5 
okoskadafok férint iteluen az Chrittuft az fiolgai ábra-
zatban nem hihetik hogtiftennekfiaesiduózíto legie* 
Erre neztsc mondatik azért ember fia ellen vaío Sidaio-
nak* Mert az kölsó ábrázatra nezue* czak ollian mint 
eg gíalázatos es níomomfag ala v^tutet embers es ezo~ 
kaert nem czada ha fi benne meg botránkoznak az em-
berekjmíg az Iften ígeíeűel es leikeuel meg nem vilago-
irtatnak* Az tudatlanfag azért es az igíekőzet? kfinníe-
biti az vetket,ha vgían terhes lef enís,mínt példának o-
kaertjHaaz Ktrali folgaí ruhában oltozuen gíalazattal 
illettetik es nem ífmertetík, boczanando vetek,de ha va 
laki fitetíatuan es efmeruen Sidalmazza, habira méltód
ig az finis eímeretlen,es ha meg vettetik nem ollíí nagy 
bfin5mínt mikor az fjeteknek vilagofitafabol efmertet-
tien^meg gíala§tatik4Mafod§or5 mind az kettőben karo
lás es az Iften néuenek Sídalraazafa vagíon* Kfilómboz-
nek pedig ímez háromban* Elo§6r,Mert az §* lelek éllé 
vato bfin>mínt ímmar meg mondottuk, értelemből lefcf 
az fiu ellen való bfin tudatlanfagbol Saraazík* Maíbd-
f or kölombeznek az fiemelíeckelís* Mert az fif lelek elle 
yalo bfin, czak az haragnak edeníben eshetik* ezekben-
is pedig czak azokban az kik az ígaz értelemre meg vi-
lagofittattanak* De az fia ellen vaío bun ktt rendbeliek 
ben Iefie+Auagi az vefiedelemre rendeltetet hitetlenek-
ben9kik az fi termefiet Serint vaío főtctfegekben hagía-
tatnak,es ^hh^n el vefinec: Auagi az val adottakban* kíc 
noha ídeígíen káromIqk,mind az altaI>mikor az hiuatal. 
nak ídeíe el ífi*meg víIagoílttatnak,es foha %% előbbi ío-
tetfegre vi§§* nem térnek* Harmadkor,Az kik ÍSZ íen t 
\ í . O leiek ' 



«5* Az BŰNJEL, 
lelek ellen vetnek, foha meg nem terhetnekjde az kik k 
fi'u ellen vetenek,ha elemek fiai,^ükfegkeppen meg kd 
aerhítk,| 
I{* <£Mi hafínavagwn e%értelemnek? 
F, ElőSör ebből meg hamiífitatík az Stoí eufok ertet-
jme,az kik minden bfintegíenlőnek mondanak* Mert az 
áras kulómbfeget te§en az elío es az maíbdík tablan való 
vétkek kőzőt,főt meg az elfő tablanís ez ket meg mon
datot vetek,eggík az mafiknal íokkal nagíob, es azbun 
teteíeís terhesb* Mafodfor vgian ezenből meg hamiffít-

•v ; \ i tatík az Meletiusesaz Nouatus vallaíá, kik aft tanítót 
tak,hogí az kik lelkek elmered ellen való nagy bűnben 

j,- *|cíhek,(mínt az kik egííer az tudomant meg tagadgíak) 
*x '' J#£ f o h a a z Aniafientegiházban be nem kel fogadni. De e| 
pfc^'yj * I l c n mÍ víga§talafa vagíon az embernek, hogi á mint 

\ f,'4i ?€ lizChríftustanit, minden bfin meg boczattatik, czakaz 
^""tS' *ent lelek ellen való bűn boczatbatatlám Azmelibfin-

ből pedig az ember meg teríttetik, nínczen á fient lelek 
sTtmtt.1 e n e m Ebből á í,Pal Sep tanufagot hoz kí, eét monduanl 

Bízoní beGed es melto minden be vételre, bog az lefut 
Chriírus iút ez világra az bűnösöknek idaőzíteíére,kic 
kőzzöl en első vagíok. Harmadkor minden keretien 
embernek ebből ínteíees íerkentefe vagíon az ígafíag-

liz,- n a k *orgalmatoöágg*I való kőuetefere, mint á Dauidít 
tóntt,hog az igazak latuan az. hitetleneknek veíedelmc 
ket, ínkab kezdik azíftent felni, es az vrnak hazában 
ollianok lef nek,mint az zőldelő alaí fa4 

i^. K^czgda azjjünnek oka / 
!"».*. F. Az egei fent írás az bűnnek okát az ördögnek es 

tzemkraektaíaidottittta, az Iftentpedigmenti/bint 
lent 



Az BÜNR,6L# JI4*' 
f: Ianos mongía: Az kíuanfag nínczen az Atííatul, ha- . ~ 
nem ez vilagtuí.Az ordog eleitől fogua vetkezik es ha, / ^* f * 
zugfagnak attía.Sz.Diuídis eh bízoníttía. Oti Iftenvagí»£,/f. 
te,kí az afnokfagoc nem akarod. Igaz az mi vrunk ifte-tp/wo pi. 
tiüak es níncz u benne hamiflág* Sopbrom* 

K^ C^likpfcn mongiaa (lent TaL hog a% 
Jdam nem c%a!attatot meg, hanem a^ajíjlony %-Timtv 

attahmafutpenig vgy tamhhogyegy ember által 
iüt be a^bün égvilágra? ' " Km'*H 

F. Az elsőbe $ol zz bűnnek eredetirőf« Mert az Stvxn 
elo-ior az Emt eziíra megles az firfin az Eoa alul hírre-
tet cUhonnec az bfin az aí§onía!f atrol iarmazot az firfin 
rais,.mf nt az bolezaek mődaíabolis bi zomttatik: Az a§~ 
'f onutlatcul let az bonnek kezdeti* es mínnían fi aftala £a*im& 
falunk meg* Az mafikban pedig nez az §ec Pal az firfiu 
nak mclcofagara, ki az aiíoniallatnak feíe vala* Ezoka-
CW az yecekttneltfet eg akaratból czelekedet* i Sátánnal 
cs a| ailoniallactal fi neki mlaidonittatik, vg mint ffincQ • 

f^ tZMiert nem lehet a% Ijltn a^ 
.hünmk oko-jl 

F« Első* Valami az Iftetermeíetínec ellene va^íóSnak 
oka nem IehetDe á bfin, az me!í íoterfeg es hamiflag, z% 
Iften terniefenuehkí vílagoflag csiga (Tag, ellenkezik. 
Hat az Ifíen az bűnnek oka nem lehet* Mafodík* Va!a~ 
míc lílen meg tílt*meg ír el es megbüntet, foba annako-
ki nem lehet* Mert ígmagaual ellenkeznek.De az bűnt 
fíItOc:, Hit ennek oka nem !ehet,mint az írás rnoogyas 
.Nem illik te hozzad* hog az ki meg jtíkd ez földet, az Cmjís% 

Q % ~ igazat 



«5. Az BUNH.SL* 
gazát azhamiíTaleggíutel vefceííed. Az 5. lobisekbip 

* nittía: Tauoli légien hog az Iílen hamis volna ; Mert az 
Iften hamííTan nem karhoztat es az mindenható el nem 
fordíttíaazíteletet.Touabba,a-hot az gonofet Ifiének tu~ 
laidonittía az iras, nem kel érteni az bfinről, hanem az 

Efcfci törucri i'crint való bfintetefrői, mint az Propheta Iften-
nekgonozmletinekmongíaazfegíuert,azehfeget, az 
puirito férgeket es az dog hatalt* Az Hieremiaínalisigi 

, %ol: íme en hozok gonoit ez népre, az íi gondolatinak 
öiumolczet, 

A Z MEGKEMENI* 
tefröU 

Y^ Hány fele a^megh^menites l 
F, Nemeli vagion az kulfb dolgokban, mellíekbé.n az 
Iften az fi titkos tanac zabol oda haittia, ahoua akaríaaz 

t-fcw**. emfcereknek Siueket,vagi fi magoknak, vag egíebeknek 
%.?4ÍAI%Ub&nteteíére es probalafara, mint á Dauidnak, %iuct meg 

kemenitwazloabmk hafinos intefé ellen, hogí az népet 
meg íamfattatna. Mert az Iehoua haragía az nep ellen 
fel geríedet vala. Nemeli pedig vagion az lelki vakfag-
ban, kiról az írás fok helien emlékezik, 
K^ ajvliczgda a* meg kememtes 1 
F. Az el fordult elmére való adas,melliel Iften igaz í-
teleti ferínt,az haragnak edenit verí,az elóbbeni hitet-
lenfegert.hog az ü bűnöknek merteket be telliefitnen,fi 
elfenek az veSedelemre,az melire rendeftettenek, es az 
Iftennek büntető ígaííaga es hatalma fi bennek meg ielé 
lellek Mi 



A z K£A1£'NITE SVí&Lé • 13J5 

M^ . fZMkzpda ok^i vadnak a%jnt?í$m& 
nitefmki 

R EíolSr indító cs elöl íáro okasaz Mtetknfeg es az L 
ften ellen való engeáetiénfegh»raeUM érdemlik az lelki 
vakfagot5raínt i< Pál tanít ez igékben: Míert bog az ígaC^r'#* 
fagnak § eretetít ne vettek>hog iduóz&Ineriek, boczum 
az Ifté fiyreaíok az czalaiíágnak ereiét* bogi hinnének z 
/fcazngíagnak,efrazokat czelekednek* á mellíek nem ille. -
nenefc* Ezokacit az lelki vakfagot az teueli ges í utalnia- -
fiak" neuezi\Mafodfor,kfi!s6 ferzo oka az Satan»az ki fia ^mdmx 

íalraas az engedetlen ffakban,c$ öke£Siaz bűnben meg ya~ 
k!ttia,es fogíagban tartía az 5 akaratctara, azaz* bogi ne 
ki>ngedgknekazfeneImeíTegnekczelekedeííbenfesá e « 
hunból ki ne terheíTenek5mínt f JPal mogía:Ez világnak ™0M+ 
lftenc*riieg vakitőta az hitetleneknek elmeieket,hog a$ 

; Eoagelíum fi nekíek ne vílagoskodgíek Jiarmadior az 
kemenfegnek kfilíp büntető oka az Iftennek igaz ítéleti \ 
ki az.bfinert az eeuetigtfnck hatalmat boczattia az hitet 
lenekre*bogy latúran ne la(Tanak,ertuen ne erczeneks es 
meg ne gyogittaflanak* Errőlmongia á §. Pal Az kit a- ^m^ 
kar meg kemehit*Az Eíaiaíhalis- ef t mongiak az Ifrael fi Efa.t$. 
aíiMíert vittel el minket az te vtaidroI,míert ketnenitet 
ud meg az mi fiiufinket,hog 'ne félnénk tégedf Maftttis 
ígí §ol:Áz Iften.be kente az fi femeket, bog ne latnának EJk.4+ 
ts ne eiienenek'az fi I iuekbe«Ez igeckelísezeneroffitte *«oy£ 
tik, ahol af t mongia* El fordula azlfteh es áda őket bogi £Qt6tl9mi 
tíf telnek az eghí féregét* Sok egiebhelíekenisazlften- otöot.%%-
fíek .tulaidonútacifc az vakírás es az meg kemenites* . 7a*tth.\i. 

.'•. . O | Hány for».uu 
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ÍJj ' Hamkpftakemenamega^ 

Ifleni'"/ 
F* Éiof or,azfiIagitow-vílagofítokegyelménekmegh 
vonia&ua!« Mert az kiket elölném veién* es az fi lelke* 
nek eleuenito ereíeoel nem vonlon?- hanem az fi tulaí-
don termeietekben es íotetfegekbeh el hagy az fi bönte • 
to ítéleti lerínti azoknak az bűnben iukfeg megh kéme. 
nedniec9 mint az Mofes bízonittiz ez igeckel; Néni a-

V$HW>%+ dot te neked az Iehoua értelmes éintt mind ez napig* 
hru Az miképpen azenaznapnak el tauozafabol va
gyon azfőtetfeg* de mind azáltal az nap azfotetíeg-
necnem oka: így az Iften. & kinek-nem adgíaazö vi
lágát meg kel maradni az vakfagban>de azért ennek f er 

" zo oka nem lehet^Maíodlor meg kemenít, az vakító Sa* 
tannak kezeben aduan az hítetleneket3kíkberi ereiét ki 
nem íelentheti\hanem ha az Iftentfil engettetik* Ez meg 

§.%#**. bt zonittatík az AchabProphetainakpeldaiockal kikbe 
az Iften hatalmat ad az Sátánnak, hogy hazek lelek 
légien az fi Saíokban* Harmadf or meg vakít es meg ke 
mentt* az igenek hirdeteíeue!,melí fi magában elet es ví 
lago(Tag,de az veSedelenek fiaiban halainak íllattta* Ez 

****** * okaerr azProphetatel köldí eit monduan % Menniel va 
kicz meg ez népet* 

J(* K^€^da\hmmitítm\m 
F* Iollehet az vala§tottakban~i$ vagyon idei síén vaTo 
kemenfcg,míg az igenek es az Iften telkének általa meg 
nem ví!agoÍlttatnak,mind azalral vegh keppen való ke 
ixu-nfeg czak az haragnak edeníben vagioiv kik, miért 



fÁ 2 fc-E:M*E NI'lrt$%&U M& 
fiögy I Chriíhifnak juhai kőzzöl ni nczenek,íbha raegít 
nemt€rhc£nek,hané'm..haporik?nt azhítetlenfegben ne* 
uekednek>es abban meg halnak* 

E^ Ha a^mcghmenkdesj mijfokhmmé^ 
eredeti a^ Ijhntülvagiom a^búnmkg[valami* 

keppen oka k/ka í 
F* ' Az meg Kemenítefnek okait megh kel vafífátaní 
M*rt az Iften az S-tannal cs az emberrel nem egya
ránt cz<rlekedik%az#vakitasban« Az Sátánra es az em
berre nezaebfin* e$ az elobbení hitetléfegmertekének 
bt toftefe?mínc íent Pal-ís tanít tk monduan t Meg va 
kaltanak az hitetlenek aztudat!an(agert«rnelí fi bennek *P(ff* 
vagyon* Ennek azerc az Iften Serzó oka nem fehet* 
Az Mennek ítéletire ne2ue,kí az bunert* az emberek
re botzattía az teoeíygefoek ereiét? az megh kemenites 
raondittatík büntetetnek, mellyet az hitetlenek eloHa-
.íö'engedetlcníegeckel crderaloííenck ês vontának feíe 
hrtf 

2Q • •: Hány vege vapona^megkeme^. ' 
; nitefhefó. 

Pé Három. Első, nez az meg vakolt hitetlenekre^ hog ' 
. az fi engedette nfegeknek.futaimat vegiek,ajfi Síueknec *&*** 
meg keroent edefet es az karhózatot* Maípdik nez az If
iének igaz ítéletire esdíczofTegereJiog ezeknec bunte-
ceíeben-jizu emeétó haragtares hatalmat megh muraíTa, 
mint á Pharaorol mongia: Ezért indítottalak tégedet fel, 
-iiogy te benned meg ielcnezera az en hatalmamat Har 

mad-
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madík nez az valaftottakra, hogy ezek |i magokban,az 
Mennek io voltat es lelki atandekít meg boczölliek, es 
ezeknek példátokból ajbSnt tanullíak racg vtalní,es íor 
galmatoflbn el tauoftatnh Erről mongíaaz fientPaI;La£ 
fad az Iflennek kemény ítílétít azokhoz; az kik el efte-
nek* te hozzad pedig %%, M hitnek általa meg állottal, ax 
ü io voltat* . • 

roles annak orfzagaroL 
Mit 
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/Q' e5V/iíkgk^azjímt íraskn a%Anti-
chrifíujhac mutzetil 

F« Antichriftufnak mondaticvalaki az Chríffos tudo-
manía ellen támad, raínt ö magaís magyarázza ez igec" 
keltAz ki ninczcn en velem en ellenem vagíon, es az ki 
nem gyuít en velem fellel hinteget. Meg valafratik pe-
díg^az Antichriftufnak neue az hatalomra nezue,mert e 
leitől fogua,míuíta az Euangelíum hirdettetik, fok Anti 
chríftufok voltanacaz SentPai ideiében aj Phíletus,Hy 
menacus, Alexander,es ezekhez hafonlatofok,kikben az 
Satan az ő ereíet kefergette, es az ü oréaganak elío fun-
damentomat vetőtte* Mafodf or emlékezik az írás amaz 
ffi Antíchriftufrol,azkí azChriftusel ionetelínekelot-
te,meg íelenendo* Nemelliek eít bízoníos femelírol er ' 
tik, az ki hatalommal, czudackal es álnok mefterfeggei 
egiebeket felöl haladna, kit meegh ÍÖuendőnek monda 
nak,de ez czak velekedes,es az irasbol ninczen erős fim 
damentoma,nem kel azért eh czak egí emberről érteni, 
hané" az ege§ Antíchríftufnak orfogarol, es az kik rend-
§eríntebben vralkodnak,azmint a^íentPalmegh íría+ 
Senkire ez nem illik, hanem az Romai Papara es annak *'Tf * 
feregere,ki meltan mondatik Antíchríftufnak. Míerc 
hogy az Chríftuflal es az 5 tudomaníaual ellenkezik'Et-
túl feltotte az Apoftol az kereítíeneket mikor e§t irta á 
Corinthusbelíeknekí Felek raita,hogy az miképpen az 
kígyó az Euat meg czalta afnek&gaoal, ezenképpen az 
ti ertelmetek-ís el ne fakaítaffek az egygyfifegtöl,meli 
uagíon az Chríftusban* Erról emlékezet az Chriílus-
ís \ Engemet az ki íöttem az Attianak neueben nem veS 

O 5 tek 



fít : A z A N T l . C H R l S f V J ^ O l i 
íek ha pedig valaki ióuend az finnen neoeben af t be ve* 
-Irtók* Töuabbaazpapaezncuet őrőmeft cl rázna ma. 
gtrol^cs ha lehetne az Aníafientegyhazpaftoraua tenne 
magát* Az fentPaíiouendő mondaíat azért igyekez
nek az Sophíftak el fordítani aj Papáról es ennek íerege 
ről* Elofiórézzel* hogy láttatik az Apoftol íollaní egy 
bizoníos f emeltről* raellíet veinek az Górógart icú~ 
lusbol* meHíel egy leméit láttatik ̂ mutatni* De erroí 
afft kel erteníV hogy az fent Pal egy íe'élaroiesegy g i e -
Xekozetro-liólfinelynek egy feie es vezére vagíon,cs er 
renezae vgyfolrolla mint egy ieraelíraL Noha pedig 
czpartfitesbeneggikfő Antichriftusazmafik hetiében 
íal, mind az által egy az fo es egy az teftt tudnia illik* 
az baluaníozoknak es hamis Prophetaknak tarfafaga*; 
Példának okaert,mikor az-fent Péter az Sátánról így ta
nít í Amazű ellenfegtck az ordog komiul forogvír no
ha eggíet mutat»mind aj által az ördögöknek féregét er 
ti> de hogiezek egíenló akarattal az főtetíegoek orfa-
gat eppitík* czak vgy emlékezik mint eg yrol l Igi az 
fent PaUs amaz bfinös emberről tanituan az Antíchríd 
tuíhak minden féregét be fogIallía> de ez mind az által 
egy feíl az egy ffi alac ki papának necieztetík, es a'z Pa-
Paísegy, nem % emeli f érint, (miért hogy ez rendben 

* fokán 'Vannak egi mas "vcan } hanem aztiftre.es az" 
orfagra líeziie* Ezzel azért Papáról az A.ntichriftuf-
nak neuet* íemmíkeppen el nem harithaftiak* Maseróf 

iJ$4»x fegetís vehetnek \z% fent Iancs mo.ndaíaboí: Ez az Á n -
tichriftus az ki tagadgí a az Arríat es az' fiit. De Papa e-
ggíketfemtagadgía. Azért Papa nem Awichriftus, De" 
erre alt kei felelni, hoginoha azPapa nielueuelaz Ar-
tíanakes az Fiának femrliet vállfa, mind az aíral a£t 
raegh tagatca, mikor az Chriftus eczer 'való áldozat-

http://aztiftre.es
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tht nem keli elegfegefnek az ídu6(fcgre,hméiztczelc 
kedeteckel es emberi talalmaníocka! tamogattia esazl 
ften kegíelmeds meg vetí, az emberi erohez es az cze" 
íekedetekhez kotuenaz íduőfiTeget. Erről mondotta* 
az Chnítós; Az ki be nem megien az íuhoknak aitaian 
lopoes toluaú Szent Peter-is alt iekntí, hogí azmeli 
hamis Prophetak támadnak, az Vrat, ki fiket arron vőe 
te, megh tagadgiak, Itzkis Sfikfeg érteni, hogí az An 
tichriírus bőczfiletes neuet vefen magának, es farkas le 
nen,az í uhoknak ruhaiaban öltözik. Mert az P 3 p a 3 n i c 
teíen Deák nieluen, mint Páter Patrrim, Attiaknak attía 
melliel mindeneket az fi birodalma ala kötelez, hogí ne* 
ki minden rendbeli emberek, Vgí engedgíenek neki, 
mint az fiak az Attiaknak, Ez fele tíéteíTeg kereío cza 
lard neuet tilt megh az Chríflus: Matth. z*. Ne hííatofc 
fok attiakat ez főidőn. Az Papa azért miért hrfgi az 
menniei Attíanak beiedetul el £aka§r, femmíkeppen az 
Actianak neuet nem erdem|í: Mind az által e§£ neki 
megengedhettíukjhogiazhazugfagnak Attía légien, 
mint az u első attia az Satan az kinek termeSetít koneti 
az el hítetesben. Az Pontífexneuetís méltatlan yeíi ma-
ganak.Míert h.og ez illet az 6 Teíhmentombelí ffi papo 
k;ira,kik az Chríílufnak arníekat vífeftek,esez okaert a* 
Apoftolok ez neuecczak aj Chriftufnak tulaidoníttíak, 
es miért hog á valtfagnak dfitíre illík,az enibereckel né 
kőzeltetík, 

%• <£Mit ct$kjtya^Amiér$m 
égvilágon i 

F. Azf.Pal tulaidonit fi neki Apoíhfiat,azaz, kőzőn • 
feges nag lakadaft es part uteíl,meli nem egíeb, hané" az 

;" Euan 



»£ Az ANTICHBJS* 
Eüangetínmmk igaz értelmétől való cl tauozas,es dóg-
leletes tödomannak,es emberi talalmannak kőuetefe'Bz 
ígeuel meg valaftatík aj fő Antichríftus az egícb teueíjr 
gőktüíjkik noha fokán tamátanak eleitől fogua,mind aj 
iltal az kerefitíeni hitnek bizonios agaiban űtkófirenek 
megh,esnera hatottanafc ki ez világi oriagokra, hanem 
keues ido rnuluan megh Söntének. De az Papa oríaga 
nagy fakadas az egefi kereitíéni tudomani elíé", mely ki 
aradot ez világnak nagy refere»es fok ideiglen alUrido, 
es ellenkezik az Chriftus oríagaual mind vegíglé. Merc 
miképpen az Chriftus az 5 oríagat kettőuel biria, az í-
gaz tadornanniaI,es az fi lelkének ereieuelíAzonkeppen 
az partolkodo orfag-ís kettőből al, az hamis ttdomaní-
bol,es az Sátánnak ereiéből, mellíet az iakadafnak ígeic 
befoglal. 

Ez pedig niluan vagion, hogi az Romai $ek, az igaz 
tudomannak minden reieit el fordította,es emberi talal-
maniockal megh elegítőtte,az elő kut feíet azCnríftuft 
meg vetőtte,es azk&Ifő czelekedetekbé" belíheÉtette aj 
tdö6ffeget,azlfténektiltefíeget az§enteckel kőzlőtte, 
es fi nekíek az iras ellen ímadaft tu!aidonítot,es fok kőz 
beniarokat valaftot az Chriftus kíuul.' Az ébernek ere
iét es Sabad akarattíat állatta az lelki dolgok ban,es az em 
Bernek íiuer ketelkedőuetatteazíduóflegbé. Az halai 
vtan purgatoríomot czínalt,es lelek vaIcfagot,mife mon 
das altai rendelt.Az iras hetiét valami fabnlakat, es hea-
ban való Hiftoriakat Serzet, mellíetkel az embereknek 
fülöket gioníőrkÓttette, Az fiét iegieketís megvndoki 
totta, es azoknakfé* igaz mogiat, a mint á Chriftuftul §c 
reztettet,fem veget meg nem tartott* Az kereftfeghez 

íőt 
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fot,niaUt, es egíeb felet adót, es az vtan éhez kötötte az 
íduoíTegetAz V r vaczoraiabol baluaní ímadaft czínalt 
a£ttanituá,hogazofl:ía Chríftus tefteue valtozíc,es eb. 
bői.aft hozta ki,hog az oftiat imádni kel. Sok egíeb te 
ueiígefekből-is aüot ez oréag, mellíekbőfWgh teczík" 
hog ebben Iőt az derek §akadas,es ebben vralkodik az 
Aiwchriftus,* kiről az Apoílolok iőnendőt mondotta-
nak vok.Ez pedig regen ennek előtte meg íelents es ez 
világnak nagi retet birodalma ala haítoua, es moíhní* 
vralkodik Európában, Afúban,Aphricaban, es raeeIn-
díabanís. & 

Ks ^Mmmü azjíntichrijlw / 
F . Ennek termeíetit egnihani ígeuel megíría,esdó 
Sor neuezi ütet bfinosembernek, ki minden hítetlenfeg 
nek es fok bűnöknek eredeti es kut feie ez viiaeó Mer? 
valaki az Iflen igeiétől el fakad, főtetfegben iariesaz 
bűnnek rabra. Nem czak ő magában pedig az Antíchrif 
íus illíen^ hanem az ereiére nezueís. Mert az embereket 
is az kik fitet kőuetik,az bűnnek tőmlőczebé esaz kar-
hozatban eítí. Mert ez níluan vagíon hogy az Papa or l 
f aga, minden fertelmeOVggel, lelki esteftí paraznafag" 
gal rakua, hónét meltan neueztetik bűnnek embernek, 
vgí mint ki az első es az mafodík tábla éllé* való vétkek 
kel meg terheitettet. Maíodfor neuezi veíedelé fiának 
miért hog u maaaís ve§edelemre keéíttetet, gíaíazarnac 
edeníe, kiben az Iftcn az 5 igaz es kemeni itíletít megh 
snatattía. Annak felérte egiebekerís az veSedelembé vi-
fen, valikik az 5 hamis rudo naniat kőuetík. Ez ígeuel 
pedig hafonluatik az AntichrifKis az ludashoz, ki az 
Chriftuftaz kenés haíonert el arula:Ig az Papanakís az 
önnön hafa Iftene,es az Chriftuft meg tagadgia, mikor 

•-> .Vs 
3 
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az úiuoflegnek érdemlő okát egeién neki nem tvilzida* 
nitttíahanem'az fentekbenes az emberi érdcmbeníske--
t€ÍU Harnjadlor ellenkezőnek mongía,kí "az"igaz todo-
mannák ellene al, az híueket minden 'álnokfaggal t ű z 
zel esfegwerfél k e r g e t s z mint fok peldak meg.murát-
tiak,az papának ríag kegfetleníeget* ki az fejedelmiket 
melle vonf a, fok orlagokban es az kereStíeneknek vé
reket ki onratda,de mind ÍZ alta! az Euangeliomnák .vi
lágát ío ha el nem.olthatna,hanem azChrifhis a z E t u n -
gelíorri alcal vralkodik az ö elleníegí kozot* Negíectfer 
afit ielérí> hog mindenéé fölötte emeli magár* valami ne 

• uefitetík bóczöíendcS meltoíagnac auagí Iftenek«Ezís pe 
dig az Papara ílííckí az fejedelmeket es kiralíokat bír© 
dalmaala vetette,es aít kíuanía, hog mindenekben fi tfi-

.' le halgaflanak es neki engegíeneo A feíedelmekís azere 
az kik Chriítus neuetiel díczekednec* feíet haítottanak 
nekí5es erre nezue á Papa az kfilfó fegiuertis magánakra 
gatt* az Chríílus paranczolattta ellen, ki aft mondotta* 
hog az poganioknak kíraíi es feíedelmí vra lkodnak r.ai 

,• tok,az tanítuaníok penig nem ackeppen, mert az raiu-
toknak rendeket az Ifién meg vafafrotta* ez vííagí feíe-
delmeknek tíítektuí, es ezeknek kezekben nem adót fc 

^ giuerr, hanem az fi igán bízta reaiok,fiog ezzel ronczi 
mnkn* m k es cppíczenek* Hog pedig az Chriítas az kufaro-
Uclcmi. j Í U j templomból ki verte,ez kínáltképpen vafo indu-

lat,es minden tanítókra nem illik* Az Pererís meg ölte 
Ananíafí esi Saphirat,de nékfilfőfegíuerrel, haneczak 
azígeueWeezis nem kőzőnfeges példa, hat az Papa es 
az pöfpekek Iften ígeíe es rendeJeíe ellen veíík magok 
nac az kulfo bírodiímonmellíet az Apoftofok foha nem 
k6uetcenec.es az E'uangefíoalar ne'fcercftek magoknac 
ez világi vraíagot,hanem fílídfegben éialazaroÍTagbaii 

víícítek 
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Vifeltek magokat az híuek kÓzőt, Az v L ^ 
az Pttpóknek k e g y e n bíroda m a Ö S T * 
%anac ielenfege.OtődfŐr/AzIffen t e m S o ^ h M r" 

t ^ h o g y az Apoftol fiol nem valami keg t S ^ J 
birodalmáról,* ki az AníafUgihaz kiJi^ófh^u 
rol a k, e^ctecceúhogilftenfempíomabari T g " m S 

L 'AÍ lZ P5dl8 n e m •Sí^hanc az Papaii e lze dí 

r c S k ; h ° é Ü f *™^^™* f e i e L v I a g o n e 
a Chnfttis «eue alat czaiardkod/k. Mondatik a z e í fi n,f 
es Iften hazában vralkodni az 5 velekedefere nezue de ' 
mind azon által valofaggal az Iften t e m p I o S n X s ' i f 
niaienteghazanakrontoía. Az őiefnec^ge.e a z A n d l 
chruínak erős es fok ídeíglé vaío birodalmat íe e „ £ Ez 
meltofagot a Papa az írásból akarja oltalmazni e L n " 
koskodík:Peteraz Apoftoioknak fetdeTme v o " Sn t" 
az Ghnftus mogiajEz kfifíklan eppúé fci a z A l S ZT 
hazaces ne^ed adom az meniorgagnac kulczak í £ P £ **"* 
t erRomabane ! roP 5 rpekvo l t , e s § azPapfar f iW^ 
ÖLHat az P a p s feie ez világon Ie«6. AníaSentegihaz-
S í * « ^ ^ ^ ^ f kel felelni, hogaz Chríftus Í Pe. 
tért ez mondaíTal nem rendelte feíedelmöl az tbb Anof 
to okon.hanem e?5el akarta az ö vallaftetelet á Chríftus 
fe oI,es ezeaz.gazvaüaföes az egiChraíon eppíttetet 
fel »,, ania».egihaz,k«nel fenkí ,6b fundatoftoSot nem 
Y«h«,hon«koaetkőzik, hogPéter íefeie íefundamS 
torna aj ^niag egihajnac-Azmenior^gnak kulezaí a , B 
oagel.onac hágna es ereié, melínec hirdetefe által á bőn 

meltofag pedig kozonfeges á tóbapofto!ockaIis,mínt s 
Chmstanttí Vatakmek bonokét megboczattiatoc mez 
kinek boczamuá az egekbenis, Touabba a Chríftus e l 
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Illíen feíedeíemfegnek kíuaníágaert megfeddette az la 
noft es *z Iatabot,es nem engette hogi az fi oriagaban 
eggík az maiikon vralkodgiek* Az fi«Pali$ noha az Pc-

" terc meg boczuí lőtte, mind az által neki illíen hatalmat 
esffi meltofagot nem tutaídonítot, es af t identi, hogy fi 
tőle es a2 tób ApoftoloktM femmít iiera vöt es nem ta-

7 nult, főt az Péter mindeneknek eíqtte 'Antíodiíaban 
** meg fedqtte az f m.mutataíert* Az Peterís magának nem 

yőtte ez hatalmat, hogy mindenek czak fi tőle értene-
nek,hanem„az Palbaní s meg boczüllotte az Iftentfil adat 
ttatot bólczefeget* De az Papa ícnkkül nem akar megh 

*Tetri .1 feddetní,fot alt íteií,hog fi az Concílíommal egietembe 
nem teuelíeghet,honnét á f JPal meltan mongia,hog mu 
togatía magát mint ha lílen volna* Az mafíkrol tít kel 
érteni, hog á §. írás fohoí arról nem emlekezík,hogy pe-
ter Romában lakot volna, íot az APoftolok kózot ülteti 
vegezes lot, hogi az Péter az Sídok kózőt hirdetne az 
Euangeiiomot,esazPal azPoganíokkózot* Hapedígh 
Péter Romai elfő Papa volt volna, ackoron mítczele-
kedet, mikor az Pálnak famot kellet adni az tudoman-

*.T$mt.4> tol az Czagar elotc9 Mert aft íelentí, hog az fi elfő ma
ga menteiében íenkí az Vrnal tbb fi vele nem volt, ha
nem minníais utn el hattak* Ha Péter Romában lőt vol
na nagí gíafazattíara eíet volna ez neki, ha az Pált illíen 
f ukfegeben es az Eoangelíomnak oltalmazáfaban el hat
tá volna. Mert mas felol.aít vallíak az Papíftak,hogy Pe 
cer egí nehaní eftendeíg volt Romai Poípek, es Pállal a-
zon egí napon fentiedet halalt, Déha Sínteri Romában 
tmkot voInaís,esPapaazőiekíben ölne, mind az áltál 
ezzel megh nem-oltalmazhatna az. fi meltofigat, miért 
hogy az Péternek tudomaníatul el íakadot,es feramíben 

%%. 



Az AnTicasciSé iiti 
, az S peldaiat nem kőuetí* es ezokaert héiabán dsczeke-
difc eauel, hogy Péternek béliében faI!ot>íemmíkeppen 
zzen zz § kegíetíen birodalmat az £* írásból meg nem c-
roflithetíé Végezetre tolaidonit az Antíchríftufiiak ie-
gíekec es czudakat>mellíeckel az § hamis tudomaníat i-
gí ekézik aUatniide erről cSt kel ertenífhog az ezodakat 
mindenkor az igére kel vonni* es fia azzal ellenkeznek 
meg veténdők«Ez fele íegíekís az Papa oríagaban befi* 
feggel talaltatnak?az mi nemüket az Papírtak az fentek 
fciftoriaíban elő ia!alnak«Ezek melle íaruloak egíeb hu • 
zonfágokís5mínt fcPal meg íonendőltethog az emberek 
az i gaflagtul fölöket el fordíttíak* es terölnek az beíabg 
való bef edekref az míoemfi hazugíagok az Papífhknal 
vadnak* Annak felette aitís íelentí*hog az emberek k ő -
zot meg.tíltiak az hazafTagot* es paranczolliak hogyaz 
etkéfct&I magokat megtartoftafTakf meli ígeckel vgy 
mint vyal matatta az Papa orfagat? meli az hazaflagot 
tiltía az tanítok kőzöt> es az étkekben valogataft telea 
Zften befede ellen* 
ÍQ: ^VÍkrt hfUtt a^Amichrtyufnac a^ %toP -

foiióbm diüml 
F* llolfefiet az Antichrifhis, mint fet lanos tanít?meg 
az Apoftolok ideiebenís voltt esaz. alnókíagnak titkát 

.regemen fora!ta,mind azáltal ennek derek ki jelenefe* 
nek-tartoztatnia volt az Euangeliámnak ki teríedefe* ez 
íeíes" víl.agra^Elóf 6r azért meg kellet nilatkozni az iga$ 
Cudoman.nak, hog az emberek menthetetlenbe fennencc 
csaz vtan kellet az fetetfegiiec meg íelenní? honet^ meg 
teczik,hog %%EurSgelíumnem vy tudomani* hanemeg-' 
(ok idoaeVzz Papi fhíag elek hirdettecetjCS az Ytaiifcrkc • 

''Secbe.assAntichrifhis* \ P r -Mi-



nakorjiaga i • • 
IV KtuakkcppcnktttoueKÉIőliór az Sátánnak ezekké 

. • detlueles hacalmauaIT^.kimeg .vakítottaaz'cmberekett 
hog a2 Antichrifhis hitető es czalard tudomaníanac en« 

*f»NĴ  gednenek^Mert. az mint azf • Pal mongta,.az ordőg ha* 
*<>****•+IXXTCMIZ engedetlen fiakban* MafodSor eroflfrtetikaz 

hazug'ígíeck'éi es csoda tereitekéi* mellíek által az em* 
.. berekét az balaani. imadafra vonta* It azért meg kel gori 

dőlni az hiueknek»hög femmi 'czudatetelnek ne hídgít 
nckazígaz tudomam cilen*" 
/Q . f\ik$en n)aQon erek a^ Anticbri-

. ftufnaci • * , 
F* Csak azokban az kík el vettettek* azaz5 rendeltette 
ntk az karhozatra«Mert noha Í4eíglen az htuekis 22 Art 
tíchrsftus feietfegeben eíhek,.mind az által vegiglen ab~ 
banmegnemmaradnak^anem mihelr elíSaz hiuataU 
nak ideie,ottan meg ternefc,es többe viMa nem mennie 
az Antichriftüs lotetfegere* De az haragnak edeníbe ve* 
fedelemre eis kárhozatra valoereíe vagíon* 
f\« £\4iofyKrt hoc^ttatot a^ Antichnjím 

1% Ennek elöl íaro oka az embereknek hitetlenfegefc es 
engedetlenfegeokik az EuSgelíorhot acképpen meg vn 
í^k mint azSídok az Mannát az puStakn.es mierr hogy 
nem biccenek az íga(Tagnak,ezokaen: az Iften az teueiu 
gefnek ereiét boczatta reaiok,hog az hazagíagnak hin-
nenek^az mellben gí&níörkőttendc,es íz bfinőknek er^ 
deme^crintmegiteltnncnect * " " """ Hány 

http://puStakn.es


ÁZ ANTJCHHI5.TV5p^Ot# %yji 

J^. Hamkfpm mttanl^inez a% Antkhri* 
(iujnae orjlaga i 

R Eh zz Chriftus rontía meg kíoakkeppen ketten?L 
Elo íor aj iaianak lelkeneI>mínt az Efaíafís meg mondót f/S.it. 
fa vo'tcEz pedig nem egteb hanem az Euangeli oni es cn 

,nek. ki íefertefe* naeli olí erős, hog meeg az pokolnak k i M . 
piti íem alhatnak ellene* Ezzel azért naponként romi* 
mindaz AotíchríftiiftmíndazSataot* mikor az fiíuek-
siek elmeteket meg vílagofíttia* es mint eg iökőrből az 
EuageliomboUmeg mutatna az yefedefemnek vtatffs a| 
Antícbnftufnak hamis cadomantat.Errol mőgia á Chrí ~ LMMÍM 
fiús: Latom vala az Saram le efní mintáz villámait az eg 
boLMafodíor el törli es meg rocía tőkelfeiefíen az fi dí~ 
czőfeges ef tőiietelíne!,mikor az Satantesaz hamis Pro . 
pheeac az kenkőiies thoban vetítés az karhozatbairreke 
|tífhog ezeknek íbha többe eretek nejegie á népeknek 
c l híteteíere; 

2Q Miba^fta vagiom csendemnek / 
P* Elfő ez>fiog az hittek latuan ez nag valtozafl: es ret* 
cenetes fiakadaft,meg ne haborodgíanak* hané meeg az 
el6t meg intetuen ío keíőletteí variak az h lelki ellenie-
geketínaponket aj viadalra ketföllienek, es vigíazzanac 
minden kefertetek ellen* Mafbdíor, hog az hitetlenek-
nek veiedelmeket latnán,finné magokbban meg bőczul 
1 íek az Iíten véghetetlen kegyelmeííeget,kík azon íar~ 
bol valaétattanak az életre Jiogy az 5 díczófegenek edc% 
ni íegíenek* Annak felérte, hog ebből inditaflfanak ̂ % 
liaíáadafra eslíteni felelemre,mikeppen az Danid mon-
gía, hog az igazak latuan az hitctlentknck vefedelme-
Jiet felnek* P % A Z 



ijr AZ BOTRÁNKOZÁS 
roL 

JŜ  <n5Mkzpda es hányféle azJBotranfyzítsi 
Vi Ez ígc hafonlatoflag Serint vetetik azoktnl,az kik 
az vton íietuen Iabokat valami akadalbs meg Stik, es ni-
ha által efnek raíta es meg botlanak, mellíel az el indítót 
dologban meg késleltetnek* Innét az írás botrankozaf-
nak híía, valamíuel ember meg bantatík vag i.% hitben, 
vag az keref tíení életben; ESt pedig, míert hog főékép
pen IeSen,tanítaíhak okaert meg ke! valaf tanú Mert ne 
melí botránkozás vagíon gonozban, mellíet f oktak ne-
uezní adatot botrankozafnak. Nemelí k§ en ioban, mel
líet hinak vetetet botrankozafmk. Ez értelemnek helíc 
az irasbol vagíon, Mert az Chríftus nihol az botránko
z ó títtia,meUÍet kel az gonoSrolerten^níholpen^^ 
tamt,hog az botrankozaíTal nem kel gondolnunk, mint 

tUtth-if. aztanituaniokmongiakazChriílufnak, hogi az fi bele
dében az Pbarifeufok meg botrankofitanak, de fi nekiek 
afr felelijHaggiatok beket ezeknek, vak vezére az va
koknak* 

AZEL56R6L. 
/Q ^Mic^ia a^gono^ban *valo boiran 

közöst 
Ff Az Iften igeiében meg tíltatot ártalmas vetek,a? ha 
mis tudomanban,az bejedben es az czeiekedetben,mel-
liel auag az kereken hit gialaf tátik, auag az hiuek meg 
batatmk,auagaz hitetlenek ábfinbé meg kemeníednec, 

f - ^CMic^da oki vadnak Uotranh^afnac i 
Fí 



ÁZ BOTR Á N K O Z A S I ^ O ^ X|l 
F* Elfő es közei va!o oka, az világnak hítetlenfege, es 
engedetíenfege, melííel voníattatík az vetekre es az go~ 
noz pelcla adafra* Maiik indító es áerző oka az Satan* ki 
az hazugfagnak attía,az teuelígefnek esaz bfinnek kiic-
feíe« Harmadik köífő es igazgató oka, az Mennek igaz 
íteletíjkí az bocrankozaft boczatcia az fi tanaczaboí>hog 
auag az előbbi bont ezzel böntefle, auag az híuekcc fer-
kencze*auag hog ez által níluan valók légiének az Iften 
nek es az ördögnek fiai* Ezekből meg t e!entetík,hog as 
botrankozaíbk ez világon nem történetből támadnak* 
fianem elől íarofökfeges okokból iaraiaznak, mint az 
Chriftus'fei zonítti a;Szfikfeg botrankozafoknak i finí» de 2*tf&i* 
íay az embernek á ki által ifinek; Sz#PaIí$ezentmoRgia 
Szökfegeretnekfegeknek támadni, hog a kik tokellecef t£W;mM 
íek?niluan valók légiének* ESt kei érteni az Miieknek* 

-•hog fik egiebeknek botrankozafra való okotespeldat 
ne adgíámkies magokatis oltalmazzák, hog egiebek mi 
at meg ne botránkozzunk fe híuatalioknak folíafaban 
rae g ne keslelteflenek* 

J^ Hány dohában ala^otranlgzgs i 
F* Kínáltképpen háromban foglaltatik be. Előí őr Ieíc 
az teuelígő erteIemben>mikor az eberec az iduőjítő tu~ 
domanak valami fő refeben az lilének ükt igeiétől el ta 
uoznak,melíel az tndomant vag eltemettemindeneftfil 
fogua, vag meg egíelitíc, vag ketfegefie tefík5 kiről §of-
lot az fienc Pal, hog az emberek az igaflagtul fülöket el 

' '.fordíttíak, -es zz Chríílufls íőuédőlt az hamis tanítókról 
hoge^ek meg aj hiueketís elhitetnek,ha íehetíeges vol 
"na«Ez ellen drága ortioflag, az Iften igeiének igaz erre- ' 
lemmel való magíarazattia,tanulafa es meg tartaía* Ma-
'£od£oraIe£en "az botránkozás az befcdbenis>ineli Iften i-

P } gcie-



't$44 . A z BÖTHANKOZASl^ÖLé 
geíeuef ne eggíezazü tiSteflegcre e$ egíebeknek eppfi-
leiekre nem nez,íot abból fokán megís hántatnak, lijíen 
volt az Péternek hamis eskűuefe, ki nagy fcotrankozaft 
férjet mind magának mindegiebeknekJFdarmadSoríbk 
botrákozas efik az czelekedetben,esazgonoz peldabs, 
melí az lemelíekre nezue artalmasb* Meri: ménéi fellíeb 
vak) renden az ember vagíon, es tób aíandek adattatot 
nekitSiial tettetesbes veiedelmesbágonozpdda, mint 
fia az tanító keuelí, pirazna, refeges, vfuras es feslet cr-
kőlQZu, tettetesb es artalmasb & bene á vecck* hogy nem 
mint az kapásban* Példának okaert as Danid nem czafc 
kíralí hanem prophetíf hogparaznafagbanes gylkofag* 
baneíik, annál nagfob vétket czelekedík, eskemeníeb 
böntetefre melto* 
I(t Minemű ártalmas ex fele botrányos l 
F* Meli íSSoitío légien az botránkozás, meg mtnattia as 
-fc&ntetefnek terhes volta, mint aj Chríftus tanít ej igék. 
keltA ki eggíet az kiczíniek kozzül meg botrankof tar* 
íob volna,hog malom k& köttetnek az niakara es az'tcn 
gerbcnmcrtttetnekJElőf 6r azért a botránkozás lilének 
ajhítnec es aztudomannac nagí gíalazattíara vagion* 

- mint az IPal panafiolkodík; Ti érettetek gonoíul hal at 
Mennek ígeíé*Mafodgor,Gíakorta az híuekís meg ban« . 
tatnakfel idegenednek es meg késleltetnek az 5 tiftek* 
benőképpen mikor oíy ffemelíektfil ifi ki az Botranko-
sarkiknek so példáknak es iouetnekeknec kellene len-
ntek,Harmadiorezí$nagkar,hog az giengekaz go-» 
no§ példára oeztie.gíakorta az hfttfilel fakadnak, es ne-
mrlliékaz hitetlen(egben jnkab meg eröíPj dnek* Az A 
poftolok pedig vé tanitanak,hog az híueknek rundok-

mtth£ s k n k c kú mim *z UmpafoknaMog es által az hitetle
nek 



nck káromló latokat be diighaŰic* csaz kik megteTCii»ji|jfaV
w. 

•dók, literineknierheOefc* •'. . ' " ^ 
J^»'. tZMftfppen ki a^hmranb^afnal dk-

ne állami 
F* Eío íor az botránkozás ellen magunkat kei eroíílte 
nfink,az hítteUaz ío letkí ifmeretnek ígaflagauaf, i s ke-
gíes íozan élettel es zz iűmtlen koníorgefleU Maíbdíor 
azChriíius az feddeíl-ís kíiiannta az botrankozasban? Mutá**.* 
mellben ílííen rendet kel k6uetn&nk»Míndeneknec élőt 
te, ha az te aeríadfn vet te ellened* es az te tndafodra, fed-
meg ötét te közötted es fi kof te;Mert az keref tíen éber 
felebarattíanak epp&fetíc kiuannia,es nem mongía zlít a$ 
Caínnalegietemben: Mi gondom nekem az en artíamfía 
ra* Azért ha az ember az b&nben ei eredet- atriaffct meg 
nem íriti\gylkoía leien neki* Ha &ret meg feddi, es nem 
iobbuI9rnagat megmenti* Az vtan ha az első íntes nem 
fialna!*veg melled eggíet auag kettőt? hog kettőnek.- a. 
m g háromnak faíaban légien az bízonfagezek elót fed 
megles ha meg terend,&tet meg nkrted, Vegezetre,ha 
ezeket nem halgattia»mond meg az Ecclcfí*nak,es ha 2$ 
Eccleífot nem halgatcia,taircz vgmínta Pogant.SjtPalis Títnm% 
erről ig tanít:Az eretnek embert,egí auagt mafod iíites 
vtan,el tauo£tafiTad,tuduan hogí ezfeíeeí fordult* Har -
mad£orJde való az Aniaíentegíhaznac Rozonfeges fe-
BÍteke,meIíben az botránkoztatok az híuek giöíekezetí 
bol ki fizettetnek í deígfen Jiogí ezzel az el efteketís ep~ 
piczek,es az allokatís erpflíczekiNegied§er*Az feíedel-
mek kezebenís ezen atta az fegíuert* hogí az botranko-
zafl* ki tíÉnczak az híuek kozzSUórízzek 22 lile tí&teC 
íeget es az kőzonfeges igaíTagot^Mercahol mindennek 

P' 4 fiabad 



*# . A z B Ö T J ^ A N K Ö Z A SI^OL* 
Sabad mindent czelekedni>ot foc botrankozafok fioktac 
efiif* 

AZ MÁSODIKRÓL. 
. - ^ <tJvHc%oda a^iohanvalo-botranip^as i 

P» Embernek éíöeben való bantas, meílíel az igazban 
meg 5tkőzík,es meg háborodik, vag hítetlétegb6l,vagi 
vakmerőfegből, vag tudatlanfagbol es erotIenfegből,Eb 
ben azért az igaz tudomani,meIííet az íetetfeg nem §en-
uedhecnem eiegfeges ok az botrankozafra, hanem czak 
kfilío alkolmatoflág. Mert az emberek az fi vekkedefek 

i.Cmnt*. gerint hamifnak ítélik es gyölőlik,es az édesből memet 
az életből halalt veinek magoknak,honnat a? fc Pa! az E 

*.*«,.«. öangeliomot halainak íllattianak mongía az vcfiedclera-
Uc.^ n e k " a i « n 5 es íok helien az iras az Chriftuft botranko-
2i<ctthii. zaínak kouenek neuezj, ki az Iíraeíben vettetet fokak 

nak romlafokra^es valaki erre efik meg romol, es a? kire 
^ . ^ f f l ^ ^ . i k ^ . M e g k e l p e d i g v a l t f f t t n i w b o -
trankozaííisazfcmelickrencssuc-mcrt az valaftottakis 
,meg botránkoznak az Chríftusban Ídeíglen,-Vag tudat! 
lanfagboUvagerőtlenfegbőí.míntaztanítuaniof^ 
g « az Chnftos: Ti en bennem ez erei minníaían meg bo 
tranko tokJg giakorta egíeb hiuekís azníomor„4ok 
nak terhe miacaz tettnek gíaríofagabol meg botrákoz 
f « n;h» ^ f ̂  ** - Iften J fi lerkeLk ereíene'l 

eíendiK az tg3s,meg nem romoh Mert az iSen az fi Ve 
« t alaía veti Az haragnak edení pedig az Euange f0m 
b a n n c m c z k m fi£k^ hanLelske^enfedoec 



AZPOENíTENTíA, *» 
roL 

K* H<my{eppen vetetik a^ imhan a%Ta-
nitenti(u>i 

F, Eíőgor íegzí az bánatotes fceferfifeiw „„.Hí** c 
tetIenekazbfin„ekeSaz Iften h a ^ t f í X db6? 
veinek az tőruennekáltala. ESt neuezí az £ TSJI" M r . 
banattianak,az meli halait höz Z l ! *P-3 e? J ? ^ * " G r ' * 

ha firaíTa! kereftekfmínd a? zltzlZtntelZTl r°'Ht^ 
netaIartak,EzekroIke íeiníaho^ 
len do!og,3zoknak, *z kik eczer meg vyuluan tllfZí 
az p ^ t e n t í a által meg vyuIní.MafoloHeSTazífen' 
hez való meg tereftEz ,>e pedís? haíFtetnS <r -
tetik azoktól, az kik J í g S ^ o l d S ^ Í " 1 ? * " 

míg az Iften az embereket me. né teríti n i i í w ° g *r 
az el teuelíedet íuhok,az kik az £ f c d k m « o ^ ^ 

megaelenteak, esazlftennekio volta a í a n Ö T 

*V ^Mic^áaa^Pxnitenti^ 
F. Minden Iftentelenfegnek es ez világi kíöanfajzok Th* 
nak hitből v i o meg; tamdafi p <; w ír -„:„ - u*"»goK- ' **, 
életnek ír/WfpP. a " 5 3 T , a ' " az kegles lozan^s igaz *«*«»».* 
™ í bJWfc A u . 3 ? r o u l d d ^ e n , m i n t t ó ha lmon-
BIZÜT ^ g ZW " 3Z MP^nak élni. Auagy Sri £amt'a2 S ° n 0 g t U l d £3U03ní es i0í cS *^ 



*3& - ^Az • F O E N I T E N V I A R . O I * 
F* A 2 hit az parnítentianac nem ref e»hanem aimat ere 

• dc t iMei t az hltnec termcieti ez^hog az bonc meg tagat 
tafla ve!uok>€S az raí okoflagunfcnak ítiletitöl el lakai t-
tian*az Mennek bőlczefege es igírett ala haíezon* A z 
bfinnek meg vtalaía azért es az vy életnek kotietefe az' 

; .. Itegíelemből es az igaz hitből larmazík.Eckeppe kel pe 
• d íg meg valaítaní^Á hit az meg tereinek kezdeti es• kut 

MQMMÍ 6 ^ e * R - € ^ e kettő vagíorit az mint f*Pa! tanít, az bűnnek 
való meg hdaStes az meg efeiienedes,Az vy^elet pedie 4 
meg terefnec, kőoetkőjédő es i íikfeges giömőíc$e«Hcg 

Mátét. Pc*k'S «slegieí rcndí,meg mutattia az kereftelő lancs t%* 
-LMé% • nita6ís:Teremczerek azpaenitentiahozillendő gíumőf-

czeket*Mercazpaeniteniianak helíe az leiekben vagton 
itielí amaz belső Í H C | vyulas* A z keref tíen ember azért 
hafonlittattk az termo fahoz,kínek giokereazhj t .mt l f 
bői fel neuekedík az elő'fa, az ígazPamíteiitía, cs ez te* 
remtío gíumőlcietilílení félelmeik őníőrgefí, halaadaít 
csattíafiőí feretetet,meíliek az literihez való meg terei
nek haf naí es bizonfagu 

K^ : f ^ M k ^ d a a%büh/tcc*valomé% halasi 
F* Az bűnnek eímereti\Szőből vafo meg íanaía es vta-
faía,ixiel!iet az írás neuez töredelmeITegnec maguc meg 
tagadaütnaciaz'O embernec meg fizetefeneoes el remére 
fcnec-Ez pedig £árma;ik a$ Chríílus halálának ereiéből 
taeíí bennönk az hírnek általa aftczeíekeÉUiog mi is a$ 

Cd*p»<z. bgnneíc n i e g haiiiunk,az miképpen az Chríftns'az bfinö 
kert mes? holn It meg kel gondolni az bfin melí \%ioníii 
légien. Ki az Iftemfil el faka&t, es az mellet az Iftennek 
melí rettenetes haragía.az bön ellem ki meeg aj fi fiának 
fem engedet az mi boncunkért. Az vtan fíratnnk" kel 

. bogazniiíoltőtlílenfinkccfcrcelmes bűneinkké! meg 
ban* 



A z P O E N I T S N T I A ^ O L , 1 ? p í 
bantottuk,es erre való kepeit az bűnnek czelekedetítőí 
minden difinkben eí tauozzunk. Erről az írasban fo£ 
drága peld,k találtatnak Első legienaz D a ^ a T m e * 
eresben doíor az bont firattía,es Iften élőt arrő vaUaf 

tefen,alt mondnan. Az en b fi nőm mindékor en előttem P ^ 
vagromMöndek en;Meg vallom en ellenem azen a I r o f c V * 
fag,m.t.lVUfod,k. APeterísaz efetnek v ö n n a m T J Í 
lekezaen az Vrnac befederőUbúnet mege(meruenmi 

tagadgja.mínden igaíTagat .génen* ftelí,es az Chríftuf 
mc ^ a g á h o z erős hittel ragaÉkodíkNegíedTkX bfi 

es u neki fok bűnei meg boczattattnak,Ócődíő*Jl tek6z 
10 fiuis etkeppe czelekef ik,ki bönet meg ífmerué ha™ r 
megfen es Iliíen valtait «f eni Attiam v e l e ^ m t elk ^ * 
nedesazegber^Nem vagíokmelto hog fiadnak hiuaL 
talUm. Hatodik.Az Publicanusbanis Seppetdaía vaain i*c-1*-

laít telen eft mondnan;Iften Ieg kegielmes énekem bfi. 
P° -1° m 0 r e d d m e í í ^ n e k Ped í£ k e t ffi h ^na va'oiő. Eggik az Iftenre nez. Mert mikor az éber fi masat mee? 

•alazuan,raíndenigaí&gban valobízodalomtul el fakad, 
ackor adgía meg az Iílennek az diczőíeget, mint g,Da- Vfll*. 
uid bizomma az EfaíaOal egíetemben,hog Ifténec ked- ifi-fr 
nes aldozattta az töredelmes es alázatos f ifi. Maflk haSna 
nez az embernek íduőflegerc.Mmaz Iften keaíelem£ 
nekes az bőn boczarafnak az meg keíeredet §ínekb?n 
yagí6helie»minc az Eíanfnal erről teícn bízonfagoiJfr- r r 
seték n fomiuhozoc az vizekreAzChriítóíisczet erő- í, , , 

fíki 



^4^ - A Z PO E -NI TE N TI A 1^0 L» 
fíl&mikor á bonofoket üiíen kegíes bciedeckcl bátorít 
tizi luuetek c hozzam minníaia a kik faradoftok cs meg 
cerhekcttecek9es en titeket meg kfinníebítlek,Vi£ontag 
á kik magokban fel fualkottanak es az fi igafíagokat Ifié 
clot akaríak alatni9(bha Iflenhez meg nera térhetnek, es 

Iívc.ii. * bűnöknek boczanattíatnem nierhetik,inint az Chriftus 
meg mutatciaamazkeueli Phariíkuíhak peldaiaban* 
I\« Ü ^ rendbeliek *vetke%nec a%jga% toré**-

dchujjcgcllm i 
F* Elfö rendben vadnak az tefti bátorok* kik az bűn
nek czdckcdaíbcn giőniorkődnek,es minden banattjo... 

EphefT.4 kat ki bankottac*es mint az kőuec meg nem keíeredhet-
nek>haneminkab meg kemeniednek az fi fiókot hiteele 
fégekben*EzekróI panafiolkodík az Híerémíasí Te okét 

Icvemf. meg verted es fik nem bankottanakjmcgrontottadies fik 
nem akartak fel venni az tanitaftJMaíbd rendbe'az Hy-

loelu pocrítak vadnak,kic a mint â  Propheta ianít,ruhaiokat 
fiaggatt«k,de fiiueket meg ne raetelik,níelueckel közel 

^ ^ gémek az Vrhoz,de az 5 gíoeckeí tauoly vadnak*Har~ 
'^4tti nn^rend^en a s ^^demeíek vadnak,kík az 5 tataidon í-

4' M* gaffagokban biznak,es foha unnon magokat tiita §üból 
' meg nem alázzak az Iftennek előtte* Negíed rendbe va 

dnak az.ketelkedok, kik az fi rettenetes bűnökre nezíie 
ketíegben efnek,es az lilének kegíelmes igiretítöl el fut 

Gemfe 4, nak,es á Casnnal afic kíaIriak;Nagíobbac az mi b&neink, 
hogy nem mint "boczanatot erdemlenenek; 
K+ . <éMic%oda a%jncg cleuencd.es ? 
R Az hmmek halalabo! valoYel tamadaíbnk azkegíe-
lemnek eíetir^az Chriftus fel ramadafanafc ereiéből, aa 

zfitftz. k^nek altala.Mérc az jomlottermeiét f érint mindenec 
az 

http://cleuencd.es


Az P O E N I T E N T U K O L . *4I# 
az bűnben meg holtának, de az híuek az Chríílos »Ital * 
bunnefc rabfagabol riieg *abadu!uan,re§ f érint c i n e k 1 
ttan az Iíienben,es remenfegnec általa tartatnak ag dí«6 
légnek eletíre. ' 5 

^ V éMicgpda a%vy elet ampa&o ldh( 
ifinattnek iga/foga t 

S í ^ ^.tb5l?ar,?t
azf£ ^ g í « igaz es íozan elet, meí-

IieImegbizonittatik,hogvy teremtet allatokvagúmk, 
az; Chnftusban-Errolmongía á f, PaI,hog miképpen az 
J-nriitus fel támadót az 5 Attíanac díczofege általi azon ^ma*'« 
Z.PpCcnra,ÍÍSvy e I e t b e n i a r í «n^ AzPxnítentíanacaz 
« t g'umoltze ki téried, mint az Iftennek igaz tifteletí-
1 c>£mind felebarátunknak Seretetíre* 

%. Hómat vagipn a^Panümtíanak eredeti? 
F, Az Pjcnítentia tartás ninczen az embernek ereiébe 
hané az Iícennec kínáltképpen való aiandeka, es 4 mint 
az teremtés Iftenhez illik,ígí a z meg terites,meli nem e-
gíeb hanem vyonnanvalo teremtés, melíre nez0e azi BAtga. 
Pal Iítcn alkotmanínak neuezí á hí ueket. Eh bízoní ttía 
az Propheta,míkor íg kŐníőrogi Tericz meg Vram en- . 
gcmet es meg terek,Sz,Palís afc íelentí, hog az Iften az t'Ttmt-6' 
engedetleneknek pacnítentt at ad, hog fel ferkéníenek az 
ördögnek toríből.az kítöt fogua tartatnak az ö akarattá 
f eríntiEzert mongt a mafutisiAz Iírennek ío volta az pe 
nítentíara int tegedet.Az Iften azért az meg teremek e- *&"*"** 
leit kőzepít es veget 5 magának veií, hog az diczófecis 
czak fi neki tulaídonittaflek, fhllipfi.t, 

I(i Ha azJllenneUiandtka azTamtentia, 
nriert faranctyllia hat azjftm a^ embereké 



%4^é Az/TOENITEHTIAIIOI*. 

hogy ü has^a meg terimek^ 
F* Az lítennek ktt rendbeli paranczolatf viának az 
meg teres feiőU Mert nemelKek az tórueníbeníelentet-
nek'meg,es ezek altat azlften az embernek erőtleníeget 
imitattfe meg: hog az eleaenitő kegielmetez aftalcug-
gía kiiianni. Az lehetetlen paráczolat azért íemmí erőt 
az embernek nemtulaídonít az meg teréfireJMaíodrend
beliek az Euángeiio.mban ielenternek.még,es ezekbe az 
fi kegielmeuel czelekeéik az valafcottakbani* lelkének 
aitala,hog fi hozza meg terheflenekf cs az kegíelemben 
mind őrócke megalhaffanak» 
IQ Kjczpdak terhet mc meg a%^ IjhnhexJ 
P* Az í.Matthenal az Chrí ftus erre íg felel: Tínektefl 
adattatotjfiogí erezetek az menniorfagnak titkait*egie-
beknek pedig példa beledben ÉoHok:hqgertuenne er-
czenekeslatuan ne Iafíanak, hegí meg ne tériének es 
meg ne gíogiczatn őket. Az kik azért az Chrí ftus Iühai 
közzul nínczenek,(bha vg meg nemterhetnek,hogy 5 
ben nek az psenitentia maradandó es íduőfleges legien*-
f\* 'Mic%pda e%Jfi%i vadnak a% Ijitnmc 

a% megtérítésien i 
F*' Ezekltet rendbelíek.Elfo az í ge,mellielbízoníos I 
dobé az bfinőíoket Iiíía es meg- teriti.Mert az tórueni al* 
fai rettenti es Síneket meg íebheti%a; Euagelíom által pe
dig "az tőredelmeíeker ptogittia* Maíbd rendbeli efkőz 
minden fele níomorufag,betegíeg, karuatlas, íegéíeg es 
gíalazat, melfieckel az Iften az embernek kemény íiuec 

fü/uS r o n r ' a es fi magához lagítría,mínt azDauíd mongía: lol 
czelefcetcel Vrara en velem,hogy meg alafcal engemet* 

hogy 

Mátth.& 

l$4n*%o* 



. Az PÖBNITENTIAKSU »4f; 
ftog meg tanulnám az te ígaOagíd«.Eíent bízoníttía a< . -
HieremialiKMeg faníargattal Vram engemet esmei íe a * , *« 
lidultem inínc az tanulatlan tulok. Mert az emberek az 
mint Eía.as tanít,az níomorufagban látogatnakaz 5 Ifte rr 
nek«:Az Oíeafnalís eckeppe fol az meg keferedec nep- d ? ^ 
lenek el tériünk meg az IehouahozjMert & vert mee £ /WÍ* 
ugíogít meg* &** 

tcmianak* 

£. Ffi hatna ennek az bfinnek boczanattía, melí czak ti 

ilten hlek en Iften,nem akarom az bfinófnek halalatiha- * * * * 
igirtret teSen; Tenen meg ki ki az 5 gonoS vtarol es ke f ^ « * * e k j ^ 
hiaf* Hadg,, e l « hft«leh ember az fi vt3t ,esz álnok * * * 

föl őUStUaSOn eS t e r i € n J n e8 azVrh°z>« k5níl 

i Q ^ wfg ÍCJTJ iieff e ofy* a% fó/nzeA 
boczanattianaH 

R *zPfrnítenria tartás nem Ícrz6 fem érdemlő oka a 
bun bocza,»tnak,n«K czak azChriíhisbadattatot ke
belembe heh heztetec.de ez által Mhtttíkzi ember a? 
buuboczanatnakd véreiére eseznekfilíbhafenki bűne 
nek boczanarriat nem níerheti\mím á £. Péter inti a* ne %4H(>rt' 
pet ez laeckefi Fordultatok t! az bűnt fit eS terietek mc2 
bogi el torolreffenek az ti fcöneite k. Touabba az PsníJ 
tia tart as alcal azlítének fok kíilío oftorit el rauoírarhat 
ia* aa emberek, mint az f János mongfa, hogí az Itten /„,„.• 

meg 

http://heztetec.de
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mtghmn azgonoimz mcllícc ioilot volt*hog § vélek 
czeiekednek esnem czelekedet* 
J^ Vadnatf a^iga^atiitmtimak ' 

^ülsbiegié! 
.F* Az lile az meg tereinek k filso íegíetís kítiannía,hog 
ezek az l&anck belső indulattíanak bízoníagí légiének, 

hétmuh Ezek kozzfil valók azboiVaz gíazruha,"az.ílratom, as 
_ ohaítas és az Ifteohez való kiáltás* mint az Ninioebefíec 

pcldaía meg iefentí>fcík buitou b ír derének? íakba oltőzc 
. Iflrfi. nefccs az porban heuerenefc* Az Ioel-ís illícn tanaczpc 

ad,hog bűhot Hí rdéílenek,6íae gullíenek es kial'czanac 
-azVrhoz^Az Efeias azért az fcemení nfakft népet ezsiel 

. ír-** íedduA lehoua a* íeregeknek Iftene az napon ílralora 
Jhiía»es ükha való fel oltczefre* es íme orom es laködalö 
vagíon,ókróket vágnak es barmokat medcznec* ef t mo 
duanegi&nkjgtunk,mert holnap meg halunké 
/Q Hatyfckteuel$gejel\y ágion 

tia\a^anitmtiahan l 
F* Az igazpamitentianakeggik referol íe értenél f-
gazat* hanem minden tanítaíbfchol nag lelki giótrelera 
fcőuetkozík,miért hog az hitről femmít nem emlékez-
nrk+'fíaf om reíet mongíak fenni az parnn&íanac az Éfi-
nektőredelmefleget, az"iáinak gionaíac ei az ezekké-
detnekelégtételét? .<' \ • 

Kf ^Miíik a% első tcmltgcsi 
F* . Eloior tokelletest&redeímefleget kíu$nafc,meTfas 

%Cmmt.y* e m ^ e r ^ e n n f m talalt?thatik,es ha az bánat tokeífetes le* 
Sm$€$ valami bizodalommal nem egíelittetífc*az ember-

• ] ' • : ' • o c f e 
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nckkctíegfacncshalálbankelmcrfilnu Az Blattnak í z 
crt olíoak keMenní»kt magunknak iímeretire* csaslftc 
kcgícííiieiiek ©litzefere cs kerefefere vígíen^ 

Aj' ^Méil) agjna/odik tmdigts i 
R Az embereknek nf akokban nehéz igát vetnek* mi
kor az gíoaaíra fifcct keferítíc lelkec veíteíe' alat»mellíec 
nem iáaaüunk £2 kőuetkőzendő okokert*Elío* Meri az 
Iftenaek aímczm micdc ez fele' köteles gíonafiroUMafo . 
dik*Mert lehetetlen dolgot fci&annak, mindé bfinóknec ^ * # , 
elő famlalafat9az Dauid tanítaík ellen: Az vétkeket k i . **"* 
ezoda erthetíf Az en titkos bSneimből tiktez meg ege 
met* HarmadSor az gí onaft fordíttíak az Iften kegyel
mének es a Chrí ftus erdemének karolaíara í Mert ebből " 
cemenlík bönőknek boczanattiat^TonabbaahoIaz^ía r ; ; ^ . . ' 
kábínt*hog eggtnk az maiunknak vailaft tegyen>nem dCM* , 
§ot az fölbe való gyonafrol, hanem az hruek kőzőt való 
meg eggíeíllefről es bekellefről,mikor az ember feleba-

•rattía' ellen való vétket meg vatlia, es fi tfile boczanatot 
ker,minc vgian ottan meg magiarazza,mikor aít páran- • 
'czolIía?hogiégginkaz mafunkert kőniorőgÍe'n# 

Azkereitíeiií vallás tételről pedígs rőiiídeden aft kel 
«teni>hog ket rendbelííNemelí Iften élőt? nemeit erabe 
rek élőt leien* Az Iften élőt való vaílaftetet b&nőknek í 

' fmeretí es meg íelentefe, bog ez által Iftennefc diezofé-
-get ttilatdoniczunkj magunknakpeníg'Jboczánatöt níer 
~hefI5nk,kiről ígí tanít á %• Iános* Ha meg vaíÜuk az mi IJUMJ. 
b5neínket3híö es igaz az lften3hog meg boezaflk es meg 
tiítíczon minket minden alnokfiíginkbol* Ezenterőfííti ^y^^ 
; te Dauídnakaz Pubíícanufnak es az Fainak peldaia,kíc z^g.*# 

:az Iften élőt bfinokrol keferues fiuel vailaft tőttenek es laT
:
mlu, 

"kegieínietníértenek, Az emberek eíőt vaío vaiíaftetel* 



44<V Á Z POENITENTlAI^QL, 
bőnSnknek ielenteíe az hiúek előr.hog auag 5ket bato. 
ríczuk az mi peldanckal,auagí 5 tfilők vegífink víga$t» 
taft, melíre kíuaitkeppen az tanítok fendeltettenek, kik 
az meg keferedet iiueknec oruoíTagoí adnac az Ifiének 
ígeíebol.Erról mongia az iras hog az emberek meg ke 
reftelkette^ek az lanoftut, az u bonokról vállait teueru 

M*m* Mert bűnöket meg ifmeruen es arról vallaír teuen,az ke 
reSteió lanoftul vígaztalaft yettenek az Eaangetíomnak 
htrdeteíeból, 

I(. éMtQi\a%J)mmadfymeligcs l • 
F. Hog az bunert elég teteit kiuannak»es az gionas v* 
tan az emberre bóirót.aJamifnat esbuczuiaraíí vetnek 
hog ezek altai bfinet el toréIheffcEapedig rettenetes k* 
rolas a Chriftus erdeme éllé, ki ec?er való sddoa«riaiu| 

Mr*. ™"d O'ockcaz idoozulendökec tekelletefTecketette* 
It ez hehen ped»g cfunkben kel vennfinchog az Sernek 
nec tdo íerint való bfiníetefe, né á bunert való fizetés a 
uagelegtetel,hanem Iftennckbizoniostanaczabol vet 
tctik u reaíok,hog az bonról emlekeSreflenek.es ez által 
meg kefereduen vralííak az bSnnek minden alkolmarof 
fagacmint aiDiuidnak példája megidenti, kft noha írté 
hozza fogad,m*nd az által kűlffi oftorioal meg fin.W 
t«a,de ezzel az bunert eleget nem tefen.Mert az bönnec 

ffdfu boczanatnat metó kegielembol nieWímim meg murát 
na az tt komorgefrbe n,inikor íg íQ|; Komorul en raiti 
az ce nagirgaimaffagod ierint. l* 
2^ M//M a% negtedfy temlim i 
?. Efftísi taníttíak,hog az emberben mindenkor kerrr 

, r ,r Í m k£f* 3 2 k / ^ d e m b e » vagfon,h, abba, n e /m a 

«iZ 
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82 liftet erősttzodaloinnak mo'ngii.meli kí rekeft min „ . • 
denketdkedeftesaStielenrt hog cudgía kinek kit}esbí f ^ 
zomos abb.n.hog meg adgia az le tót kenczee, es órók. S ™ 
feget.A J. Iacabis vg tanít, hog kerien az €mJfeer í e m a u t ^ 
nekecelkeduen. * *««,.» 

A Z KEGIELEMRőL. 
K^ £Mit iegie^ a^ E^egkkm a% irashant 
F* Elolor kozonlegeskeppen kegielemriek mondatta. *. 
Cik,miiidcn kedues dolog,mint mikoraz IPeter alt mo %vfitrmí 

gía. Ezaskegíctenitha valaki fenued azlflenbeitvafo 
ío lelki ífmeretert. Mafodior íegzi 12 Mennek í tigícsi 
való ío keduet,melliel az valaStottakat fereti,mint azí* 
Pal mongta>kegielemboltdu6zfi!cecekteseznemti ma- Ed^/fi,-
giroktui vagfonjftennek aiandeka*Harmad£or vetette 
a& lelki atándekokert»mel!iek az kegielembol, mint cgí 
kutffib6Líarijaaznak.Eítef6fflti az í*PaI; Mindenfink- ^ P ^ 
nek adattatot az kegíelem az Chrifhis aiandekbzafátiak 
merteke £erínt«Azi«PeterneIí3íg vetettk« Az mint, ki-, ^fetri^'-
ki. vőtte az aiandefcot, vg oftogaífá, mint az Ifte kölőrab 
fele kegielmenek fafara: Az Ianofnalis ígí kel érteni vet 
ifink kegí elmet az kegielemert,az az* minden lelki aían l0dn>t4: 
dekokat bönfinc boczaqattiat>hítu>. igaíTagot es orok c-
letnefc remen.ieget* •" * 

F# Az iftennek iagttn való í o kedue9meUíel az valafc;.-; 
-;.:• CL * ' : ; ;tOt*V 



•tottatókimndenb 
*/*40fc e r t > c s őket orok életnek fíaíua tőtte az hitnek cs az re* 

menfeghek általa* 
Ĵ # Hűnnatvégkn a^hgideml -. 

f f fceflCi. F* Az kegielemnek eredeti vagyon nem az embert &ír 
.3W*rci * hanem az iftennek iö voltából, es az emberekhez vala-
hdmk % m g gerelmebőUmint á §*Pal bízonittia^hog §eretet mini

ket az fi Seretó fiában* kiben az Iftennek hozzánk való 
• . * ío kedue meg nlugot JErról mongía a £u Ianoffo: Aj. tor* 

tiení Mofes által adatolsz kegieiem es az valtíag & Chrt% 
Hasaltál lót*' 

jR£* .^\íik^eppen alhat meg a^ 1/íeníen a^ f 
gafagMa^bünt el nem tűrheti es axkgiekm 
k$ a%bünt meg engedi i 
F*< Az igaílagot es az ír gaímaftagot az Chriftus bek el 
tette oíucMert az bűnnek terhet fi magara veoe az lile 

c * * ígatTaganak eleget tót»es mihek aj adoíPagot ertfinc meg 
mn * fisette,ottan meg iabadultunk az buntfil es karhozattui 

es es által az literinek kegrelme reánk aradot.Ezert má
gia az W?al»hog a Chriftus az torueni ala vetteted hogi 
azkikaztorueníala valanak, meg fabaditana*. 

• E^ Hámképpen klentetet mega^hgklewLji 
F+% Harcaképpen* Eíofor az ígíretben az Attiakmk,. 
Jkík.az kegíelmet, vg mint homaliban tauolí tattak, esen 

yí£tm$, n e k általa idu-6zö-ltenek,mint az írás níltian mongía:Híf 
f fik hog az Iefus. Chrííhifnak kegíeíme által íduojfil&nf? 
mint az Attiakísiduoz&ltek,Az Chriftufís e£t mongya* 
hog az Ábrahám lattá, az fi napi át es óruendezet* Mafík 
meg íeknefe yagjton az ígíreteknek be tclliefitefebén az, • 

~"~'~~"" *"" :CbriVVi 



A Z KEGlELEMX5t4 *49* 
Chrtíhis altaUmikor az Iften kegi elrae»nífuabb$ hirdet-
uttu es minden Poganiokra.kí aradotJHarraadík íelene 
fe vagíon az I* leieknek meg vflagofítafa alUf>mikor az * 
Iften az Igenek általa zz főtetfegből ki vonia az embert 
es aj fi íduozító kcgíclmenck eítneretireituatti* azChri 

!{* Micsodaokaivadnac hogy c%aka%k 
gidembbl] adatot egjiubjfegl 

F* Eiío az Ifiének vegezefe5kí orok időknek előtte vg 
rendeIce>hog íngíen az Chriftus által adgía az őrök ele 
tet*M aíik oka az mi elegtt Jenfegönkf kik femmí erde
münkből nem níerhettífik azeletet,hane czak.az kegíe , ; 
lemre kel iorulntrak* Harmadik* hog az Iftenek ígíretí 
c$ az mi ídtiőfTegunk erős es alhatatos légien, Mert ha z% .. 
emberi erőn állana bízontalan es változandó lenne* Ne* 
gíedík hog az Iften élőt eg teft fe dicjekedheiTek, hane r . 
cokelleteffegge! az dtezőfeg czak Iftene legíenXkodík* á , 
Mert az Chriftus aldozattía heaban való lenne/ 
$* .,..& 
F* Első az Iften neuenek es véghetetlen ío voltának ő~ tpbefa *\ 
rocké való diczíreu\Mert minekfink termef etíerint 'ha':Bfm*no.9. 
ragnak fiaínak ílí ierelmet atta.j hog Iftenek orok6s fiai T$t>1* --
Jenének. Ma fik vegéről íg f ol iPa.IíMeg íelenek az Ifte 
nek íduQzko k'egielme*mínde embereknec titiittin min 
két,hog meg tagadóan minden Iftenteíenfeget es ez vi* 
lagí ki iianíago^ elli fink kegíeílen? íozanon es igazan* 



Az VÁLTS A G R O L 
* esákőzbeniaroknactifztiröí 

l^t • HanifekagVakfagi 
í% Ket fe!e+Elío az Chríftuíhak engesteló aldozattía es 

THatthis c I e g % € s f i z e í e f e ' m e I I Í c I r a i n d e n f i d ó l 3 e I Í vaiaStottakat 
i Timit u* m e S Vadítót az Iften haragíatul,aztomeni atkatul es a 

" bűnnek terhétől, az kárhozattuk Maíbdík az Aníafent-
cgíhaznak vtolfo es derek §abadítafa,az tettben es lelek.' 

tsmtn. 8. ben való meg diczóítefe Mert moftan az ő regre nézne* 
bűnnek rabfagaban,es az níomorafagnak tomlőczeben 
tartatunk, varuan azmí tettünknek valtfagat,meílíel yu 

Inai. gaStaüía az Cftriftus az híaeket e§t monduan:Míkor lat-
tíatok ezeket lení,emellíetec fel az ti feietekét*Mer£ k6 
sel yagíon azti valtfagtok, 

a.TW,^ éMiczpdaanmegVakoi 
Fi ^ Itteniül rendeltetet es boczattatot Kőzbeníaro hot? 
az orocke való leieknek általa fi magát meg. aldozúa az 
bűneit, Iften igafláganak eleget tenne, az vallottakat 
hitből meg igazítana es meg £entelne,az Iftenbeuíeees 
kegielmenek díczíretíre, g S 

/Q Hatjyrkö%l?emaro varion* 
F. Sz,Pal vg tanít, hog eg" az kőzbeníaro az Itten « 
Szemberek kozot.Ezt az írás megbízönittía az k&zíJ 
monak cíf tíueL.Elfő az vaítfig es az P,p<£ a2 k 5 z b í 

Tfil,, «"ff*I oSne köttetette. De aj valtfag es % papfag czafc I 
uAt.r. Chr.ftufnak tufa doníttatík.Hat czak á & Ü S 
W * «ro.Wafcdik,az kóriiof ges czak iChriftoi neueben kel 
*/*** IcmetesíHat czak ü kőzbeníaro, Harmadik, a s S *£ 

haíbn 



fcŐZBENrAI^ASNAC TIZ TI* 2$I# 
baíbnlatoííagaiís bizoníttia: £gí ceflnek czak eg fcíeíe-
het* De az AniaSenceghaz Chrifhis reíle :Hat czak egy 
feíc e$ kózbcníaroia vagíon* Az Papírtaknak azért* kik 
az holt fenteket czímilíak kozbeníarocka> harőtcueli 
gefek íeíentetík meg'Etso merc ezzel azChriftus koz-
beníaraíat elégtelenné es haiontalanna akartak tenni, ki 
mint az valtfagban tarfot nem kerefet melle, így az koz 
bcníarafnak tííúhmís, ftnkí fegítfegenelkfil ne lokolko 
dík^Mafocííc ez, bogi az fentek efedezefenek olí melto-
fagot tulaidonitanak,mínt ha Irten előr az 5 raettofagoc M » 
crc lenne f ernelíönk es koníorgefönk kedues* Az Atíia 
pedig eztk ellen aft kíaItía?hog czak az fi Serefmes fiabi 
bekelc mi velőnk meg* Harmadik ez*hogaz holt iétefc 
nek mi érettünk va!o kőníorgeft tutaídonítanak,kik cl- r . 
le az írás íg tanít; Te vagí az mi Attíank>az Ábrahám es %'T$mu 

az Ifrael nem tud minket* Ha pedig az fentek mínde be 
lien yalo koní orgoket meg halgatnak, fi nekíek Iftení 
termei cttűl2idonittatik>meIi rettenetes balnaniozas/To 
uzhbz bog az bíoek ez életben eg mafert koníórgenek 
meliíet az írás kozbeníarafnak neuez, az Chríftus melto 
faganak ellene nínczen*Mert egíebeknek"fukfegeket,aj 
-elő fentek be íelentík,az Irtennek5nem az fi tulaídon er 
demekere,. hanem az Chríftosnak oltalma esneuealaí* 
niellíeí nem rontiak,! hanem í nkab [eroíTitík á Chrlftuf- 14 
nac egíedél való közben íarafat; * 
K^ ^Mtllikttrmefíetiíímtít meg njalto es 

h$zj)tniaro a^Chrijlm i 
F# Az írás az Chriftuftjfteni es emberi termefetMe- H j 
rínt kozbeníaronak hirdetí,mínt a i.Pal niiluan bízonít l.^W0J#-t 
fifehog áldozatra vitte raagataz orocke való leieknek 

^ 
y 

V.'J 



2$t. A z VALTSAGE.OL ES 
- r - t 0 altalaJBzokaertmongia hog Iftetí íelent meg az tefthen 

cs az Iften az u verenel váltotta meg az Aniaí entegí ha-
1^'*-,p zat;Mafut pedigiepen meg valafoia, mikor így éoh Az 

Chriftus Dauídnak maguaboí vagíon az teft £erínt,de I 
ften fiának bízoníttatot az meg Sentelo leieknek általa, 

I(* TZiZomcz meg, hogy a% I/leni terme/let & 
rint lfi%bemaro kgien-l 

Mfa.it. F* AzEfaíasneáezíazMeffíaftImanueInek>míuel5nc 
Hjvj-.a? > lakozó Iftének>erős Iftennek* Az Híeremías Iehouanac 
Román* 9 m i tgaíTagunknak^Az & P a í mind orocke áldandó Iften-
xSknlz. nek,az kiben az Iftenfegnek teilíefege allatJerínt lako-
PWW.t. zik, cs ki mikor Iftennek abrazattíaban volna, ömagaí 

meg ala§ta,fel veoen az Solgai ábrázatot*" 

ELSŐ ELLENVETÉS. 

Senki ümaganac kozfiemarvia nemkbei* A^ 
ChriftusIlietjjegefierint a*onesegya^Attiaual 

Hat Ijknfege fierm mm kim l\ö%bem'am 
F. Ioüehet azon Iftenfegnek teilíefege vagió az Chrí-
ftusban,az melí az Attíaban: Mind az akal az menniere 
4 Chriftus rédeketet 6emeli az valtfagnak tifóre mas a2 
Attíatul á mint fi maga bízoníttía. Mas az Áttia á ki en-

WH.«.' & e m e t d b°c?*tot. Ezokaert á Chriftus Iftenfege íerint 
iskozbeniaro Iehet.ESt Jelenti á 6. Pal,mikor a£t mogía, 
hog az Iftení formában egíenlő voltaz Iftenhez, es eSt 
nem veIteragadomannak,hanem aziolgai ábrázatot rea 
veaen, mind halaiig engedelmes I6& 

http://Mfa.it
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IL ELLENVETÉS* 
K. d^vakfag ueromafiac általa le/sem mert 
a% bün meg nem boc^attati\ a% verontafwlküL 
Deczaka^emkr onthat vért, nema^Iihm 
Hatcxac ember/egeJerim lehet meg valto J 

kö%hemaro? 
F. Az Kozbeniaronak tif ti,nem fczak a* ver ontas ha 
nem a meHet kíuátattk az lelki eró,melinek általa, á bön 
megrontaírek,esazemberazha!aIboIfeIeppitefrek De 
ez nem mik teremtet állathoz, hanélfteni hatalomhoz 
melliel az^eííet áldozatra vitte az bűnnek meg emefte 
fere: Az kozbeniaroban azért eggík termeietnlk tífó el 
tulaidoníaga,az mafikatel nem rontia3f6tazeggik erőf. 

/Q é^limklhtllhnneklmii a^lb^ 
beniaronakt 

F. Első. Mert az engeStelonek oüínak kel lenni, az fcí 
mindenik telnek termetűben refes Iegten,az Ifténeí í 
gaz Iftcn,aa emberrel pedig igaz ember, hog az lilének 
titkos tanaezam ercze,az embernek veSedelmetis erez 
ze.Ezert mongía á f.Ianos, hog azfiuazkí az Actianak ^ " t . 
kebeleben vagion fi ielentőtce nekünk meg. Mafodík 
mert az fcőzfcertiaronak tiící ez:hog az torueni ieafiWa 
nak eleget tegíen,á bSncaz halalt,az Satant es az karho-
zatot meg rocza,míndeneket helíere allaffon, vy egeket 
es vy főidet teremezen, azlften abrazattíat fel eppícze, 
az valaffottakat meg ígazícsa, az bűnben meg holtakat 

^» 5 " eleue-



154 A z V A L T S A G ^ S L ES ^ 
meg elei!tnícze?ts végezetre a$ tcíli halalbotís feí tarnál 
ía az híueket»es az őrök életbe be íkraÍTa,Mínd esek pe
dig nem illenek pufta teremtet alÍathoz,hanemIfieni te* 
meiethezes erohez* Annakokaert iukfeg volt az kőz-
beniaronak Iftennek Icnr&Harmadík, Az közbenjáró
nak olynak kel lenní,ki az fi Aniaientegíhazának min
denkor íelen legicn,ennek niomorufagat tudgía* mindé 
faeliéken>meghalgaflá> az Sátánnak es az kegyetlenek-' 
nek ellene meg labadícza,esaz fi ellenfegit meg roncza# 

£jj.r Ez pedig czak az Ifteni termef éthez íIIik.Azert az kőj 
Mattkis* beníaro nieltan mondatik velfinc lakozó Iftennek,e$-.a« 

hol ketten zuzg hárman ő£ue giulnek az fi neueben,kő$ 
tok vagíon,íot af c ígérte, hog vílag végezetig velőnk 

te un. % feíen.Ezert mongía az $znt lanos t Ha valaki yctkezexi* 
díkjfofiolonk vagíon az ActíanaU 
K^ T3i?@nic%jneg hogy a% kjjz&eniaro 

ember le ff enl. 
R Az első ígíretís alt íelentí* Az a£f oníalfatnak mag-. 

Genefíst. ni rontía meg az kígíonak feiet*Egieb helíekenis Ábra-
Gtmfisii kj e s D3ll{cj naaguanak neueltetík,Az Eíaías pedig níluí : 
J^nu i. 9 niongía»hog az f fiz fogad es fíatifil* Az fent Palis af t hu 
J*j€7' zonitcía, hog az Chriftus az te fi: Serint az Attiaktul. va~ 
VhillL E>*on> k* mindenben !hafcnlatofla'lőt hozzánk azbüntöl 
»TimítH. r n e § valua?es talaltatot vg mint embenEzertmogia,mav 

£utís«Eg.az kozbeniaro az Iften es az emberek közöt az 
ember lefos Chrifius* Eít az termef etet tefteílfil es lelke • 
ftfil az Mariam! votte fel az ígíretek fierint, 

xXimtM K* ^Miert mongia hat a% SemTahJ^ eh 
fi Adam [axfóübdlfóldh \a%jnafkpedig a^egr'.-

~ bőleghír 
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l* A z StJ-*1 " e m a z £e?T
nfk «H»ttíaroI ío!,mel!íet nem 

hozót az Chnftus az eghbot, hanem mennieí Adamn* 
mogu amaz lelki croíert, a mellíel minket meg eleiien* 
az bunbol Mert miképpen az első Ádámban eló lelek 
voIt,es u belőle czak az teftí níomorodot elet Sarmazot 
reánk az ekt yttn,azbnkeppen az maiikba eleuenítő, el 
tető lejek vagton^Mert 5 benne vagíó" az elet,es ez az e Í M »»^ 
Iet,az ébereknek vilagofTaga, De ez elet az teft által kő-
zoítetik mi velunk,mínt az ftPaIís bízonittía: Ki bocza-
taIfte az u fíat,kí atfoníállattul l6c,es az tónxeni a!a vet- Gal4 
t«ot,hoga kik atoruenalat volnának, megfabadítana; 
•l\* éMiert kellet a^^beniaronac cnt-

btrmkknnü 
F, Eíső.Mert az Iften ellen ember vetet vaía. Az koz 
beniarois ennek termeietíbé óltöaSt, hog mi attíankfí* 
knne.Mafodik.Mert az valtfagban a z v e X a ^ z t 
lal kmantatot, melínek általa meg tikkot mmt«.', -
bfindnkbol mint az f Jeteri. nJngia!Nem " S n * * * 
ezufton váltattatok meg,hanem amaz ártatlan barannak 
vére: altaUHarmadík.Mert az valtíagban ezískíaama-
tik, hog az cngeStelo meg koftollía es erezze az mi erőt 
Ienfegmket,es mikor kefertetfink, tudgion raítunk k5 
rúoT&lnúTouabba az valtfagnak okaí.azCfaríftusfenöí Htb*? 
dzfcbm r endelbe foglaltatnak, e 4* 

I(t Kjczpdakat vakot meg a Qhrifiuíl 
F, Az Chriftos aldozattíanak ereié czak a valritotta 
krahatpt,mintumagabízoníttia. En megáldozom en" lunűi 
magamat fi éretteken né ez világért kóni6rg6k h3nÍ 7 

azokert,az kiket énnekem attal, es azokertís az kic hVc 
4ok volnának ezeknek tanítafok által, Az Chriftus aldo 

•••••-» a . - zattia 
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zattía azért ki arad,mínd ez ví!agra,az az,mínclen ödó-
beli hiuekre. De az harag edeni nek ebben femmi reiek 
nem lehet. 

mk.u. f\y Mknmongía hata^im a^Chn/luft 
vy teflamcntommc ^ó^bemaroianac i 
V. Két okaert; Elo§ór,az Moíes torueniere nezucMert 

^ á § János a£t mongía, hog az toruen az Mofes aital ada-
UHJU £ o t j a z kegielem peníg es az valofag az Iefus Chriftus ál

tal. MafodSor Mert az kegieiemnek beufeges ki nílatko 
zafa lóc á Chriftus el iőueteli vtan,az ki drága teftamen-
tomnak,az azjIftenÍMgien vaio fogadafanak lót közben 
íaroía,es az mit Iften tölfink ki oanhatot volna, az kezes 
megfizette érettünk, es Sabadosfiacka tőt* 
î * Honnat faltot meg a%hí>z$tniaro ! 
F. Az lelki fogfagbol, az bőnb6í,az tóruennec atkaboí 
a karhozatboí,az őrócke való haIalbo!,az fetetfegnek es 
a Satának hatalmaboU Olí el reitet bőlczefege ez az Ifté 
nek,es olí veghetetlé ío tetemeníe,mellíet fenkí meg ne 
boczölhet.Nagí felfegazlfté",az ember pedig míczoda, 

tfii* \;m<?n§^ k Daoíd,hog az Iften u róla meg emlékezik, 
es hog ilhe drága arron,az fi ierelmes fián váltotta meg 
« a mellet olí őrőkfegbe vífí,kítiem nem latot, föl nem 
tollot es embernek gondolattiaban fem ífir. 
J\; f^imc ü^ttt a% Chrtjlm azjvaltjag-

nakarratl 
Pt S ; S a I *h hÍz>hoé ö magát az Iftennek aldoíta mee 
azért Iftennek fízecet,es az fi igafla ganak tót eleger.Hac 
az batannak egíebet nem fizetet kárhozatnál, Merr ö elíc 
ne nem vetetunc, hanem akarattiat czeIekettük,Azert a 

Beír* 



- K Ö Z B E N I A Í .ÖNAC' TtíZ* fcjjr* 
ss caakbontető SoIgaía,es tomlocz tartoia volt as Iften- ' 
xiek,de nrihclt az Chrífhts az adoffagot meg fizette, ott$ " 
el rontatot az Sátánnak erek* es íemmi kőzi nem lot ve
lőnk* 

Hm lelke? -
Fr- Az Chriftus az kereftfan meg térő tolnait ezzel VÍ~ 
ga$caIHa:Ma velem IeiPjHradyfus3ban>melí az níugodalo 
siak heÍie»Ez pedig mi légien nilutabban magi arázza, e£t 
monduan í Attiáiu az te kezedben aíanlom az en telke-
met*Hat az Ghrífíus lelke pokolban nem mentesaz teft 
iíek halála vtan nem lentiedet* Touabba ahol aft mon-
gínc az Credoban»hog poklokre Sallot, fockeppen ertíc.. : 
Nemellíek az poklot magíarazzak, -azkoporíbrol es az 
el tenaeteíroUnemeliíec az karhozatnak helíer őUnemel- ." -
liek-az véghetetlen kínokról, nemellíek .az pokolnak es 
.minden ellenfeginknek giőzedelmerőUmert hog az ha 
Iáinak halála es az pokolnak rontoía"lőt*NemeIIiek vgy. 
magi arázlak, hog aj Chriftus halálának ereie,el hatot az 
meg holtakhözis>kik az tömének arníeka alat voltanac* • *• 
De kel érteni eSc kínáltképpen az Chriftuíhak.-yeghkep 
pe vaIo-gÍalazattiaró!,a3 ébereknec íteletecietint^Mert 
minek vtanna ki vagattatot az élőknek főidéből, fenkí 
nem remeIbette,hog Ifraelnek iabadítoía lenneJEz íegí-
zesben vetetik az pokolnak neue azChríftus mondafa-
banif e Capejrnaum, a ki fel magaitaltattal az eghígíen* ' d m n * 
mind pokolig le niomattatol, az az, meg gtalaztattol, az 
roláfnak es az vefiedelemnec általa, es foha "remenfeged 
nem lehet aaeppülct es Sabadulas felől* 

Míert 

• • • . ' . * . " • 



í{* ^Miert mongiahítt a^jkntTctcrhow 
*•*£*' •• €leJ!J}€n e/ menucnfncdicallot a^ kidnek a%^ 

hbmloczben, a^^a^Qmiddécnhitctlmcc 
'üokanaci 

1% Ez raondaft fockcppen magiarazzak,de mind azols 
awfwrí.1. í d e S e n e { t a z ?-P«en»ckerteimetul.Ézzd alt akarta jele. 

tenúaz mint mafat ioUhogy az Prophctak e$ az Attiate 
az Chri'ftas lelke által SoItanaMóuendot moudortsnak, 
á népet intettek az meg terefre, e$ az k óuetkózédő bfin 
cetefeckeUaz Iftennek meg emeétó haragíánal fenteget-
tek es rettentettek az hitetleneket* Hozza pedig elo az 
Noé pcldaiat,ki az víz ózon elót éaz huS ef tendó'uel az" 
Chnílns IelkeueUíntette vala az hítetleneket,kiknek ím 
mar lelkek az tőmloczben es az karhozatban tartatnak. 
Az tbb magiarazatokat rőaídfegnek okaert nem 6 úkfeg 
elő hoznú 

z*ém.9 K: Mam a^Zachariafnali^ Holt Teu á% 
te kotefedme vére által meg/labadultat h$boczr 
attad a*te fogliaidat axjmtbol a^ kiben mm 

valavi^i 
P. Ez mondaft fem vííik igazan az Papifhfc vz Chru < 
ftufnak pokolra vaío íalhfara, auagazLymbufra.- Mert 
az Propheta lol azlfrael fiaimé niomoruftgokrot xt f W 
ragtá es.vigafoUia. &ket az iő^nd6jzb%dah\Tit.El^c7 
f olitírt az Siont.es erről-afe mongía, Kog az fi reíVvn -n-
tommk vere.aItalineg.iiabadaI.Ezen ke! erreni az Iften. = 
nekíogadafatjmelietajkőrníőlmetelkedeírdes^í a!do 

aatockul 
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R Ő Z B E N I A I U S N A C T I Z T I . ' » « 
Mtockai meg peczetlenEnnek pedig valofaaaMek i 
r.n« az Chriftusfen r e l l f c f i d e ^ 
uek meg tiftultanac [minden alnokfigokbol. Az v í a n a 2 
Iften igí retet teée es-eft mongíaiKí boczatram az "re fóe. 
Iiaidar>az az,meg Jabaditom az rabfagra adattatot népet 
meli amazíonendo íelkf valtfagnak arníeka volt. Az ku 
ionaaag vizetlen thon, baíbnlatoíTag Serínt az rabfagoc 
crci.mel.bcn az ember meegá vízben fem íhatik,hanem 
•omiufagnak miatta eped meg. Ezzel felemelik az felki 
f o ^ a g o , « fecetfeg es az halainak ámiek,meliből az hí . 
ueketw Meffhs ki tabaditotta.es az karhozatnak tom-
Ipczebol,az Iftennek órfagaban őket által vitte; 

%. <i5V% tart ax, Kp^kmarafnacti^il 
V, Sz. Pal ih mongía,h0g ackor leié az veg, mikor ag- • 
g iworfa i foc az Ifiének esaz Actianak, Eíorfagrol** 
iras ketkeppe fo!,niha allattfarol es.valofagarol, me'libc 
orockc meg maradandó, níha kfilfcbirafnak esigazga. 
tafanak modgiaro!,az Eiiangeltónak hirdctefe altaVmeli 
nek meg kel Sönni.mikor a$ híueknek iamok be telliefe 
dik,es ackor az tiStnec terhet le tefi\ nem ad tanítókat, 
nem fentied többe az híuekben.Noha azért az bírodaío 
nak modgía meg valtozíces fc&tfo eskózok által nem. i -
gazgattía azhiueket, mindazáltal az orfag, az Ania-
f entegihaz az hatalom es az diczófeg meg marad mh*d 
crocke,es ackor megfen véghez az ChrifrusteHicficee, 
.Ahol pedig az fent Pa! afc mongía, hog az Fíuis az At-
tianakataia vetterik,nemelliec értik azkő?beníaras tif rí 
nek le tételéről. NemeHiek viíík az Chriílus teírere, az 
fcniafentégihazn.Nemelliefcaz emberi rermeeetrőler 
tik.De a; írás »'taz közbeniarönak ííítíről foUmeli mind 
* s k €? termei éthez illik* Az Attíanak azért aíaia vette-
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tik az kouetfegnek es az ti Stnek el vegezefere nezue,es | 
lekor meg bízonittatík es tókelleteíreggel meg ifmerte I 
tik,hog az Attianak alaía vettetőt, az az, engedelmes j 
volt az emberi nemzetnek valtfagaban, es az Aniaí ent- { 
egihaznak gíuitefeben* <' 

A CHRISTVS SZENVE* j 
deferöL I 

t 
K* <&/tikf$cn h/iülta^Qjríflusa^ | 

flcnuedefnl | 
F . AzEuangelifi:akieIentík,hogazChriftusgiakortj| j 
intette az tanítuaníokat az fi ífiiiédó ienuedeferől, de fik | 
aStac'koron nem erthettek/Azert az halaira fi magát az l 
előíís keiitettet de leg ínkab mikor az rendeltettet ora [ 
el közelítem Ebben peníg az írás kíualtkeppen haro dol f 
got tárnáit előnkben.Előéőr kelült az fi tif tínek §orgaí- j* 
mato ffaggal való el kőuetefeuel,femmít hatra ne hagíuj 1 
valamiben az Attía el boczatotta volt.Mert azIften ti§. 
teletít oltalmazta es helíere all3tta,az Ecrangelíomot hifi- 4 
íeggel cs fogonattai hírdette,az emberi talalmaníokat aj \ 
írás tudókat feddette^fmegteróbfinófekethozja fogat I 
ta,es azockal níaiaskodot*HaIalanak elótteís meg mutat I 
ta,hogIften tíiteíleget,es az híueknek ídaóíTeget keréf I 
ne, mikor az templomból az fofuen kompolarokat kí fi- í 

. ze,efft monduan;Az en hazam kőníorgefnek haza, tí pe- " f 
díg I 



SzÉ NVE BE SM\6íé téti 
átgaít latroknak barlangiaua czinaZt3toft.Fe!da ez á hí-
•tiekneMiogí pkís az u hiuacallíokban hiaen/Í3ríanak>e$ 
mindeneknek előtte az líiennek oríagat kereíTck«Ma£* 
ód.£or,min£ az gonduiíeló attía halálának előtte a; u mar 
hatat ío móddal rendeli es az ö fiainak vtotíb-akarattíac 
meg telentí: Igí az Chrí ftus drága teftamentoraotfe§et 
mellben nem vefiendo marhat hag az óueínektiané bun 
nek boczanattíat es orőc eleteiméit aj o egier való aid# 
ssattianak hafna«E£c megpecjetlí aj veg vaqorana!,mel* 
.af t Hzonittia, hog líten velőnk meg bekelt az § .fiának 
halála atcaLHarmadf or keiicí magát aj.koníőrgefef*mei# 

be oli iorgalmatos volt,hog az tatniruaníoktul el tauoz-
tian3haromfor térdre tCcuts ck mondotta* Attíam3ha le 
fietfeges cauozzek en tfilem ez poharadé mind az alcal le 
giín az te akaratod. Ezmelletazhíueketaíaniottaazl 
Áttíahak, kohíóroguen ezzen* hog fiket meg letelne es 
cggíefecke tenne,és"izokatís meg tartana az életre,} kik 
hifehdök'volnának ezeknek tahítáíbkaltaUSzeppeldat' 
hagiot ebben az bitieknek* hogy-ftkís az koniorgesben 
minden eleteknek rendiben es az 5 haláloknak ideié leil' 
nenek JorgaImatoírok# 

F^ -^Miképpen adattam a^ Cbríflw a^ •• 
halalmi 

F. Illie rendel íriak meg az EuangeIífi:ak*Elfo, ajfo pl 
-poknak,az'íras tudóknak es az véneknek álnok tanacz* 
kozafok,kíkazChriílofra való irigtfegbol indíttatnak^ 
hog fitet e| veftenek. Az Caípftas azért tanaczul adgya* 
hogiqblenneeg embernecmeg balni*hog nem mini a| 
egei népnek el vef ni.Iolehet pedig eft aj elotís íqkfior 
forraltak* de véghez ne vihettek, miért hog á Chriftus 
"*: R" ídcíe 
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'Ideié.ei ne ifit voltadé moft íramar az ora el kozelgetüe 
' , vgianlietniek kel,es noha az ínnep vtan akarnak halál..* 

[ &mi3 mind azáltal az IS TEN.tanaczaaz fi gondolat* 
: tiokat elöl veSs* Hafbnlaios allapatyok vagion az 
Chriftus tagiaínak minden időben ez Hypocrítak miat 
kiknek mindé igtekezetek ez,hog az hiueket be nielhef 
&k,de c±ak annira mehetnek,az mennire Iften fiket el § 
Boczattia+Maíbdik az ludafnak arultataía>kiben meg ie-. 
Ientetik>hog á fofuenfeg fentinek nem keduez, kí meg 
az Iften tífitelTegetís el arullíaJEhez hafonlatofok az rao. 
ftani ídoben^kík az Euangeliom alat hafok keduet kére 
ílk,es az hafionert az igaz tudomant lelkek eímereti ellc 
meg tagadgí ak* De miképpen az Iudafnak az harminc? 
p€íiz veíedelmete vagion. íg az Iftecelen főfuenieknec 
az u marhaíok karhozattiokra fordul* Annak vtanna az 
Aníafientegihaznakis illien allapattia vagiöhjazok mht 
i kik mi kozzulfiiik mecenek kí, de nem mi kőzzölfink 

v '"'l ' : voltának JSzeftmongia az Ghriftus; Az embernek ellen 
fege az finon haza népe*Harmadik az ítélet* meláben az 
Ch-rí(tusbami(ranvado!caci%e!őforkaromlohak»hogy 
magát Iften fiának mondotta* Az vtan hamis tanukat*al-
latcanak, kik z§t valíotíaki Hallottuk az fi faiabol, hogy 
az lűen tempíomat el ronda es harmad napra fel eppití, 
Vcclfor,hog pártoló volna,, ki az Czafar ellen magát ki 
rallíatőtce* Pilátus femmi vétket bene nem talal.de hogi 
.az Sídoknak tamacfafokat le czendeiítene* kezekben ad 
•gía,hag meg ölnek* Példa es az hiueknek, hog & mint §; 

itttrí4 Péter mongta, fikís mehatlá femiedgíenek az igaflagert 
esetiek vagion Iílenelotkedne* Az Chriftus halálának 
pedig hog iteletbótkellet ki menni,nem őknelkfif volt*" 
Hog Pilátus fitet igaznak es arcát!annak mongía, ezzel 

':•• :• -:"% ., feleii?' 

http://talal.de
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íeIentetik,hog fi magara nezue méltatlan Senucd*Hoey 
pedig ötét az bfintetefre adgía ezzel bizonittatik, hogi i 
mi bűneinkre es az Iften ítiletíre nezue meltan es £Ük-
légképpen kellet ienuednú 

ÍQ Hohmikpr es-\iktülfemedeta^Chrijlml 
F« PanaSoIkoduan az Chriílus aíc raongia; Né Ichetíc-
ges hog Propheta el vei fen Ierufalera kiuöI.Azert mint 
a Prophetanak, íg az Chriftufnakis az Sídok voltának 
gtjkofj, kík engedetléfegeckel az lilének ífoníu oílorat 
yocacfeiekre.Ezektuk5ríazpoganoknak,hogIflenke f ": 

gielmet hafcnlatoskeppen meg ne vtaHíak :Mert ha az 
termetet §érint való agaknak ne kedijezec, fockal ínkab 
az oltoiianíoknak nem keduez,ha az vadfagban es az hi 
tttienfegben meg kemeníednec. Az írás emlékezik az 
ídorohs:Mert ackor az RŐmai Czafarnak, Tiberíufnak 
birodalma alat volt az Sído orfag, es ebben tíftarto volt 
Pilátus, honnét az Sidokis vallaíl tegnek,hog nem lábad 
embert ólníek,eshog nem volna Kiraliok,hanera CzaSa 
rok*EzekbőImegieIentetik,hogazIacobnak i&uédole 
fef erínt, az Mefíiafhak ídeíeíeíen volt. De az Mennek ^f"* 
kémen* ítiíeti ez fele vakmerő hitetleneken hogi oluaf- *"* 6 

mn es ertuen az Prophetak írafat ne erczenek* 
•_K* sOMit Cknueéta^Chriftwi * 
•F. Iollehet femmi teremtet aííat meg nem mondhattf* 
sotmegfem erthetí,mít fentiedet légien az Chriílus az 
emberi nemzetért, mind az altal,az niennire az tras meg <•». 
íelenti,Sőkfegarról emlékezni. Mindeneket Séuedet pe >^ 
dig az kezes lelkébe es tettében, valameilíeket az mí bő
reink erdemlettenek* Lelkében azért er?ette az Ifiének 
cnief £9 haragíat az bfin ellen, az tómennek atkát, az 0-

[R 1 rőcke 
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" rocké jraio fcenokat es az veghetetlé karbozatot*Ez mcl 
tct 22 ketfegbcn.valo efeííelis tufakodot, mint az kereí tr 

Canís kíakot>az mi b&neinknek terhet erezüén; ,En Ifte-
netn>en.IftenemimierchagÍ2l.xlengemenS2iuéineg-'or 
mdot mint 22 víal^es crcíe meg f aradot mint az czerep 
Minden kefeitetinket ajert meg Senuetce es meg gózteiJ. 

* 'Tettébe rettenetes kenokat es nagy faídalmakat vifelt* 
fok c2ufoIafokatjkarómláfókac es Sidalmakat <en.uedei, 
e$ kulfó 2il2pattiaban anníra iatot» hóg.minden emberek 

£p.j». kozoc el vettetet es vtalatos voIt»kitfil az emberek ore|i 
sokatís ei fordítottak, miért hogí ez világnak böne az fi 
vállára rakodót volt*Err6í panaf olkodik ncionduan í "•Fé
reg vagioc es nemember.Elt ieletette e^3elís>bog az t v 
mgíet ellen vérrel veritezet* Végezetre ez melle iaroli 
az halainak íSéonioesgíalazatos neme* Mert az torcien« 

fUllPf^ ^ c n a z ^ e n o i e8' r a o ndotta volt* hog atkozot az a ki az 
fan figgene.Erre mzzzi §*PaIís, mikóra§tmorigia,hogi 
Engedelmes lot5raínd aj halaiig, meg a; keref tfanak hali 
laíg*Ebből azer-t vigaitalaíunk vagíon,hog valami arcai 
mas lehetet volna idaüflegönkre,á Chríílp mind meg ie 

' uette,es.érettünk tekelleteíen mtg fizette* Hog pedig íí 
líe iornífi halalnac neménél kellet mf:g 6lettetní»az crc| 

Kmnin kígionak peldaíaís meg mntatta,mint ázChriftus mágia-
héünü* 'rzzzz t% ^ I a n o^n a I \Miképpen azMofes az puf taban az 

kígíot fel emelte, íg kel az ébernek fiának fel emeltetni 
hog minden az ki latth ötét es hiíe 5 bennégi neveién, 
hanem órófc elete légien. Erről iol mafatisrMikorön fel 

lutrnm i» m : ! ? a § n l n t 0 l l ^ r r i í í l ^ l i e ke t en hozzam vonlok jEit mo 
gíi vaja az halairól, melire fi menendő vala* Mint azerc 
az első Adara az farol el vei tette az eletet.; íg á maíbdik 
az fan meg kercíle az orok eletet .' ' • 

Mi'czo* 
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i ^ ^JVlk^oda c%udakj$uettek a^Cbnftuf' 
nakbalalati 

R Eíío az nap fentének el veiefe haro egei oraíg mcli 
az termei étnek folíafa elle eíet* Mert az nap fentének el 
veieíe ackor leien* fmíkor az hold tele es az napnak elet 
beír vettetik, *foí az napnac feníet iemeink elől el íoghé 
De ackor az időben az hold teli nem volces mef Se tauo 
zotaznaptuL Ezokaertíríak5hogí mikor egí termeiét 
tudó pogan bolcz lattá volna9eí ííedet* es ait mondotta* 
bog auag az Iften ienued,aciag ez világ hertelen el veW" 
Eckeppe á Chríftuílal az napi s vg mint orezaíat el for-
dítuan»firt es íenuedet3hog az teremtet allatís az Mcfll-
as aidozattianak ideiét meg mutatna»Mafodlor* az tem
plomnak vítorlaía kettő SakadofcraeHiel íelentétet hog1 

az fi aldozattíaual az Sanélaaríomot az Ifle titkait az bi
tieknek raeg ni latkoftatta* Harmadior az kuiíklak meg 
repedei tcnek,es nag fold índulafok löttenek,meiliec!iíel 
íelentetnekjhog ez volna az Meíílas,kínek neuere es tu-
domaniara az egez fold meg indul na*Vtol§or5 fok halot
tak fel tamattanak az koporfokbol* kik meeg az Sent vá-

• rasbanís fokaknac meg íelentenek* Az hallottak bízonfi 
got tettének az Chriftaíhak hog az & aídozattianak ere
ié fi reáíok el hatot,fcíkaz Meffias felöl tot ígírethez hit 
tel ragaíködaan ez világból czendeíTeggelki multának 
%*••. $5Mic%pda okai vadnak a%Chr$us 

fienmdefertec i 
F...' Elío oka cs.eredetiazlftcnek titkos vegezefe.es czo 
daiatős.tanacza,ki miképpen orok időknek előtte valaf 

;tot az életre az Chriftusbani ígí az fi fiat mtg az efet élőt 
". "• "' R 5 • " r e n -
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tmdno.u t € D ^ e I t e T 0 Í t *z valtfagra* bog ebben lenne oroofXígfik 

" az bön ellenJEzen raongía az uent Pal,hog* eleue rédel-
le az Chriftuft engefi telő áldozatni azu vére kózbe yee 

i.'Pwiu ittuen*mínt fient Peterísbízonítt%hog vílag teremteíe 
nek előtte címerre es r ende lődé az vtolfo időben ielen 

J.pmh ntcttt meg*Honnan az SJanofis vg taníts hogy az barany 
meg ólettetet világ kezdetitől fogua* Ezokaert az Chrí 

óníorogíeit monduaní Attíam díczőícz megh az 
hánnk ir t c fiadat azzal az díczófeggel, meli volt énnekem te ná

lad meeg vílag tetemtefenek előtte; Ezekből azerc meg 
erthettiük3tiogí az Chriftus nem tőrtenetből,hanetn az 
Iftennekbizoníos es fukfeges rendeléfeból fentiedet, es 
vgian ezenc kel érteni az Aniafientegí háznak es eggíen 
ktnt minden hiuek'nek niomoruíagokroUlt az helien el 

, -melkedni kel5az menni re lehetsz Iftennek véghetetlen 
• bőlczefegerőljkí tnduan az efecet,az valafitottaknak or-

mfu $ ooílagot ierzet* mint az első igíretis meg mutatna j A z 
aiion'alfatnak magua meg rontía az kigíonak feiet* Ef t 

Efek$$. íelentettek aző toraenbeli áldozatok es azProphetak-, 
9fiLi*.io> nak elejtfil fogua va!o bízonfag tételek, Mafbdik oka az 

lítennek toruení fierínt vaío ígaffaga, mellíel az ege fi era 
ben ntmznct el kellet volna karhojtatni aiz bfinercha á. 
Chriftus annak terhet 5 magara nem vötte volna,. Har-
madíc indító oka az Iftennek io volta es emberekhez vst 
l.o fierelme,mclib6l ittáíttatot»hogaz fi fierélmes-fiat ad- ' 

v na crettfink.Ehben azért Iftennek véghetetlen irgalmad 
JMMH* ( ag t felemelik meg,kí minket ackor feretet mikor fi ne 

ki etlenfegí volnank.es meg valtattunk, mint az fiem, Pe 
tfttrít ter mon'g-ia: Nem uránion fem czfiftőn, hanem amaz á r 

tatlan barátinak drágalátos vereueLNegíedik fierzó oka 
Ifbef* zz Chriftuínak engedeimeííege, ki az Aniafentegy ha

zat 
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2Ít f érette* es áaun magát acu érette* Ezért moíigfa az 
§enr PaI>hogi engedelmes löt mind halatig:raeifitt az E* Vfolirfu 
faíafis bizonít illíen ígeekel; Áldozatra ví crer, mierc lJ***& 
hog fi íg ikarca^raetlíet az Chtiftufis íelent eSc mondul: immi

: *? 
En o eretrek meg Sentelem magamat* es az en l e lkemet l m u m l~ 
adóra az ítihokert* Embernek nagiob feretett nínczen* 
mint hog az fi eletet adgía barátiért* Az Chríftus azért 
noha az teftnek erőtlenfegere nézne az halak rettegte, 
mind az akaí az fi tíítíre*es az f flennek rendefefere oez* 
ue*io kedael ment az halaira* Orodik kfiífo tndito oka 
aj embernek kozonfeges veledelme*Mert & bánért min fytyf**: * 
niaían haragnak fiai voItunkfes ollíanocka lettünk* mint 
az el teuelíedet íuhok. Meg Santa lile Jk mi veSedelm&n 
ket es lelkünknek paftoraal rendelte az Chrsfhifh lí 
meg kel gondolni az bűnnek ifóoni u voftat* az íflennek 
kemení ítéletit* es az mi níoraorodot allapatfíkat á Cbrí- ^pi^% 
ílufnelkfiUhog erre nezue az Iftennek io tetememet tud 
gíuk bőczfillení* 

l\- • ^VÍic^da hagnai es' vegei vadnac a*^ 
Chnflm• flenucdejenéj 

P* Eífo nez az Mennek dí czőfegere* mert az Chríftus 
az fi érdemes halalaual az Iften ígafTaganak eleget toty es 
az fi Attíaí kegielmeCTeget az vafaftottakra ki araftotta, 
honnét az iften mind ígaznak*mind irgalmainak efmer 
ietik*Mert a§t3 á ki bűnt nem tud vala* es kinek Mában %£0im% 
aínokfag nem taIaltatot,bönne*az az* bfin rontó áldozat- hfi.$* 

' tatette,hog mi fi benne Iften sgaflagí es iabados fiak-ien 
jietik*Mafodík vege nézet az mi lelki ellenfegfinkneC aj 

'Sátánnak* az halainak es az karhozatnak el tontaíara 
mint'fJPái mongíaj Az halai által af t cl r on to t t a^ kínéi Hth.u 

R 4 . - 4vala 
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yala az dalainak birodalma*Mert a mint f János tanít az 
Iftennek fia ezért ífit> bog az ördögnek cselekedetit el 
rqntana>melir6l az órdógőkísbízonfagot te£nek,míkor 
aitkíaitíak^kfuslftennek'fiaimért ióttei idő elót az mi 

t£mt?i% Yeledelm&iikrerErre tanít az §,Palísí O halai hol vagio 
Oft#* az te birodalmaid Fokol hol vagíon az te folakod ? El 

xontatot az gíozedelemnek általa* Hat immár az Satan 
foha az Miieknek veiedelmekre nem arthat>(ot az Iften 
nek gonoS kefertetsus cppfiletckrcfordíttia*Harmadíc 
faaina nez az vaiaitottakra* Mert az Chriftus halála az 
valtfagnak>az Iftennel való meg bekellefnek,az bun bo-
czanattíanak, es az őrók életnek érdemlő es elegfeges o 

A ka* Ezen mongía á SJPaUhog az Chríftp meg holt az mi 
*ioamü% bűneinkért es á mint §+ lanos tanít, fi egei telő áldozat ej 
Mdté*z®* € g € Z világnak bfineíerti Honnét az Chriftus aSt íelentíí 

Az embernek fia ífit,hogí egíebeknek §of galna, es adna 
az fi telket valtfegcrl fokakert«ErroI mogía aj Efaías>hog. 

z ^ ? * f az iften Jminniaífinknak alnokfagit fi rea vetette, esaz 
Cobpn. %t m j f t t g^ a | erofíltnaj adós leuelet aj kereitfahoz iegeite 
%Um°ít €S m ^ o x Iftennek ellefegí volnancaz fi fianac vére által 

roegbekellettönk,kínek vereuelmegtíftultunk mindé 
alnokíigínkboLEbbol nag vígafitaías éarma£Ík,hog min 
deníbkbfineinknek eltorlefereeleg fizetés nekünk az 
Chriftus aldozattíá?es ahol az bfinbouolkodík ot feliseb 
ben bőueíkedík az kegíeIem*Errol pedig az Chrifty f g 
uedeíebenís §ep példákat hoz az írás elo nekfink tanufa-
gunkra• Petet nag vetekben efik,de meg teruen bocza-
rtatot mer* Az toluaibanís az íelentctik, ki az kereítfan 
halaiának előtte ter meg, es á Chríftafnak ígí koniórog 
Vram emlékezzél meg en roIam»mikor íütactas az te or-
iagodban?kínec b'finc meg boczattattk* es az ChríftuíTal 

_cgie 
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egíetembéParadyfusban az níugodalomnak heliere vit-
tetík«Nagíedík haina nez az Aníaíetegíhaznak neuekc 
cfeíére^Mert az u halalanac általa az ellenkezel! es az kó$ 
falc el rontotta, az poganokat es az Sídokat oSue bekel-
tette,hog ímmar eg paStor esakol légien, Azért ímmar £^'f«• 
azChríírasban fem Sído, fem Gorog, fem fobados, íem UU®\n•*• 
f o!ga,fem Scitha nínczen,hanem mínníaian ö benne eg- C^n-%' 
gíek vagiunk, es azon egí lelek berni általa vagío mene- EpyeT

S' 
telünk az Attínhoz bízodalommal.Őtodík vege ez,mert '*" 
ámínt §.PaI tanifcáz öhalalanak ereié mi bennünk a^tcje 
íekedí, hogi mikeppé ö meg holt az bonokért, azőkep %»*•<*• 
pen rníísaz bűnnek meg halííunk,az az,ne vralkodgiek 
az b5n az mi romlandó tettünkben, Nem illik azért ez, 
hog az keret ien ember ának rabfaga afa adgia magát, á 
kítfií eczer meg Sabadult,hőnet ezis meg íelentetíc,hog 
az Chrííhis haIaU,Sníra nem ad okot az bfinre,hogy ín-
kab afic meg olt es naponkent fogiattia bennünk* Hat az 
kik az bűnben élnek vakmerőkeppen,az mint az§, Pal Hehr<-
mongía,az CKrííluíl fmon magoknak vyónan rae<r fefii-
tík es fi neki gylkofúHatodik vege nez az hiueknek.Sé-
uedefere,hogí egeS eletünkben az niőmordágnak aíaza-
tofaggal es bekeíTegge! való viTeIefere,tfik6runk es pél
dánk Iegíen,kí mint i, Péter tanít, igaz leuen, az hamíí-
fakert §enuedet,peld3t hagítíá minekünk, hogi míís az fi 
níomdokít kóaetnók,ki mikor £ídalma£tatnek,íekít vi 
§z nem §ídaImazot,es mínt Efaías mongía,mínc az baran-
az niro élőt meg nemül: igí az Mefíias az u Saíat fel nem 
nította,fotazfe§ít6kertískőntórgőt t Az hlnekls azért 
az Iílen fiának abrazattiahoz,hafonIatofok,es fikme§ar- u<mkx6. 
fékre kéiíttetet íuhok,kík az Chríífe kereltít vifelík es 1 Timotá. 
ü veleeggífit fenuednek, hogí ífmetfi vele egietemben 
megdíczoíteíTenek* R 5, -Míuel 

i.P«r/í. 



%7<>® Az Ctí^ŰTVS 
1{* éMiud kktünkn^ 

íimmdejémi 
F* Cnk 12igaz hítteUtnellíel, ass Chriftuft mm.cle íau* 
aíual raíeokc tcf fik^hog fi mi bennfink ellien,es mi u be-

t$ánwm. e €^M € r t íften C 2 e r c a t t a a 2 fi fiachog minden á ki fi ben
ne hí§m el ne veién*hanem őrök elete IcgíftErrőI mo-

GaUtat.%. gis á 6, Paí;Elek en immár az Iften fiának8hí ti által Chrje. 
lumm®* fttifls ezért monda az Tliamafnak; Bódog vag hogy-fát* 

tal es hieteLde bodogok azok,az kík nem láttának es híc 
cenek<Az hítnelkfil azért fenkiben az Chriftiis halála ne 

' tfáhif. lehet fogonatos es ídnőfTeges, honnét az Efaíaíis panafol 
kodíkjhogkeaeíen hi£nek,czak azok* az kiknek az Vr 
nak karía meg íelentetce* Mert fenkí nem mehet aj Chrí 

itdtti.it> ftusf102>hanem ha az Attia von§a>es fenkí nem efmerí aj 
Atíat, hanem az-kinek azfiis meg íelentí* Mafodfor az 
fiit melle fkíuantatík az igaz patnítentía tartás, mely az 
Chriftusiialalanak es fel tamadaíanac gíomoIcze,es ezne 
flfil fenkí azChríftus ienuedeienek hainaíban nem reíe 
wlhet^Harmadior ide tartozik az diczíretnek áldozat-
tíaís,azk6ní6rges,es azChrífhisban adarcatot íokert va-

SphelKi ^° ̂ 3 1 c ^ s * Mert mind az valaítafnak, mind az valtfa'g-
rh.%3 m ^ vege zz ^ e n díczofeges kegíelmenek dícziretfVéi" 

I kegtes, íozan, igaz életnek kotietefe/; 

AZ CHRISTVS TE* 
metfegeröL 

f^ <£Mimmü rendel iriak meg a% Suange* 
gtlijlak a%jCbrfti*fliafoemetefet i 
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F. Elo|or Chríftus holt teftet Pí íatuftu! meg íterí az A 
rímathiabelí Iofeph,kí az Chríftufnak tanítuTní a volt es 
halata vtanís az fi mefterenec haiaadaffal f olgalfttiítetfes 
gel való temeteíeben,az tőaendő fel tamadafnak bizon 
fagara. Ez fele kőnioruleteíTeg kímntatík mindé keref 
tíen embertől az u felebarattíanak életiben es halálába* 
Vgían ezent az írás gazdagnakís mongía, ki az fi neki * 
datot marhának ío fafara volt,es á Chríftufrol e! nem fe~ 
letkezet.meliben ez világi gazdagoknak lep példa adat-
tatik,hogí ukis.az Chriftustagiaít hafonJatosképpen fe-
gitfek. Malodíoraz Chríftas teftet tífta gíolczbá takar. 
ta,melliel íetentetik az mi teftönknek raeltofagaís, es ez 
mellet pddaís adattacÍk,hog az keref tienefc áz reinetef-
beiegenekmertekleteíTek.esaz eloiegenieknek re§et 
ne ruházzak az holtakra.Harmadfior az varos kíuul vv 
koporfoban ceraeti,me!liel az íelentetÍk,hog á Chriftuft 
meg hocz&ll Stte.es a mit czelekedet abbáío kedue! for 
goiodor.Mert az a ío rctemeni keílemetes,az meii kónio 
ruleceflfrgbol es tiíta Süból fiarmazík. Hogy pedig kert* 
ben temettetik,ez !ot regi io Sokasból. Az regiek eft 
mongíak. okanak.roert az elfő ember az kertben velter-
te el az eletet. 

KI éMkn hfict a^Chrilhfnac el 
temettetnil 

F. Elío oka fz,fiog az örolá mondatot PropTietfak be 
tellíefednenek.Mert az Dautd így Sollot az Meffiafrot: pfi /* 
Nem hagtod az en lelkemet az pokolban ( az koporfo-
hm ) es -azm engeded,hog az te fented rotbadaft-laffon. 
Ez az Danidra nem í!!et,kinec tefte meg rothat, hanem 
aa ChriftusbS teUtefedec be, Efaiafis a«t iria,~Kö|^leíre 

gJ'5 
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vf% A z CH*IS-TVS * 
IT\ \\* gíok^raiekkopoffoía diczofegesIefie*Mafut pedig afft 
jj&l*17' klentí,bog aj gazdagnac mogía ierínt temettetet ei>mel 

líet kel érteni az ébernek ítiletek % érint, .kik aft veitek 
hogi az termetteíTel elete es híre neue vg el vef, mint aj 
hitetleneknek elekejetek az halai által, ki torőltettetic* 
MafodSor az temetfeggel níioan lot,hog az Chrífttis va
lóba meg holt az mi b5neínkert>mint az Püatufis megh 
lattatta^ha meg holt volna,íot ezokaert oldalatís által fi-
tottek9es abból ver?es víz §arraazot,melí az holt ttüntk 
í egíe voIt>Harmad£or a; fi temétíegenek lelki ereieís va 
gíon mi bennfink4Mert ezzel JIZ mi bűneinket el temet
te, hogi többe ne légiének emlékezetbe az Iftennek élőt 
te+Míís pedig fi vele el temettetunk5az menníre az bűn
nek mind folgíatol mind vrafagatul meg menekettünk-

t$hffm*$« Ennek pedig nint&Paltanifcaz kereftfeg peczetí?mely 
be aj vízben való be bnrkas íegízí,hogí meg holttme es 
el temettetank az mi bűneinknek, NegíedSer elekef tet 
minket az Chrífttis peldaía az mi allapatunkrol5kík fold 
íek. vagi&nk, romiandok es halandok, es íimet vi£f a 
terfinkazfoIdben>es el tcmettetfinÍLaz.í6ued6. feltárna-
dafnak es díczofegnek reraenfege alat# 

AZ CHRISTVS FEL 
tamadafaroL 

A* ^/ficxpda a% Cbftftwjéltamadafa-j l 
H Az Chríílus harmad napon való meg eleuenedefe i 

teftí 



F E L T Á M A D Á S Á B Ó L * *7jí 
teíh* haI*lboI,melIíel mindenlelki elienfegínken gíóze-
delraet vet,es aj hiaeknek igaflagot es órők eletet ieriec 
Eh magiarazza az §.Peter iüíen ígeckeüMeg holt az te- i.?<o-/#. 
ftben,az az, á giarlo éberi termeSetben, de meg eleueni 
tetet lelekben,az az,az Iílení termeiéinek es erőnek aha 
la,mínt i.Ianofnal mongía az Ghríftusaz Sidoknak,R5. *"**-** 
czatok cl ez templomot,' es harmad napra fel tamaítom. 
Hatalmam vagíonerre,hog az en lelkemet le tegíem, es 
íímet fel végiem: Mert ez hatalom az Adatni adatot ne-
kem.mint f* Paiísbizonittía: Meg holt azteftnek erot-
ienfegeből, ét pedig az Iftennek ereieból, 
I{* *5Mmlbi%pmttat& meg hogy a% Chfi- • 

(lmfd támadót i 
V* Erról az Chriírusillien ige ekei tanít H-Lctkacznaf í 
Eckeppen kellet az Chriílufnak £enuedm,es harmad iu.**«4 
ponfel tamadni,mint meg vagíon írua u felőle az Mofef 
ne! á Prophetakna!,es az Dauidnak di czírettben. Eíío 
rédbelí bizonfagok azért eg nihan* £az eitend6uel,az:& 
$&!etefe eíot mondatfának melliek homalíofok voltanac 
esaz időknek foliaff §erint,naponkentníluabban iekn-
tettenek. Az elfóigiretaz Mofefnel azaífoníallatnak Ga"J*f9' 
maguarol,es aj kigío feienek megroma{ároI,emIekefJtet 
ajChnftus fel tamadafarol,meIí által lót aj t&kelletes g6 
zedeIem,M kor Abrahának aitigeri; Az te magodban GtnePsi% 

megáldatnak ez földnek minden nemzetfegi, ait akaria. 
ielétenuhogi az Chriftufnacelnikelmind órőcke, hdg 
fi béne az fóíden lakó népek, minden időben meg akiaf-
famc. AzEfasafis az Meffias koporfoíat dícz&iégefnek EP*"' 
mondotta az fel tamadafra nezne.Mafuris zfo hh, hogy f-ft?1' 
á níomorufagbol es az ítéletből ki ragatt3£ot,Sz, Dmíd- '^ ** 

is 



2.74* . A z G H K I Í T ' V S , 

is az fi f cmelíe. alat íz Meíflafnak fel «n»dafaról §olájEh" 
fíam.vagt te,cn ma f filcetek tegedet+Az Dauid fifiletretet 

,: - a? embereknek kilétekre nezue,ixiikor az Ifte fok ve§e~ 
delmeken fitet által vttte>es végezetre: kiolt meltöfagra 
fel maga£talta,meüie! meg bízoníttatot bog Iftennek fia^ 
es fi tőle rendeltetet ki rali* Az Chrífttisban pedig ackor: 

tellíefedec be5 mikor az mint fent Pal taníts az fei táma
dásból Ifte fiának bízoníttatot lenni* es az az ébereknek 
efoaeretekre neztie* vgí mint az ő díczofegenek napían 

tfltg tfiíettetet>kí az élőt efmeretlen es gíalazatos vala az em 
** ' * berek kozőfcMafiitís erre nézet á Danid mőduan«?Neni-

cngcded^hog az te fented rodhadaft teflon* Vgyan ezen 
ffálno. I^ropfieta őrocke vaío Papnak es kíralnac neuezí fitefce 

lekezuen fennedeferől es fel tamadafarol íllíen ígeckeíí 
Az tolczabol í§ík az vton5ezokaert fel emeli az fi féíetv 
Maíbd rendbeli bízonfag tetiok az Euageliftak es az A-. 
poftolok*mellietaz Angíalokís barom rendben eroííitq 
nek>főt az Chriftus ellenfegí,es az orízőkís ezent bízó
nknak* De annak felette á Chríftofnak fok rendbelHele 
ijefí meg mutattiak>míert hog fel tamadafanak napíanís 
odor felet meg^Előior Maria MagdaIenanafc,imfodfior 

' amaz neg z§§oníallatocnak* kik az Chríftas koporíöí a-
hoz metenefc. vala,harrnadf or Peternék,negiedéer Clea. 
phaíhafc es Natfiánaelneks ótodfőraz tanítuanioknak, 
Thamas tauoli Ietebé4 Ezzel meg erőffitette^z fi beiede 
nek íga^es alhatatos voltat,- melírol halála előtípkf or e-
lekezet* Hatodíorsmegíelent az tanítuaniokmH níolcz 
ad napo Thamafnak íelé letebe,es az fi hitit meg érőífítet 
te. Hetedfer meg íelet az neg tanítoaníóknak^kík az Ty 
berias tengerben halainak vala, Níokzadíor, Iacabnak*' 
Kílenczedfcr,mint f«Pal mongía> otgaz attiafíaknal tob-

becnefe 
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F E L TAMÁDASAXS'L* 275, 
beknek íelent meg.Tizedl er.Xz Apoítolockaf níaíasko 
dot,es uket ki víuen femek dót az eghben fel vitetet i< 
Pal pedigaft mongia,hog vtolíor fi nekíís,vg mintidee *Xfefe« 
lennek meg íelent.EzeckeI az írás á mi hitünket eróffítí 
az Chriftus fel tamadafa felől. Miért hog as emberi nem 
zetnek íduőíTege ebben heliheítetet. 

£• ^Mi végre támadót fel a^ (Torijhtsi. 
K Elfő. Hogi á mi ne az iras tanít, az fel támadás által I- *m/tKt, 
ften fiának bjzomtmnek es az gíalazatnak vtanna meg TfJL' 
diczoitetnek,Mafodlor, hogi ezzel tökelletesgíozedeli?,,*,* 
met az ordogon a bunon,a halálon es áz karhozató meg 
mutatna:Merc ha az halai fi raíta birodalmat vefietet vol 
m,íemmikeppen gíózedelmes kíralinak nem e m e l e 
tet. vplna.es az mint *Pal mongia, ha 5 fel nem támadót, ..CW*.» 
meeg az mi bűneinkben vagiuk. Harmadik hafna,mint 
f. Pal tanmaz meg .gazulas.Mcrt miképpen hatalauat ró Kŝ M 
tot.ta az bunt, igi fel tamada&t»l epptete az i g a í W , 
meh ebben vagiön.hogt ímmar a z Chríftusban Va!o hit 
nek általa, az mi bűneinknek terhétől ureííek légiünk 
varum az iótiendó tokelletes díczofepet ío reméfeenec 
akala.Negíedik ha?na az lelki ki tamadas.meíi vagíő az 
vyonnlvalo ffiletesben. Mert az Chriftus fel tamadafa c*fa t 
nak ereié benninc ez, hogi míís k ez világon az életre 
omadgíimk fel Oródik vegerSl az f.Pat igi tanít:Míndé Bér.* 
kor el az Cirift*hogi mi ere.tfink efedezjek. Hatodik ^ i * , l f 
fialna as teltnek fel tamadafa á hiueknek rendeltetet dí l-T'IÍ«-* 
ezófeg es órók elecmint eít bóuebben meg magiarai 
íuc az kőzőníeges fel támadóiak tudomaniabaiw 
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AZ CHRSTVSMEN, 
ben mencferőL 

ÍQ éMkxpda a% Chri(lufnac ménbe menttűil 
IV Az Chríftufnac teft gerinc való ei tauozafa ez főld-
TÓÚmellicl az u fel taraadafanak vtanna, az tanituaniok-
mk lataíara fel vitetet az egekben, az őrók diczóíegnek 
heHere,hog ezzel tókelletes gíózedelmet meg mutatná 
az híucknek S.lelket es aiandekokac oStogatna»es u ne* 
kíc maradandó hazat keiitene« 
K^ (tPvíicrtmm mentfela^Chrijlm min" 

gtara/1 a%f el támadás itani 
jtforux. F' Az Chriftusaz halálon gíózedelmet vénen, az taní-

tuaníockal negtué napíg niaiaskodot(ElóS6r az fi ígere-
ú íerínt,melliet mondót halalanacelóttcezjel megielé-
tette,hog valóban fel támadót legíen,melinek hitelenel-

H*mdtt. 8. k&l az íduófTeg íbha meg nem alhat»miert hog az embe. 
rí nemzetnek valtfaga, az Chriftus halálában esfeltama-
dajábanhelíhef tetet. Mafbdporaz ő íeléíeteleuel aj meg 
haborodot tanítnaníoknakf iueket vigaítalta es az Euá-
geííomnak ez feles világon hirdetefere kefitette,es meg 
mutatta,hog* az aníafentegi házra gondot viíelne>mind 
világ végezetig? 
^ J\ic%pdak bi%pti/agta% Chrijlm ménben 

mcmtelinekj 
F* "Aj Chriftus az kiknek ÍHet az fi fel meneteíit mfgi 
ielentettcElío rendbeli bizonfagok azfaníruaniok, ki-' 

Jeitr*. ket az ólai fa hegíere ki vít>es Sernek lattara fel emelked" 



•..* M l N B f i N M E N I I E « 2 j y f 

mn az rgekben ment«Maíbdf or vgian ottan az Iftentice 
Angí«Iiisbízoníagocte$nek9mikordic?.jiégg:I .i.cgíe ^'*%u 

lennek es elt mongi«k$ Calílítabelí fírfiak mit néztek az Mánil^ 
cghben, az Iefiis ki fel vitetek ti kőzzuletek, ezkeppen 
ifi ei á mínt lattiatok fel meni*Harmadfor azf# leieknek 
látható formában való ei boczatafaís ezent eroffíti^kíta ^ 3 f t r x 

Chriftus boczatot az fi ígírett ierint z% Apoftolokrai1 

Mind ezek aft bízoníttiak, hog az Chriftus tefte f ertne 
fictícc valtoftatot, es határos hejíec foglalt, az hol fi neki 
kei maradni az ítélet napiaíg mint azChriftoíls mondót mftM 

tai AzSegeníekmindenkor veletek vadnak, de ennem í?^ u ~ • 
mindenkor iéSek veletek. Honnét az fi*Paiís aft eroflití PMW** 
hog az iduőzitot az egbekboi variak,ESt ifikíeg érteni 
azok elten kik az Chriftus meobe meneteik czak vala
mi ei eníeiefnek íteiík,es az § igaz tzűtt minden béliek. 
re akartak terie6tcni%mélicl a£t igiekc|nek meg eroífítc 
ni,hog az Chriftus teft §erínt mindenüt telén vagion as 
Vaczoraban az ke ni érrel. Ez vélekedés hog hamis legíc 
oda aía meg b'ízonitciukTouabba mikor az Chriftus' íU ^iffc* 
líen ígiretet tef enj En ti veletek vágtok mind vílag vé
gezeti k>nem ellenkezik az fi teft Serint való el taoozafi 
ral+Mert meg kel valaítaní az Chrífty ket termei étinek 
tulaídonfagít, melííet mind az által az írafnak Sokaía S e-
rínt az egíeb iemelírol mondatatnak Jgí az Chriftus mo 
datík velünk lenni minden helíeken,az fi Iftení termeic 
tireJelki ereiére es gonduiíeleíere nézne* Mert ímmar 
az hittel vgí köttetünk fi vele 6f oe? Iiogí fi mi bennünk 
e!>az fi íauaít reánk araíttTan^mí pedig-fi benne elfink,as 
fiaiandekihak velőnk kőzlefeuel hitnek általa*De mind Gádt% 
az által az teft Serint az egeknec fölötte vagion> es az v- fybfi*** 
tolfö n%$íg onnét ide ntxn sfif mínt fi magaís meg í eletet 

S " íe, 



%7%i A z C H M S T V Í 
te'El hagiom ez világot e» az Attiamhoz megíekXzert 

4TS».r.»mongiaaz§.Palis, hogvariuk azlftcnnckfiatazlefuft 
?!,#. * í z egekből ki meg fabadit minket az koaetkosxndo h» 
€#&#«».* ragtuU 

íu ^ l i végre mentfda^Chri]Ma£ 
tgébeni 

W. ElíonezazútíítinekeshíuataHianakmeltofagara* 
Mert ezzel aSt ieiétette hog mi érettünk elegícges fizc-
teft töt>«tokelleteflcn meg giojte mindéeiknfeginket 
mint a §.Pal bizonittiaíFei menuen sz magaflagban fog-

•*^* i ua vitte azfogfagot. Ezzel azért batoritatmk az hiutk, 
minden lelki eíienfegck es kefertetek ellen, Mafodik v-
gian azon Chríftumak, diezofegere nez,mert á ki az iol 
oaí abrazatbá a mi bűneinkért meg giataStatot vala,v£i 

fhfy.*. J ^ na^ t ig t c^egre es mindeneknek felette magaftalt* 
tot.ebból azbiueknekis íllíen vígaftalafok vagioo,hogi 

#.Ti»»».í. ükísazChríftus kerekít vifeluen hafonlatoskeppé meg 
díczőítetnek.Harmadík,fel ment hog az Atiatul fjei
ket boczafTon es az aniafemegibaznak minden idobéa 

hdxtAris íandekokat oftogafibn, Erról mongía;ha el némegíek i 
Zfbtjf* viga^tafo el nem iu ti hozzatok+Sz.Palís aft eroífitíi Fel 

menuen aíandekokat adót áz embereknek* Negíedík,cz 
• isf&ha§na,hogámínt$«Ianosmógia, ha vetkezendönc 

*'Mmssx|0golonc vagio az AtíanaUkí azmi ígiunket vgí forgat 
, tía,bog foha aít el nem ve§tbetti6kt Ef t erőffiti az Apof-

Utk, p. toh's mikor vg tanít,hog az Chriíf us nem az kézzel czi-
naltatot fent helíre ment be,hanem az égben, hog az IC 
tennék előtte magát be ielencze mi érettünk. Mert az 5 
ecz^r való aldozattíanak ereié mindenkor oly boczöle-
tes esfogonatoaaz Atianak dotte> hog erre nezue min

dén 



vf9* A z ISTENNEK "" 
b*n való igíretre nezöen,azon órókfeget cs díczőfeget 
vottckjcs az Chrífttís el iőuetelc vtá való hiuckís Ábra
hámmal jfaackal esIacobal eggíöt le telepednek az Iften 
nek orfagaban* De erról az hol helíc volt bőaebben ent 
lekeit&nk, 

AZ ISTENNEK 
lobiaroU 

K^ ^sMkxpda a%: l/fennek iobian ühil 
1% Olt díczofegeshatalom,melireazChríftus az valtíag 
iák fizeiefe vtan,menníe cs főidőn mindeneknek, felette 
magaStaítatotjhog azhiueknek oltalmazoía, cs á hítetle-
nekxtek rontoia légien mind világ vegezetíg*Ennck ím 
mar minden reSeíí az §* írásból meg kel magíara%ní íllíe 
redeLEloior az lob kez5az erőért es az; birodalomért vt 
tétíkhafbnIatoflag£erínt»niíert hog az ember á íobkar-
iatíal ragí dolgokat cselekedik es terhet vífel> es az kez 

• nélkül az embernec kecíes ereíe vagíoni Az embertfii az 
ert vítettetik az Ifié erős hatalmának íegízefere, mint á 

- Prophetanal mongí ai Az en íob kezem meg merte az e-
egeket-Annak felette míert bogi az Ghríftus Mennek ha-

lm.t% taíraá,ncv€Ztctik Iehona karíanac,es mondattané az lile 
Zfbefiosu ereiének.'.íobíará ölni, mellíet az f*Paí ííiíen íge.ckel ma« 

• gí aráz* Vitette fitet az fi iobiara, minden hátalmaffagnak 
• ftícdelcfegQek,vrafagnac.€sncüiiek felette, nielineuef 

. tetík, 



tetik>ncm czak ezen,hanem az íoueiidü víIagonís.Erről ^ - r . * -
mongía raafutís,hög adót fi neki neuet minden neunek $ $^% 

felette, hog az fi neueben meg faaioUion minden tert>me 
níeteke5£6ldieke es poko!beIieke9honuec megielcntetíc **Cw»tA§ 
hog minden teremtet af lat az fi lába ala vettetet, mint fi. fíal% 

non magaís bízoníttía í Adatot énnekem minden hatalS Mátt^x% 

mennien eá foldom Ebből azért meg íelentetík,hogaz I 
ftennek lobía nem az egh,fem valami bízoní os5helí*ha~ 
nem oíí véghetetlen birodaloméi bélire nem Soríttatík* 
-•hanem minden teremtet allatokra ki téried* Mafodfor 
-ff ökfeg érteni, fiogí az Iftennek íobíara fenkí nem fii e-
gíebjbanemczakazChríftoSjbonetazíras az egfineles 
az Angíaloknal feílíeb valónak neuezt* Mert aj? Iften fé 
leinek az Angíalok kozzfii nem mondotta: VJi az en íob , ~ % 
orara*Ezís azért az kozbeníarafnak tifftirc nez3melí mf- S v ^ ' 
íttppen hog egíeb teremtet allatockai nem közöltetik* -**'xxa 

azonképpen fenkínek fi kíafile Iften íobíara való files ne 
engettetik,Harmadffor« Az filefnek ígeíe nem hiuolko* 
dafl,hanem niugodalmat* díczóíeget ei győzedelmet íe 
lent, Mert az Iftentfil boczattatot volt az Chriftus az baí 
viaafra, hog az őrdőgőt az bfint az halalt es karhozatot 
meg rontana,es az híueket meg ffabadítaiu az orok élet
re* Efft minek vtana el vegefftc»mint gíozedelmeskirali' 
bement azfi Aííanak díczofegeben, es az magaűagok- ^ m " s & 
ban ölt az felfeges Iftennek íobíara,melí fileflei az bízó -
níttatikjhogi minden elleíiíegínket fogoa vktt^ts megh 
fofftuan az hatalmaíTagokat5az gíozedeíemben mutogat- fytefi'4* 
ta. Ily okkal filc azért ímmar le,' hog fi neki nem ifikfeg C^P^ 
többe az tettmk gíarlofagaban meg íeíenitf ? míert hogy 
azfcerefftnek általa tokelleteflen meg gioffte mindeivel-
lenfegt nkct«Negtedffer> vgían kttu zz ffolafoknak bszo-

S $ níos 



%&t A Z I S T E N í í I C 
níos nemeit meg kel érteni, Az i.Iftuan halálának ideié 

vi3ttir' aSt*nongta,hoglattíaaz Iefuftallani az Iftennek iobían 
meli az ülettel nem ellenkezik, Mert míkeppe az öles az 
eiozedelmet es az viadalonmii való meg iüneft iegjí a-
lonkeppenazallas,az ChríftufnakkeS voltat ielcmí az 
ieceifegre e» az oltalmazafra, valamenifer az nmek
nek iükfege kíuannia. Azvtanaz Iftení* raondattatik 
i z embernek iobíafclól lenni auag állani, mellien az fe-
getíeg értetik. Mert az ki iob kezönk felől vagíon, paf
funk e$ oltalmunk az ellen, az ki minket meg niomont 

9fih»n*9 hatna,mintazDauidmongía í Azlehoua az fegennefc 
tfilxi: ] iobiafeloUMafutíi igi Sol í Az Vr az te iobbodon meg 

rontíaazkíraliokát az 5 haragianak napian, roelliel az 
Jelentetik, bog az Meffias or§aga,nem emberi bataiom-
roal,hanem Iftennek ereieuel tartatík* De az mínt ertófc 
az Chriftus olí ktualtkeppen való iegizesben mondatt*. 
tik az Attanak íobian ülni,hog fi Ifteni eróuel esmelto-
íkggal vralkodgíek,Touabba az Seket es az díczofeget-
is,meli kóz az hiueckel, meg kel . vala Itani az Iftennek 
iobíatul,mint az íJanofnalmongía^az Chriftus; Az ki 
giozedelmes,adom annak,hog öllíon az en fékemben, 3i 
mínt enis gió$tem,cs ülők az enAtiamnakSekiben, Ez 
Kirali f ek azért íegzi az őrök életnek birafat, rnel iben i 
Chríftusaz mi kcpfinkbe ment beJDe az Iftennek iobia-
ra vato öles oli bóczufetes meltofag, meli czak az aníaf* 
egíhamak feíet ületí es a; tagokra ének haína es efeie,at 
dícpfegiarmazík^OtődSőr aftis meg ieléti a* iras,kinec 
tobiara,es mikor filr.Mert míkeppé az Iftét&l az 6 Ada
tul kúldettet ez világra, hog lenne áldozat az mi bűne
inkért i lgy azon Iftennek iob kezeuei emcltetet fel ,az 
díczőfegre. Annak vtanna noha & neki dtczőfege volt 



IoBlA*OZ.» »tS 
í z Attanal,mceg vüag teremtefenek előtte* mind az ál
ca! az fentiedéinek es racnben mtncfenek vtína btzonit* 
tatot meg>hog mindeneknek Vra Icg?en«Ez hatalom pe 
díg noha moftanís efmettetík az híuektöl* az Aniaf«egi 
háznak tartafaban, es az fi eltcnfcgínek rotaCabant mind 
az altat az vtolfo napon tekelleteflen meg íclcatctík^f^^^ 
Mert i mintf• Pal tanít* Szőkíeg & neki vralkodní*míg 
nem minden cllenícgck labaí ala vettetnek* 
${+ %5Miha%tja vagion c^eríekmne^l 
F* Eloíor ebből meg íelentetík az Ch rí fiainak Iflenl 
meítofagaeshatatmaf hogazfi emberi gíarlofagahan, ei 
azfolgai ábrázatban es i kereftnek gíalazatos voltában 
az okoffag meg ne fitk6zzek*Mafod§or»fiog I hiuek bt* 
torítaíTanxk az nto moruftgnak fennedefeben, cs erős bi
zodalommal cl higgítkjliogt az fi feíeknek az Chrifluf* 
nak mindeneken tokelletes birodalma vagíon>mellíel a| 
fi^benne híuóketmeg f abadictiaes aj oroc életre tartia>i 
hitetleneket pedig ei az Aniaf *egihaznac üldözött meg u TtJpLu 
bfintetf9mikor az fi batalmaflfaganak angialíoai el íu^hog 
czudalatoíhak lattaíTek az fi hiueiben,Harmadf or«E$ ma 
gíarazat ket rendbeli velekedeft hamíffit meg* Elfóbe a* 
zok vadnak, kíc az Chriftufnak Iften íobíara való fileíe-
bol aSt akartak eróífitení, bog az-Chriftus "bízoníos hel
lén vagion.De immár meg ertettfik,hog ez f olafnak raó 
dgíaual az íelentetík5az Chríflus miképpen légien aze-
gekben:tudniaillik,nem vg mint az Ángialok, hanem 
az fi birodalmi es Iflení ereié míndenfit íelen vagion. Eb 
htn azért nem az helírőU hanem az hatalomról tanít az . 
íras<Míkor azerrl f J>al ig inti az hicieket, hogi fen való &»*«* 
Icát kereflenec, ahol vagion azChriftusöluen az Iften-
'fiekíobían* aftakaría iclentení, hogy az fi hatalma az 

S 4 * egek-
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_, egekben nem rekeétete^hanem a mint ünon raagaís biz 

U S tat, velfink vagion mind vílag vegezetíg.Mafod rendbe 
líek ebbol ait bízoní ttíak>hog az Chriftus emberfege Se 
xintts az vacsorában az keníerrei íekn vagíon,kík nem 
veSík eSekben,hog az írás nem az Chriftus allatttanaka 
nag emberi termeietínek yalofagos íekn kterol foi, ha« 
nem az fi hatalmának ki teríedeferól minden teremtet al 
latokra^Mert az egh az mellben fel ment, vg mint kíralí 
birodalmának fieki es lakó haza,de ínnet az fi veghetetle 
creíet íekntí meg az Aníaientegí háznak gí uttefeben es 
czctdalatos tartafaban* Ef t pedig kőnífi meg érteni íilíeri 
peldaboIiMíkeppen az -nap allattía Serínt az egén vagio, 
de aj fi vííagatiaí,mekgfegeuel es taplalo ereíeuelmínde 
xiut íekn vagioní így noha az Chriftus az díczőult teft* 
benís bízoníos helíen yagíon, mind az által az fi taplalo 
ereíe az ígéret ierínt hitnek általa minden valaftottak* 
xa ez világnak kerekfegeben kí %armazík* Kfilomb az « 
ert Sollani az Chriftus teftenek íekn kterol, es az fi lelki 
ereknek kí teríedeferól* 

AZHITRoL, 
K^ . ^vttí icgie%a% bit a íimt kasban l .. 
F* EloSo r az hit közonfeggel tedzí á tudoraant es á vál
lait, mint az kereícíen hímnem egíeb3 -hane as Chriftu£ 

Ucéi %» m^ adattatot értelem* A $ Jacabís erről mongia, hogy n% 
>4£tm> ördögök IiiSnck* Az Simon Magufrol af t ieleti az ins, 

bog fiit az Apoftolok tanítafanak,e$ igaznak ítelic a mit 
:Iiir-



hirdettetlek az Chriftos feIŐÍ,A f •Mathenalís emlékezte 
á Chrííljíído feríní való hítrSk'rjöelínek niriczéeí6fccr{.•**«*«*. 
Ez által fenkí né íduózfilhet* Mafodfor gíakortaletetik 
az hít,az beíedben,fogadásban cs czelekedetben való al 
hatatoíTagert,mínt á Hieremíás mongíaíEl vccetct az hit 
é fóldről,ki vagattatot aj fi íaíokbol, Sjj Palís ea értelébe ***"*>» 
vermikor íg Sol az SídokrohNemde az fi hítetlenfee *•"***•* 
ek az Iflrennek hitit fel bonthattiaé\HarmadSor iegzí%z 
czodateteleknek aiandekít,mínt f• Pal mógiaíHa anni hi . . * « 
tom lekihog az hegíeket heliekból ki indít hatom, Sere 
tetem pedig né leend,femmi vagiok, Negíedík á mee í 
gaznlafnak hiti, mellíel az ígíretben adatot lelki iokat, 
mint eg fogó kézzel el vé«nk- Ez mindékor eggífit vt 
gion az tduóíTegnek okaíuaUz Iftékegielmeuel Ichri 
ftus aidozattíauat es az ^léleknek meg víitaíaöalv 

Vi Az iXelektftl az ige aítalSereztetetbísodalo ázva 
lakottaknak £iuekben,mellíel az Iften kegydmebőlaz 
Ghrifiusaltal,az ígíretben el veíök az bűnnek boczamt 
tíat,az meg ígazulaft es az őrók életnek remenfeget, az 
fi neuenek di czíretire es aj vy életnek kouetefere.Auag 
rouídebbení Az hit nem egieb, hanem "az Iften kegíeí 
mes igíretiben való bizodalmunk az Chriftus altal,bön-
fink boczanattía, meg igazulaíufc es orők efetönk felőli 
Az Papifhk erről ígí tolnak; Az hit az lelki efmeretnec 
btzonios volta az íutalomnak varafaban az érdemért, 
ESt hirdetni íífen ellen való karoraIas»esaz S,Pal taníta-
faual eílenkezícíKegíelembőí ídaózultetek hitnek általa 
es ez nem ti magafoktul vagíon,Iften aíandeka,hog fen-
ki ne^díczekedgíek Míndenfit az írás ajkegíelemmel 6S 
«e kőtí az hitet, es ki rekeSti az erdemet, 

S 5 Míuel 



**<• Áz HTTX.6U 
^ ^hdimlbiankód' fog a$J)ti troj 

higpdahm legiení 
R Kz hitnek neuezetit nem valami vélekedett *uag/ 

€tntfki$, ketetkedefHelentsbanemaUSdoíFagot estokelletefícgee 
%»*̂ 4« m j n t asíras az Abrahanacpeldaíaualíscít megbízónk-

tía* ki az hit akai okoflagat meg gí oite, cs az ígirethes 
**iuimü$. n*g bizodalommal raga§kodot#Erról mongia az 6 János 
títks. bog az hit ez világnak giozedeime^Mafodi or* A íet Pál 
ü|kje«ii#illíenígeckel tanít az hírnek alhatatoíTagaroU AzChrí« 

fiúsban vagion batorfagunk,e$ bizodalommal való me-
netelSnk az fi benne való hítnec altala«Ezcn mongia mi 

Mér. 4* fiitistfarulliunk bizodalommal az kegielcmnek ieki cki 
%T$nwt.%> ben*Harmadf or.Az hiueket ígí batorittía az u peldaía* 
B&mám.n. mi.Tudom kinek hittem e$ bizoníos vágtok bcnne,hog 

minket az Iftennek f eretmet&l íemmí el nem iakaf ihat* 
Hctnu. NegíedSer* Az hitet mongia az remellendók államának 

cs azoknak, mellíek nem láttatnak* erős bizonfaganak/ 
Állatnak mongía.Mert az hit oli bizodalommal bíria az 
touedo orok eletetJmíní ha immár íelcn volna* Giozht 
tetieneroflegnekísneaezíazlflennek tokelletes e$ fel 
bomolhatatlan ígí rétiért* Eh f fikfeg érteni az papiílak 
elleneik af t taníttíak^hog embernek kételkedni kel íd-
uőflegefelóhDe ez fele kételkedés az hit t^rmef étinek 
ellene vagion,melí az remenfeg es az okoííag ítíleti eiie 
is hí5en,es nez mindenkoron nem az mi t|áeltatlanfagtm 
kra,hanem az íftennek tokelletes igeretíre, es mindene-
ket hatra vetuen eló fiet menni azoknak meg niereferé*' 
mellickazlftentfil zz igir«ben adattatnak.Eít bizonít-

téri* ttz az fent lacabís íltíen igeckel: Az ki f ökőlkodík ból-
czefegnelkul kerienazlítentui hitnek általa femmít ne 
ketelkedutn* ~ IVUert 



Ais HITBŐL* lftf# .T 

tuíhattia meg a% Vrnac elmeiét l J%}olt%u ioy mkf^ 
tatát % Nem tudgia a% ember ha Herét étre *vaoy 

gűlölfegre melto i 
F* Az elíore afí kel felelni, bog az Itten tkzntth ket 
fele,nemelí titkos e$ el reítetet, meíirőiaz ebernec nem 
f abidtudakozni:Némelí pedig ki íelentetet az igében* 
ti erroí fukfeg értekezne A bitieknek azért bizoníofoc 
nak kel lenníek íduoffegek felöl azlftenek igeiéből,At 
fiiifodíkrol tít kel érteni* hog aj Iftenek feretetíről kei 
fele ítélet vagiotu Első ez világnak es az kfilso dolgok-
siác £olíaíabol>e$ míert hog ez változandó, es az hitetle
neknek ínkab íolgal hog nem mint az híueknek, ebből 
az Iftennek Seretedt meg nem ífmerhctík.Mert á kit ez 
világ el vettetetnek ítel>az Iftennel kedues, es az k t bo-
dognak mond,gíakorta Xften elot vtalatatos* Ma(odí k i~ 
felet vagion az Iftennek igefei erint, meliból ?4 ember 
meg elmerheti az Iftennek akarattíat, Serelmet es lelki 
aldaftt*meeg mikor az niomoruíag alat tartati kis, 
J^t Honnat vagion a^hitntc eredeti i 
£• Az f* lacab aít bizoníttía, hog minden aiandekon-Méí u 
mn felöl vagíon az vilagoíTagnak AttíatuL Az hiteris £/**/w* 
az írás Iften aíandekanak niongía>mínt i.Palís tanít ez í- fhlüfft.% 
gécket: Tinektek adattatot,hogí fi benne híggíetek* Az 
ChríítaOs efir erofllrí.míkor íg ioLEz az Iftennek csele 
kzdeth hogi híggíetekabban azkitel boczatqt* ..Nín-, 
ezen hat az embernek Uhtá akarattiabanazhít, hanem h*nnk4* 
czak az hihet aj kinek adattatik, 

"" Kik 



**7* Az HITBŐL* 
f̂ . Féknek adgalftcn álhitet i 

timm i. ^ Sz*Pl1 VS tanít,hog az hit az valaftotttke* A Chrí-
3f*i*fr-ir ^°**s e r r ^ 1 mongía:Tínektek adattatot, heg az menior-
Jtit*m\% f ágnak titkait erezetek* Az Péternek tanítafarolís azi-

ras bízonfagot tefien, hogí czak azok hittenek,az kik el 
m rendeltettenek volt az eíetre, Vt§ontag az G|irí ftns a§( 

*fff?^*° mongíaiTí nem hihettek,mert nem vattok az en iühaím 
kozzöUEzert mogía az f 4Pal,hogí az kereftnek ígeíe aj 
el veSendőkben bolondfag es halainak íllattía* Eh mzíui 

_ is íllíen ígeckel eroffítíí Nem mindenek engednek az E 
i^llt^ **ange!iomnak az mint meg vagíon írua; Kíczoda híf e i 
hamis is mi* hallafunknak? Ha£ nos értelem pedig ez, mellíel az 

embernek ereié el rontatík, az Mennek titkos bolczefe-
ge az ídaőzítesben meg klentetík, cs az híftekhez való 
ío volt aíanlattatík* 
¥^ ^Mimmü e/lkföakaladattatik a hit! 

^ « ^ n F í SzJPal erre a£t feleli, hogí az hit az haIíasbol,az hal* 
Ttíduki* l á s P € c % Igennekigeiéből v?gíon*Mert az ige Iftennec 

magu a, melí az -embernek §íuében vettetícves az fi lelké
nek titkos ereiénél meg eleoenítetík,'.-es "az ío földben-. 

JT1?'*8' meggiokerezuen hafnos gifimolczet teremt* Touabba 
.Mw ,1

 e£ti$ |fi{cfCger tenf?f10^aiSf1í| :ncmaz tőrörenből adattáU 
tsk,kiből rettegefnek lelkeíartóazík,hane az Etópgelí-
ombol,mínt fent Pal tanít ezigeckelíTíhaltíanazígat'. 
íagnak igtítmz ti ídpoíTegteknek Emgelíomat, minek 
Vtanna hittetek, el pe czeltettetek az ígíretnek feni lei
kénél. Míg azért az ember Iflrennek igeiét nem vef í»ha 
f inte" valaf tottis hiti nínczen,mínt az iet Pal fi magát az 
meg teres eiot hitetlennek mongía/ Ennek halna ez* 
hogí az ember erre ntzütmlnt egy drága ktnezet vgy 

• . * " boezül-
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cleuenethe tik- es díezófeget fel nem öltözhet, de az fiíf 
az sgiretre nezue vg tarcía eft>mint ha kezeben volna* 

tüla^Cbriftus dtall 
F* Az Chrí fhisban adattatot lelki aíandekokat az fent 

LCITÍVI. Pai ez rőuid igékben be foglallía: Lot minekünk k Chri 
ftys az Iftentuí»b6iczeíreg,igafíig,§e£feg es yaltfag.Mínr 
deneknek előtte aStielentijhogi az IftentSlIotsaz az J í -

**j»«** tensiek titkos tanaczaboi őrök időknek előtte rendeltet 
**'4*íet5esaz időnek teliieflegeben adattatot az valaitottak-

nak íduőílegekrejl kiben azért az Iften az eletet rekei 
Xpmdnú.3. tme, czak abban kel kereíní mint %•Pal-ís bízoníítsa clt 
„fönSto monduan; Azlften eíeue rendelte az Chrí (lufi engeíte-

lő áldozat ul*es fi kiufile. nem adattatott 6b neuTaz kiben 
kellene íduőzfilnfink.lVIínden időbeli hiuek azert>mín£ 
f •piai elő iamMH a,az Chriíiuftul neg rendbeli íokat vei 
nck* Elfő az Bolczefeg, melí nem egieb, hanem az If-
tennek7esaz 5 ki ídentet akaratitanakiduőflegesefme-
reti,az igenek fiallafaes tanulafa altaL Az 'ige pedig az 

Xahjfat. *. Chríftashoz igazgat, kibe az Ifteni bőícjefegnek titkos 
kenczeí el rettettének, es az hítntk általa az valaftottafc 
ra farrnaznakJDragabőfczefeg ez>meli minket az íduőf 
fégnek rUn hordoz,es az őrök életnek hodogíágaba be 
víien. Ebből azís meg íeIentetik,ftog az Ghríftus kíuul 
tudatlanfág es halálos főtetíeg vagíon* De ö ví iontag elő 
vílagoflag, esazkí fitet kőueti az fetetíegben nem íar^ 

%mdm i. Noha pedig â  termeSetnek tőrueníeből,a$ embernek-el 
meíeben vagion valami víl3goíTag,raínd azáltal ez is %% 

*&Mn** ííüóíRgnek dolgábanfetetfeg^es az mintí • Pal tanít ,m 
tefí 
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teftnek bólczeíége az Iftennek ellenfege^Czak a z C h r f - ^ ^ ^ 
ftus azért az lilének bőlczefege, kí minket bolondokat 
Iften elot bolcze.cke telén* Mafodík az Igailag, melí 
Tagion az mi bűneinknek bocza.natti.aban. Mert & az mi 
böneínknek terhet fi magara votte>hogi minket igazak- *£mnt4Ú 
ka tenneJMoha azért bfinofők vagiunk es haragnak fiai 
az mí termeSet&nk f erint>de az kezes igaz,cs %% fi ígafla £Pyt$ 
giban mínketís fel oltói tetet*es ímmar fem az Iften hara 
gí a,íem az tórtiennek atka, fem az halai mínekönk nem 
árthat* Harmadik az Szentfeg* meü az vyonnan va~ 
lo iáletes*mert az Chriftus minket az bfinnek rabiaít>im 
mar Iftennek fenteit esti Sutot* az fi kikenek általa az 
hunt meg ólí es el tzmzth es fel tamaft az vy e!etre**Hat 
az io cselekedet az Chriftusban való ígaflagnemron* 
fia* hanem ínkab allattía* Negiedík az Valtíag* melí 
ít ez helíen izdzí az vtolfo meg §ahaduhft*es az őrók e-
ktnek megadafat*kíről mongía az Chriftus, A kí en ben 
nem hí§e,ez halaiból az életre megien,Sz*Peteris ait bi-
zoníttia>hog az hitnek vege lelkünknek iduoíTege* Az 
órók elet vtolfo czellia az hitnek* melí moftan mint fiee 
-Fal tanít* ázlftenbenel teítetetazChriftuíTal, de mikor 
az mi elet&nc meg ielenedík»m.iís 5 vele egietében meg 
ielen&nkazdíczófegbentAz-hitből vagíon azért elegíe 
ges viga$talafunk,az Satannak,az bűnnek es minden fe^ 
le níomornfagnák kefertetí ellen* 
/(• á^ bit egiarant adattiké minim 

•R Az írás vg tanít* hog. az Iften az hitnek merteket 
oltogatna a mint övakaría*Ezokaert 4 hitnekís nemelíbe 
nagiobi'neíneUbcn pedig kilfcb creíe vagíon. Az C h r í - ^ * * * 

http://bocza.natti.aban
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ftuOs i5t íeler^tl az petda,be§edben,bog az ioíoldben e-
fet mig,nemélí harmínczannít>nemelí hattian ánnit>né-
sneli iazanní giuraőiczetteremtX)eít meg kei gondol
ni >hog az nag cs az ki czín hitnek egí czeíiía vagíon* ct 
az íduőffegre nem az tekeiietes, hanem az igaz hit k iül 
ettík»ineliaz Chriftusbaiikercfi azígafTagot* Ha azért 
az emberben az hitnek kiezín Síkraia találtatik* Sinteii 
anní iot vei en ez által, mint az nagí hitfi Ábrahám• J t pe 
díg a$ bitieknek Sfikfeg köníorgeníek az Apoftolobkal 
egí etembe t Vram óregbícz meg mi bennünk az hiteti 
Touabba* noha az hit eí nem fog* mind az által nincsen 
mindenkor egiarane való ereié az emberben*mint azDa 
tiídnak es az Péternek peldaía meg íelentí; 

F« Első az Iften igeiének halgatafa,tannlafa es meg tar* 
tafa+Mínt az Chríftus bízöníttía. Az ki Iftentöl vagyon 
azlftennek igeiét halgattía+Érrol mongia azDauíd; In-
kab akarok az te hazadnak kfif obín ölni, hog nem mint 
az hitetleneknek palotai aban lakni, Vííontá'g az '-hitet
len Sídokat az Chríftus ezzel feddi; Ti azért nem halgát 
tiatok az en bef edímetíMert nem vattok az IftentfiUMi 
fodík az bekeíég es az meg czedeSedet leíkí ifmeretneí 
oromé %% Iftenben,míiit az S*Pal tanifeez igékben í Meg 

^igazituan az hitből bekeíegfink vagion* Erről mongia 
Chríftus: Ez világon níomoruíagtok, en bennem pedig 
oromotok leien,Ez oromét pedig fenkí tolunk el ne ve 
hetí?es miben allío ez világ meg nem értheti, hane czak 
az valaitottak erzík az ü fiíuekben>melliel míndeez vi
lági keferufeget meg emeítenek,esnag bizodalommal fi 
ctnek^az m€g ígirtetet iutalomnak el vetekre* Harma
dik az Seretet esazIften Serint való engedelem,me!f a« 

hitből 



!Az REMENSECRÍL* m* 
Baaltal neuckedik, de mind az akat nem oka, hanem 
ezzel az kereftien ember keSíttetik es taníttatik az. be 
kefeggel való knnedeíre es az remenfegre* 

i ( . Az, rcmenftgtnwder'áfsittetik! 
F . Amaz lelki fegiuercckel,az Iften fel bomolhatatlan £?f _ 
igeretiuel, mint az Ábrahámról mongia az iras, hogaz j ^ V 
reínenfeg ellen hit az remenfegrces az teflrnek ítéleti el
len, i s Iften fogadafahoz ragaiKodot. Az vtan az hittel 
azkoniorgeíTcUaí bekeuel való éenuedclTcUesejmellet 
az gémeknek peldmual taplaltatik es festtetik, bogi ez 
akal vígiglen *£ valaitottak megmaraduan,aa o roke -
letnek bodogfagat el yenettek, 

AZ Szeretetről* 
1{* fjvliczpda a^Szcntetl 
F . Az hitből Sarmazot ío indu!at,meuiet felebarátunk « w 
nak aSt kitianniuk az mit magánknak akarunk,es aSt ne 
czelekedgíuk,az mit magunknak nem akarnánk. Az Be 
retet azért be foglallía az mafodik tablan teuo paranczo 
Iatokat,ez az mi kúiso elet&nknek regulaía,f6taz hiuek tehfrn.^ 
kózoc való eggieíTegnek es fükclleteflegnek kötele* 

I(. Hány dolog kiuantati\ a% Szeretedben / 
F , Első az Méretetnek gt5kere,3zhír, rnelí az Itté lelke Efltfent 
nek ereíebot,vg planraítarík az hiueknek f iuekben,hog 
ío giömófezótes igaz auíafiui feretetetteremezé". Mert 
f.íanosaft mongia,hogaz ki Iftcmfil vagionaz feretet- '«*.4-rt 
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**""-* mTrnek mcg,hog entanituaním vattok,hog egxmaft f j . 
m t k e k . t ó o d f or, az femet tiita f iuet kiaan es mindé 
te cteftkir€kCitJmmtf.Pal?nú^ 

te*,-teS«uR«*Pcteris erre inti Minden tetefnekui való at-
n.fmi x. «4L íeretetteljfelette igen Serettetek egymaítSzJano 

. * « * C R t e k e d e t t d e s i p i r a g p U ^ j d f o ^ f ^ e m ^ i 
uakkeppen való vege az Iftennek diczimire nézzen, 
hofez a i ^ Ift enhel való engedelmefleg&nk meg bizo 
.rtfflek Negíedier,azferetetnek mafodik vege nez-

gk az IPahSenki ne kereffe az mi az oue, hanem az ml 
- Rebarattíae^Ezeckel meg valaítatík az kercf tiem igaz 

f eretet,araaz tettetés es hítetletfíeretettuU 
k. Kic%odak$tkdjkrewi! 
P Az kereStieni Seretet raef Se ki teríed,mmdeneknek 
cíSttekei Seretn&nk az Ifhnt,meli femmí nem eg.eb, ha 
riemígazbítnekesíolelkíífmemnek^ 
parancsolatiban iarni.mint az Cbnftus b izonya : A Ki 
énemet feret az en beSedemet meg tawia* Erről mogia 
rnafudsí Az ki en felettem férni attíat auag anniat, nem 
lehet en tanítuanionu Szökfeg azért minden dolgaink-
ban az IftenSeretetínek elől tárni. Maíbdior az femet 
felebarátunkra arad ki, az az, mind azokra, az kik azon 
eg hitnek <-arfalaeaban vadnak mí velunk.Errol mongia 

•h».w azChriftusjVy'panmczoUtot adoc tinektek, hogy egi 
maft §ereífetek,az miképpen enís Setettelek titeket, S * 
Ianofls ezent bízonittiai Es parancsolatot vettük u tule, 

% lunnkA ho6 ^ k- a z i f t e n t Seretíjekbaratííadsfereire, Mert aki 
aftmonefo* Szeretemwlftent,attiaHatpediggyfilóH, 

' • & '•" • ' " hazug 
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fcazag ember az^HarmadlorsazChriílusvgtanitjhogy 
clfeníegunkeds iereííuk^s zlgiuk zzokzt az kik. minkéi * 
átkoznak* Sz.Palís zhcrötíitk lol fóliátok.azokfelul a 
kik íitekec oldoznék es a mkíek gonoit ne kerietefc*A$ fynmM 
kik azért az mi iemeííankét haborga£tiakfmcegijokat 
is feretnonk^kcl anniboI9hog minden botfa állatnak ki-
uanfagat íiufinkbol ki vetőé,*} 5 meg tereíekert konio 
rogfönk* es aj gonof i ioinl gío|zuk meg,fiog az mi Ifte 
tt&nknek fianac efmerteflöntt az kí'az ó napíac mind ío 
krasímínd gonof ókra egíarant fel tamaf tía.Ha pedig az 
mi cllenfcgínk megh nem terendők,meltnek értelme aj 
Vrnaktanaczabol reicetete!* az mi fílídlegfinckel-az 
fi felekre ego tüzet rakunk az haragnak napíara* 
J^ ' éMimmü okgcfalint agjras a% atttafi 

m$emetml\kptíete[€rei 
lt% Ebotz-Ielkicggiefregesíőuetfeg.MertegAtttanc tfUJh§4 
yagíon* cg közbeniaronkf azon cg lek ekei* minniaian 
•el peczeteltettSnk5eg kereftfeg által az Aniafentegihaz 
ban ienteltettu nksazonkeníerb6l minniaian ef fink,egy 
tiítSnk,eg remefeg&nk vagío.Ezokaert Jjfikfeg azon egy 
f eretettel ófiae kottetnuncMafodior a i* Pal az teílfií es * ^ ^ f * 

• az tagoktól veién fcp haíbnIato(Iagot.Mercnohaaz ta
goknak kulómb fele tiftek yagíon* mind azáltal egy-
maflái eggíeznefc: Igi az lelki dologban egí ffi á Chri£ 
;tusi egí az teft az Ahiaiegihaz, melí az fuhóz koecetet 

•'tt bitnek altala>de vífontag az tagok az feretectel köt
tetnek -ofue. Az mi nt azért az tagok eggíesnek zz teft-
•bencés"eggik az mafiknafcíegítfegcnelkölfókoikődik: 

• Azokeppen.az biaekaz eg ffi alac es az egy teftben eg-
giet enenektHarmadf or az f eretet9az hitnek,az hun bo 

T 5 ' csa-
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zzzmtmk « az Ifteni félelemnek íegíe.Ezokiert az írai 
az fiereteteta hittel fok helíen oiue kótuNegíedfier *; fi 4 

, Fai eszei aíanlia a fieretetet, hog minden fele aundekok 
Gdák$4« m f e ^eífeg^meliiek az Seretet által kedueíTek>anneköi 

pedig artalmafok* Semmi azért az ekefen való fiolás, as 
liietueknec tudafa5az alamifnalkqdas>es az tudomaní mel 
let való fienuedes>az ficretetnekfiUEzet bizonsttía mafu-
ds.Az tudomaní fel faaIkottat> az femet pedig eppífé 

tCmbhih Ótödfiór int az fieretetre,enék fok es drága h*f naibol, ct 
tulaidon&giboIJMert az ieretet tfiró,kegíes3nen3 irigy© 
nem keueli nem czelekefitk rendeletknöUnem kerell a§ 
ö magaet, nem geried fel az haragra, gonofi t nem gon
dol, nem orfil az hámi {Tagon, oroendez az ígafTago, mim 
deneket el fentied es Wien, mindeneket remei cs el t&r* 
Az ieretet azért mindé íofagnac kutfeíe*es a kereltíeni 
elemek regiíiaía az kfilío tarfafagbanjiatodfor az Here
iéinek meitofagat.iele.nti meg* ennek meg maradandód 

'^tul.MertlferetetfohaeInem.muIi%azProp"hctiaki 
' ''nieluekesaiztudomaniokmegfi&nnek.Mertazor&ke* 

létben íenki nem tani ttía az fi attíafiat, hanem raínníaían 
az Mentől lefinek ttnhmnk* es á ieretet leéen az & be-
kefegeknec fel bomolhatatIakoteIe«Hetedfier,az hitnél 

• es az remeníegnel nagíobnak mongía %z fieretetet«Mert 
aj hitnél kíllíeb tetted az ieretet.Mindé embernek tzzk 
az fi tulaídon hirihafinal az iduoíTegre, de itnik'eppe.az 
folío víz nagíob az kot főnefclgy az ieretet miért hogy 
me6íe ki hat, es fókáknak hafinal, az hitnél nagyobnak 
mondattatik^de nem mindenben.Mert á menniere aj hit 
eredeti es kutfeie %% Seretetnek,nagíob aj fieretetnelTo 
uabba nemelliek nagíobnak mongíak az fierctetet, az mz 
radadaíagert,mínt ha az hit minderieflfil foguaaz oroc 

http://meitofagat.iele.nti
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életben meg $5nnefc,míerc hog az SJPaí íz fittet esaz la* %^m*k 
Itat ellenben vetí*Merc möfl hit akal iarnnk* ele acko* U 
tas altat Erről azért röaideden ig kel ertenif hogy az hit 
ben kínáltképpen három dolog vagíon>aziícneret azbi 
'zodaiom es az őrök eleinek varafa* Aj értelem meg nem 
f §nik,hanem czak azrá mi reí ferínt vagion*tudnia illik 
az fogiatkozasuz melíoek hetieben fal az tokelleteíTegs 
Az lííenben való bízodaIomís,mclí az hitnek ref e»anni« 
Ta nem f finik raeg>hogfbckal tokelletesb fefen*Mert aj 
hit nem czak iouendot híSen>hanem ieIen<valotis»VtoU 
#or?az mi nezaz íouendó ioknak «varafara meg.ffinik* 
Mert az őrökfegben. íelen lef fink,es az kíuhl ma$ dí czo« t.ftrl#.t* 
feget ne varunk. Miolczadior»az actíafiuí f cretet»i mint 
• fent Pal tanit,er6f!ln:euk az ajándékoknak k&lombíege- % ^ » ^ 
ticlís.Mert az Iften éginek nem adót mindent, hanem az 
líSdec mellet foc fogíatkozafokís vadnak, melüecke! az 
Iften az hioeket az alazatofíagra inti az cggiefTegre, ei 
az attiafitis Seretetre tanítna* Azért az Iftennek fok fele 
stiandeki az emberek kozot való bektfegnek kötele es 
fegítfege* 

AZ IGAzVLASROU 
K^ t5Mit kgkx a% Jgaxplas a%iraibanl 
K Az tőb iegiezeti kőzotez kettő fu. Eloformegtga 
sufni íemmi nem egíeb? hanem igaznak efmertetnútalai 
tatni es bi zoniratnúmint mikor alt mogía á Dauíd:Czac ^fibm fú 
teneked vetkeftenuhog meg ígazítaílal á te beiedídben *T#»*t* 
az az. igaznak efmerte'flel.A §• pal aic mongia* hog az I-
ften meg ígazíator az leiekben* az az, ̂ az Chríílus iga? 
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m k cs Iftcn fiinak bizonittatpt az leieknek, auag az Ifte 

X«cjs. ni termeiéinek cs hatalomnak aíüla* SzXuftacznalis cf t 
íqgizimífcor,íg§oI^Minniaíanazbfin6s6k cs az Vuhlu 
canufok haltnn ezeket meg ígazítak az Iftcnt,az az, I , 
gaznak crmcrek.es fitet díczoltek* Az bolczefeg.meg i f 
gazítatot az 5 fiaitól, az az, igaznak ifmertetet ej megli 

Wáibiu b c c z§i t c tet á hítiektüi* MafodSor, az meg igazítás annít. 
ttStn mint azbönnek terhetüi való meg mentes, auagy 

Z»4i» .meg iabadolas* Errói példa az Mofcfncl: Meg ne igazít 
czad az bamííTat3az az, meg ne menczed az tőrueni í e -
rím való b&nteteffól. Ic azhelienazcrtaz vtoifbíegí^ 

". ' ' zesbenkei vennn 

R Azbönnek terhet ül való meg f abadulas az Iftcn ke 
t/iímt is* gíeimebo! az Chriftuíert, az hitnek általa. Hit á Dauídii 
JtgnMff* i f-Pállal egietemben így magi arázza; Bódogok az kiic« 

.nek alnokfagok megboczattatot,es az kiknekbunők'el 
fede$tetet,es a kiknek az Vr nem tulajdonította az u Bfi 
ntket.Hog pedig ez íegízesben veteflcR az ígazubfnác 

Iirc.it. ígcie>f cpen meg mtitattfa az Publí canos peldaía*kí eckc 
ppen kőnioróg:Vram lég irgalmas énnekem bönőfnek, 
kiről az Chrifhis alt íelentí, hog :meg ígazitatoan ment 
hízahoz *Hat az igazolás cs az ígaíTag nem .valami io in
dulatokat íegíez.mínt az Papiftak tanitanak9 bánenrex 
a! az bűnnek boczanattiaban, es az Chriflm igafíaganak 
nekünk tttlaidonitafaban az hitnek általa. Oílian azért 
az meg í gazulas példának okaert, mint mikor valamely 
embernek kinek egy fillére finczen,fok adoOaga meg e-
gettetik,es ez által az fizetefnek térhető! megh üabadulí 
így az ember § magában bun es adofiag aía vettet6r» de 
tnihclt azChriftusban vaío hír altaU ennek terhetulmeg 
-fabaduI>ottanmeg jgazultnak •moadatíkt ^ ^ •• v :\. • 

http://crmcrek.es
http://Iirc.it


R . Szerző okát es eredetit zz tgaznfafnac czafc az lften 
fcegielmehez köti az derek f, íras*es a§ t hirdeti* hog ai" 
lften az fi ingyen való io keduebol az cselekedetnek er 
deraenelkut boczattía meg az btint -minden híuok'nek, 
mint az itnt Pai erőfficí illyen igeckélí Meg ígazítamac % ^ # * 
Iftennek kegyelméből I N C l E N, melfíet mafuttís bi-
bonít niiaan való ígeckel ef t raonduanJKegyelembol u 
#ü6zu1tetek,e5éznemtí magatoktol vagyoni VgíSe- £$$$$% 
zent neuezí lften írgalmaffiganak^meflíel índíttatot er-
rt>Iiogy minket az bűnből kí tíftíf ana es meg igazíta
na* lften ío voltanakis mongía az kegy elmet* Mert mi 
sem5 ío es kegyes legyen az igazításból ielentetik meg, 
meliben az lften minden lelki iaaait kőzlí az híueckcl*' ' " ' 
Neuezí elt emberekhez valoieretetnekis,. míert hogy 
az Iftennek véghetetlen Sereteti ebben identetet meg* 
foogyazbunoíoketes veíedelembenefteketazfi ferel- riwmt* x 

mes fiában kegyeimere votte^mínt ez igeckel bízoní ttía > - v 
az ApoftolíMinek vtanná meg íelent az Iftennek ío vol-
ta,e$ emberekhez való ieretetí* nem az ígaflagban való 
cselekedetekért az raelfíecket mi czelekettőnk volna® 
banera az 5 irgalmafíaga ierínt iduozítot minket. Ma- -> s 
fottis vgy tanít: Hogy meg tartót minket nem az czele 
kedetekboljianem az fi vegezefe es kegyelme ierínt* ' :" 
•Toaabba hogy ez kegyelem ne ertefiek. valami ember
ben való indulatnac>hanem czak lften Attíaí io fcedtte-
nek, melleié ved ez magyarázó íghet;X N G I E N,meí-
líd aft ielenti,hogy az lften %% igazításban nem oezaz, • * 
embernek fémí czelekedetireierdemere es meltofaga-^ • 

* \ T $ ha-
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Zfi/t, * a n * m mindeneket czak mindenkor ad, míní az Efáiafc 

mlís hiia az Éomíuhozokat az vizekre,hogy azokat ín-
gyen es fízetefnekül vegyek* Miért kellien pedig §uk. 
légképpen az embernek czak meró kegíelemből lile e* 
lót meg igazulni oda fel meg magiaraftuk, 

F* Erre fent Pa! íllyen igékkel feleUMegh ígazrfaftn*fc 
Hm*** a z v a l t f a g a I t aj j m e I i v a g í o n a 2 1 E S V S CHRISTVS-

B A N , kit az Iften rendelt engeftelo aldozattuf, e* 5 
béne meg boczatotta bűneinket, es velőnk meg bekelt. 

4 mikor meg holt az mi bűneinken es fel támadót igaznls 
W-*-> fűnkért. Ez pedig mindenkoron viue kóttetet az Iften 

kegyclmeuel, miért hogí az Itten ígaílaga az Chriftuf-
ban tellyefedet be, es fenkinek büneWg nem boczatta-
tík, hanem czak az Chríftus aldozattíara nezue. Erről 

*£« . m°ndotraaz Efaíafnal-is az Iften: Azenigazfolgam. 
nak efmereti meg igazít fókákat. Mert az ki hiűen az fi-
uban őrök elete vagíon. Miért hogí azért tőb engeS-
tefő áldozat ez világnak bűneiért nínczen azChriftus 
vaftfaganal: Igíazigazulamakis nínczen fohultőb ér
demlő es űzető oka az Chriftus égedelmeflegencf, ki ass>. 

H^íj5«xí.AniaSentegiha2atferette,es finnen magát atta erőtte, 
es meg tiftírot minden alnokfaginkbo!,"hogi immár fi 
benne igazak légiünk, ki az bűnnek kárhoztató ereiét 
megh emeftótte, bogion Iften e'ót az ű igafíagauaf fe-
gíúnk íabadofoc es ígazac, es ezokaert az Iftenís né az-
rm faiat termeSetőnkre nos es itel minket, hanem az 5 

fianac 
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Ft anik ígaflagaban boczfil minket es erre nezixe, vgí 
mint tif takat»őrőkős fiainak ifmer* honnét az Chríftu£ 
is (ok helien bízoníágot te£cn» bogi ifit ezvílagrt zz 
bfinofóknek meg tanafari es iduozitefere. Ennek pe- **«*&*• 
<Iig,hogt Chriftasban kel ídiiózfilnfink, fő oka az Iften 
nek vegezeíe5e$ titkos tanacza* ki az embernek ígazíta* 
fában íllien módot talált 9 es vgi f érette ez világot* c$ 

•.. minden fiiobelí vala&tottakat, hogíaz fi egí ifilot fiat 
adna erettek*hogí valakik bíinek el ne vtf §enek»haneoi 

é, orok eletek légien* Ezokaert valakik az Chriftuskíu. hsmiw 
öl másban kereflk az öduoíTeget9e$ az eg k&zbeníarooal 
meg nem elegefnek, mind azok Iften karomIok,cs íem-
mtkeppcnjften élőt meg nem igazulhatnak, (bt ínkab • -
az karhozatct? es Iílen emeito hacagiat vonlak feíekre* * 
Meg kel azért elegedníek mindé fiduozfitendőfcnek, az 

eczer való tokelletes aldozattiauaU melí 
minden.fiiobelí bonokért czak egíedöl való ekgfegesfl 
zetes> kiről aSc mongía az írás, hogí az embernek fia at-
ta.az fi leiket valczagul fokakert* esazsnintazEfaias£P<^.fV 

moogía,az fi febeiuel gíogí ultunk meg. Bolondok hat 
az Papiftak,ázkik az Chriílosban aziduoíTegnek ttát-
meiiel meg akarnak oftozm\esaz elfö kegíelmet fi ne
kik tulajdoni tttak*De a§t iteli k,hogi az vtan az 6 czele-
kedcteckel végezik efit el, melí nagi Iftení karomlai 
miért hogí aziduoíTegnek minden refeít,eleít,kozepít 
es veget az írás czak az Chriftuínak tulaidoníttia, ki az „ *-
§ eczer való aldozattiaual tokelleteíecke tőtte zz íduo- * "* 
s&filendokct mindorocke. 

Micsoda 
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JR£. éfyficgpda a%jgatyh[na\ ejlkoQ / 
ív E Z ígazulaítaz valaécottak czak az hittel vehe
tik eUmeHiét az Iftcn az ígcbol fent kikenek általa ez 
végre aiandekoz, hogy ez alul az Chríftnínak minden 
iauaiban reSeíulliunk es ezáltal ő beleoltatuan ü tüle ve 
gyönk igaffagot es eletet. Ez által íarmaznak azért re
ánk minden lelki íok as ígiret iérint es ezzel mindent 

GéUtm*. vehetőnk az Chriftusbot vatamínelkölíukőlkodúnk aj 
iduőíFegre,Erről mongía az íent PaliTudgiuk zh hogt 
az ember meg nem igazul az tőruennek czelekedetibol 

Km**».t. h a n c m c z a k a z IcíusChríftnínak bitiből, esi miiuma-
futtistanitíMegigazitatuan hitből bekeíegönk vagyon 
az Iftennel az mi Vronk Ieíus Chriftus altaUes egieb he-

Wllfttt. iíeken-ís ki rekeítuen az finnőn erdemet, afit mongya, 
hogy hinczen neki faíat ígafiaga,meli lehetne az tőraen 
bol.hanem oly ígaflaga vagyon,meI y á Chríftnsban va
ló hit által adat tátik, 
K^ t*Mint hlbat ertem e%jnondall a% im-

**"*"*'• bari: Mcgiga^ttatuní^axjoitnekaltalaí r 
F« Az hit akal meg igazíttatunk,á menni ere mint egy 
fogó kez az ígéretben adattatot bönnek boczanattíat el 
veií,az lilének kegyelméből az Chríílusban lőt vallala-
gert« Az hit azért mindenkoron őlue kottetőt az mi í-
duőfiegönknek fő okaíuaI,es ebekre nejue tülaídónittia 
*Z írás az meg igazulafra való erőt az hitnek.Mert ez ak 
tal nittatík meg az meniorSagnak kapnia az Chriftusiki 
ben *i Iftennek minden gazdagfagi velőnk kőjőltemec 
hog kmminelkul ne iökolkődgíünk, az mellick kíuan-
tatnak az bodog életre* 

Hani 



Az IGAZVLAS^ÖL. . pj* 

2^ Hány fik igajfaga vagyon a^fan^kn 
embernek? 

F* Három fele* Eggík vagíon az hímek általa, meli az 
Chríftusígaflaganak nekönk tülaídonítaía, es azlften-
nek előtte csak ez által lehetünk kedueflek* Erről Sol az ?£;%>.». 
S.PaljNínczen vgmond,faiatíga{Tagom, hanem olí iga-
fagom vagí on,melí az Chríftusban való hitben aU Mafík 
az ío lelki íímeretnek ígaíTaga, meli az kegíes, íozan, es 
fegihetetlé elet* Harmadik amaz tókelletes ígafiag mel -
Iietez életben bírunk remenfegnekaltalaíErrol az Sent ' 
Pal ig f ol; Mi leiekből az hitnek általa remenfeget bír- ™?<*' 
íuk az ígaíTagnak.Vgiá ezcnt kel érteni á kereStiení tő- JJm^ 
keüeteíTegeroUazmelíről az írás fok helíen emlékezik, U(i x% 
meli mibennünk vagíon az hitnek, az vy eleinek esaz •£$«$.$. 
remenfegnek általa* 

íf. Minemű erojjegeckflbi^mttiaa^Jrashogi 
é^embet a^tÖmmmk c%ekkedetibbl megnei-
gazjttatik hamm c^a\ a^Chrifiusban váló hit-

m\alia\al 
F« Szent Pal az Romában es Gaíatiaban írt leueleben, *&"** 
meg bízoníttia befifeggel, Első erőfieget vefen az em-
bérnek allapattíabol a-i efetnek vtanna+Mert nínczen az 
ki íot czekkednek, mínníaían éukolkódnek az Iftének 
díczőfegenetkfiUAzert az tSruenből,az meli tokelletef 
feget kiuan,az ember meg nem ígazalhat.Mafodikat ve
ién az S.Dauíd díczímíbóuBodogok az kiknek bünok f^lm ^ 
meg boczaítatotí Azért az embernek bodogfaga es ígaf-
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faga az b&nnek boczanattíaban al az Iftcn eiot, mcllírt . 
az hitnek általa kel vennünk. Harmadik, Az Iftcn orok 
időknek előtte az fi fiában valaft az életre, nem nezoeit 
az embernek femmi czelekedetí re* Azért az meg igaza 

lU^ifiJ. l » &m ^het « tömének czelekedetíbőL Negiedík, Ha 
az íduofleg az czelekedetboi vagíon* az Chriftus heabS 
bolt meg: De az Chriftus halála ne lehet haíontalan: Hat 

Gdhtest. iarjdu6íTeg nem lehet femraikeppen az czelekedetboi^ 
^aktm *. 5 c 5 d i k ^ z lelek nem adatik az toruennek hí rdetefebot, 

hanc az hitből D e az leíeckel eggiöt iar az igádig : Hat
ás igatTigfem adattatikaztóruenből, hanem ázChrifc 

Hm**:* tusban való hitből, Hatodíc* A mint Ábrahám meg i^a-
GaUtécs 5. zittatottmínden híuek vg igazitatnak meg.Mcrt az A.b-

' Tabáni az iduóz&icndoknek peldatsu Ábrahám pedig híc 
€m(ü i;. ^ igazittatot megérnint meg vagyon hmt Hön Ábra-

*" ham Iííennek,es fineki ez tqhridonutatck ígaftagraj-íat _ 
minden ídüőzoiedok hitből igazíttatnak meg*H>tedik* 

Gálám 3. Valami kárhoztatsz meg nem ígazítDe az tőrueti kar-
holtadéit monduan: Ackozotaz ki meg né marad azok 
ban>az mellíek az toruennek koniueben meg i ra t tanai 
Azért az torueni nem igazít hat* Niolczadik* Azígaz^ 
hít által él,mint az Propheta mongía: De az tőrnen nin-

uédcuc %» c s c n a z húboKas az,ingien nem igazít es nem ad eletet* 
Gdkussl ^ a t azforuení által nem lehet az igazuIas.Kilenczedik* 

. A z k í m e g valrotaz toruennek arkabolesannak be tok 
tóie,c;ak azáltal adattatik azíduoflegDecjakegied&l 
az Chriftus valtot megaztoraennek atkáiul • Hatczafe 
egiedul az Chriftus aítal adatta'ík az ícíuoíleg.X* Az ki 
ben Ábrahámnak az ígíret adattatot? abban vagion az 

(;WfffÍJtltidu6flegD?ezczakChriftusban*adattáfotí miot irnaa 
vag'íon, Az te magodban Cmeli az Chriftus} megáldató -• 

nak 
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iialc mindé poganiok* Hi t czak § benne adattatifc az icU 
uofTeg* XLAz tóruení vezérlő mefter&nk 12 Chri ftu& 
hoz J i a r az toruenból az igaflkg nem adattátik J Q L Aas, 
Agár es az Sara az ket teftamentömot példázza. De %% 
Agár rabot fül* az San pedig Sabadofl: es igiretnek fiat* 
az Ifaacot. Hat az c&ruenből az ember í ölettetik raMig- QJUm'^ 
ra,az>hitból íabadfagra. * 
/(• ffylinmü cf^kkedetcc nke^ ' 

iduoffegmc btytibott , 
F. Az Papi fiak az tő mennek cselekedetit meg vaf a l 
tiak es vgí tanítanak* hogi az iduolíegnek okaiból nem 
fektetetnek ki az űz parancsolatban való czelekedetek 
haneczak a Ceremóniák. Első kezdetit azért i% hitnek 
tuiaidonittiak de enec f& okit az ío cselekedetre ko t ic 
Ezek meg hamiflltatnac az í.Pal tanítafanak rendiből* ki •' 
aztmongíajhogi ingien czelekedetnelk&U ezak azChrí 
fiúsban való hit által igazít attk meg az ember, mint fi *&»***.+> 
magarblís'&izonittia* femmíbol nem vádol lelkem* de7*™1**-4 

mind az által abból meg nem ígaztttattamJErroí raongia*2 i m f f* 
bogi noha az tőruennek igaiTaga ferínt* fegyhetetfen 
voktmi nd az által eí t karnak itclte az Chriftus í gafBtga-
hoz kepcfhkoni& azért meg érteni ezekből ez hafőlatos 
bizonfagokboUiogy az fient Pai es az derek íra* az e-
gei tőrüénck czele'kedetit az iduoflegnek okaiból ki- re-
keítúesegef len minden reSeibol czakazChrífíusban 
való hitelbenhelyheStetik. Tooabba ítmeg kelet té-
111 az hit miképpen rekeíti esfoglalliabe az ío ezekké-
deteket-K? rekeSri azért hog az czelekedetek femí rez« 

' bol afiduőffcgnec oka? ne legíene k.Be foglalttá pedig i 
sieníre az ío czelekedetek az hitnek, es az meg igazult 

- - - • - - - • - - ember-

**r 
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embernek kouetkozendó gíömöicze esfeízqrifagtcuoi 
Annakokaert az hit az ío czeiekedetet nem roruiashaue 
allattiaes eroííítí* ' t 

ELSŐ-ELLENVETÉS/ " \ 
A%Jknt lacabniluanmongtaihop a^ehef 

[a^í^hkdttbUiga mm c%á\\a^ 
UtbohHat ap^a^ula;l mm l:fl c%ak a% bitnic 

tulaidímitani i -
F« A z f. Pal erre íg felel: Ha az Ábrahám az ezrickr~ 

l* detbol ígazíttatoc meg.diczekedefe vagíon az emberek 
tIor>nem Iften etötEckeppen azért kei fele leien az íg« 
zalas.Eggík az hit ajtai, mellíel az ember Iften eiöt bű
nének boczanattíat níerheti- Ez ki rekef cí az embernek 
minden czelekedetít az tduőflegbol* mint á ÉJPal btzoní 

- ttia;Ha kegielembőUném az'czelekedecböl.Mafik iga;tf 
íasnem egíeb,hanem az hitnek meg bizonítafaaz embe 
•rekelot azíoczdekedeteknekaItala,melltekrenezuea$ 
Abrahamis, megtgazíttatot»a-zaz» igaznak ifmertetet* 
mikor hitit kSífo engedelmeflegcnel megmntat taj lz §» 
lacab azért nem tanít áz sgazulafnak okaroU hanem an
nak giömolczerőUes ef t akaría eroffiteni> bog az iduq^í 
tb hit meg nem alharaz ío czelekedemetkíilEzert mon-
gía vgían ottan:Ha hited vagion9mutasd meg az ío cze « 
lekedetbóf.R óuíd fummaía azért ez, bog SJPal az igazu-
lafnak okaro!tanít, az iJacab pedig hainaroi es giömől 
czeröL 

I L E L L E N V E T É S 
d^meg bok hit mm igapgtt d^hit meg holt 

as 
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igazíthat i • 
F* Az f • Iacif> kSlombieget tef en» az igaz cs az tettetés 
fiit koz&L Az igaz hít*á mint f« Pa! mongía,olt á ki ezt- Qjitm 
lekedí k az letetetnek általa: Az tettetés,} ki czak á kfit 
£6 vállaljál díczekcdí k,de feramí ío gí fimolcze nínczen 
I kíbot meg ífmertetnek* Aztrt az § #PalM a§t tznhtític* 
liog az á hít üiuozít,az kinek ío czelekedetí vagtotnDe 
zz ígazítafnak ereset nem az czelekedettul velí* hanem 
az tgazalaft czak az b&nnek íngíen való boczanatdaban 
fielihef tetí*mínt példának okaerti Az tíz foha nem eget 
az & vílagneköL De azért az vilagoflag nem oka az e-
geteínekí Igí az híd s foha nem igazíthat ha c zelekedetl 
fiínczentC mert annekol nem lehet hít) de mind az által* 
az czelekedet nem oka az ígaztilafnak,Mert az ío cze!e~ 
kedetek nem vef ík elöl az igazalandokat,hanem kooc-
tik az meg igazoltakat. Summa azért ez: Áz hitnek ket 
keze vagíon t'Eggickel az Chriftufl: fogía meg az igtret 
bencés eckeppen tífeí az hítnek.hog meg igaziczoJMa-
fikat az ío cselekedetekre teríef ti kí*e$ ezzel bízoníttía 
íeg § érint Men elöt való meg ígazalaftinkat*Erről raon 
gía á 1«PalXakozzek az Chriílus az ti §iuetekben3az hít 
nckaIuU,raeg gíokerezoen az feretetben* 

IIL ELLENVETÉS.-' ^ 
^degfi^t mindennek as{ ü csekkeden Ikrinu %^*J* 
Ss^Tafoatqmongat Minden el wtfalíta?£^* 
-mit csekkedet a^tejlkn magy iomagygono^-^ 
A% Cbri^ufis ig^lA^m c^t&efytncnec mn^ 
****** *• * y %% 
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' ^ itilttne\jtl tamadáfara t Hat mi\cppen a^ 
gono^c^kkedeterta^Ifién \arbo%attiaa^em-
bért azptikgppen a^ m rt iduo^iü í -
F« Kct dolgon forog az Iftennek ítéled es fízetefeJSlö 
l o r a z hiten, mert az Iften az §íuet nezí kínáltképpen^ 
Erről mongía á f,Ianos;Az ks hífen.orók elete vagion,i 
ki pedig nem hiicn,ímraar meg íteltetet+Maíbdéor az í f 
ten ítél az ío es gonoz cselekedette gerinces az íoerr fi* 
aset orok e!etet9de nem ok ierínt* hanem czak bizoníag 
tetei Serint* Mert az cselekedetek az hitnek aaag az hi-
tetlcnfegnek ielenfege* Azért Iften az látható íeg fierint 
ítél es fizetődé az iegíet mind azáltal nem kelokaaLczí-

•mlnűMind példának okaert, az polgári toruenbenís az 
btzonfag igazíttía auag nehezíti meg az emberedé nem 
ok Serínt* Mert az oka finnen magában .vagyon : ígí az 
ídoüíTegdolgabanh a;ío cselekedetek ferínt íteltetí.c 
esigazit tat íkmegazeber*devgmínt kütío bízofagte 
tel ierínt: Touabba noha az gonof czelekedetnek ereíef 

» ***** vagío erre, heg eí karhoStafTon* (mtu minden bűn ha-
lalos az u térmeíetiben) mind az által tona nem re bet %% 
emberben annílro czelekedet,i ki Iften elot meg ígazu* 

- laft erderalene^Mert az k: az leg kífleb páranczolatot al 
tal hagia? az tobbins meg Segt* 

UH. ELLENVETÉS. 
*TÍMM. SzgntTalaztmongia hogik'tetemüné$a%i~ 
Meh. 6. gaffagnak Coronaia: Mafutm iw tloh Nem iga 

%tahn a% Ifföbogf elfehtkexneca^ti csekkedet 
téröles muiptomL AzjQhrifiujiis upy vigagfal 



lia a^tammémbkatSogf nagy tatalmok vagio . * 
a%jtMtm Axjutalom pedig eloliam munkáért* 

adatig 
F* Az Iftcn mikor az mí czelekedetönknek cs fenue~ 

delinknek jutalmat íger>nem á mí érdemiünkre nez>h*-
xié az u aíandekft ekefíti cs coronazza meg mí bennünc fc — 
mint i fi.Pal raodgía5hog az Iftens feleiének ígeretí vad- * ' 
nak^mínd ez íelén való (mind az íouendő elecbcaAz ÍÍI 
talom pedig tt á helíeo á mint nemellíek felelnek* ne az 
erdemet iegzi >hanem az kouetkőzendo hainot es d k | 5 
feget*mellíet az Ifié .noha kegíelembőf ad* mind az altat 
a z h i ueknek f enuedeíéds ezzel meg fizeti es meg ekefi- 9 ; £ 
ti, mint S.pal btzonittia, hog ez eg lem píltantafíg való ******* y , 
ni omoruíág,örocke való terhes díczőfegct vonlon vtS- . \* 
na* De az derek es írás Serínt való felelet ez; Hogí az 6-
rok elet íutalomnakmodatik,az fiút fogadafra es metto~ \ '^ 
í a g n nezue,meli vagíon az Chrífiúsban* Miképpen az- J*> 
ert az fin az Attíanaic orokfeget érdemlikba foha fitei ne -
folgaltaís* Igí iz vaíaítoítak noha magokban nem érdé- , *• N 

lík^mínd azafcalazfiíifagranezoe^íutalmok & nekik az . \ ' f 
orók eler# Az íncalosn azért ket fele lefemeggik az erdc- ><* \ 
re es czelekedetre nez;Mafik az fiui fogadafra. Mert ez- • --' *» 
okaert hog fii vagiunk*Iftennek őrőkofi> azChriftuf- gjmt.% ;" 
mk pedig őrokos tarfaí I&ttfink, - % ^ ^ 

V. ELLENVETÉS ,( \ \ 
S^am a^ Cbr/fius a# mogia ama% hüriós ajy ^ J ^ 

' 4 
i 

JioniaílatrolMcg bocsáttatnád ncfy'foc bümiá'^ | 

A' 
*\ 
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nícrt igen jfatfctt /Atf ^ (5eme£ *fci/ nkrtc hü 
neme boc^tnattiat, 

- F* Nem § ol az Chrifttís az bfi a boczatafnak okarol, ha" 
nembizonios íegirői,melí az igaz §eretet* Az Chriftus 
azért az káromló Sídok cile bízonittia, hog noha bunős 
cs fertelmes af ionsallat volt, az ki 6 kornifilc forgódik,, 
mind az által az Iften hamt meg boczatotta, meliiet az 
Chriftushoz való nagí Veretettél meg íelent Mert az M 
•nck fok büneboczattatik megankab Serét* Azért az Se-
retet az bűn boczanatbol farmazíkj Deazbfinbocza-
natví Söntig nem Sarmazik az f eretetbóL Az írás azért 
ex fele mondaíbckal az ege§ Parnitentíat be foglaiiíi. 

VL.ELLENVETES* 
A%tbmvmtk bt ültcfc meg iga%jh J^fiere** 

téUtsif *et aKt^ntmm\ fa*'$tcfiJ i^atagjzgnmmeg 
iga^ti 

F# Mikeppe az toraennek ígaflaga kettő, eggík belsS 
estokel!etes.Mafík kolfő esreS Serínt való engedelmef-
íeg: Azonképpen az toraennek be toltefeís kettó.Eggíc 
azlftco elot való tőkelletefíeg* melí eg bünós emberbe' 
íem talaltattfc-Mafík kölső5melí az emberek kózőt való 
fegíhetetlen elet.Az Seretet azért be tölti a toment nem 
tokelleteííenjianem czak'az kuísó engedelemre nezuet 

t*Cwhm Mert a mint SJPal mongía á Seretet kegíes nem íríg^nem 
keneti, nem rágalmazd* De ebben az femedben az If
ién tonieníe íbk fogiatkozaíl talál* melire nézne? megti 
nem Igazíthattia az lílen elot az embert* Vgyan ezent 

UUftn.* kel értenia^iPalmondafarolís^ mikor az feretetet ne-
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2i tókcIleteíTeg kötetének,né ezért mint ha az íduófíeg 
nek oka volna, hané" az k&Uo életben való igafligra ncz 
fte,míert hog á feretcttel köttetnek őf ue minden fc e re 
dek, Maj azerc Sollaní tz emberi twkfcgbá leuo tőxzU 
Ietef egróUmas az Iften élőt való m«g| igazuüafrol, 

AZ ANIASzENTEGt 
hazroL 

K* ^Mk^áaa^Aniakmt^ha^J 
F. Kercfticni fent gíö!ekezet,meli azprophetafces A 
poftolok tudomaniaual az Chriftnfon fel eppíttetet az fi 
tegieckel igazan el.es az Iftcnt hitből cs ío lelki címem
ből tííteli kínec külfő tarfkfagaban meg maradnac a: Hy 
pocríukís mind világ végezetig. 
/Q Hány Jmaflcntcgfha%yagyon l 
í% Hííf fink eg kőzonfeges AníaSentegyhazat melí aj 

• földnek kerekfegebé el híntetet.E$tpedig á iPal raagía i.C*wni 
raf £ a iep hafoníatoflaggal. Mert miképpen eg fu alat cg 
teft vagioncs az teftben fok fele tagok;Ezenkeppen eg 
az Vr, es eg az teft, az AníaSenteghaz, melí az Chríftus 
tellieíTegenek neuef tetík. Mert az Iftennck fia azChrif 
íluínakes az Vrnakneuet vífeli az hinckre nezue. No
ha azért az Chríftus tcíleben fok tagok vadnak,mínd az 
által czak egi Aníaf entegihazat teSnek* Touabba az heli 
íem tef en íemí valaStaft es íakadafi:: Azért a melí híuek 
*z világból ki mentenek, es gíózedelmet vőttenecaz c 
15 es vitézkedő ienteckel,mínd az által eg Aníaíentegí-

V | híz 
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JUÜT Az AMIASZENTEGIHAZ* 
~ * , liazbiit es^zön cgfö atatvadnak*mínt í •Pilis tanít^hog 

* m t z tőkelletes tgazac lelkeinek tarfaíagaban íarftltunk; 

ha%f?aní 
P* Az írás az kereitíens gyülekezetről ketkeppen §0Í4 
EIOSOT az Iftennek ítéletire nezue,es eckeppen az Anít 
ientegíhasnak igaz tagíaí es lakos polgári czak aj kegie 
kőinek fiai leinek, kiket az lílen az hitnek általa maga* 
Bak iegzet»es az fi lelkeuel ,meg fenteit az íőoendő bcu 
dogfagnak el vételére* MafodSor az írás veti élőnkben i 
kuíío íégiekrenezue, az menníere az tudorasnak válla-, 
fa ieríntsas híuek 6§ue egíelettenek az haragnak fiaiua!,':. 
kíknecazIftenorfagának tarfeíagábanaddighelíek \%] 
gí ont, míg az io buza azkonkoltní meg né vala§tatíc*A| 

fiétfa* Amaiétegíhaznaca^fttokelIeteíTegeesderectiftafagi 
az ítélet napían leien* Az keref tieni gifilekezet pedig 

EphÍ4 • Szetnek mondattatik es máculanelkfil valónak az valaf-
* ö* * tottakra nezüe,kík az Chriíhis íegíeíi es az fi ruhaiaban, 

* igaffagaban es Sentíegeben fel őltőítenek varua az iőue- ' 
dő tökeikreffegnek es őrömnek be teiHefedeíer* 
^ Vagyam minim ülőben a% Iftenek Ama 

fkntegihaza e% foldott f 
F* Noha az Aníafentegíhaz .niha feníesb es tettétnh® 
niha homalios, es vg mint el reítetet az embereknek §e-
mei élőt: mind az által foha meg nem ifinik,hanem őrök 
ke való es meg maradandó. Sőt az Mennek hatalma vá-

" * gíón arra.hog még a2 kőoekbőlís az Ábrahámnak fia« 
kat czinaUíon, hog az fi ígiretíben valami fogyatkozás 
ne effefc Példa erre az Illies, ki latul ez főidőn el aradot 

" falt 



?Az ANIASZENTEGI* pji 
hm t!enfeget*pana§ olkodifc vaIa*hog az Iftc felok el fo-
gitakes czak egíedöl maradói yolna*De fi neki alt fele-
JüHattam en magamnak het ezért, az kik az Baalnak cer . 
dec nem haitoccanak«Mikeppen azert az Chriflos őrok-
ke való ki rali: így az u orf agának lokíeg meg maradni 
minden ídoben,es az eló Ifttnnek hazat az pokolnak ka 
puí el nem ronthattiak. Ebben azert minden fiduozfilen- Mátí^1^ 
dókec az lüm be helihef tctee> es ez kíufil Cenkínek az í-
duofTeg nem adattatík»Mert ez az menníeí Ierufalein, ki Csittéi 4* 
mindenünknek anni a,es ebben fifiletettönk Iflennek fiai 
na az igenek es az fent feleknek általa* 

F* Az Iften hazának erős fundamentuma es fS íegeíet ^TT^ 
konc az Chriftus, ki orok időknek előtte redelcetec, tz^JjV* 
adattatotthog minden vaIa§tottak,Sídok es Peganíok az * 
hitnek általa ö raíta eppiteüenek, vg mint elo kotiec*Ez 
melle rendelte Iften az tanítókat* kiknek faíokban a t ta £##«4 
íz igét, hog ezáltal azlftennek hazat naponként rak-
íak5e$ az munkától addig meg ne i5nníenek3míg ne az 
iduoz&tendoknek f araok be teílíefédík* Ackozot hat az 
Anrichríftus az ki az Aniaf entegihaznak feieue akaría 
magát tenní,es fel fik az Ifte templomában, ixmtogatuan 
magát Iften gianantJEg azert az akoIs zz kiben az íohoc TT1^l° 
vadnak, es egí az pafitor, ki az fi halaknak általa el ront- Ep!3^ 
octa az koz faft̂ es az Ifraelnek fiat az poganiockal 6§oe 
bekekettef hog-ü kozötiok ímmar femmí kulombíeg ne 
legí en*hanera az eg fö ala rekeiteíleneks es az Chriftuf-
Ban váló hitnek általa mínníaían iduőzüllienek es orok 
.eletet végiének* 
K^Micxpda kgkmadnac a^anfafaegihaftMC 

" ^ ~ - V 4 - " El-



. *F* ElíSiegieciwlaídoníagacxjhogczakazChríftuf-
U*TRX\ nikkeledet ttmáomtmuve£í»e$amint£»PaItanitfeU 
• ? T £ M eppitttt«azProphcaknak esaz Apoltatoknak funda~ 

mcntom«uE«ol»crcaz AníaSentegíhaz mondatik azí 
gaflag oi lopanak cs er oíTegenek^Mert az Iftcn az An í a-
ientegthazban tottt It azjgaz tudomány hogí ef t híuen 

GibMt. ts forgalmatokon őrizze, ts vgmínt kezrol kczrc ad-
* * m%* Kz ki pedig ez kíofilmas JSoangelíomot hirdetncf 

meg ha f íntc Iften Angiala voínaí s>atkozotnak mongía*. 
Kz Aníaicntegígaznak azért tagíainak iukfeg az íduőC 
fegnek okaíban?es az kercftien hímek fundametamabS 
cggíezniek»ha pedig valami' czíckelőkben eggíet né eiv 

«a r - tenek?nemmíngíaraft idegenek az Aníafenteghaztuí** 
»»&#*.*. ^ ^ á i m h | e p ín t€ft a d C | ígeckelVaiakíc tokelletc 

flek yatok,eggtet erezetek, ha mit peníg kulómbé érte 
tek,az Vr eStís meg íelemi tinektek iMaíodífc külsojbi-
zonfaga az AníaSentegíhaznak az fent íegíéknek oí to . 
gatafa atsag kozf efe,á végre es ollían modo? mint á Chrl 

t£wmm ftus Serzéte*Eít eroffkí az §*Pal íllíen ígeckeUEn az Vr 
taleckcppen vo«em»imínttincktekís attam* AChri-
ftas paranczolattíaís eft bízoníttía i El menően hirdeflfe-

Mém i$, ^ ^^ Eaangelíomot minden teremtet alíatnak9meg ke 
rríteitien üket4Harrrtadík íegíe az keref ti ení égedeímef 

- feg.es az attíafiut f eretewnelüd az Chriftos tagíaí -6f uc 
kőttetnekihog egímaftal el ne f akadozzanak* Mert a* 
teft auag az aniaSente g?ha*;az bit adtai köttetik oine az 
foueUtudnia illik az ChrifíufTal, az híuek pedig az §ere~ 
tettel vgy körteiének cg mashoz»mint á tagok az ínak* 

. kaUhonnet Chríftufls aSt íelentí*. hog az fi tanitiiani tb. 
Immu n fcől ejrmerKtnek raeg.ha et;í maO- ieretifc 

AZ 
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A Z VYONNANVa** 
lo SzöktefröL 

ÜJ» Hány fek a^vy onnan njahjíültm l 
P* Az írás kct feléről emlékezik*Eggík az teftnek vy 
onnan való iöletefe aratz vtolfo fel tamadafnak zlnlzM 
tol unit az Cfiri% i §» Mathcnal, ahol aj kozonfeges fel ^ ^ 
tanudatfl vyonnan való ffileceíhek neaezí. Mafik lelki* ***** 
raelíeelkűl íenkí az Iftennek oríagat nem latfiattía* cs az 
htok életnek fiai köziben néiamlaltathatík* Neuezi cfc 
íz írás inas ígeueí meg f entelefnek.JMert ez által az bfin« 
nek vndogfagabol meg tií culuan Iften tíiteletíre rendel 
tett&nk* 
K^ " iZMicxgda axjvyonnanvabfiüktesi ^mmiz 
F * Az romlót termefetntk meg vyulafa az Itten kegí-
clmebol az Chriftufert*az igenek es az fent leieknek al-
taU,ez végre hog vy teremtet illatok lecten folgallíwnk Efbefa 
§ neki Sentíegben es ígaflagbaaErrői mogia á §*Pal t Vi uUftn.% 
tillíátok meg az ti elmeteknek lelkébe, es öltözzetek fel 
az vy embert, az ki Iften f erínt teremtetet igattagra es 
valoíágos f entfegre* 
K* ^Tvtimmü a% emkra^vyonnanvah 

ISűktefmktlötte • ^ # 
F <? Az C^riflus eg igenel meg mongía* A mi teftfil £S-
lettetet teft az# Az tetten pedig nem az mi tettünknek*- i$mt^ -
íém lelkünknek allattiat ertij fianem az leiekben való fo 
gi atkozaft, kidaltkeppen pení g az teft harmat foglal ber"^—— 
EloSor az címében vato fotctfeget«Mert az embernek el . -
meíe meg fof tatot az Ifiének iduóflegcs efmeretúfil íem 

' pedig 



•JlA A z Y l O N N A N V A L d 
pedig az fi hozzánk valoío kedueröl bízooíos nem íe*» 
bet az 6 íaíat éneiméből es ereíebőLMaíbdSor be foglal-
lia az líunek engedetIen&get>meU rakta minden gonof. 
kíuanGigöck^U meliíeckei fel indíttatik az lílen parSczó 
latinak altat hagafara* bog gífiiczen önnenmagának ha~ 
ragot az haragnak napíaraJiarmadior az embernek nío 
morodoc aüapattfatts be foglal!ia# Men termedet ierint 

tfbtjpsu h i r agnak fia €S Vefedelem ala vetm^t. Eft ífikfeg érteni 
exmekofcaert* bog az. ember magát efmerie, es Iften élőt 
megh alázza, es az vyonnan való föleteíhek aíandekat 
meg bőcz&Uie* 
f\* M&en vágjon a^vionnan való/íüktes! 
F, Kínáltképpen az embernek lelkeben7es ennek min
dé ref€íbe;£bból meg teflereís el íarmazík íllíe rendelt 
Eiőéoraz embernek elmeié vyonnan f ölettetik? mikor 
az lílenec ígaz efmeretíuel,az ö kegíelmes akarattianac 

. iduofleges értelménél fel eppittetík«MafodSor»a2 köhoj 
nb* * illendő Ifiből? az S lagíto es eleueníto felkenek általa en 

^' * gedelnieseshtisfíuetczínaf,bogStetfdhefTök,azíotá-
karhafiuk es véghez víhefTuk az fi kedaes akarattía fe-
rsnt*Harmadlor, azokból a kik rabok voltának f abados 
fiakat czínaLMert az hol az Vrnak felke,ot vagío az íu 
badfag/Touabba az vyonnan vafo ifiletefnek ereié taga«̂  

_ 2 ^ ^ ^ í n k r a í S el haf#Mer£ í.Paí aft mongíashog á miképpen fe-
gsueröí"attt^^ tagaínkat az hamiflagnak, azo~ 

• keppen immár aggíúk eTFoítHBM^^Iinknek minden 
ref eít az Iften ígailáganak* 

K* iZMiczpda okaivadnac a^vy onnan 
• * " vah flüktefheU 

Thm* F f SsetPalesígekbenbefoglalta; Iduőaitttminket 



SzÜLS TB t*Ő£* ji/,' 
> t z vyonnan való faléceinek ferdeíe es az §Jeleknec meg 
* vytafa zlttU kit mi reánk bóöfeggel ki óntőt az IESVS 
Chriftuíhak általa* Elfő es $érző oki azért az Iftennek 
kegíelme5es reánk k i aradot veghetetie fieretetíi mellíel B^mm$^ 
í eretet minket meg mikor eííenfegí volnánk Az f •Petcr % %n> 
Is ezent bízoníttia;Kz fi beáfeges írgalmafíaga forint v-
y onnan fifilt minket elő remenfegre* Mafodík erdei ő o-
k a,az Chriftuíhak engef telő aldozattí^kínek halálában <T^ *' 
az bfinnek meg holtunk,£el tamadsfaban pedig, az vy e- ^£ímn*g" 
letre fel tamattunk Jlarmadík az meg eleoenko f • lelek* 
ki által raeg tiltatunk az bfiubőUMert á mint á Chríftus ituma* 
Unit:Valaki víztől e$ leiektől vyonnan nem ifiletík* ne 
mehet be az lílennek orf agaban.Negiedf er,kfilfő e§kő~ 
%€ az ígcmelí az bíeeknek fiiuekben meg eleueníttetik 
tz fent Iclektfil>hoggifimSlczetteremczenJBrroI mem-uTprliu 
gh az fent Pecer*. Vyonnan §ölettetek5nem az halandó 
ha nem az halhatatlan magboUaz elo lílennek beSedc al
t a t Szép hafoníaioíXig vagíon pedig az tefti es lelki §üíe 

1 teskpzot* At í ink minekünk í z Ifién, Aníankazmcníei 
lerufalem az Aníafentegí haz.Az mag kíbol iölettetfinc 
az Eiiangeííom*Ennek eleuenítőíe es taplaloía az fent Ír 
lektk í által iulettettünkj hog vg teremtet allatok cs l i le 
.nekfiai IegiőnkA* 

. 1̂ * iZMmemü modgia magion a%j&jonnan . . 
vahlíüktefmk^ 

P* Az Chriftus erről á ÍJanofnal íg tanít: Az fel ahol ^ 
akaríá ftijiaílod az fiatiat de honnat írnom es hona men-
nien nem tudodílg vagíon minden az ki ffikttecíkasle 
lektul Szép haíonlatoííag ez, mellíel"tanít a 6/tefcknek 
titkos ereiéről az vyonanvalo füIesbe,Elofőr/l mikép

pen 



P7* ÁX TIÖMNAN T A I O 
pcn a fel ahol akarta fu, az az,mindcn helíeken faiadon 
megíen,fenki fitet meg nem foghattía,fem eleit ne vehc-
tiílg az Iften lelke, valahol es valamelí időbe az embert 
meg akaria fuallani,az az vyonnan föiní es meg eleueni 
tcni>fcnkt aj ö ereiének ellene nem alhat,Mafodf or á mi 
keppen á felet nem lathattiuk $emönke!,fem nem erthec 

' tiük honnat íöíőn,es meddig mennicn,hané* zugafat hal-
liuk es febeíegct erezzük;Ig á fjeteknek titkos czeleke-
detít az vyonnan fülesben nem lathattiuk, fem okoflag-
unkal meg nem foghattíuk»de raínd aj altat halliuk á f a-
uat,es erezzük magunkban az f.leieknek ereiet.Mert az 
mi Sí uúnkben lelki órómet ad, es az Iftent kiáltatna ve
lőnk kegíes Atíaknak lenni, hogi mindenkor az 6 atíaf 
4eretetíben batorfagos es níugodalmas leheffen az mi let 
kunk.Ez mellet az bűnt meg őli bennünk, es kioantattia 
velőnk az igaflágon Ha azért az felnek czudalatos ere-
detít,es nagí ereiét az emberi okoflág meg nem foghat-

. tia,fockal ínkab az Iílen titkos cjeiekedetinek az ember 
nek meg vytafaban vegére nem mehet, 
^ Tofflletefe a% vyowianvalo $ükma<{ 

emberben i 
F, Ez életben az vyonnan való íöíetes czak cl ktzdet 
es re§ ferínt vagíon, meliben mindennap ke! eppölní,es 

rhikp.%. aTra íg«ekezní,hogi az tőkelIeteíTegre íuthaflunk, mint 
*. Cnixt.*t a z íent Pal mondta: Meeg nem fogtam meg,de vgy fn-

tok,hog el vehettem. Mafutiseít bízoníttíaíJVIoír rel 
férint ertfmk,es vgy mint tökőr által homalíban nezönc 
ackoron pedig $ inról íinre.Mcrt á mint egiebfitís tanít 
MÍ minníaian diczofegrol díczőflegre valtoftatunk 
vg mint az Vrnak ielketul Innét vagion hogi az keref 

tíerT 



SZÜLETÉSBŐL, „^ 
tíen emberis nem mindenkor az vy reínek gííimőíczec 
teremti, hanem gíakorta az teftnek kíuanfagatís kcuetí 
de íímeg az vy lelek Ö benne fel eppíttetík, mint peídal » 
mk okaert,az meli vad fában íilid oitatík,gíakorta az tó ^ámT" 
uen vad fiatalok ifinek kí,de mind az által az fa Sílídnec 
neucftetíkjgVagon allapattia az vyonnaníőletetcm-
bemekís,leteckeiaz Iften tőrueníenek £oIgaI,tefteí pe
dig az bűnnek keSerítefeneMe mindaz által az lelki íü 
léteire nezue vy ember es Iftennek fia* 
K^ K$c<z$da\f{üfomm\ vyonnan! 
F. hz víonnan vaío §filetefnek ket rendi vagíon. Mert 
nemelliek meg vílagoffittatnak^ak az igafíagnak ertel Htht s 
mere nezuc,es ezek kozzfil fokán czak meg koftolííak 
az f.Ieleknek aiandekat,de meg nem ehetík,fem az által 
ne taplaltatnak az Srök életre, mint á Saul peldaía meg 
lelentí-Ez azért ideigten tart meg á haragnak edenibent 
u.Az valaítottakban pedig iduoíTeges, giokeres es meg 
maradandó az vyonnan való Stilétes. Hat czak ezek £ü-
lettetnck^yyonná, az meg gentelefre es az iduóíTegre ne 
zue,kíkbé noha az vyonan vaío §filetefnek ereié es gífi-
mőlcze ninczen mindenkor egíarant, mind az által az e 
16 gifikernek meg kel u bennek maradni, mint oda fel Hcbr.t. 
magíaraítuk az f. leieknek bennünk lakaíarol, 

/^: Hány vege vagon a^vyonnan vaío Hü 
ktcfnekl 

' V* Első vege Iftenre nez,hog íer.tfegben es igafTagbaít 
eíctenaz fi nenet díczíri fik, mint az §Jacab tanít: Vyon- u(éi u 
mn iultmínket,hog az 6 teremtet állatinak elfő fengei 
Iennenk,az az, Iften tíSteffegere iételtetnenk, es mint é 
gedelraes fiak,a$ mi kegíes Atianknak akaratnál kouet-



JIP* " A z A H I A S Z E N T I G I B A Z * 
íio&iMafodik'vegeazorok életnek meg nlereferenext 

iumk u melibec$ak azok mehetnek be* a kik ne ax vertöi? faanf 
s ? m < l Iftentfil iSiettetnek,mim 2 §*Peter bízoníttía: Vyonnari 

l i le minket el6 reméíegreaz a^olí oroc eletre*melf nec 
tekelletes meg adafat moftaa ez életben alhatatos reraen 
legakai bínuK 

AZ ANlASzENTEGI* 
hazbol ualo ki uetefrőL •. 

2^ - *5Mikeppen kelke0üki a%$wteshe%} 
xJCmnuf. ^* ^%4 ^ a z Coti nthasbelíeket feddi, bog fel fuaikot-

_ canak e$jneíirtanákf mikor & kőzottók amaz rettenetes' 
paraznaíag hallatcator* Ebez azért fíralommal kel kezde 
nMmez haro okaerr*Elő§6r ezen ke! firni, bog az mi fe 
ifinknek az Chriftufnak ueue gialaftatík,es az kereitíeil 
AníaSentegihaz karomlatratík^es az Iííen ígeíe gonoful 
bal €5 vífagí hitetlenek kő^oc Mafodtior fírafTuk aj mi a£ 
tiankfiat,á ki az vetek által í Ghríftns tagiaítu! azbíuek 
fűi el íakafratík,es miképpen az tagot* á melíre az fene-
eífikAedufink eíleéfikfegel vágnunk,'hog az egeti teft 
el ne vffenJgí effeíe^emelíneft ki vetefere oli nehezen 
roenn/5nfc,miutha lábunkat auagy kezünket kellene el 
vagnunk.HarmadtioríiraíTuk rxii magfíkati$>meg eímer-
uen az emberi-erorleníeger»es kóni6rogifink^hogi ntfnj 

•C^to^ket is efféle kefe rtetben az Iften ne haggion cfn&nk* 

-K: Klc2$dakatklk(vetnií 



„ . „ V A L Ö K I V E T É S B Ő L * VQf 

gcres vetekben eUkíbol azlfteneuees.zkereftifni hfc 
f tdi maf n n U U i e n volt az Corinthiisbeü parafa ,k i 1 
fi attia Feleieget bina vaia. ' " 

^ - /(A»M iwgzbtf hatalmok *%kjvetefré * 
F . SzPal ^ P » a n c z o n í % h o g a 2 ö - I e í k e u e i e F í t e r a -
ben az hmek ofiue giöíIíenek.Meí!íel af t iclcncf, hoá az 
k« vetés nem czak az tanítok hatalmában vagíon, hanem 
az ege* g,5lekezetnek ítéletiben.Noha azen aztaníto^ 
Vg mint vezérek, mongíak ki az fententíat, mind az al
tat az ege* Aníafentegíhaznak egertelnie eseg akarat, 
tia kiaantarik, 5 ****<«• 

Kt Ki^dantuebenkdkivetnU 
Et - c

A z I e ff C h ^ ^ "euefcen, meli ket dologk al, 
fclo§or,az u neuenek fegitfegfil va!o híuafaban. MafocL 
for.hog « . t e le t az u igeíe Serint légien. Hat az P 3 p n 3 c 
atka, a ki az Chriftus neucbcn es az S beSede ierinr nem 
iefen,czak heíabin valo,esfemmí ereié nínczen az íftea 
nek előtte* 

K^ Kicsoda crtkud kelhjvetni!, 
VJ . ^ 5 I c n ] s ChriftuHiak hatalmánál, melííet adót az 5 
Anwtereg. hazának ez ket ígéretben. Elfő* Valahol ket-' 
tcn auag hárman ofuegíófnek az en nenemben, ot va-
g«ok u kozo£t6k+Mífodík.Az kiknek feönóket meg kŐ M«íU*> 
titek cs meg rartíatok, megh leinek tartatuan az eghek-

K^ Houa kivetni es \inec ke! adni! 
F . Az Sátánnak* Háromképpen adattatnak pedig az 
emberek az Sátánnak, Eí oiőr az haragnak edeni adattat ** r # * 

nak 
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f»# • ' ÁJB AKI"ASZI#NTEO* 
Mphfm i ~"2k a z n»eg"v*itafra c$ meg kemcní tefrcMcrt az Satan-

hatalmas az engedetlen fiakban* Maíbdfornémelliek* 
mint i kik az gíulekezetboi ki vettetnck»az giőtrelem-

%£$riM4« **£« az telinek faníargatafara adattatnak, hog. az Sarán 
5ket kefergeííe iíuekbeaz bönnek ereíeuel* es az kfilfo 
gtalazattal* Harmadior adattatnak az híoekísaz Satan 

hh ». Uczthtn probaIafra?e s biteknek gíakorlafara* mint i loh 
IMCJX* peldaia meg telend* Az ChrííluOs afe mongía az tani tusi 

níoknakí Meg kert titeket az Satan* hog meg Toftallíon 
titeket* 

E^ Hány vege v ágion a%kivetefitek£ 
F. Eífo az teftnek veiedelmchog ez által az kfilfo emü 
ber rontaíTek,es az belío eppíteflek.Mert az Itttn az gía* 
lazacnak általa terít nemelí-íeket ö -hozzaía, mint az Da~ ' 

ffalm ns ui& niongíaílo Vram énnekem, f>og engemet meg alaf . 
taI>hog meg tanulnám az te ígaflagídac Mafodík* Hogy 
ennek lelke meg tartaffek az Vr leíufnak napiarai Kettő 
pedig az Chríftus napía.Eggik az kegíelenek napa, mi 
kor az bonból fel eppít fjeikének es igeiének altala.Ma 
fik az ítéletnek napía, mikor az meg tért bunofoket íob 

1# Timiut ^eI<^ allattía,es az ő bonokról foha meg nem emlékezik*.' 
Harmadík.SjentPalaítparanczoIHaazTímotheufnak, 
bog az kik nücran vetkeznek,mindenek élőt megfeggíe 
hogy az tőbínekís felelme légien• ' 

f\* Ha iüienfihitechiki a^Jjünbfőketmeg 
terítem nem keik hm a^feiedelemnek a%para%* 

nakat megbüntetni* 
F* S;JPaí ezzel azpolgarf tőruent es az bfintetefi: el ne 

^ romiadé af t kel meg godplní kiknek tegk ez intette I t . 
azért-
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azért nem az feíedelmeket iolntn,hanem az erotlekot 
feget es az tanítokat5kíknek kezekben az Iften fegíuerc 
nem adot> hogí az gonof okac büntethetnek, hanem az fi 
lelkí fegyverek az ige»aiellíe! az bűnben el merőiteket* 
míg meg nem térnek* meg őlík, es vgía azonnal az meg 
terceket meg eleoenítík^Míkor pedig aj feíedelmeknek 
f ol,aft raongiajtogí nem heaban vifeiík azfegiuert*ha~ 
nem hogazíoknak oltaImara,az gono§oknak rettente
iére légiének. Az Moíefnelís alt paranczoilia* hogy ne tymamj* 
kedoezzenek,es ne koniorfiílíenekjhanem aj gonof £ ki 
gí QmhIIíafy4 az. nep kozzöL 

K^ tPsdit kel c^ck^edma^ \iatko%tackaU 
F* Ezek ket redbelíek. Nemellíek az ofíor által rnegh 
kemeníednek5es az bűnből ki nem tudnak terní,mínt aj i.rá».*.4 
fJPal ideiében voltanak,azHymenarnses az Alexander* Mdttkin* 
Az Chrííloíls erről mongía:A ki az Ecdefiat nem akar-
ia halgatníj vg tarczad mint az pogat* Nemellíek pedig 
aj lelki oflor által meg íaginlnak es meg keferednek kic 
kel ídeíglé eggífit fe.tn kel en5nk,á mint §.Pai tanít Jiogí %9 Tejf4?. 
meg pírollíanakjde mind az által nem kel vg tartanunk 
mínt.ellenfegínket5hanem ínezfik fiket3míntatíankfiaítí 
Ebbe azért koóetnfink kel á !• Pált* ki az Gorinthusbeli %.c$rmm« 
paráznát be fogatta az híueknek taríaíagokban*- raelíiet 
f fikfeg czelekední ímez három okaert* Elío az Ifiének 
pe2daía,kt aj meg terőbfinofőfcet hojza fogadgia> íot as: 
lílennek Angíaííís őrölnek eg bönos embernek meg te 
xeíen,es az Chríílus af t ielenti* hog ifit ez-világra az bü-
rioíoket híni az pscnítentíara. Ebben azért illik kóuet- ***/.*.• -
lífinkazrnimenníeiAtfankuakkegíefreget.Mafodikej 
frogt zz'tni el €Íú attíankfia, az feletteb való bánatnak V 
mutn meg ne emcfteíTek es ketfegben ne eíTektHarma*. 
•-• ~ - ' " - X ' d ík . 
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madtk«Meg'gondotUuk â  mi erotteníeg&nketisimínt ff* 

Cddt4$ 6. Paí mongíaí Az ki al* raeg laiTa,, hog el ne eíTek, Az hí. 
uefcnek azért: lep tanuíagotad ez ígekbenJia az ember 
valami vetekben tala!tatik,az kik lelkiek vattok,feI ep~ 
piczecek §ílí dfegnek lelkeueUmeg gondol(ian»hog te-is 
meg ne keíerteílel, 

A Z TANÍTÓKRÓL. 

F+ IftentölrMeltetetffemelf^az igenek igazan való hir * 
deteferees az Sent légieknek oltogatafara. 

hctsa^egiénndklitam 
F* Elío kíilombfeget tef en az hiuatalnak modgí a*Mett 
az ApoílolokiemeHferihtazGhríftuftuIvalafcattaket 
boczattattak az Euangeljomnakhirdetefere* De az e-
gieb tanítok éberek által hiuattatnak+Ezokaert i £*Pal a| 
'fihíuatailíanak meltoíagat hirdeti fok helien, mikor aft 
mongía^hog nem az emberekt5t*hanem az •IftentüÚe&'aj ' 

' íefus"Chri (luftul rendeltetet az kouetfegre* Mafodík va 
•A*m*. g{onaz'túdomannaktokelIéceíTegeben^Mertaj Apofto 

lofc noha az.életnek rendiben,eíendok voltanac mind a; 
által az tudomanban az Iften telke altat* vgy meg erőffL 
{ettenek,hog abbanfémtan: nem teuelieghettenek* De 

az 
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uz tgícbredbelí tanítok, mi hete az igenek igaz értelme 7*45 ^ 
tuleitanoznak, ottan teoelíegnek* Azokaert az kerei-
lka cmbernec nem femekul,hanem az íften ígdetui kel 
mindenkor figgení* Harmadik vagion aznniuím való 

hatalomban: jMcrt az Apoftoloknak iab^dfag adattatot 
az tani tálra fannden bélieken* Az egíeb tanítóknak pe
dig ío rend tártainak okaertthatart iaboc az Iíien? bogi 
ki ki az u búzásában araflon«Ezert paranczoIlíaaz$«Pal 
azTitufnak, bogi varaíbnkent rendelííen tanítókat* Thmu 
I\* Hány dologban beleejteti ax iras a%ta* -

nitohiac tippeket $ 
F* Kettőben* Az efío rendben az írás azokat fanilalfia 
elő^az rnelüek néznek az tudomanra* Maiik rendben as
zókat fogtállá be,i melliek tartoznak az ío erkolczre*a-
uag az életnek :ekeIletcfTegere,Mert az tudoman mellet 
kiuantatik,hcgí az tanítok fouetnekekesio példa adok 
légiének az kőflegnek,mint §.Pal paranczolHa az Tini t Tíwmt* 
nak es az Timotheufnak^hog az ío cselekedetekben tfi- **T**»#.4 
korul es például adgiak ónon magokat* 
j ^ * Ham dolgothuan aJSentTala^ttida* . 

maiiban % 
F* Harmat- Elfő, bog az tanító es az or allo tudós íegíe 
az az, valamire raaft canítai magais ercze» es az ient íraf 
hol meg tndgía croffíreni. Nem kel az igaz tanítónak ín 
gadozonakrketelkedonek es valtozandonak lenni az tn *• Jlmut 
áomanban. Az SJPalís feddi azokat,! kik haSontalan dol- * 'l m9t^ 
gokbi torík feíeket^es fi magok lem ertík míroí Solanak * . 
Az tudomaní azért öli le^íenjmelfíel eppitteíTek az era-
ber az hicbenes az feretedben.Mafodík es* bog az ígaf-

X % fagnak 
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4 n i k i g e i é t tudgta ío móddal hafogatni,a$:iraíokac fuf 
ionnal rnagiarazní,es eggiketaz maikkal oíue bekeltet 
ni. Harmadik, hog az ellenkező .tridamam oknak meg 
mozefere alkolmatoslégien, es azoknak iátokat be dug 
l i a crósbizonfcgockal,az kik valami teueligo értelmet 
hirdctncnck,esmindcn tanitafanak vege ez légien, hog 
az emberek epp&Uienek az hitben es áz femedben-
K. Az igagjtamtok mindenkor eppüktre <va 

h tudomant hirdetneh l 
F* Sz+Pal afit mongía, hog az fundamentomon, nemeU 

-vC*to* líekaraníat,ez&ílotesdrágakóoeketeppítenek, azaz, 
* hirdetnek igaz es íduóíTeges tudómat, jnelhet az Damd 

het§er megprobaltatot ezüftnek neuez,Neraelltek pe-
dí2fat,§enatespozdoriateppíttenektmeUienkel ertem. 
az igaz tudomani éllé való velekedefeket De nand eze
ket az töz proballía meg,es az ki pozdoriat eppitet murt 
lcaíabankart Val,űmaga pedig meg tartatik,a$ az, megh 
drígtetik az eletre,de az ifif altal,meli nem egieb, hanem 
a;leleknek íteletí,auag ajS-Ieleknek vilagoflto er«e*ESt 
pzdis tuzhőz hafonlittia ket okaert.EloSor az emefto e 
róertikí nek tiStí ez, hog az embernek elmeiében mindé 
hamis vélekedett meg eroeSSeruMafodfior az vilagofitaf 
ert-Mert az tudatlanfagnak fetetfegebol ki hozza az em
bert aziduozitő víiagoíTagnak efmeretíre- Aztamtaf-
ban azért kíuantatík az totczefegnek es az meg íelenef-
nek lelke,melí az Iítennek kioaltkeppen való aiandeka* 

K. A&íudomany melle hány dolog hjuan-
tátiké 

iXorint* p E í s o azhí&feamínt f tPaI tanít? Az Sáfárban kíuaru 
tatík 
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£attk3liog ki hinnék talaluffekjmeli ebben alfhog i tanít 
to aj Iftenek tíiteíTegere rs az híueknek epp&letire ígk 
kezzek mindenkor* Mafodik az forgalmatofiag, hogy 
minden munkát es faotfigot kel légien fei vení az lfté £f*ifr 
ncK "tií te{Tegeert>es az híueknek ídnoílegekcrt* Kz Efií 

. afnal azért jaztuniaes béres tanítókat így feddi i Azen 
népemnek 6r aloi, minniaian vakok, mi nníaían tudatla-
nok^nenia tbzkjzq kik nemvgadhatnak,reftek cs icinnía 
takjEzert paranczollí a á fencpal a Tímotheufnakt' hogy *• Tltno+ 
az 5 hinne leuo aíandekot felgerief £e> meli lefe az írás- *•?******• 
ink forgátafaual es az tanitafnak iorgalmatoflagauali' 
Mert az ío pafeörnak mint f* Pal mafutís paranczollíaid jff^í0: 

íel es nappal vígíazní kei a; ragadozó fatkafbk el&Har '"'" , 
madík az batoríág»es az f olasban való mereíTegs bog fc-

•\ embereknek kedeteert* fe felelemertiaz Iften űStefTege- GáUt4$t* 
1 .nek aruloia ne légien mint §*Pal mongia;Hckedígten ha 

az embereknek kedueskettem volna>femmíkeppcn az - . • 
Chriftuíhakfolgaia nem volnék. Erre pedig az i* Palii*8 s # • 
magat'hozza pelda'nl,ki az Nero CzaiarnakélottCt az 

- Chrífhis tudomaníarol bízonfagot tót nag batorfaggal* 
•Ezpedíg-kirekefiti amaz feles vakmeroíeget es az felel 

" meffegetJNfegíedikazfíHdfeg, kíroi'iJPal íg taníts hogi 
az Vr iolgaíanak kegíefnek, es az tanítafra kelmék kef-
lení9es Sílídfeggel oktatni kelazeilentartokat, hogy ha . 
valamiképpen az Iften 5 nekíek pxnítentíat ad» hog az 
• ördögnek toriból fel ftrkenníenek* 
K^ Sgimlb io indulattal btrdetüp minniaian 

a Tanítok as^ Ifennek igeiét i • 
F* Szét Pal vg tanít, hog nemeili ek azChriftuft W ^ * f t % . i . 

' tik írrígífegbol es yif alkodasbol nem tif tan> az az,ne ío 
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ígíekezetíel es indulactal,ncm az Iftcn díczofege U « %x 
híueknek epp&Ieteket kerefuen,hane az fi magoc ü%ttU 
fcgct atsag haf nat:Nemellíek pedig prxdí callíak ío aka~ 

a&tf&** r a t ko l e s éerctcdb6l,meg bocsfiloen az tudomant es az 1 
(lenek kouet(eget. Noha azért kulombőzó az ígiekeze t 
cs az első & magában feddendo^raínd az által ezzelis az I 
ffcen or§aga eppittetik* Ezért mogía az Chriftofis: Az í -
ras tudok Mofes iekíben filnek? az mit mondanak megh 
czclekedgietek*de az fi eleteket ne koueííetek.A^ tanító 

'" • mk azért festet erkőlczeert>az Iílcnnek drága igán ne' 
kel meg vtalnn 
/Q di{ tanitoknac külfó clctekhen mimmü io-

gagotkitian a^fS+TaH 
ttmS* ^ ^§7 fomraaban *$• Paivg ianít.hogí áPafpokneft / ; 
Timi** aoag az vigyázónak, es az 6r állónak fegyhetetlenríek 4: 

' kel lenní^vg mint Iften fafaranak, es á mint vgian ottan 
raagtarazza3ío viteíTeget kel vitezkední5meg tartoan %% 
hitet es az í o lelW efmeretet.Ez pedig hány dologban zU 
líon rendel elo Samllía. Eiso hog eg felefegnek ferse le-
gíen,az az,foglal!ía önön magát tiíta hazaflagba es min* 
den fertelmes ele£et**£o£ meg annak gianofíagatís el taoo 

. f taffa^hog az Iílcnnek ígeíe meg ne karomlattaíTek* Ma« 
fodior ez melle kíüannía»hog hazanepetis ío! igazgafö* 
cs engedelmes fiai legt enek,kík Iíleni felelembe es fesií -
lekben neueltefíenek fcL-Mert zh ie!entí»hog aki az fi. f* 
iat hazanepet nem ttidgía bírnís az Iftennek hazára in-
kab nem ví félhet gondot»mínt az Eli Papnak peldaíabol 
is'megbizonittatik^HarmadSor a£e paranczollia, hogy 
z% kíufil valoktul ío bízoníaga legíe^az az^mindentk* 
nck dótte ío híre néne es tíf tcíTege Icgt^hogy tökeik* 



t€% életinek általa, meeg az hitetlenek-ís índítadanak az 
Eaaegelíomnak vetekre* 111 L.lozan cíecfi Iegíeo>cs zz 
mertekleteflegnek k6uetpie>mind i s ereiben f-mind kU 

• tialtkeppé az italban,es i mint mongía, nem kei bor mel 
let muitttozonak,íöckal inkab rétegeinek lenni* Mert i 
ref egfeg az embernek elmeiét minden do!ogra>es kínait 
keppen az tanufagra alkolmatfanna ttih V* Ne légien i 
tanító magának kelllo,az az, ne erese á maga felől keue 
líen,ne czak ait íauallía á mit ő ert* hanem egíebekbenís 
az lilének aíandekat rímeríees bőczállíe^azígaflagnac 
éromeft engedgíen,es az 5 bolod értelméhez vakmerő
képpen es lelki efmeretí ellen, fel fualkodot elméből, ne 
raga£kodgíek,raerc aj keuelíeg mindé teoelígeínek kot 

^ feíe* VLHaragas ne légien,az az* kegícs es Sílíd erkől-
.s c&5 Iegíen,kí íokat t&rhefíen,es minden kícjín bantafere 
..'inodnekálfelne geríedgíen azbo£§ua!laftiakfizciere> 

hanem haragíat meg mertekeUte es meg biría, mert ha
rag tartásból az Iftennek tíSteíTege, lelk&nk elmered, es 
felebarátunk igen meg bantattk/Touabba az lílen diczo 
lege mellet való harag, minden tanítókban kitiantatík* 

' miképpen az Mofeinek, az Iliiéinek es az Chriftufnak 
peldaíabol meg íelentetifc* V1L Verekedő ne légien, az 
az,katomhoz illendő termeieífi>feníegeí6 es harcjosne 
Iegícn,kezeueí,öftofc vonafanal es fegínerrel igazat ne 
vegíen»haném tőruen §érint oltalmazza magát az bof ti~ 

- - (k^ ellen, fokát pedig Iftennek itiletireishalaMoTu 
Vi l i* Vndok níerefegnek kiuano'a ne kgíen,azfoftien 
Teget az telhetetlenfeget,es rendi ellen való kereskedeft 
el tauofitaflbn, es az Iftennek igeiét kalmafagraeshafa-
nak töltefere ne fordícza* Vfnraual es álnok mefterfeg- . 
gel aurhaiat ne íaporicza,bane azzal meg elegedgyek 
•" ' " - • X 4 ** 
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az mít Iften neki ad, naponként való tapialaíara,f5fceppe 
pedig az níerefegnek okaert az ígafíagot el ne níeliíe es: 

E^dbW ne títkoHia,es az fi hafat Iftencae ne czínallia* Ezért mo-
% gia az Iften az ProphetanaI:IayazIfracípaitorinak az 

* B kik finon magokat legeltettek, maga az paítoroknak az 
Hmnmió n | a j a t fc€nene legeltetni. Példa erre az Mofes* az Sámuel 
^JJT*™* €S a z ^€íl t ^a l>^ ̂  bizonfagot tefnek magok felöl* hogy 

w**° fenkinek fem 6kret,fem iamarat/em araníat?íem ezőfíít 
fem ruhaíat nem kíiiantak5es az lften hazában ío lelki es 
mérettel forgottanac5nem az fi hafnokat, hanem az lile 
eek tiStefíegetkerefuen* IX* Gazdálkodó légien, es-az 
toaeuenieket, főképpen az kik az hitnek vallafaert fian-
kíuetesben özettetnek,be fogadgía, es az leteknek min-

Mtk*%$ denbenSolgalHon. Mafutís érről az§*-palülíenigeckel • 
tanít: Az gazdalkodafrol el ne feletkezsíek. Mert ez iU J 
ml nemellíek,nem tuduan, Ángíaíokat fogattanak hei • (^ 
X*Az kegíeííegntk kouctoielegíen^Silíd, egedelmeses 
alázatos erkölcsénél aztudoniant meg b6czfiíteíTe?es az 

%*Timm> gfengeknek Síneket feletteb való kcmefegeuel el ne ide 
genícze,hanem mint az kegíes Attia,vgy oktaíTa es feni 
cse az halgatokat* XI* Igaz légien* es femmít toruen el-. 
len ne czelefcedgiecjes mindenek az mi one megadgia . 
míndennec haf nara, fenkinek karara ne igíekezzek; •' 
XILSzent legíen5az azjftennek diczofíégere. es az hí*" 
tieknek eppfiletírc minden életit fabiaesrendellie. Ti
zenharmadik* Ez világi dolgokb| fi magát ne egíeliczc 
hanem (czak annak kedueskedgiek az kitol rendeltetet 

%tTim$.% a% vítczkedefre5 mint az f.Pal mongííf, hog az Demas fi
iét cl hattá « ez íeíen való világot ínkab f érette J t azért 
fciuantatfk»hog az tanító fi magát meg tagadgía5:es vahu " 
mi 13 hiöatalbanfitet meg k«Ie!né,hwn faidgiacs fel ve 

t«en 

:r>»y 7 



tien az u kere&ít as Chríftuft k6uefle>liog az f am adás
kor hiu Solganak talaltaíTck* ^ * 
/\f ' tffylkrt akaria a^Ijhn giarh mihmk fc * 
dtallegdtetma^ü Ámafimtegtha^at i ^' ^ 

((í#í-P* Előfiőr tbbm az Iften emberekhez való nagy ficrcl-
meí ielentí meg,mikor erötelen embereket ad>hog â  hí " * --' 
ueket. Iften kepeben az igenek általa taníczak,es a; oroc , • 
életnek vtara ígazgafTak* Maíbdíorazalazatoflagraes 
engedelraeflegre f oktattía az híueket? mikor az fi leiki 
hazának eppfiletíre az halandó embereket vefs fel, es as #/ 
teftnec ítéleti ellen czelekedík az iduőzítesb&HarmaA. * ' ... 
f or?az cggícflegnefc cs S érttetnek kotelít eroíR&míkor 

^ . az emberek kőazöí valait, az kítfil egyebek tanítaflk-

^ ; 'J\* éMiml'tanodnak a%hprefitienhalgatoI^ *' ̂  
agjanitonac i z: '"" , 

. F* Azf.Pal th kíualtkeppenjiegy dologban foglallía *. •• ^ 
be«Elfo az boczölet Mafik az engedelem. Harmadik az t t f* 
k6nni6rges*NcgiedikaztapIalas# / • } '^j 
^ ^Vliifffm unita^ti^thtroH * 
P* Szent Pal íz tanítókról ketkeppen f ol. Eíoior finon iXmnt.§> 
magokban godollíak meg?a meníere cserép edeniek* es " f 
gíarío eraberek?kík. íz igenek lelket nem adhatnak, ha- ,-/; 

• nem 5 magokra nezue haf ontalan Solgtk* Erroi mogla* ''. w 
en plántáltam. Apolló 6t6zgette5de ferami az plántáló*^ * " 
femmí az otozgeto* hanem Iftene az ero,az.ki az neuekc *; 

• _ - deft adgtá>meliben az tanítokís intetnek az alázat oflag-* ? • > 
i%%%%• halgatökis taníttatnak* bog az dí czőííeget nem az . • ^ 

' fmbernekjhanec^^ . 
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MifodSoraz§,Pi{gondollíamegaz tanítókat azIftcn- •• 
nck hiuatalHara nezoe* es igí tanít: Vg boczfiUien min
ket az f mfaer,mínt Chrifluíhak Solgaít^es az Iften titkai
nak fafarit*Ezek anakokaert olí drága ef koz6k9kíknek • 
fiolgaíattíok által aíandekozza Iften az hitet minden va- -
Mcottaknak* Ezekről mongía azfChríftöfis i Az ki tícc«» -
ker veffen engemet veSen* es a$t a ki egemet el bpczatoc 
A kí pedig titeket meg vtal»engemei vtal meg* Sz.Paüs 
zSz erófflti:Az kik ío! íarnak d előttetek* az igében es az 
todoraanban jmunkaikoduaiijkctfele tíf teffegre meitok* 

J^ ^Mtbcn ald^mgddmLji 
F. Hog i mit az tanírok az Vrnak £ aíabol mondanak 
az hiaek annak vg engegíenek* mtntazifte beiedenec 
ts u tölök mind az oktataft,roind az feddeft ío neuen vet jf 

Sem. i* g^k,es minden eleteket az Iftepnek ígeíe Sérint rendel ^ 
Iíek;Errol mogia a fcPal: Engedgíetek az ti hadnagítok 
nak;Mert fik vigíaznak az ti lelketekért, vg mint f aroot 
adádok>hog örömmel czelekegíek aft> es nem ni6gne» 
miért hogí ez tinektek nem haínos* 

^ f Jtykölkpdttch a%tanitoc ax hiuek 
»nm*tA kmórgefmdküli 
Efbefeis óf* ^ 2 f Pa! az kereftíeneket mind fogíagaban f-raínd 
€®Ifm^ mhzdíz^hm gíakorta iiití,hog fi érette kőníorogíenck 

bog az Iften fitet az orofillnak Saiabol meg iabadfczaji 
• aj igenek kapufát meg nifla,esadaffek fi neki befed £aia * 

nac meg nitafara,ho'g az íget míndenfit batorfaggal hír* 
detefle* Mert az Iften az népnek halaadatlaníagaert a-
óig el^íedegetí az tanítókat es ío tanacz adókat* aoagy 
p^díg fiket meeg sz ío ígi ekezetbenísgíakorta meg pr -
*pfitat«atEaokacrt á mínc Chríflus t a n i az aratafiak V* 



t anak kel kőniőrgení>hogaz aratokat lei fafígalfía az *-
ratafra, 
/Q Tarto^mUahiucc a^jariitéxaí táplálni I • 
F. Sz, Pal aft paranc3oIIia>hog az ki tmhmík az ige
nek aItala»mindeníauaiboI referegien annaká híiuH%**.Cdldt4S$* 
nittark* Ennek pedig az iras eg nthaní okait f amlalíia c-
lo.Elfó,á mint sz Chríftastanít, á_munkas melto az 5 be 
rircmellíet á £Paí hafonlatoflagalismeg erofllc: Kiczo Mdft^x 
di vitézkedik az Snon koltfegeuel? Kicsoda plántál f ő - s r , m / t ^ 
lot es az gífimoíczebof nem ef ík r Kíczoii legeltet nía 
iat es annak az teíeuel.neel* Maíbdíor az írás croííicí eíc 
hafonlatoíTagalís* Mert az Moíes toraeniefaenís meg va-

, gío iruarBe ne kösd aj níomtato ökörnek Saíat*Ajert ha fi^-* 
,az Ifte íli cgieneffeget kiuan, hog .megás oktalS állattólf* Tllwl## 

. e vonnia meg éber az fi eletet es futaimat* bízoxiíars hzt 
fockal meltob bog a,.j lelki paitoxok tífteíleges keníerel 
taplaltafTanakJrlaraiadik erSfleget vcSen á iPai az taní
tok mftkaíanak drága haínabol) kik lelkieket esorocke 
meg maradandó íokac adnak* Azért nem igen mg futa-
lom, ha ok teftí taplalafokra való íokat es el muíado haí-
nokat veinek az halgatoktul*Negied£er, Az híuek meg 
ielentík ezz el Iftenhez való egedeltneflegeket,haíaada-
fokat es az igenek boczöfetít* Mert az Vrtul rendeltet
ett bog azjkí az Eaangelíomot tantttia, az Eaangeliom-
botellien«Otöd£or int az irts erre minden embereket az 
kouetkozendó Íutatommalis+Mert az Iften az Irgalmat* 
íagot ez eíetbenís- meg atandekozza, mint á Sareptabe ] 
\i *66oníallatnak peldaía meg i elemi* Az igazaknak fel 
tamadEafabanis el nem Ytítt íuralmat? i ki as őueínck eg 
pohár hideg vizet ad az fi neueben .̂ .,;, 
- ' • -" "' "" Míert * * ••': 



I$$* . Az TA'K n'otiípu 

njomtccmgun adgiatoc* A^ent Tátit pétiig ke** 
Zj munkftiaual táplálta magát iK 

P* Azelíorcczazfeteletf hogiazChrííhisaztiSteflc-
' ges iouedelmet nem tuti a megihanem az fofuenfegeces 

az ígeaeí való kcreskedefl^cs kíoaítkeppe crtí az gíogí- . 
tafnak aiandekat,melHel a Chríílos okét fel eppittotc v t 
la*E§t & nektek nem kompolarfagraatta,hane az ígcncc 

-a ,- cr6íTegere>ts bizonfagararEfic iclcnti meg az §. peter rau 
0I#« * kor az Simon Mágus kerefere t§t feleli; Tied légien az 

pens aj te ve§edelmedre* Azért az.kík munkai ok ferint 
valoíouedelmet veineMngien tanitanak«De az kik he«*% 
rekes czak haííokatliízíallíak^bereíek^esazlílentíitef^ 
ícgenek araloí* Az mafodíkra peníg af t kel fe!elni>hogy^ 

». Tejfdh. az SJPal peldaía kínáltképpen való es nem mindenekre í 1 
*AB®r %® Kk JBSds pedig nem azerc czelekette? mint ha erre való 
.iCmnt** íabadfaga nem lotvolna^ hanem hog az hamis tanítok* 

riak Saíokat be cjogna.hog utet ne karomlanak, mint h l 
az Eaangeliomot hafa kedueert hírdetne^es rgiebeknek 
is peldat adna az cif teileges munkának koueteíere; Az 
tob tanítóknak pedí^ níncz anní afandekok,hog mind á 

•kettőre elegek Ieheflenek,íotazS< Pal paranc$oÍIia*hog * 
az tanítok ez világi dologban magokat ne elegíczek, ha * 

j nem az Vrnak dolgában légiének foglalatofíak minden 
híofeggcIesforgalmatoflaggaL • 

M J£Í 



AZ T6RVENRŐJL ^ 
F. El&fi6r kozonfegeskeppe íegzí az oktató es ígazga 
to tudomanc, mcliben az Ifíennek vtaí meg íelentecnefc 
az íduoílegre es az cíetnek rcndclcíere,rnínt az £• Dauíd ppjW r; 
mk mondáikban vetetik: Bódog ember az ki eíel es nap 
pil az Vrnak toruenieben eImeikedifc.Mafbd$or íedjí á 
Moíefhek es az Prophetaknak trafókat* mínt mikor az 
Chriftus aft mongiai Nemde meg vagíone íroa az ti tor hannis ti 
uentekbe* En mondottamílflenek vattok* Harraadiőr ?film§ 12, 
vetetik á Mofeftfil adattatot kölfo rendtarafokert* mel-
liek az iouendo Mef fíafl: peldait3k?mínt §* Fal tanít* Az , 
toruenben az ifiuendo foknak arníekí voltának. Negte-
dík az erkőlcznek t6raenie3 meliben az ío parancsolta-' 
Tíks az gonoz tütatík. 

F* Iftennek igeie>meliben azoknak az kik tofcelleteíle 
engednek; igir eletet? az engedetleneket pedig atockal 
Ceníegetí* 

f\t Jgiikfege autóment tanítani'a^Ania-
fientegihagban $ • 

R Az Euangelíom az toruent nem rontía? fianem á 
mint fJPaitaniti az bit által az toruet erőffittíűk* kinek % ^ w ^ 
cl rontaíara nem íőt az Chrifhis>hanem ínkab be toltefe- ^ ^ 
remiképpen az fent Mathenatísaz toruennek lelki er- ^mdn^ 
telmet magíarazza* Az Bűnnek efmeretí pedig melí az caUtéU j , 
toruenbol vagíon5Sukfeges az embernek mindé életiben 
hogy m^g efmeruen crőtl«iíeget> azChriftusbankere-

fie 



§j5* Az TSUVSNXŐE; 
ffe aj íduollegetjkihes'minekünk vezérlő meftcrSnk a | 
tőrueni* 

zurá %t. ^ ^Mkftparam^pllk hat ax^ChriUm a^ 
dpojtohknúh hog elmemen a^Euangdiomot 

. hirdeffeki 
f , Az tanítóknak kn tiétek vagíon az igenek hírdett-
&ben,Eggik vg mint keiitó es elől íaro, mellíel meg mii 
tatnak az embernek halálos betegíeget* Mafíkaz giogi-
tas>es az Ménhez való meg teres az iduozitő kegyelem
nek altala,meli az tanítafnak vtolfo es fu vege- Mint az 
oruoíhafc ígíekezetí az gi ogiuIas9de aít addig nem vihe 
tó veghez,míg né az febet meg ti£tittia,es az vtan az gío 

• gíto írrel kőtí;Ig az tanítóknak kínáltképpen valotíf- ^ 
tek az lelki gíogíuías es az bűnnéc boczanattía*de ennec^ ' 
előtte iukfeg az bűnt efmerní aztoruenboU heg az ele-
oenítő kegíelmet tüdgíuk kiuanni. Az Chriftus azért 
fioluan az Ápofloloknak fu tíSrekrol a§t ki- nem TekeSti% 
az mellíel vg mint keiittetnek az éberek az lelki orao-
íagnak be vetelere*ESt bizonittia á §. Pal tanítaíanak ren 
dí,kí előior az emberek eleiben az tőruent t£kor£l veti 
es meg bizonittía,hog termedet ierínt mindenec haragé 
nak fkí5az vran as Chriftusban való kegyelemmel őket 
biztattía* 

Ĵ « ^MmeppCii kel érteni ahol a%$ mongya a^ 
mnkm Qofijíuséogi'a^tommy esa^Prophetaclano-
%. Ti,*-* i ^ *wlttMac*Ali* Valis *vgy tanihhogy a%Jga%* 

nac nem veáetct a^ törucny l 



A 2f TŐiLV ÉNRŐL. #& 
pé Az elíot nemelf íec ereik az arniekokro!* melfíek az 
Chriftusban mtg döntenek* De az derek felelet ez>hogy 
tanít az toruennek czellíara.fVIeFt az M'ofes esaz Prophc 
tak tanítafanak vege az Chrífrus, kit az kereitelo Ianos 
vyal mnutot, es bízonfagot tbt arroIf hog az ígiretek" ü *&manM. 
benne teilíefettenek be>mínt £,PaIís tanít ez ígeckeí í Az 
tómennek vege az Chriftus mindé hioonec ígafögara* 
Ezzel azért nem rontatík*hanem be tellíeíédetnek bízó 
níttatík az torueni, Az mafbdíkat kel érteni nem az tor-
uen ierínt való engede!emro!>hanem aj atokrol^melítul R^mm^' 
az híueket az Chriftos meg mentette* es á mint raafutís 
tmiuzz- meg igazultak az tőroení alat nínczenek, az az* 
meg iabadtiltanak az toraennek karhoitato ereíetöí* es 

' ioiftiar az kegielem alat vadnak«Mert a Chriftus az tor
ven ala vettetet,hog az kik toraen alat voltának meg fa 
indítana. Aj mi pedig nez az fiúi engedeÍemre5iiioílaaís 
az torueni az mi eletünknek vezére* 
/ £ • ' • Lehetfegeffe a% t'órueny i £*'*'*'s' 
F* Sz*Pale$az Dauíd aSt bísoníttiak, hogaztorueri-
nek czelekedetíbol eg tefl: fena í gazittatik meg. Az tor-
iieíiazért az tefl: altat'erőtlenné leien? az az, nem ad hat 
eletet az mi :eröt!enfeg5rikert» Volna pedig az toraen 
be elet es igaílag?ha az ember tőkeifeteífen engedhetne* 
mint aztőruennek ígíretíbenís- meg•'vagíöri: Ha tztket 
czelekeded elfL Ai/PalíseSterofllti: Nemaztoruenek . 
halgatoi, hanem czelekedőí igazíttatnak nícg.Nezuen frjm t|€l 
peníg az embernek romfot termeimre, mindenekben í-
gaz leien az Dauídnak mó'ndaía; VYam5ha az mi álnok-
faginkra iamot tarta£,kíczoda alhat meg te előtted ? Ha.' 
23 torueni azemberí erőre ntzm lehetetlen* 

• Mim',: 



t Mf i. ^ ÍJ\ Míerí mongta hat a fi* Talhogy a%tor~ 
uenbch igajjagferintfegjhetetlm 

•- . , K Aztorucnnckígaffagakctto^Eggikkfilsoes cffe-
rint valo>az embereknek előtte* raelíre nezue az Danid 
íbk helíen koniorogaz Iftennek,hog fitet meg íttllíe az 

&fr a*. § igaíTaga ferint. A í.Iobis erroí mongta; Az te páran-
czolatídtui el nem tauo$tam,cs fellíeb meg őriztem a te-
faiadnak befedít» hog nem mint paranezoleatot enneke,-

\ > - melliel aSt íelentf*Iiog tokelletesb volt,hog nem mint é 
világ kíiianta volna az kulfó eletben*Mert ez vílag es az • 
okoflagnem kíoannía^ hog az ember íoí cégien ellenie-
gíueíses boifut ne alIíon*Dc aic íelents ezzel,fiog fellifil 
halatta az embernek ítíleííkEz fele ígaíTag nem elegfeg-* 
es az tőruenekbetoltefereJMafik lelki estokelletes,me!* 
btn kíuantatík az iiunek tíitafaga, es fogtatkozafnekül ! 

való engedelmeflege,melíre nezue raeeg az arcátlan íe ' 
lehet Iften élőt ártatlan* 
E^ Miképpen felhat ertem a^Mofe/hele^ 
mondajhEzparancgglau rnelhet ma tenekeda** ^ 
docte tüled élnem reiutet es me%ge nttauoz$u 
hanem Ifivel vagyon te hog&ad a% te. (siuedbees ' 
Baiadbam hogy czplifydgjedazgl . •, ' . 
F» Neraelliefc aft felelik,hog az toraeft nínczen az cm. : 
ber felet az értelemre nezoe,miert hog az tőmén azenvj 
bern.ee Siueben be irattatot* az egedelémré nezue p ^ ' g " 
ereié felervagíón^Ez noha igaz,mind az által nem elég- . 
feleiét* • Sz* paí azért eít magíarazza az toruennek lelke * 

'" -•• ' ~ ~ . r o l -

D « ; 
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tol es be tolteferolMert az mi az toruenbe lehetetlen i 
tettre nejuesi Chr i% aft be toltotte>es mi bentmkís aj fi 
leikének ereiénél be tellíefiri»melíre nezue az lehetetlen 
paranczofot leheefeges az bitiekben. Mert á mint §* Pal j . j 
tanit>izböt&meg&I>iziz halaira fententíazza az t 6 r » ^ M -
ften az engedetleneket* az lelek pedig meg eledenfo az 
az> az Chriílnsban adattatot lelki kegíelera az toruenec 
itkatul meg iabadít es fel tamaf t az életre* * 
K^^JvIilfffc'totóm k a% Q)riflw a tommtl 
F* Elegfeges fizeteíTel es tokelletes engedelmeíTeggel* 
Mert noha az § Saíaban alnokfig nem találtatott mind az 

, .által az torueni ala Ytttttth halalt fenncredet es mi eret-
^ tönk áldozott az Ifté ígaflkganak eleget tot>raí erettfinc 
X ltokká iót>az toraennek atkatul* az bfint&I es az karho- * . .".: 
j a t t u l meg Sabadttot* Az Chriftus azért nem czak a tőr-* 
." tiennek iga$ értelmet állatta helíere?es nem czak fi magi 

fcrt engedeti hane kíúaltkeppen mi érettünk fizette meg ' " 
valamínemöbSnteteíTel lilének tartoztunk volna az tor 
tiennek által bagafaert* es ffikeppen erre nezue mondat-
tátik az toraennek be töltőiének *Ez pedig §armazík az 
fiíoekretSf kik az Chríftusban be töltik az toruent az hit 
tel es az §eretetteU Mert az hittel Chríftusban oltatnak 
cs eszel be töltik az toroent* Kz Seretettel pedig kfilso 
keppen meg íelentík engedelmeíTegeket>melíre nezue a GM**M-P 
§4 Pal mongta»hog az feretet az toraennek be tolteíe* 

• í\«. ^Khnvaffonha^aa%tbmmné,Í 
P* Az ket rendbeli emberekben az toruennek kfilSra-
' bozo hafina es ereié vagion. Mert az Ifte az toruent altat 
.az haragnak edenít menthetetlenekké te§í,es ezekben a j _ ^ 
toruéni az halainak ki f olgaltato fententíaíafDe az vaía- *-fa&* 

" Y " "" ftottak-



kottákban fok fele haina vagipaElóf 6r aj torüeni minjt-
• eg elo tfikorben meg mutatna, bog az Iften bőfcz es i-t 

gaz+Meg menti hat az törneni az Iftent* hog az Hknnec 
I&M*-* n e m Q i^Er ro | mogía & £ JPalfhQg;az Foganok termei re-. 

" ier ínt crtik,az míc Iften felöl kel tudni*Maíod£or,emT.e«\ 
fceScet az eredendő sgaffagroUmert mikor mi mlhnk enT, 
gredclnicflegctkiuan,e§finkbeniutatua,hpgi minket fel 
eppitet volr az 5 abrazattiara,minden Scncfegr.e'es igaiT* 
gra*HarmadSor»azt6rueni az embernek egei efettt igaz 

y r * gattia»hogazIften'akaratnauat eggíezien, melitfil-nehi 
^4 * lábad fem íobra fem bátra haílaní,mínt az Efaia'.mlis mS 

gia: Az lóruenre es az Hzonfag tételre* Negiedíer a2 
toruení által ítithnk az bánnék efmeretire* Mert az tori 
uennelk5l az bon megholt, de ezáltal meg eleuenedik? 

mXwiaip Ezen mongía£S*Pal,hogaz toruení az böknek hatalmi 
az az»ebbol ifmertetikmegazb&nnckkarho$nrto-ereic* 

GaUt&h QiodSoT aztoroení vezérlő meflerfink %% Chriftushozí-
Mert meg mutattía, bog magunkban fin ezen' az sgaflagi 
fi fem adhat eletet az mi erotleníegönkert^es ezzel keié* 
r í t»hog az telki ortroft az Chriftuft meg kereíT&k^kínek 
lebeiuetmi meg giogmItunk» 
J^ ^Mic^oda a^töntennec /unsmaiáJl 

MdnK%%* p+ : Az Chríftus ez ígeckel be foglalU*: Szcreííed az te, 
* •"•' - •• Vradat Iftenedet f elííes iíuedből es minden erodbokAss 

fe felebarátodat pedí^; mim tennen magadat Ez kei parf 
czolarban figgenek az toruení es az.Propbetak^Sz.Paf ít 

*. Tirnnht ezeet eröfíírí»mikor íg tanít: Az paraniczolatnak vege I 
SerétetttiSra fi&boMo lelki eímeretboUes teteteíhelfcöl v t 

Gdídimf* I ö Í 1 Í £ ^ 1 * ^ o í P e < % ^ P a í a ^ tanitfia, hog az e^ef to iv 
,, ^ v * uen,eg igében telliéfedik b e : Szereffed az te felebararoí-

dat mint tennen magadaftnem ellenkezik azChriífoffób 
" *' " ' *'' ' • - Mert 



!Az T6l^VlNR6L« 3407 
Mert az attfafiui fererec folía&azlftení iereíétnek vgy 
tauntk&tfeíe* Nem lehet pedig otaz Iíteni éeretetnek 
JbeIte»ahol az attiafíui tfcretet nem találtatik. Níluabban 
Való felelet ez5ttogí az fieretet (ummaia az raaíodík táb
lán leuó paranezoiatoknaomínt aj Chriíluíis bízoníttía 
Wien igeckehValamellieket akartok,hog ti veletec cze- MétQ* 
"lekedgienek az emberek* tiis alt czelekedgtetek Telek. 
Mert ebben vagíonaz tőroení es az Proplietak,tiidnía íl • 
lík*az mafodík táblára es az emberi tarfafagban való ígaí 
figranezae*' . • 

mmm 
híw* \AZTIZPARANCzO 

: latnak magiarazattiaroL 
-. !AZ ELS6 PARANCZOLATROL, £W.^; 

X , 8 &£ vágtok a^JSHOVa, a^tefde- * " ' ' 
-nedÁi tégedet ki ho^talae a^Acgyptufnakfuldt-
íöh a^olgalatnakba^aboh 
;//•' Ne legienec tenekedidege Iftem'dm előttem 
I\* Hány dologgal int a^I/len a^ű parac^ ;* 

• • htinac meg tartajara ? 
- F. EísS. Hogy az törnennek meltoflagat meg mntafTs '"'"•'v 

-v»lrieleoö>hogy nem teremtet állatiul iarmazot, hanem 
Y % •— •- - -ats 
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% 
i4i* A Z L P A M N C Z O L A T , 
az elő IftétÖUkí ünón magát neuezí IEHOVANAC, aj 
az LEVÖNECki volt, vagíóes leendő, kítfii minden 
illatok teremtettenek es tapialtatnak. Ez igeuel azért 
véghetetlen ailattia,es mindenható ereié jelentetik meg 
Szlkfez hat az teremtet állatnak az fi teremtoienek en-
cedni- MafodSor Ifraei Iftenenek mongía magát, mel-

, Hei emlékezeti az népet az Ábrahámmal kototígnret-
*tntf**T r&i-Le§ekteIftenedesaz te magodnak Iítene.Ez pedig 

kíualtkeppen az Mefflasban telliefedet be* Mert u benne 
Z * f e t lőttének az híuek az Iílennek fogadót fiai es faíat népei, 
f f f i l Erre nezue tartoznak az valaftottak azlftennek mtnde 

enszedeiemmeUmínt Abrahamtul kiuannia az kötésben, 
hosv ö előtte iariom HarmadíoT emlékezik az ö io tete-
meníerSl, a? Aegyptnsbol való iabadulafrol, meliíet ne 
uez rabfagesínfeg hazának, hog ezzel az iabadfagmk 
meltofagat aíanlia. Ez pedig amaz lelki fogíagnak es 
bőczulhetetlcn Sabadulafnak peIdáía,melíbol á Chriitu* 
ki rágatta az hiueket,hog ímmar fi neki engedgienek es 
folgallíanak* 
X: Mit\iuana^Illea^elföparancsolatban? 
F, Az u igaz ti$teletít,meii ímez negi dologban foglat 
tátik be. Eífó az Iften akarattianak igaz efmeretí az ige
nek hallafaboí, mint az Prophetanal mongía : Az ki dí -

lm*)- czekedík ebben díczekcdgiek^ogtudesífmerenge-
met.Nem § ólunk pedig ít amaz kőzónfeges értelemről, 
raeli vasion az termeiéinek tóruenieból, es ez világnak 

*ÍW4*W teremtefeból>hanem ertifik az titkos es idúóíTeges efme-
retet,meli azChriftusban íelentetct megh az hiueknek^ 

lunniix? hog ez által órók eletek Iegien-Mafodik az igaz hit,meli 
az Ifiének ígiretirenez,es az íduoíTegnek okait^ Chri-
ftasban adattatot kegieleranek tulaidonfttia* Harmadik 

file:///iuan
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azltoniőrges es az halaadas5atiag az dícziretnek aldojat 
C3»rneílict az Ifte egiedöl ö magának vahStot kíualtkep ****** * 
pen való tiíteletöU Negledík az Iftcni felelem, melí az 

f saoinac el cauoitatafa es az íonák kötietefe,mínt aj Mo De*tr*t* 
. fnelísparanczoIIía-:--MoftanIíraeI mít'kíoan te tuled te 

te lflened>haneni czak ef t5hog fellied fitet c$ íarí mindi 
i vtaíbae^ 

R Az baluani ímadaft melí az írásban fok fele* Eloíor 
kőzonfegeskeppen baluannak mondatik, valamiben az 
ember Iften kínul ffi bizodalmat helihef tetí, mint az Sct ' 
Pai az főfueníeget baluani ímadafhak neuezi> es az hamis 5í\!r 

f tanítókról afit mongíá, hog az ö fiafok lilének* Mafodík fj^T* 
^ baluani ímadas*valami teremtet állatból Iftent czínalní, 

''itiagy annak tulatdonitaní Iftení tif teletet, mint az Pa
pi ftak az oftíat Iften gtanant í madgíak5 es az holt fente
iket Iftcnecke cjínallíak, mikor & nekiekkoniorognek* 
Harmadik baiuaníozas ez, mikor az hitetlenek emberi 
"talaímaníockal akaríak az Iftent bőcz5Uení»es engefrel-
~ni>míneinfi az érdemes bőít>az Mife, az lelek valezag e$ 
'azbucziiíara$,Negí edíkrendben vagíon azbabonafag 
'cs míndtn fele varaslafok,raellíek az Iftennek tőrueníe-
* ben tiltatnak* Ezért mongía az Mofefnel Í AZ varaslok-
l ioz ne térietek, es az íötiédoloktSl ne kerdeikedgíetek ^f?*™** 
"es 5 aítalok meg ne fertef teíTetek, Ezeknek bftnteteíek- ^ *fr#

l
l$' 

.roIísSoIíHíenígeckel: Az melí lelek az varaslok vtan zB^*Ui 
;nez es & vélek paraznalkodíkiaz en orczamat vetem 5 el ^Sámas-: 
lene,es az en népem kozzfil ki vágom. Az melí firfiaban 

[ auagafioníatlatban varaslafnak es ióuendolcfnek lelke -
rvagionmeg őle'tteílek* 



'4'A^Z BALVANIOZOK* ' 
nak tarfafagokrolf 

$v Szabadé a%]m$tien embernek a% hiteth j 
ntk bahamozafahan kim knnu de minía%jé* \ 

tol ̂ imknaíltkarhoxtatnii 
V* Nemellíek ezen mefterkednek,hog kereftíeni neoc I 
tfs viíellíenek, de mind az alcal az ébereknek keduekec 
is meg tarczak. Mind az kettőt meg nierni igen nehéz, I 
Tőtgíakorta vgian lehetedenís. Azért az kereftíenem-

JtStrs fcernek kel magát tartani á iJPeter regolaiahoz ;Iob lile -N J 
nek engedníjhog nem mint embereknek* Erről mogyi x 

Mdttb.i®* a 2 Chriílofls í Az ki en hozzam m es nem gíulolí,attiatf 
anniat>fe!eíeget es az hnbn lelket? nem lehet en hozzam. 
melto* Afit kel hat erre felelni, hog az kerehíen ember
nek nem kel az hitetleneckel egy igát vonni, hanem az 
mit Sitiében ember vtal es Ifteni karomlafnak itel,(e ni el 

. ueueUíe k&lío czelekedetíuel es tetteteíeuel af t ne iauaU 
. . Ita.Első oka ez:Mert az baluaní ímadasnem czak az f ifi- 1 

ben le§en>hanem az külső tí §teletbení s,mínt az Iliiéinek I 
mongía az Iften:Hattam még bet ezért, á kik az Baalnak I 
térdet nem ha írott anak. Ha azért az ember fiíaehen iga
zat ert, es kolfőkeppen tettet valami hamis tiítetetet^ v -
gianbaluaniimado. Értettek eh amaz három íffiak* az ] 
kik az egő kemenczeben vettetenek^ kíc ne czak iíoec 
keltde rae?níeloeckel es czak kelío ielen(eggelii,anagy 
térd haitaflal (em akaranak baluant imadnn Maíbdior t ] 

*;" # f * ' meg kel gondolaíjhogí az Iften nem czak Ielkünket5de i 

i 
i 



/«A"Z BALVANIOZOK-
nak tarfafagokroh 

Rt Szabadé a%kmlltkn embernek a% hü ük } 
mk bahamo%afaban idén Icnnu de minda%jiU \ 

talfjmebenalkh^oxtatm} / l 

Vé Nemelliek ezen mefierkednek,hog kereftíení netic \ 
• tis vifeüienek, ele mind az akat az ébereknek kedueket ] 

is meg tarczak. Mindaz keiíoc meg nierni igen nebez t ] 
"íocgiakorta vgian lehetedenís* Azért az kereft íenem. j 

'jlchrs Bernek kel magát tartani a SJPeter regolaíahoz ;Iob lile *\ i 
nek engedni, hog nem mint embereknek*. Erről oiogyá y \ 

Háttb-i** a z Chriftofís í Az kí en hozzam iö es nem gíulolí,af tiat* • 
anniat»felefeget esaz önön lelket, nem lehet énhozzám j 
ihef to* Af t kel hat erre felelni, hog az keref tien ember- j 
nek nem kel az hitetlenecke! egy ígat vonni, hanem %% j 
mit iítieben ember vtal es lílení karomtafnak itel,le níel j 

. ueuehíe kulío czelekedetíuei es fettételénél aft ne iaual* j 
. lía.Elso okaez:Mert az baluani ímadasnem czak az íífi- I 

ben le§en>hanem az külső ti£tdetbenís,mint az Iliiéinek i 
mongía az Iften:Hattam még het ezert?á kik az Baalnak 
térdet nem haitottanafc* Ha azért az ember Sitiében iga- ,! 

%zt ert, es kntfókeppen tettet valami hamis tifte!etet9 v - I 
gian baluani imado* Értettek tit amaz három iffiak* az 
kik az egó kemenczeben vetzttmzk* kic ne czak líuec "{ 
kel»de me^níeloeckel es czak kölfo ieleníéggel&ánagy ! 
térd haitaflal fem akaranak baluant imádni* Mafodf orf ; 

" ' meg kel gondolaíjhogí az Iften nem czak lelkfinket.de •! 

http://lelkfinket.de
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j . x S János paranczoltiaftEl tauoftaffatok az baluiniokat*% ,. 

ellen forgattíak nemellíefc-az Illiefnek peldaíat* kf'ielea 
volt az Baal papíaínak aldozattí aban^melíre ait kel felet 

' ní»hogazll l íesnemtettetesbolmentoda,hancniazlfi | 
tíiteflege mellet akart vítezkední>hogy az BaIuaníozo£ 
toeg §egí eiiullíenek* es ez által fokán az igaz hitre megfi 
tériének* Toaabba ez feje példa nem minden femelí hez 

' licithez esi dóhoz íllík5hanera mikor Ifte annak valami 
ío modgíat mutatna^ mellíel az hamis tíf telet az igaztjil 
meg vafaitatik.Mafodior hozzak eio az NaamanSyruíl 
nak peldaí at*az ki azElífseuftcil alt kóüetí kí,hog fi neki 

'*" meg boczattafíek mikor az kírallíal be megíen az balta-
níokcemplomaban,demínd az által fogadaílteSen^hogt 
az kíralí baltiamat nem- tiSteli* hanem az Ifraelnek Ifte- ^ 

'" net* Az propheta 5 neki czak ait feleli rMéníel bekefeg ' 
gel* Ebből a£t ítélik, mint ha az Propheta meg égette esC 
iauallotta volna* Erreís a§t kel felelni* hogaz Naaman 

- e6t finon magában bűnnek efmerte^es erre nézne az Pro -
pheta 5tet el küld6tte?femmít nem felelően aj fi kerefere 
mellíel ait íeíentotte? hogí értene fi magaís mit .kellene 

' czelekedni>tudnia iliík, hog ket elíekezo vrnak nem §pl„ 
galhatna* HarmadSor* It ez helíen valaítaft kel tenni az 
hítetleneckel való tarftlkodas kőzot* Mert azkfilfo do-
logba, polgári 16meni es rend tartás íerínt, az kereítíeii 

• ember közösülhet velek5de az mi nez az Ifteni ühtlzt^ 
• re,vélek nem egíesfilhet az baInantozasban,fnint az fent 

- • Paltanit:Ha valaki az hitetlenek közzfil thtktt híuand 
' es el akartok menni* valami élőtökben adattatík* meg e -

_ • g í « e k ^ 

A Z 



AZ HOLT SZENTEK'4* 
; ., • nck ímaclafaroL -•' 
fit fielk aj(bokJkttUl^timadíiií- - • 
1% Az ímadafnak tiSteleti fem az e!oket3 fern az holta* 
Icát nem illeti mint azkőtietkozendőbízonfagok meg fi 
crótllcík,Első,Ebben az paranczolarba meg tíítátík5hogí 
az Ifte népének idegen Ifiene ne Iegíen>de míhelt a z l £ 
feni ti ítélet az fenteknek tufaídoníttatík ottan az balua-
níozoknak velekedefek íerínt idege Ifiének lei nek« Az 
ért őket nem iabad femmí keppen fxnadni*Mafbdík az If 

.. * • íen eskfiéík az Efaíafnal* hog az fi dí czőféget mafnak ne 
adgía,fera baluaní oknak nem engedi az § tííteffegefcDe 
ítz ímadas lilének díczofege es tufáidon tíiteíetí mint á 
Mofes tanítiAz te Vradat Iftenedet ímadgíad es czak fi ö«w-*-
tiekie Solgalí* Hat az ímadafnak tííteletit femmí terétet 
állatnak né engedheti honnét meg íeIentetik,hogíakíc 
.az holt fenteket hííak fegítfegüljften karomlok.Harma 
dík* Soha ez fele tífteletet ez világon eltekben az £en-«> .« 
tek nem kíuantanak 5fót az £PaI es az Barnabás* mikor fi 
Jtet az poganíok imádni akarnak* igen meg bufuftanak 

• « ruhátokat faggattak? es aít íelentettek* hogy fikís ha-
" -íbnlo benos emberek volnának* Annakokaert halálok . 

vtanis ez feíe tífteletet nem kedoeínek.Negíedík, az If-
tennék Angíafa tíltia az Ianoft, hog ötét ne ímadna>ha-^c*£'í 
"nem az el6Íftent,miert hog rieki czak íolgataría volna 
Azért az holt fenteket fbckal ínkab nem illik imádni* 
Otodío-r. Sohol az írás aíc nem íeléntí, hog az holtak az ' 
:€loknek ífikfegeket ertenek,anagaj kőniorgőket tauol. 

, "~ "~ ~"~ Y 5 ~ letelt-
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letekben meg halgathatnak. Hat nem iabad az élőknek 
az holtakat imádni*" 

Z^ étyliuclbi%onittia\a%{Papi({ak a^holt 
/kntefoiek imadafat i 

F . Mindeneknek előtte aj ímadafl meg vaíaf tiac cs kei 
felének mongiak,az elfőt neuezík Latrianak,az az, Ifte-
ní tiSteletnek ímadafanak,meilíet czak egiedul Iftennek 
tuiaídonítanak.Mafikat hííak Dulianak,az az,lolgai t i í-
teletnek, mellíel ímadgiak az íenteket,vgí raint lilének 
f olgait es kőzbentarokat. Ez fele valaStafnak az írásban 
helíe nem taíaltatík,kí mind az ti£teletet>fmínd az Solga 
latot czak iftennek tuIaidoníttia,es femmi re§t abból né 
íakafit egíeb teremtet altat oknak; Azért meg nem ment- \ 
hetik ezzel magokat,hogy baluany imádok nem volna-
naKAzírasbolísegníhaní bizoníagokat tudatlanul er-

Gwps+t. re vonianak, Elío az Iacob íg iol : Az Manafesben es az 
Ephraíraban híuatafíek az en neuem, es az en Attíaim-
nak, Ábrahámnak es Ifaacnak netíe. Erre a§t kel felelni, 
hogy az Iacob nem paranczollía az u nenenek imadafat, 
hanem Sído 6olafnak mogía lerint, az 5 neuenek híttafa, 
az ncu ala es az nézetfegbe való be Éamlaltatas: Ezzel az 
crt az Iacob alt íelentí,bog az Ioíephnek ket fiat az 5 ne-

_ ne al3,es fiai köziben Samlallía, hog ezekis Ifrael fiaínak 
Ifi*?. neueSteífcnek. Az Efaíafís aft mongía, hogy az firfiunak 

neue híuattatik az a§£oníaUaton,mífcor valameli firfiu fe 
léfegenek neueStetík. Mafodík, ebbólís nag bol.odfagoc 
telemerik meg,mikor aft mongiak,hog az Gábriel ima£ 
n az Mwtat.es ezokaertaz koí öntésből kőniorgefl: czí 
mltamk, mellíel az Mariát naponkent akaríak tíítelníi? 
fcz kouetfeget pedig az Itten czak erre bízta volt az An 

gialra 



gíalra es nem az emberekre* Ezokaert nag tudatTanfagh p 

tauol az Mariát ez ígeckel auag imádni auagí kőfőnte-
iiLHarmadíkseftís akarlak aüa£ni»hog az holt fientek az 
előkert k6niorgenck>mert az i janos íattíaaz leíkeket* 
hog az olrar alac kíalcanak^de ez nem az előkert való kő ' ^ *> 
niorges,hanem ezzel czak íelentíkaz Iítennek igaz íté
letit es bo§£ti allafit azokon>az kik az § véreket ki ontot 
lak. az főidőn, Vgían azon $ János aft írta, hogí egi An- ^ ' Ö s 

gial adót az fenteknek kőníorgefekbő!* Ezís nem az hol 
lak kereferől ertettkjhané az élőknek kőníőrgeíekroí/ 
A z Angíalok pedig eretettek* hog azChrífhxíra ntzue, 
%% híaek aldozattía lilénél kellemetes* Touabba az An~„ , -
gi aiokatís ezek köziben egíelítík5mínf az Zachariaíhal ' ' Af* 

r» kőní őrőg az Angíal ílííé ige ekei; Seregeknek. Vra míg 
len kóniőruIS az Ieruíalemen es az Indának vamin* Er
ről aic kel érteni* hog az Angi aíoknak es az fenteknek 

„' tíkt meg valaStatík* Mert ezek miképpen az folgaíatra 
. -ki boczattatnak?ígaz hwekerc kőmorognekj5,aieHieti 
" holt fentekről nem oíoaíTonk* Az vtm erre vonfak az 
Hieremias «iodaíátís:Ha Moíes es Sámuel allananac el őt 
tem*ne lene lelkem ez nephez-Eonekís értelme ez»hogy 
fia az Mofes es Sámuel elnenec es koniőrgenenec aj nep 
ért,mint regente,raeg ezeknec ketefek (e haí nalfiatna a 
bűnben meg keméníedet nepnek;A §.Pal tanítaíabolís e- u^nM 
ssec akartak erőffstení>kí 5 ieretetet mind őrőcke allado-- ' 
nak mongía«Az Serecetnek pedig f& tíící az egyebekért 
yalo kőníőrges. Honnét aft hozzak ki, hog ez yííagboi 
. ki nanlt Serek az híuekerc kőniőrgenekJirreís aft kel fc 
lelni\bog az §eretetnek tiití az egíebekerr való komor. 
ges c;zak ez főidőn, míg az fentek az teftí életbe latnak 

,'"';« ertik az elő híueknek i ökíegeketDe ha f ínte ig vof-
naís 



| 4* - A z L PAK.ANCZÓLAT* j 
naís, hog az őrök életben leuő fentek kőni orgenek az I 
híuekert, mind az által ebből nem kőuetk őznek, hog & j 
ket kellíen ímadní,es tauoli letekben meg §oIitaní,míerc J 
hog nekünk czak egi kőzbeníaronk vagíó, az Ifi: ennek 1 
iobían,ki az íentek Tegítíegenekul né £&kőlkődik.Hoz- j 
zak elő az Baruch mondafacis; Halgasd meg moftan le- 1 

Strwh f. houa az Ifirael holtaínak kőníőrgefet,melire aSt kel elő- f 
íőrfelelníjhoghafonlatoíTagferíntazíras azníomoru- I 
fagban efteket holtaknak neuezí, es az fi §abadulafokat j 
fel tamadafnak4ftz vtan ha iínte tulaídon íegzesbé veS- i 
f ukís,az Propheta tanítafanak ez le£en értelme, hogy az ; 

. Iften az hiueknek kőníőrgefeket tellieficze be, kik ez [ 
főidon eletekbe kőniőrgőttenek az u maradékoknak %i I 
baduíafaert es aldafaem Ezekből kőníü leien az tőbelle * f 
uetefeketís meg feítenn \ 

AZ Ih PARANCZOLATROL, \ 
11L &(ec%mali temagadnac faragotfypzil j\ 
es [emihafonhtofagot azpknakjnettiec a% eghbc i 
vadnac odafel fim a^pknac mellük alföldön 
vadnac itt alaufcm a%pfyal^ máié, a^vi^ekbc \ 
vadnak alföld alat. : ' ' ' 
IIIL 0^imadgiadü\tuesnttijltettkdükci 
V, Mert m <uagiok a% hhouaagjt lftmed, 
boSu.allo Ift&fy'meg látogatom a^attia\nacal 
nokfagokat a<zjiá^an harmades mgiediziglá 
^bana^en^mttgiüUtmeh 
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^ £f irgalmaffagot tréfám e^rtglea%pk 
\ala^kicjlmtmc tngemchtsmegor^a^en 

K^ Hány re%e magion t^faram^ohmací 
F. Kettőzz elsőben meg tíltía, hogí femraí teretet ál
latnak kepeben az láthatatlan ei véghetetlen Ment ki ne 
czínalliukcski neíriok* Mert az Iften fémmi állathoz* 
nem hafönli ttatik* es 5 neks nag gíalazattíara vagíon mi 
kor valami látható es veiendö formában ki ielentetik* 
mint az Dmid es az Efaías fok helíen feddi az emberek-^*** tf# 
nek vakmerófeget eSt mondaaní Kihez haíbnlítotok Efi-^m»4® 
engemet. Az Mofefnelís erről ígí tanít} Atkozot ember, lf*4Ja 

aj ki faragot auag ontot kepét cjínal, meli az Iehouanal ^ *sf* 
vtalatos^Míkor az népet ki hozza íllíen ínttü tefe; Meg tf* *f* 
emlékezzél hog az Vr teneked follot az Horebnekvol 
giem Az ffozatot halIottad*teftet ne lattal; El tatioitafTad 
azert,hog valamiképpen inegczalattatuan ne cjínali teDmft%-
neked valami hafonlatofTagot Maíbdik refebe aftís meg Dmtr^ 
tíltía,hog ez íllíen baloaníok neimattaftanac* fe pedig az 
iften azokban ne ti£telteffek,fe azokhoz ne köttettek* 

K^ Hány fele h$ft\ vadnak t 
F* Három felek;Elso rendbeliek példázok* mellíek az • 
íotiendo dolgoknak arníekí voltanak*esazChríftasbaii 
meg §fintenek*mínt az Cherubim Angíalok*kík aífrígí 
nek ladaiat az & f arníockal be leptek, melliel az íeleme- -
feuhogy az Iftennek melfegei titkaira nem iuhatna ^% 
émber,hanemezak %% engeStelo Chriftus által, Illie voIt/ftg^. 
azcrcBki^oi^kJpeldafnazChriftoft^de'azvtanbogi ; :"' J 
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- ^ azlfrael oepe balti&nt czínala belök* az Ezechias'Ktraly 
«-*\£§?* l * €j r o a £ o t t I U Maíod rendbeliek Solgalnak az embernek 

kuítö e lettre* meliíec aiiag meg íőt dologról emlekeitet. 
nekauag kfilfo ekeíTegnek okaert rendeltetnek* es azo-
kat aj írás nem karho6tattia,mint az Czafar kepe aj penj". 
benimeíi iegizi az Czafarhak birodalmat az. orf ágban? 
Hirmadik rendben az baluaníozo kepék vannak* mel-
liekben az hitetlen emberek az Iftent akaríak tí£telní,e$* 

£!».*%-*+ az 5 közel vaío letelet azokhoz kötelezik* Meilieket ez 
ip.4 v4t piranczolat es az egef Sent írás tilt* es kemení büntetek 
44. feckei feníeget* . . . . . . . . 
Hkrem^ ^ jfga%an mongiaU a% Tapiflah hog a^ 

H*h%. ^é ^ Z ^ € okoskodás az fent irafnak ellene vagyon,kí 
ffahn u$.z% ^eP^ket híufag tanitoínak~mongía,es az Datiíd azoka 

tís átkozza* az kik czínailíak* hogy ezekhez haíbnlato-
Efdu § fok tegíenek i Az Eíaíaíls nem.az ne ma b alaaníokhoz i-.' 

• gazít*hanem az tőraeníre es az bízonftg tetelte* Sz« Pal 
Sáátm^ i$%$t mongya,hogy az Galatiabelieknel megh fizetteaz, 

Chriftuft azBuasigelítimnak 'hírdeteíe a!taI«Azert azke 
reiríenembernek nem az-fakepekt&l kel tanulni? hane 

, az íflennek ígeieboU es ez melle adattot §ent íegi ekbol* 
melltek az lathatatlan kegíelemnek látható bízoníagL " 
Tooabba az fa kepéknek eredetekcoUhaf ontalan voltoc 

_ rof,es az baluaniozoknak bolondíagokrol beöfeggeí ta-
Sdf. \t w nit az írasaz Bolczeíegrol írt honi ben* 
%í* f^ " i9tfic%ödafittüe/la 

mellei 
. F# hk mongiajhog cros bottá allo Ift eri>kí az fiakbaír • 
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tz.attiaknak alnokfagokat meg !atogattia»harmad es ne-
gíed nemzetígleruEzzet ielenti Iften az ö emeito es bán 
tető haragíac az baluaníozok'elleti>kiknek mceg marade 
koknak feni kedaez> hanem meg Iatogit£ia,az az» fok fe
le oft#ríaal meg bfinteti%hög azlftennek boffiu allafat aj -
lelki paráznák iemeckel lathaílak eskezekkcíis meg ta-
pa§taIhalTik*mínt fok peldackal cfc meg bízonította* 

i ^ * Mikppefer a% Iftennék iga ff agabog bogi . i 

Ífiaiban a^ attiak dmkfagokat meg hünteffe í 
F* Erre nemellíekafc felelik. Mi ert bog az fiakís haío-
lato* baluaní imádok az fi attiokhoz«Ezokaerc őrőkfeg-
fc-ep'pen vífelík az fi attíoknak terhekel es hfintefefeket í 

' De ebben raeii eb értelein vagi on» Mert meeg ez az ker* • 
d?s:Az fiak miért vífelík az attíoknak hítetleníegekfr* 
oka ez, mert az Iften az fi kegielmeueU&ket mm veire c-
lóU "hanem az fi tulaidon íetetfegekben halta igaz íteleií: , . 
íerínt^Ait mondom ennekokaertjhog az polgári esküt* 5 / '*" 
(5 ítéletben az atdanacalnokfagat nem'vífelí az fíu,merc £^fra4 * 
meg paranczolta vala 2 rornenben* hog az fiak az attiak 
tiak bánokért meg ne .ölettetnének* De az Iftenek íteíccí 
belli eb hat í ki az hitetleneknek fiak gíakorta bemeri í-
gaffaganak meg inutatafaerr»a; fi felkenek vilagoílagarul 
meg fo£cia,es á bfinnek rabfaga ala ad^ía,mint â  & atcíok 
K,eserr-enezuernondattatik az attiaknak a l n o k f a g o k a t . --* 
az fiakban me^ Iatogatni^mim az Danid koníorog i hí- ^ 
tétlenek ellentlfiion emlekezeiben.az S atcioknak alock 
figa;az Iehouana!*ts az ö annianak bfine el ne torol reflex 
%% pedígnem kozonfeges^mert gíakorta az Ifié az fi ke. 
gyeiméire! az hitetleneknek fiait elolveft, esazfi Ar- .- i 
ttoknak vefedelmekboi ki, ragadgia* Mert az Mennek* 
'v-"x * '*" \ : ' fabad 
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Sabadfágaban vagíoni bog az kin akar köni&r&!I?on> as 
kit akar peníg meg kemení ezen* Touabbá ifikfeg megh 
valafcani az íftennek lelki eskülfo bfintecefet* Mert az 
Iften fenkít idegen bfinert nem karfaoitátfde mind az al. 
cal az kfilso oftort igaz irileci ierínt gíakorta az Astíak. 
nak b&nokerc az fiokonís meg tartíat mint az Danidnak 
fiat el vefiíiiz attianakpanznaíagaert* Az Elífeus folga-

m'%J{n$f. íaazGíezímeg verettetik az főíueníegert az Naaman 
Syrofnak bel poklofagaual minden maradekítiai egíete-

fj i0^ * A ^ Z ^ele ^a!c h a I l í£€l : !€neíc raeítan Seaedík es vífelík 
^&f*$ az & atíioknak terfiekei?ha pedig vaIa§tottak*az Iften aj 
~^f w kfilso czapaíTal inti &kec»faog az fi attíoknak níomdeko-
$-"-1^.7/ kat nekőueflek* Azvtankfiiombfegetkeltenníazlfte 
'::f^p' '' 2iek es az embereknek íteletek kozot,mert ackik embe-

„. rek eloc artat!anok,ezekben talál az Iften okot az bfinte-
.^0<*;\ ":: cefre,mint az víz ezenfcfeoes Sodoraabanazkíczíneket * 
' | H- ^ cgíarant el veftette az éregeckeL _̂  

r ? J(» ^Mic^oda imáimat ad e^aramgolaí 
mtík í 

• P» RSt mortgla* fiog ezer tzigttn írgalmaíTagot czele* 
kefík azokkal^az kik ötét $eretík5mellíd a§t íeientíjhog 
aj Ifté félőknek maradekí ibekepe meg áldatnak* cs (bha 
,meg ne föník a| Iften fi vélek iol tení'Mert ha a; gí oker 

te?\v *wi»u. ^€n£*a2 agakís fentek lefnec. Ez aldas kíoaltkeppe lelek 
^?T 1 ̂  ^ e a teIIÍe^edík be»az valaf tottakra nezoe* es hem míndc 
^ r'1 •" fiemdíékben*fianem cjak az eló agakban*Mert gíakorta 
*s' az fenéknek hitetlen fiók felen>e$ az tefti ifiletesbez ni 

köttetik** lelki aldas»mint az Efaofnak peldaía meg ma 
lom*. tztth* es az árok eíetnek fiai nem az ycttfii « az teftfil 

• í ölettetnek, hanem az Iftent&I* 

' jjgf 
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AZ I I L PARANCZOLATR OL* 
r A?{JSUQVANACa^tJftneitte\n^ 
uetfdnt végzed heabam 
** Mert a^ íehoua mm hadgia a%t büntetef 
nehfil a^ h^a^o nmet heabanfdve%j* 

/£• fFfytit h^uan e^paranc^latban l 
F* Hogy az Iftennek draga neuet meg fentelltfife es 
meg boczfiUíftk^ fitet ícgítfcgfil hiifik, neki halakat acl . 
gí ürak^az 5 neuerol vallaft tegí&nk* minden ío tetemenit 

* maga§taliiuk»es fiírdeOTök, az u ígeíet halgalTuk) cs az I 
fieuere igazan eskfidgí&nk* 

1̂4 ^Vlk^ia a% l(iat nmet heaban menni! 
F* Az fi neuet meg nem txf telni,az íget vtaíní>es karo-
Iani9az Iftennek nem £&bolkoniorgeni»hanemGzik£a- , 
íal kojelgetni fi hozza,ío tettemenít meg tagadnia; 6 ne Epd^

9' 
uet káromlásban? -varasíasbanj aiiagy atkosodasban^be 
eíegíteníjes gonoz iokasbol az & nenere eskfinni 

Az Bskőuefröi 
K- ^Mic^pda a^Sskűuesi 
•F. K% Iften netienek fegitíegfil való híuafiiraelíBenl 
tn keriuk, hogí az igaz dologban bízonfagunk cs íegí-
ifink Iegiehsaz hamisban pedig meg itellien es meg bon-
teflfen az fi t őruenicnek ígaflaga £ertnt+ 
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2Q Sxahade tskünnl i 
F# Hogt §abad legíe* mind az bízonfagok> mínd pedig 

Oe*ff.*. azChríftafnak es az tob fenteknek peldaí raegh mutat™ 
tíak^niert az Iften aft paranczollía* hog csak az fi neue~ 
xcesk&dgiönkAzD^uid^azfi^PafjCScgícfahíuckgíakof • 

».C#r**i. t a esfcfignei^Sot az ipái vg» tanít, hog minden víiatko* 
£ T " d o dolgoknak v € g e azcskfiucs* 
w-̂ * Ĵ » ^JVÍkn tlltia meg hat a% ChriUmhogy m 

cskudgiünc/emmifyppen i 
F.- Az Chrífhis nem az eskűaefnek valofagat tfItia meg 
hanem az gonoz £okaft.Mert valaraelí esk&ueíríek 35 ve 
ge nem ío^bator igaz dologban legíenis>azChriftus es^ 
igékben kar'ho£tattia*azfnelí fera Ifire díc^ofegenek^fem 
felebarátunk hainanak, fem az mimagunk iokíegcnek 
nem Solgat Jllíenek az kík iteletnekul az Ifté neoere va
ló esk&ue£lhíaolkodoczaczogasf>an egietitiki 

Kg. .- K^ire^eltsküímii 
F. Czak egíedfil az el6 Iftennek jnetrere^mínt az Mofes 
torueníeben paranczollia,es az Prophetaknal fok helfén 
feddi az kík esküinek vala az Baalra e$ azokra* kik nem 
igaz lílennek.Ezokaerc az esköuefnek ígeíe fok helíe az 
írásba az egef Ifleni tíf teletert vetetic«Vi$ontag tiltía a| 

•, toroení hog íemmíteretetállatnak neuére neéskfigíünc 
Méms* m ínt az Chrííhis ttnlt az ient Mathenal* bog ne esküd -

gíönk az eghre*mert az Ifiének iekí, raelibel ez értetik 
fiog embernek arra kel eskunní* az ki mindeneknek fele 

Um $* ttt vagton^mint 5 6-Palis bi zonitti av hog az emberek %% 
fi mrtoknal nag!obraesk&&nek4&zert mongía á Chríílosi 
Ne esküdgtctfeícdre* inert cg f 6r falat km teremtliecZf 

mel* 
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raellle! a§t akaria eroflkerii* bog czak zz ceremtore kel-
iícn eskönnilfkn káromlók szere az Papsfhkskíc az ef~ 
káuesben őlue kőtik az Iftennel az f fiz Mariát* es egíeb 
f entekttfrlt meg kel békéltetni az ellenkező írafokac-ísj 
Ahol zít raongía az Mofes* hog az lacob meg esk§t az & 
ttttanak feleimere,nein vg kel ertení^ mint h? az ifaakra 
eskík volna* hanem aít akari a í elentení, hogí azon Ifteni 
féleleméi eskíit^az meíí volt az 6 attíaban,kínek fiís mint 
ío fin kouetőíe volt A z lofephís esköfík Pharaonak ele- . 
tíre*az Aegyptusbelíeknek f okafök Serinu de es nínczS 
fogíatkozafnekfil Mondhatnók aftís, hog ez fele lolaf* 
rak modgía nem eskSues* hanem íonak kíaanafa# 

ELLENVETÉS, 
J^ Chritlut vgf tanitéop a% U efl\ü(íik é^jegh MdéM 
na^ljielléjre eskü/Üfaes arra, a\i a^Jkken üU 
a% l(knfe»A% ki pedig Ilimre eskA/Oc igazan ef 
kw/ítc* Hat a% kia% egbre esküfic es a^ teremt tt% 

éllatm igazan esk$Üc+ • 
K Ebben fok bolezek meg akadnak es nemellíek vgy 
tanítanak^hog az teremcet aílacri való eskfiues nem tilcai 
t ik meg.hanem ezzel való gonoiul éles, mikor ember ne 
igazin eskfi$ik*De ez nüuan vagíon az írásból bog «*£g 
igaz dologban fém iabadlftenkíüSlfemmí fele állatra 
eskfinnu Nemelliekait felelik*'hogy az teremtet aílaf 
rz való eskutiesbentaz Mennek neueí^ ot ertettk,es nem 
ezekre esk5ínek*hanem énekben eskfiínek az Ifiére* De 
czlínt? ollian>annt ha azbaluanfozo ait mondarta>hogÍ 
Eiem az fa kepét íaiadgía* hanem ebben es ez alat az Ifiét 
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tíőtelí* Megh kei azért tekinteni az Chríílus nmtafanak 
czellíauMert ot 22 helsen azokat feddí,az kik nemeli ef. 
kuueO: állandónak, nemelüet változandó nac ítéltének es 
a§t vekek,hop az ki templomra esküink íemmi az, de az 
ki az templomnak áramára esku£ík,koteles az megtarts 
Fra. ÁzChríftus azért arra akar tanítani, hogy valamire 
az ember eskfi§ik,mínd az akaí az gíalazat literire meg. 
jen* Mert ez az tiiteletraeilieUz emberek czuFolkod-
nak, czak az Iflent illetne, Ebben azért ket nagy vetek 

* volt. E?s5, hog Iften heííet teremtet állatra esküttenek* 
MaÍodik,hog az eskfiueíi: fel botottak, es íémínec íteltec 
Ez pedig mind kettő Iíren boczülletí ellen való karolasj 
K, Mkn tyl czd^ax Iften neuere eskünnünk* ^ 
F. El6§or,mertezti£teletetazIftenczak magának ve* 

Deílt *' ií',es ebben fenkít tarful nem ífmer. Azért feniegetí azo-
5^ kat> kik az Iehouanak es az 5 kírah'oknak neuere eskfi§-

jiek vala* MafodSor, mert czak egiedul az Iftén ertőíe a. 
mí iíuunk títka?nak,es 5 lehet bízonfag azokroUz mel-
líeket az emberek nem latnak esnem értenek, Harmad-
£or, mert fi egyedül minden helíeken es minderi időben 
mibelc akariaT megbüntetheti azokat, az kik heaban az 
$ neuet fel vefrk, 
2G ^Mimmü móddalkehshfnma^Iflene^ 

\ neuere? 
Httrm+ F, Az Xercmíafnal erről íg tanítí Esködgiel az en neue 

re,ElazIEHOVA, va!ofagban,íteletben es ígaílagban« 
Elctfór azerltkiuantatík az valofag,auag az ígaj mondás, 
fiog ertul mínden tettetés es hazugfag tauolí légien es aj 
beéed az dologgal tokelleteskeppé eggíezzen: MaFodíc 
az ííelt, roeli nemegteb, hanem azdolgoknaktudafa es 



hízoníos ertelme*Hat mm elcg bog igaz dologra csköd 
gíek az ember^hanem Mkfeg hog ercze es tudgía az mi 
ineesköfík* es ass hitre elmelkedefTd c$ io Ítélettel racn~ 
níení Annakokaert hamis esköues az* mikor ember inas 
hiti vtan eskfif ík oíí dologra az mellíet nem tud. Harmi 
dík az ígaíTag5hog az mire cskőf fink/az Iften cőruenie* * 
tiel eggiezzen>merc nem fabad arra eskfinni* az mi az I-
ftennek ki íelentetet akarattía ellen vagíon* 
$+ tőMimmú tshfhttfnt\ moágia tatalmuk 

aímtirashani 
P* Az prophetaknal az cskfiues ííííen ígeckel foglalta- H*m -• 
tik be; El az IEHOVA, raeffiel kettő íeientetskí Elől6r 0^ 4/4# 

hog elő iften az, á kinek neoere eskíiifink* ki azfgaflag 
fean fegítő?az hamifTagban b&nteto>es az fi neoenek gía-
lazattíaert boSSu aílo leheti Mafodlor* hogy fi aggía ne- % c9Y

m
mt;t; 

kunk az eletet,mellicl neki SoIgalnilckeU A fi4Pai pedig * 
gíakor helien az esköuefnek illien modgíat tarttasBízoii * 
fagom énnekem az Iften>az kit az en lelkemben tíStekk 
BízonfagauaI hiuom az Iílent az en lelkemre* Ezzel meg 
íeíentetikjhog az eskfiues fent dologfineliben nem c jak 
Sz embereckel, de ki uaítkeppen az Iftennel vagion igí-
fink es kőtesönk,kínek fémes élőt femmí tkok el nem e-
nyShetifc^afut pedig íilíen ígeckel tanít* Az meíiíeket Gdatas v 
tinektek írokJften eiőt nem hazudok; Ezzel alt íelcntí 
hogy az ki eskű§ík Iften eleiben all,es ezokaert nem Sá
bád hazudni* Az Cfiríftufnak pedig kí uaítkeppen való 

. modgía volt az eskööesbe ÁMEN D I C O, az az* való-
íag íerínt mondom, melfíet az tőb §enteíc nem kőcíette-

t nek-Ezzeí a h íelentette?hog az fi ígéreteknek tdceíktef 
• ^ge>e$ ezokaert igazat mond* 

Z j Meg -
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^ t £Mtg Ĵ He *&*»£ minim eshfiuesbeui 
F* Ket fele eskfiues vagton, Eggík az IÍTennek parSczo 
lattía f érint, melliet femmíkeppe nem Sabad meg £egni» 
ha karónk cs vefedelm&nk fcöneckozik. belőieís^mínt az 

l m ' feni Dattíd mongía, bog az lakik az Iften ütorzhm á ki 
az gono§ra meg eskfiiík es meg nem valtoitattsa* az az^ 
íokab ienoedí az karuallaft,az igaz eskfiues mellet, hogi 
nem mint á kfilso hafionert es kfinniebfegert fel bontana -
fogadafat.Mafík eskfiues iefen yagí todatianfaghoi, vagi 
herteienfegból,Iften panmezoiattífnak ellene, meli fi ni* 
gaban nag'b&n»de ha abban áz ember m eg marad, a bum; 
őregbttúAz eskfiues azért az igaz dolognak nem az ha-
raifnak kőtele* hz Heródes meg eskfiéík azotanczosle . 
antanak* bogi mindent neki meg adna valamit kíuanna* 
Az eskfiues határát az Iften paranczolattíat által hagia* 
es, hog az hamis fogadásban meg marad*annál inkab vet
kezik A z Dauíd haibnlatoskeppen cskfi§ik,bog zz N a -
balc meg őlne»de Íz Abígait kereíere engedelmes leien* 
csbof fufagbol tot fogadafaf meg vaítoitattía.Ej fele val^ 
merő embertfii pedig az ki nem íol eskfifík* haxo dolog 
kiuantatífc*Előior bfinet efmeríe es fírafla, bogi az Iften 
mémt heaban votte fel* Mafodíor az íftennek kőníőrog 
íen bfiiKnek boqanatdaert^Harmadfor el taiioítafTa for : 
gafmatofTorbhog egei eletének rendibeiueí fele íőnsen 

•w* telén eskfioeflel az fi Iftenenek neuet meg ne gialazza.lt 
immár fok nehéz ketdefek tamadnak*raunt 4 ki felelem* 
bői es keieritesbal esköitk* Az tolnai reád talaT az vtoii 
meg eskiktefehog pénzt acz nekí>es'ha ki,arra aj vefedel -

tmes vtn megíen?fitet meg nem ínted,hanem rea bocza-
tod az báláira. Ebben á& eskimeíhek modgiat es határit 

http://gialazza.lt


fccí meg gondolniJHa penic ígcrcel> SahadfágodbS volr, 
hogy eletedet raíu meg váltanád* Azért íob kart valla
nod* hog nem mint hitedet meg §cgned*Aj mi nez pedig 
fetebarotodnak ve§edelmere*ebben mas ítélet vagtő* Eb 
ben igen vétkeitek bog meg tikot dologra eskfittel> de 
ha eckeppen tku felebarátodat el ne aruilíad* es ne bo~ 
czasd az vef edelemre# 
/Q tffylictfpda büntmfi magon axhamw 

tshjUuejntd 
Ví Kz Moftsíllíers ígeckel feníegetí az esköoefnek fel 
bontok: Nem hadgía az lefioua büntetlenül* valaki az S 
neuet heaban fel ve§i\ Ezzel azért az cmberek>k&lío nag 

» czapafokat es 6 rocké való karfiozatot vonlának magok 
ra,az míkeppe az Proplietaknal fok helíen feniegtti azo 
katsaz kik gonoiul esk&Snek>fegioerreI»puf tula(TaI>dőg 
halállal,dragaíággal es ehfeggeiPelda erre az Sedechias % t^i& 
fcirali, ki az Afíy riabeli kirtflial kötőt esk&uefet fel bon 
fia* es az Iften raegh veri rettenetefen mind orf agat* 
mind fi naagat>fnerc az ellenfeg>fiak fieme latafara>meg 6 
Hifi magát pedíg,az femet ki tolna őröckc való totnf 6c | 
re vetúhol az Iftcn 5 vele mind halaiig flratattia az eski 
iiefnek fel bontafat* Nem kSlomben iart az Segent Lailof 
Kiralis9kit az Papa az eskuoeílfil meg oldojot es meg mt 
tet.es a2 elfenfeg^el kötőtfrígict meg rontuan, nagí ve-
fedelemben ehette &:magat esazorfagot* Díczíri meeg 
Ciceroísaz Regulufh kí hitinti boczattatoan*íokab a-
kar vif §a menni Carthagobanaz rettenetes kínra es bal
tira, hogy nem mint eskfint-fet meg f egnu 

Z 4 ^2 
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8* tPvlSG emlékezia^Sombatroh hogy 
nteg{lentelHeda%£* 

9* . Hat napon munkall^dgiales mindc dolgo 
dat megc%elekedgied> 
ló* De a^hetediknapon agjehouanat a%Jt 
ljlemdne^ íiombattiahlíen* 

ii* Semmidolgot ne c%elekedgiel (e te magad 
Jé a% tefiadijem a% te kamod->Jem a^ te (iolgad? 
fem a% te barmod->fem a% te fellieredy azfaazje. 
kapudon belől vagion* 
JZ* Mert a%lehoua hat napon teremtotte a% e -
get es a^fóldeu a^tengert es valamelliek e?$kb£ 
vadmet es meg niugot a% betedi^napon* 
11* Ennek ohaert meg áldotta a^hetedikna -
pót es a$$ megftentelte* 

I{* <éMíC?@daa%jS%pmbainak mtg(letele[eÍ 
Ft Az hetedik napnak,̂  végre való meg tartaía^ mel 
re Iften rendelte,mínd az Iftení tíSteletre es mind aj kul 
so niugodalotnra, Totubba az Sombat niugodalmat íe-
giez,es néha áz hetedik napert,mínt ít ez helíen,níha az; 
egeS hetert vetetik, mint azPharífeus mondafaban i Ket 
lerboitelekazfombaton, " ~~ '" Mit 
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/Q ^Mit kittan exjtarant^latbanl 
F* Hog az Ifién ncucnek tíitclctíre, az igenek halgata 
fara* ás fent íegíeknek ki f qlgaltitaíara, az kozonfegcs 
koníőrgefrceshalaadafra bízoníos időt rendellíönk* 
Ĵ * ^Vlkríf>amm%okavolt a% ífima^-

fiombatnacmtgtartafati 
P / Eloior hogy emlekeltetne az népet az teremtefrol 
mellíet az hatodik napon végezet cl> es az mellet az !ftc 
nek czudalatos gonduifeIeíerőI,az híuekre> á kikért min 
denefcet teremtet* Mafodf or eiekeitet az lelki niogoda -
IomroI»az telinek kíttáníagatul való meg Sfinefről, hogí • 
ez által ígíekezzunk amaz orócke való iombatra, es nitt 
Irodalomra az melirol f ol az Efaiaíhal* Ez § ombatnak pc £ A m 
díg kezdeti az Chrí fiúsban leuo lelki niugodalom>es az 
bűnnek terhet&l való meg §abadülas3 ki iombaton el te-
metetaen3az koporfoban niugot» hogi az mi bűneink & 
vele el temettetnenek,es foha emlékezetben ne lenének* 
HarmadSor?hog az Iften ez napnak meg tartafaual az I- ' 
fraeí fiáit egíeb nemzetektől meg valaitana, es azoknak 
pogani tí'iteletekt&l el £ogna> {bt ez által az Chriíhislioz 
vezerleneJEzís eggík reíe az valaito koz falnak, mellíet 
az Chrífltis halalaual ti rontot> hogí az kettőből eggyet 
czmalnaJSTegiedietshogy ez napon az Iflennek népe az 
toruennek halgatafaban, az áldozatokban es egíeb Meni 
tíf teletekben gíakorlattatnek.OtodlorJiog az iolgakís 
ez napon az teftí mtrakatal meg §önnenek es Iftení dol
gokban lennének foglalatofok* 

mm AZ 
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AZ N APOKN Ak VALÓ 
gatafarol es az Szentek innc 

pinek meg tárta íaroU 
'F^ Hány fek a% napoknak vahgatafal 
P* * Neg fele. Első termeiét ferint való, mellben Ifteaz 
űdokct es az napokat meg válogatta aj ember életinek al 
kolmatoflagara»mínt az eftcndooek ref aVes az holnapo 
knak §amlaiaía> melírol á Mofefls emlékezik az tereteC 
bem Mafik* Poígarí rend tanaira es az kűlfó dolgoknak' 
io móddal való Serzefere tartozíkfmín£ az'tomeni tetei-
re5es egíeb fele dolgoknac ei vegeze&re bt joníos napoc 
rendeltedének* Harmadik, az Ania'&entegi házban leoo 
i© rend tartas,mint hogazlften ígeíe reggel hirdettef* 
ftk>€$ az §et íegteknek oS tóga tafara,bízoníos nap. valaf-
taíTektHegíedík az babonay válogatás, melíbe az ember 
nekazíge kiufil valami Ifteni tíiteletnek velekedefet 
fcelhef tetik, melliet az írás íbk bélien karhoztat 

E^t S%ükfege a%S%gntec mnepet meg tartami 
F* Nemellíek erre valaStaffal felelnek, es az meg tartaf 
nak vegeben te§nek kfilombíeget* Mftrt, vg tanítanak, 
hog Papírtakhoz illendő vélekedésből nem kel meg tar
tan:, hog az fentek boitel es ímadaíTal tí§telteflenek* De 
ío rendtartaíliakokaerté&kíegefnek'itelfkaz fetek nap 
iának meg tartaía'&Ez elíen a£c kel ítílní, hog nem ío red. 
társas az, valatnelí azlften ígeíeoel ellenkezik, mint az ' 
kocjgtkozendö eróűegekbol meg íelentetik* Első az fec 
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Paí míndencft&I fogixa meg cütía, hog zz hiúéi meg ne í £yö/7f// • 
telteftenek»es iga ala ne adgíak magokat, aj ínnep napok * 9jJ*n % 

itak meg tartafabant hat ennek illeíere,raínt az Papi fiak 
f o!mk,nem kel azkereStíén embert kotelezniMViafodic GaUtas^ 
íeramt emberi talalmanira,mrii azíften befedeuel eilen-
kezík,az híuec nem kotelefTek*Az fenteknek ínnepí eraMány 
berí ta!almaníoc*es az Romai Antichrííhiftul Sereitette 
nefc* Azért ezeknek meg tartafara az hiuek nem kőtele- ' 
fek Jhíarmadík* minden arníekok a Chríftosban meg fiön c°t$*n.% 
tenek*de az ínnep napoknak meg tartafl mint f *pal raon 
gía*az souédoknec arniefca+Hat ezek meg $öntenec.Ne-
gíedík* valami az kereitseni §abadfagot rontia iSkíeg el 

t auoítatní. Az ínnep napoknak köteles megtartafa zz 
kereStiení iabadfagot rotia-Hat ef t ifikfeg ei tauoftatnu-

K^ Ma a fíenteí\mk inntfifok drága dolgokról 
emkkffítetnek mién mm íjeikne meg tartami 
F* Nemellíek az §entek ínnepínek fok fele haSmít Sam-
lallíak elo es Sep %\n alat az embereknek niakokban ve
tik az ígat» mert vgí tanítanak,, hogy az fentek ínnepi 
azlften gondutfeleferol bízonfagot te£nek>e& fok íoia-
gos czelekedeteknek peldaí adattatnak egíebeknek ka 
ueteíere* De ez nem io okoskodás: Az fentek életiben 
fok emlékezetre melto peldak találtatnak :.hat fi nekíek 
bízoníos napokat kél ieritelní es valaftant* Mert ez nil-
uan vagion»hog az fenteknek peldaí az mi tanuíagank-
ra íratateanak meg* es ezeknek emlékezeti mindenkor 
• ha£nofok,valameníf er az alkolmatoíTag elo hozza eski* 
üannia* De erre valami köteles ínnepet rendelni ne f fik-
fég,íot inkab aa első tábla ellen való baluaníozas* 
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JQ Sp@badeal$mtekwneptte%vegemegb^ 
detnies meg tartanühogie^all^ 
iga^tanimk a%}ahiatrio%at ellen fklltanak^ 
P« Nem kel gonof t czclckední> hog ío íüíon belőle?* 
Mert az fentek napíanak köteles meg tartafa bün, ajoka 
ert eft nem illik k6üetní5hancm valamikor az üdó hoz;a 
az tanítonak3az írásból kel feddenie az baluaníozafí* Né 
f ökfeg azért az Antíchríftus bellíege es palaftía alat az i 
gaz tudomant elo vinni* Noha pedig az babonás kőfleg-* 
az Sentek ínnepere ínkabfel gyfil aj igenek halgatafara* 
mind az altal3az gono§ f okaft nem kei erofíiteni* hanem 

• erre foktaní, hog mindenkor az Iflen igeiét forgalma* 
tollon halgaíía,es nem az fentek napíaert boczullíe az í<* 
get* meü unon magában az lílenert boczöletes* 

%t Ha á%e#endlQm\re($&afk 
nzalafkatnak meg> 'miért ne kellem meg tartami 
F* Iollehet az Papák baloaníozafnak okaert az fentek 
nek neueket oftottak bízoníos napokraj mind a; által az 
meni re az neuek nem babonafagbol es tif teletből»hanera 
áz napoknak es az ödok refeínek meg famlalafara nez-
nek»es az lelki dolgokban nem elégíttetnek, az hoff u i-

• deiglen va!o rend tartafert5es az ef tendőknek f amlalaía-
ert meg maradhatnak De ha az ember ez napokat lelki 
tíSteIetre,vífí, ottan baluaníozaíira fordíttía* 
f\t Kotehfi a^kgrefyien a% Vajarnapnac 

mtgtartafirai . • 
E Eggík napaz maiiknál nem fenteb & magában*es az 

-nap 
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nap meg nem fienceli az emberc*hanem az ember fiemelí -', 
meg az napot>az hitből való Ifitens tíftektnek altala^jAz 
en az napnak meg tartafa fi magában nem lelki tíitelet* 
hanem czak fegítfege es tlkolaiatoíTaga az embernek az 
Iftennek tíf teledre* Hat ez napnak valaftafa nem kotei * 
alat való meg tartás, hanem keref tíeni fabadfagbol iereS 
t ecet:El68őr ío ren d tanainak okaert* Mafodior a Chrí-
ftosfel tamadafanak emIekezetiert.Harmadíor, hogy az 
vy teftámentombeii iabadfag meg erőíHctefíectTouabba 
az §* Ltikaczís afit íeletí* hog az Apoítalok á Sombatnac 
clso napta őSue gíöltek az fcőniőrgefire es az keníernek 
Segdelefere«Ez napnak azért meg tartafe níncze valami 
babonaíagbol, es míert hog eleitől fogua az Aníaiénteg 
haz ez napot rendelte? nem lukfeg íramsr el változtatni -. • 
mint á S* Palís paranc$ollía,hog mindenek ekeden es red c0iJ^'u 
f érint légiének az AniaSentegihazban* * * 
E^ I{íc^)da\ veinek e^ farancgpÜat ellen i 
P« Az kik az Iftennek ígeíet ritkán auag vnssbol bal-
gattíak,az kik reftek az kozonfeges kőniörgefre* ackík 
i z Vrnak napíat fam veiéire, tanaczkozafra> tobsodaf-
raesreScgíegre fbrdittiak* 

.AZ V*PARANCZOLATROL* 
M Tt&teüiedaté atiaiat es aniadau hog -
holiueletülegf txfiüon melltet a%te Ijlemdtd 
adandó teneked* 

- f\« ^dit ma^Ámmm nem^tinl-
Ft" Főképpen az míteftíiMeínketesazvtaiiTOínderit-

-'•*'" • " ; k e « . . " 
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ket* valakiktől velőnk lelki atiagí tefti iokat»mint ártani 
tok,azkík minket az Eaangeliumnak'általa £5lnek,az v 
t i az feíedelmek cs egíeb fele gonduífelok kiket bbtzU 
lenünk kel mint atttainkat* 

/Q Hány dolog kjuantatik, a^tiUtittbm! 
F> Első %% boczulet,hogí az mi föleinket tiffteletlen cs 
giaíazatos beleddel ne illeíI5k,hatök mege ne Sidalmaz* 
zuk* Meri az ki föleit nem tíf telí, melto az teílí cs lelki 
halaira, mim az Mofes tőruenieben meg irattatot. Vali 
ki az attíanak esiníanak gonof t mond halaira víttefiek* 
mert az fiattianakes^annianak mondót gonof t halálos 
böntetefre melto-Mafutís illien ígeckel f olí Atkozot aki 
attíanak es anníanak gonoft mond* Az Salomonis vg t%« 
nit,hog 2% melí Sem mag csofoliía attíat anníat aj variak 
a£ t ki vayak*aunt meg íelenti azChamnak5Rubennek*. 
Ab&lőnak>es az EIí fiatnak peldaía* Mafodík az engede 
I^hogíaz&íointeíeket estanaezokatbevegfók, főt ez 
mellet az feníteket es az feddeft el £enuedgifik,es arczul 
ne tamadgiunk frreaíokihanem mindenekben alázatod 
fagunkatesengedelmefiegfinkethozzaíok' mutállak* es 
fiker haragra ne í ndíczok* Harmadika Az halaadas>mely 
az el vöt íokrol való emlékezetes hafonlatos íoknak fi-
zetefe,mínden tehetfegfink f erínt* Ez mellet vagíon z% 
§ olgalat, es az mi füleinknek ío kedtiönkbol való táplált 
íok,és fegitfegek míndeniákíegekben* e$ kínáltképpen 
venfegeknek ideien* 

f\: *éMic%oda iut almát ait^aram^lat 
melle / 

P« ̂  Alt mongta az Mofes?hog zki föleit tíftetfi hoSiu e-I 
letSlcfenezfőIdöniEzpenig ű magában Illenek drag^ • 

lían 
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tíandeka9nohaazbfin€rc fok fele níomoruíagok farnak 
snellette»Ez mellet egíeb fok ítitalmokís vadnak, mint aj 
Bokz ez ígeckel meg íeíencí;Az ki az fi f áleít tif teli ,gí ö fitó^ i 
niőr&íege leien azö fiaíban,esaz fi köníőrgeíenek ideié 
meg halgattatik#Mert az atíanak ío kerefeaz fiaknak ha 
zn meg er6fílcí>az annianafc pedig atfefondamentoma* ^ 
boi ki rontía* 

ntk előtte kiragattMnak^e^pilagbol a% egedetk 
nekfedigfikaig élnek* bogy bogiaBan aggrlmeg 

a^ iftmm\igműi - * 
F* Ezígíret nem mindenekben egíanntteUieíedifc be* 
de mind azáltal az Iftennekaldafa es feniegeteíe véghez 
inegíen>mert gíakorca az engedelmes es kegíes fiakat mi 
kor kí ve£i,haSnokra es aldafokra czelekefíl Ezokaert csafm**^ 
lofor fiket kí ragadgia,mint az Boícz mogia>mext az IC. 
tennék kedaetTek,es nem akaria,bog ez yíligoak álnok-
faga miat az fi értelmek el változzék* Mafodfor* Az IC 
fen gíakórta ez feleket, mintáz Efaías bízonittia,el níu- tfííK 
gottsa es el vt%l aj kouetkőzendő gonofnak e!ole#De ví 
§ontag níha az engedetleneket fok ídeígle élteti* bog az 
Iftennek hoffu varaíá által fia meg nem térnek methet c 
tlenek !egienek,es az 5 bfintetefekis nehezeb Iegí en* 
jS^ ,Mit tömM Ifima^telfiJttkímU 
F* Kz attiaknak tif tekét az §.PaI kettőben helíhcf tett/ 
Eíío5 hogy az fiakat neuellíek az Vrnak fen?tekeben es 
íntefehen^&ket taníczak azlflennek efmeretíre* tíírekrf 
re es felelmere*titczak fiket az fertelmes elettfiMoktaftac 
az hainos es tíiteffeges munkára* Peida erre az S.Iob, kí 



| # t Á Z T * ? A ^ Á S C Z Ö L A T # 

D. ni ÍM. a z " ^ a ^ ^ e n * élelemben tartotta* Ihníehs aft íría,hog 
azu 66lcí az SuGnmt gicrrnckfegetSlfogua^tz Vrnak 
tőraenieben neueltek* Ví$ontak aitmongsa azBolcz, • 

f «/^ jo. hogi az melí gicrmek fenitek be nem €artatik,mint az 11 
nulatlan lo kemení leien* Ha kedaere tanod az te fiadat 
az vcau félned kel fitet* iadzal vele cs qf tan meg iomoríc -
cégedet* Az ki az u fiat ffereti>gakor ta oftorrai eregeti S 
tetjhogí végezetre § neki oromere Iegte. Melí ártalmas 
legíen pedig asfeletteb való keduezes5 aj Eli fiainak pel 
áuz meg ielenn»kikct az Vr cí ve§t az 5 attiockal egíe-

%.S*m.f. temben>mí nt «z Sámuelnél mongía az IftenjMeg ítélem 
az Eírnek hazat mind orocke,azalnakíagert*az melliet fi 
ioí tudót, bogi az fi fiai vt aíloc voltanac* es fi ne íllete 5 

^ ket kcíerűíeggeljüícn gonof ul neuelrettenek vala fel a 
l'}*j*u 2* maz gíermekekis,kík az Elífcuft ezufoluan az meduek* 

Q W*-* jgj meg.Í3ggattócanak*MafodikroI IWizxx ígeckel tanít; 
Atíak az ti fiaitokot ne haborgaftatok es haragra ne ín-
díczatok»hogí Síuokfcene ellenek ketfegbenJt-mcg til-
tía azfefetteb való kemeíeget bofóontaftes iídaímazaft 
mellié! gakorta meeg aj kegíes terniefetö fiakís meg go 
setétnek.es liftekben hatrab maradnak : Azért kíuanta-
tíkjhogazaítíakfeígenegedeImeflek,íe felettebkegíc 
f lenek ne Iegienek,hanem ebben nézzenek az Iften tíS-
teflegere*az kőzon/eges eppö lette,-az 5 fióknak íouedo 
hainokra> es finőn magoknak tíf tefleges órómokre* 

- ÁZ VL PARANCZOLÁTROL, ' 

K* <éMit Uuan e% parancsolatban í 
t> Hog -32 mi felebarátunknak életit órízzuk es oííaí-

> 

http://nek.es


mazzuk>rom!aÍ2C»es halalat ne kíuanniuc^veret ki neon •. 
czukXiíalazattíat es karomlafat ne kcrtíISk, es az mi te-
hetfeg&nk leríni mindé fele veftdúzmbbl igítktzxknc 
iket meg f abadítanú " r ^ v 

%t Hany\eppen le/len a^plkoffagi ^ ^ c N / \ / t 
F* EloSor kölfo czelekedetnec akala, mikor felebarátra ^ *p, \ 
knak ekeit töméntelen mtg ronttíuk, auag az gilkofo* \ 
kat erőnkéi es tanaczunkal fegíttifik, mellről az írás aft ( .' ,' 
«iongía,hog az ki az embernek veret ki omía,az fi vére Cemfip 
is kí ontatik,e$ aj kí fegiuerrel kerefijfegítier rniat kel el jtpeth * * m 

vef ni«Ez parancsolatnakpentg okát raongia az írás: El- Mdttb*%$« t& 
íb mert az ember Iftennec abrazattíara teremtetett Hat ^~-*' V 
valaki embertol, az Iften kepét ronda meg,meílíet az I - r ,. 
ften íohá boSSu allafneköl el nem fenned íTotiabba mert t'" f< 
az ember mi teftfink es az mi neminkből yaloí Hat az e- - ^ _ , 
bérnek rontani az embert, az ttrmcíetnéc toruenie cllc />v f pC" 
vagíon, 'es meg az oktalan allatoknakís kegíetlenfegeket - : : / * é 

felfii h*Iádgla* • Maíodík gílkoíTag,az gífilofegbol való ^ y^ 
fiarag tartás, raellí el az ember az fi felebaratt iának vef e- *—^ ^~>. 
delmet kínannía* es őrülj, kírol az f János af t mongyit t j^miz 
bog az kí gífitolí az fi attíafiat az & f íueben, gylkos azt 2t*tt.f*m _ _. ±' 
(bt az'Chriftufis aft bizoníttia, hog á kí okneikfil harag- . 
Síkfelebarattiara,meIto az iteIetre,.honnet aft parancsol . 
Ha az §*PaIís, Meg haragudgi átok, de ne vetkezzetek,- es * 'fJew4 
az ű haragotokon az nap el ne mnlli ek,es ne adgyatok <^> ;V,/í 
helt íz ord5gnekfmertaz harag mellet az Satan be fer* \ "'<- "', 
kezík,mínt azCaín haragSik az fi attiafiara az Abelre5es .. , 
fitet meg olLErrol mongfct á iJacabís*Mínde ember ke-̂  l^^^[S^\ 
fedelmes légien az haragra, mert az firfionak haragta ne -v_ ,»-' 
czelekedí az-Iften igaflag3t* Harmadik gylkofög az be-

~ -i, A i " • f e d " f '< .• 
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fedben vigion»míkor felebarátunkat* gonoz indulatból 
ío hírébenneuebenragalmazaílal es hamis vadolaffal, c« 
gí ebeknek előtte nehezíttí&Cikí rol ait mongía az Set la* 
cib»hog az ki felebarattíat ragalmazza,annak minden L 
ftení ti £ teleti heaban vaío. Ezokaert mafottis eckepptn 
i ntEggitek az maftokat ne ragalmazza^mert aj ki felebi 
rattiat rágalmazza es tteli, az tornent rágalmazza es íté

lget tf ti. Az Dauidis ak mongía, hog az lakik az Iftennek fa<» 
torában, az ki felebarattíat níetuetief nem rágalmazza* 
Sz*PaIis az rágalmazókat azok köziben íamlaüíajaz kic 

**"* el fordult elmére adatának. 

K* ^KSJn fabade. batfdebaratunkatftm-
rnikcppen itthüm l 

F* Az ítélet ktt fele JEggtk kereiriení ítelet, meliben I 
mez három dolos?ktuantatdk*Efs6 hog a; Iftennek ige 
íe ierínt legíenJMert az meíi ttelet ez ellen vagiqrunem 
egieb ragalrnazaíhah mintázPhariiruíbk 3 Chriftuft ha 

:' iBifTan ítélik v%fa, Maíodík bogaz ítélet mi raitunk kez« 
. deliek es az vtah Sallíon felebarátunkra, mint 1 Chriftos 

Mdttfar* j s inongía,hog eloiór az mi iemfinkből vefX&k ki az ge* 
rendit* es az vtan itelfíok meg az iáikat az mi felebara^ 

H®ná®A tankntk §emeben*Mert a mint f* Pal mongía*az ki mail 
'-,';• •. meg ítél abbanaz mit 5 maga czelekedíkfmentbetefleii 

né tefí magát JHtarmadíor*hog az ítéletben es az feddef* 
ben^kerefíok főképpen az Iftennek tí§tefteget>az vt l fe<* 
lebaratünknak íobbnlafac es eppöf etit*Mafodik Iften tor 
tienie elte való irelet*meli írigifegből, magunknak Sere«* 

. . t etíbol,es felebarátoknak gíulőfegeből $ armazík.Ef t tiU 
iteM* i t í a m e ^ * £hti®9 nifkoT ig f ot:Ne ítellsetek es nem itel 

^*14 tettek. Sz PatiserroIioL Kíczoda v^g í t t azk ímas íü l 
gaíatmegmered itclní* ' "~ " " ~" A Z 
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ráZ VIL PARANCZOLATROL, 

té Js(j parasqialkodgiaL 
/Q tSV/tf tótá» # «& tót e^paranc^ohthan l 
F# Eloior kíuannía az telki tíf taftgotihogí az ébernek 
fi oe ne geriedezze paraznafagra való ígíekezet£el5mínt 
azChriftusmagíara?za»hog az ki meg tekinti azaffoní 
allatot gonoz kítianíagra, ímmar iíueben vttktztt vele* 
ci az Iftennek parancsotattíat által hágta, Mafodf or ki-
uannia az bef edben való tíf teíTeget$e$ iemermetefíeget* 
c$ ez mellet tíltia az Caítalan es f emteten fertelmes bef c-
deketsmellíeckel aj embereknek Sínek indíttatik az btx- ^y^j 
ía&gra*Err6lmongíaaz§4PalíSemmstíf£ataIan befed az * * * 
ti faiatokból ki ne Sarmaszek*fianem á meliío es haffnos 
az eppuktre HarmadSor kíuannía kfilso magunk yiíele 
fenek tílteíTeges modgiat? es az ruházatban való mertek 
ietefTeget*hog ezeknek általa az ember valami parázna-
fignak íetenfeget ne mutatta* Negíedfer fokeppe megh 
tilt minden fele paraznafagokat* mellíeknek §zefeben,a j 
fermefe tnek ellene, mint á I.Pal tanít: Az Menteknek gjJJJ* 
meg vakultanak es meg $ finnen az banattoI,attak roago- ' **** -
kat faítalanfagra* minden tíitatalaníagnak czekkedetírc 
telhetetlenfegge!# 

I\» ^Mieríparanc^oBía hata^Iflemho^ ^ 
a%0[eas Tropheta fertelmes /kinek végien fele- 0jL v 
fegüles altulfaragnafiadat fogadgümi 
F* Ez nem lőt dolog,hanem az Iften hafonlatoflfagban 
csptldabeSedbea akarta meg ielenteni>mikcppen az If- ~ 

' A a a n«l 
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rael nep e az lelki paraznafagnak, auagí az baloini írna-
dafnak akala u t&le cl fakadót, es az mtnemfi baluam'020 
& maga, ifmeg oliían fiakat íhluAztn minemű éktelen 
es tSomct vétket az Vr ellen czelekedet légien az nep 
cs az Vri s melí kemení b&nteteffel látogatta légien megf 
mint eg tükörben mutatta meg4 

J^Í Hány dologgal im a% iras a%fara$pa* 
fagnak,tltauojitatafara( 

%£mnt.#. V* Elfő mert az Itten hit minket>nem aj fertelmeflegre 
%. Tejfal 4 hanem az cí itafagra* MafodSor* mert az híuek az Chrif, 

tuíhak iegiezű es fi neki tagíai Méltatlan dolog hat zz 
Chríftufnak tagiaít az paraznaual ko2leni*HarrriadSor» 
Mert az hiuek az §.lefeknek lakó templomi: Azért nem 
illik az Iftennek hazat paraznafaggal meg ferteitetnn 

£?&fp- Hegiedier mert i,Pal alt m'ongia, hog az ki paráznáiko 
* át k az finon tefte ejlenis vetkezik, es az paráznánál egy 
tefte ttüi magát* Otod§or« Mert az Iften az paráznákat 

Q r m c § iteli,e$fok fele oftof ockal meg b&ntett\az mint er-
í®c i * T®^ ^ n t a í a n példák vadnak. Az ot varoíl az rettenetes 

paraznaíagert kenköoes eíTonel fillíeíte el Az Beníamíti 
nak nemzetit az Leoita felefegenek megfeitefcetefeeTt* 
mindeneitől fogua le vágatta* Noha pedig az valaf totta* 
kzt az kárhozatra nem vttu es erre nezoe minden bfine* 

, kec meg boczattía*mind az által* ez világon az parázna* 
fagert kemeníen meg bfinteti> mint az Dauidot az Vriai 

** feleiégeeft,ezzel vére meg, hog az u fia az Ammon az fi 
non hugat Thamarr-negfőrtőítete* Az egíeb rendbeli 

*fi$* ekrol í.Palzkmongíai hog azparajnakIftennek orfi+ 
' gat nem bírlak* * • , 
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/ ^ Mit haladni'a%okrol a% h$k titffatahn agi 
hlaua^para^mjaghol/iükttetmki 
P« Nemetliek alt i£elík,hóg ezek minníaían kárhozat- -
r í vettetnekJesemre indíttatnak elöf őr az Ifoiielpeldiii 
uaLDe effe nem ío értelemmel veiik* Mert ezzel az ielcn 
tetik, hog az kík az töruení alat vadnak> es Agtrcul* az GdUt^" 
Sím hegié ki idittitot íegítöl Sfiletteteek* az őrőkfeget 
cl nem vehetík4Maíbd§or eitís forgattíak* Mert az Iften 
meg'pirmczolti volt* bogi az fattíu be ne mennie az I -
ftennek hazaban.De ezís az töruennek kfilío reiid tavta* 
fiira illik* mellíel ielentetet> hogy az Iftcn templomát* az 
mi t tftinket tíftan kei tartanánk. Noha azért az gí alaza 
tot emberek elot vífeltek, hog egíebckís az fertelmefieg 
töt í §oniodnanak,mind az által az Iftennek kölömb ítele 
ti vagíon felölök az 5 titkos tanacza $erint«Ezekről an~ 
nakokaert f ínten vg kel érteni mint az paráznákrólkic 
közül az kík Iftenhez meg térnek azok ídtiözfilnek* i 
kik Inognak tdzní el kárhoznak* Az t̂eftí Sötéteshez az 
iduöileg nekőttetetí Merc hifi attíaknak gíakorca hitet- " .,, 
len fiók leien^es víőontag hitetlen atdanak niha lílenfe* 
iö fia vámson,a mint az Iften az fi kegíelmet akarta oito-
gatnu Az faporodaftís meg kel valaftaní az vetekt&U 
Merc az embernek neuekedefe Iften aiandeka,de az M a 
vagíon az laporodafnak niogftban,meli az paraznaíagí 
Elég erre á Danid peldaía ki az fi üarol, kíf hazaflagnak 
töroeníe kíofil fogadót vala az BerfabetuIicSt tnongia; O 
meg nem terén hozzam9hane en megíek fi hozzaia«NiI-
uan vagíon pedig hog az Danid nem az kárhozatra* ha- ^ ^ tv 
nem az életre ment* A Chriftus mondafais erre nez9 ahol 
vg tanít? hog az paráznákétól vefíkaz engedetlen Sí-

Aa$~ dókat . 

http://hazaban.De
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dokit azlftc orSagiban, Innét-vagion, bog az Thamar, 
ki parázna aiioniallat vaUi azChriftnfnaknemzetiegi 

' köziben SamIaltatík,hogt meg ielentcffck, bogi a Chríf-
fos minden rendbeli meg térő böníokerc egí arant ifit €2 

%.Tkt viiagra*Ezokacrt §*Palís zh bízonittiaJiog az Raab* no-
firkát j ^ a p a r a 2 n a a§f oníalíat volt? mind az által az-hitnek alta* 

Ufineg igazitttot* Valakik, azért az életre "rendeltette-. 
nt% fem eredendő bön* íem czelekedendo^ az Mennek 
kegíelmetoi fiket el nem iakaitliatíí a« 

. AZ VIII^PARANCZOLATR'OL, 
17 3^(elopy. 
K^ <éMk kiuan es mit tilt e^paranc%olatbanÍ 

' 1% Hog minden az fi faíat marhaiaual meg elege gyek^ 
fenkiet erouel? hamis fortellial es álnok mefterfeggel el 

2í4r/.<?. B e V€g*e* fenkít az áruban, fe az adásban, fe az vételben 
Trm 1.2* *ncg ne eztnaílíonibamís merteckel ne ellíe>felebarattía« 
leuitici «p tul fel vot adoííagot el ne vefieflen, fot mindeneknek az 
DtM.if. miazoue igazan meg adgta* hz Iflentfil adatot marhat, 

tobzodafra es rendi kiufif való hafontalan ekeílegrepi 
ne íekosollía5banem az Iftennek aíandekínal mertekle-

" tefíen eilien, lííennek tiiteííegere esfelebaratti anak ep-
tfbtjf+ pöletíre* Touabba az lopás ellen az £• Pal ío orooílagot 

mond:Az kt lop va1a$ímmar ne lopíonshanem ínkabmS 
kalkodgíek.czelekedoen az finon kezénél á mi io5tiogy 
légien mít adni az ifikolkodoknekís* 

E^ s9s/fiertparac%pllia hm a^lflea^ Siíot* 
Inac, bogi a^ Agyptmbelkk$ec c?$Jl es aranf^ 
(kr^mok^€krk€ ei dhpm l 



MA^IAILAZATTIAXIO U %7$* 
P* Ezkíüthktppm való paranczolattía az Iflennek^ 
mellielaz Aegipcusbelieknefckegictleíegeket büntette 
c$ az § népének foc iofgalatcíat cs f enuedefec fizeite meg 
De eft egíebeknek nem illik fcőue£ni,hanem mindenek 
nek kel magit tartan^az Iftennek kozonfeges paranczo 
lattiahoz* 

AZVSVRAROL. 
P» Oly hamis nieirfeg mellíet az ember az derek fbm-
manak felette veién az ö fclebaratciatnl, cjak az koltjon 
adafert»Elo§bt mondatik hamis níerefegnek* Mert az I* 
ften tomenteuel es az actiaBut Seretettel ellenkezik* Mi 
íoáSoT mag íelentetí k miben aliion az vftira* nem czak I 
pénznek adafaban* hanem minden fele marhában* mint 
mikor az ember pénzt ad bor feieben es az arranak felet 
te veién. Harmadkor meg valaf tatík az víiira az igaz ke 

. reíett&L Mert mikor ember az vőt marható az monkarat 
az ídore> es az helíre ne2ue tobbon e! adgía*nera vfura* 
:De mikor kőlczon ad ej vegre^hog fi többet végien rea 
nem neztien felebarattíanak fem karara, fem haSnara5 ot-
tg ártalmas vfara leien, hz taríafagís* mikor ember köz 
Te hoczattia penzet az niereílegre es az veitefegre nem 
,vfura,es az ember zz Q reiet ío lelki eímerettcl ítl vehe
ti* de ígí hogy felebaratiafroz igaz légien* 
'%+ ^ Szabadéa^hn$tknembernek vfurat 

venni? 
F* Erroí fok fefe értelem vagíon*Eifő,Az regs feíede!-
~mek mikor Iatnak9hogi az főfueníegbcl yato vfuta igen 

, " 'b ' " A Í 4 " ' ftttie-
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neuekednek,bízonioshatarat rédeítek 35 vfuranak,ho|| 
áz f 6tót fenkí többet ne vehetne* De ebben nekönk az If 
ten beíedet kel kőuetnfink* Mafodik, nemelliek az vfu-
*at meg vaUStíak es ket felének raongíak,eggík nehezí
tő, melínek általa felebarátunk marhaiaban meg fogíat-
kozik* Ez á mint tanítanak,az kerefitíen emberhez nem 
illik, Mafodik fegitó vfura, mellíel felebarátunk taplal-" 
tátik es marhaiaban óregbedík, Errót a£t mongíak,hogi 
az kereStien embernek meg engettetík.De ennek az kfi-
lómbfegnek helie áz írásban nem találtatik. Harmadik, 
nemellíek az S emelíek ko$ót tejnek k&lómbfegct,a$ kíc 
az vfurat fel veSík. Es ezekeket rendbeliek: Nemelliek 
gazdagok, nemelliek pedig Segeníek.Erre nezue vg ta-
nítnak,hog a; Segíenektöl nem Sabad venni,auag pedig 
keneíét kel venní,de az gazdagtul iabad es S ukíeges ven 
tit.Ez köíómbfegrólis ninczeníemt bízonios es ború Se-
rínt valoiras.Negíedik,nemeUíek vg tanítanak, hogi az 
iras valaftaíhekul meg tilt minden fele vforat, mint az f*-

ffklmní. Dauíd a£t mongta bodog embernek lenni,a ki az fi penj 
Ei£ctit.iset n e r n adgia yfurara^AzEzechíelnelís íg £oI:Az emher 

az ki vfurarrf nem ad es fellieb nem vefíen, eluen él* A s 
Vtuuts. MofefnelísmegtiltiaezígeckeU Az te attíadfiadtul v<-

furat ne veg,es meg ne haraptad vtet vagí pénznek vagi 
egíeb marhának vfuraíaual. Mafutísigi tanít:ha pénzt a-

£}».»* <jadaí kolczőn az en ííegen nepemnek,ne legí fi neki far 
czoftatoía.es utet meg ne harapíad. Az Chriftufís eh igi" 

lm%6, bízoníttiatKóIczón adgíatok es femmitabbol ne reroen-
líetek, melínek noha ez az értelme, hog az éber ne czak 
azockal tegien íol az kíkt&l haínot var, hanem meeg az 
oknakisfegítóie legte^a kíktul kfilfő haínot nem vehet 
mind az által az vfnratís be foglallia; Mertaz yíuras an -
nak ad, akítulhafnot vehet, " " " Ki 



'%% cEi%^nk%mtg tök eroffegeckBf l 
F Elfö.Az Sídok az vfurat gíalazatos netiel hííak. Ne 
feknekiaz az,marafnac,mert az yftira* mint az kígío afi- Eqcli.%% 
tómban az embert meg harapta es veret ki f ya* végezet
re marhaiat el fogtattia«Hat az keref tícn embernek nem 
illik efféle vndok níerefleggef elní* Totiabba$míkor lat
nak az telhetetlen emberek, hogy az írás íllien vtalatos 
neael fi yi az vfurat,es bog ne láttatnának fik vrozua ma 
roknak lenn!,tiSce(Tegesb igenel Tfiarbítnakyazaz, töb
bül efnek,auag fel pénznek, mintáz Dttkokistntmjlma 
lucrumntc, az az, haíonnak es níereíegnek hííak* De ezzel 
akar mint ekeflczekí s,az ratot íeppe nem tehetik* Mafo 
áik. A fofaenfeg az vfuranak annía es gíokere* Eit az í- -. t *. 
n s fok helíe karhoitatt ta. Hit az yfuratís e mellet megh UJ^A 
tiltia*HL Az vfaras mint & here,raa§ember faratfigauaí i#CIXw* * 
fiízlallía raagat,meli az Itten rendetefenek es a kozonfe* 
ges i gaffkgnak ellene vagíon* Toüabba az lile meg eget 
te volt az 5 nepeneksbogaz idegenről vilim véne* mert Dim%^ 
nem akarta az Ifte,hog az fi népe karban maradna, mícré 
hogy az idegenek az Ifrael fiaitól vfurat ktuannak vafaé . 
De immáron*minek vtanna á Chríílus el rontotta az kő j 
falCsez kulombfegnek Iielíe nínczen»Tartoznak azért 2% 
Iftennek fiai míndeneckel ígaíTagot czelekední* 
J^t ^Miud menti magát a% VJurm l 
P* Elo§6r mert az példa befiedben feddi az Vr amas al-
BOC es re fi: £olgat,hogi az & penzet el teltette* es k í nem 
itiaazvíorara* De erre a£tkelfe!elni,hogy azChrittus 
st nem íaaallía az vfuratjhanemazkozőnfeges íbkashol 
veién baítanlatoíTagot^es feddi az folyat* ho^az gtraaal. 
nem kereskedem es fi hafnöt nem adót az fi vranak* így 
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az álnok foigat díczíri az Vr, nem íz alnokfagert, hane \ 
az cieíl€gert>cs az hiueket íncí ennek peldaiauáUhog ío 
móddal magokra gondot vifellíenck. Mafodfior cf t for-
gattía^Az ChriftusaSt páran czo.Uia,hog I mit magunk
nak akarunk,raaíTal aít czelekedgíük,De eo akarnaai9h* 
valaki § fikfegeraberi adni vfurara^Hat enís adhatok maC 
nak. Ii az vfuras fi maga ellen okoskodí k j Mert fiís in-
Icab akarna es íob neoen venne* ha mas ö neki vfurane* 
kuí adna^azerc fi nekí-ís eít kellene maflái czelekední* 
Harmadioreficísrnongía, hogy felebarattianac hafnara 
•varion* es nagy halaadafia! yeíí az víurat. De erreís zit 

• kei felelni,hogy nem kel gonoit czelekední> hogy ío ifi 
ion belőle? es ha víurat nem venne* ftfebarattíanak tob 
haína kóaetkosnec belő!e*es fi tfilc föckal iob neoen ve 

. ne*Sok egíeb fogaíiís yannac az vfuras embernek, de azo 
kar az Iften Igeié mind el ronda* ;'" 

AZ" IX. PARANCZOLATROL. 
*8* Hamu tanubizgnfagot mfiolia^tefele
barátod ellen* 
K* sSVAf Uuan e% parancsolatban i 
K. Kíuannía.az igaz mondaft,es az be§edben,az ígíret 
ben, es az cselekedetben való alhatatoflagor, vifontag, 
meg tílr minden tettetés álnok es hazug beledet,mínd az 
tóruení tetelben»mind az btzonfagban»mmd az. áruban, 
fogadásban es egíeb fele dolgokban* 

i\t Hány fele hazugság vagon ? 
F» Három feIe*Eggik ártalmas, mcUícl fcle&antunfc-' 

• ~ " ' • n a k 



titk io liírcc neuet hamis vadolafunkal meg kííTebíttíuk* 
auragy egieb fele karral íllettíök.Erról mongía 25 Bülci* f m* 
Vtal3tos az Vr elüt az hazng níelo, Mafodik híuolko-
d o hazugfag,meli noha mafnak nínczen artaímarajmmd 
az altaí az ígazcul tauol vagíon,es íenkínek hainara nín-
czen,Erről éol azChrífhis: Minden híuolkodo befiedről 
íamot kef adnotok az ítéletnek napían* Harmadik ment 
hetu hazcigíag,melí noha az dologgal nem eggíez,mínd 
az akal felebarátunknak haSnara vag!on>mínta$ Míchoí 
az Saal elór,az ü feríet, az Dauidot meg menti hazugfa- l^""-tJ* 
gíual. Az Diuídís az Achis kíralí clot boíonda teli ma- \J™? 
gat,hog ez altaí meg fabadulhaíTon, AzRaab parázna dtlrlu 
aifioniaüat az kémeket hazában el reítí es hazugfagaual 
meg menti,kiertnag futaimat vefen. Az Aegyptusbeli 
Babakis az Sidoknak fiait hazugfagockai mentik meg az B*** 
Pharaonak kegietlenfege eilert.Ez fele hazugfag ü maga 
ban bfin,de az vege ha6nos es §ukfeges,füt ha az nem len 
ne, nagíobbunkóuetkoznek* 

AZ X» PARANCZOLATROL* 
J9* S^tftiuaniad a% te felebarátodnál hazat* 
20* S^cpuanniad a%tefekbaratodnacfiefe~ 
gitfem a* ü íhlgaiaufem a% ü Holgahiau fe a^ 
üokretifem a^ujlamarau es/emíta^hlo^l 
aXjnelliek a^te felebarátodé* 

K{ <£M.ü l(uan ê  parancsolatban ? 
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F* Kítrannía az kőzonfeges ígafTagots hogí az mi tulai J 

: • dotnarfaankal meg elegedgíünkéVf iontag*á mas ember^ j 
marhalat gonoiul azmifiu&nldbennekiuanniuk* j 

H r Mindenfele bunrevalohaílandoíTag^mellíclazcm.-
ber keSeríttetí k az kőzonfeges ígaffagnak akái hagafan 
Miképpen azért az felío paranczolatokban az kulío go~ \ 
noz czelekedetet meg tíltíai Igí tbbtn az gíokeret es c-

* redetíciaz iíiraek kíuanfagat es belső í ndtslattíat karhof • 
tattiau • 

f\t TSün'e azjyuanjag? 
F. Míert hogí az Iften tőrueníe az rendeletien kiuan-
íagot meg tíkí3,a £„ Pal bfinnek ncuezí,e£t monduaníAz 
kíuaníagot nem tudnám bűnnek lenni, ha az tőrueni eSí 
nem mondana; Ne kiuany* 

ucéiü f^ A%$mtlacaha^mongiaúogfa%Huan 
faga#bümjlülix Hatc^ahanmaa^bünm^es 

magában nem bün? 
F* Az fene Iacab az b5non,az látható es cselekedendő 
vétket ertí.es az bfinnek eredetít,rédít es gtfimőlczet ic 
lenti meg.Mert az kíuanfag fogadgía, esíulí az bűnt, az 
h&n peníg véghez menuen % öli az halalt* Nezuen azerc 
az Iftennek tőrueníere,meli az termeíetnek epíéget ki-
uannía,es az belfő kíuanfagotis tiltia,bön es halain rael-
to. " . . 

AZ 



AZ EVANGÉLIUMRÓL **• 
K Qruendetesízenecettmelíbol az meg keferedet fitifi 
emberek* remeiletlenagy lelki orométcs czendefleget 
ve&nek.ESc magiarazza az AngíaUmikor & paf toroknac ^ * J 
ig aoliHírcíetck oag 6r6metsmelí Icfen tinektek es aze-
ge$ nepoekJPeldanak okaert, ollían az EuageIíomf mint 
mikor az halairafentem íazot embernek remeníege kiu« 
fii az feíedelem kegíeknec cs egedelmer hírdet,meJííel I . 
halaiból eleire fordul: Igazembercazlftentőruenieh* 
lilra íceíí az buráért* De azChriűm az bönnek boczanac 
tiac es az 5 et egfeges fizetefet hirdernen, az fogfagban es 
őf ok halaiban efct emberekéi meg Sabadtttfc, mint az E • 
faiafaal moagía: Bocznot engemet, bog az fegeníeknee Efi-fa 
kedaes izenetet hirddíek,az vakoknak Iatafha; toredel 
raes Síneknek gíogi ulaft* es az foglíoknak Sabadulafh 

Kj] « ^^Ik^odaa^Euangáíomi 
F . Iften kegíelmenek ígírerí az Chriftusban, mindé hf 
tionek iduofligere^Mit foglallíon pedig az Euangelíom £ -
be,azJXukacz illien igeckel magíarazza meg:Igí kellet # '** 
az Chrtílufnak fenuedni, harmad napon fei támadni es 
hirdetni az fi neoeben Paenitentiat es bűnnek boczanat- %«w«4 
tíat.Sz.PaIis ennek ronidfunamaiatfok helíeken meg ie-
Ientűmínt mikor vg tanít, hog az Chríftus meg holt az 
mi bfineinkert»e5fet támadót az mi meg ígazulafurikert* "' 

. Mafucis aít mogíarAtta a Chríílus önön magát az mí bS~ , 
rteinkert,hog minket meg valttna ez fele való gonoS vi 
lagboI,az!ftennek esazmiattíanknak akarattía Serinu 
Kz *$c%pdaokaa^Euanníiomnali 



J*JÍ A z ftVANOELIÖM^ÖL? 
F* Miképpen orok időknek előtte az Ifte I ChríftcisbS 
valaítot, azonkeppe ífmeg aj fi íngíen vaío ío kedisebol 
ú benne adót ígíretet,az bűnnek boczanattíaroIf az meg 
ígazulafroi cs az orok eletrot* Ezokaert mondattad k ax 

• bodog Iften Enangellomanuk es Iften hatalmának* 
ÍQ ^Vlikoron keletet a^EuangelionLji 
F# Az efet vtan míngíaraft igíretet tbn az Iften az hU 

emtfu & veknek íduoííege felől az Chríftas altal,míkor ait mon* 
Cmfu sa ̂  ^z attoniillatnak magöa ronda meg az kigionak fe-

íet*Ez igíretet gíakorta meg vytottt aj AttíaknaÍ€*raínt 
az Ábrahámot vígaftallíaí Az te magodban áldatnak 
meg ez földnek minden nemzetíegí* 

i ^ w /Q Miéit monga hat a RentValelreiteti tf 
l*ígml tuknahmelya^utolfo időbenidentetet 

tnegi 
F. Az Euangelíommk ídeíe kettő* Eggík az ige?étben 
mafik az be töltésben. Volt ázert az Euangelíom az At-
tíaknalígéretben, melínek általa valoftggal meg igazul* 

l tanakj kölambőztenek hat mi tfilfinfc nem az ígaffagnak 
valofagaban^hanem zbhzn* hogí arniek alat voltának* el 
az ígíret be ttiísefedefet*aaag az őrőkfegnek meg fizete 
íet vártak, es mint á gíermekek, az törnének feníteke es 

G*Uu*i- ^ r Í 2 e e í a ^t $enuettenefc»€S 2 mint f • Pa! mongía3mí nalíí 
Hrór.n. - énekül el nem vette?" az igíretet. Mert az ígíretnek be 
%%^f-i. ítüieflteíet] az Iften az vtolfo időre halaf torta volt. Ma-

futásait mongía, hog az/ittiaknak bfinők varasban vot 
tanak,az az,az fi bonokért való fizetés es elég tetei hah?* 
tatot az Chriíhis aldozattí anak ideiére í Benne voltak 
szert as kegíelembe es az őrőkfegben, de mtig a kezes 
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A26 IVANSELIOM^Oli'. $$44 
izChríflus annak az arat meg nem fizette voIt»mínd as 
tlrai abban alhatatoflbn meg marattanak az igiretnek e-
rőfTegecrcBzert mongía az írás, hog az bánni vtiag ktz^ípoedlii 
decíí öi fogua meg ölet etető Sz.paiís vg tanít, hogi az le- »*AM* 
fus Cfirífíus tegnap f $ aii, es vgyan azon mind orőckc^ 
Sz,Peteris eít bizoníttia; Híiifik, hog az lefos ChríftufL ^a 
bin viio bitnek általa idoozü!§uk,mfkeppcnazaítíakís r ¥< ! 

meliiet az Chríftus erőffic eh monduan % Ábrahám lattá 
azen napotna;es óruendezetr2íta, kinekpeldaíaual %ítOtmftmm 
tanictia íenc PaMiogy -mtnníaían eckeppen íduőzőlönk, \*»***+t 
mint az Abrahamthínnek atraía,az ígírec Sérint* Pe!da« 
nak okaert»az ember valami őrokfeget vefen,de az arra' 
« ak fi zetefe ef tendore aiiag totiab baf aitatík,raínd az a! 
fal f abadon bíria az őrokfegetaz kőtefré es az iőucndo 
fizetefre nezoe: Igí az Attíaknakís az Iftcn ígíretet tót* 
azbfinnek boczanatriarolazMeffiafnakíőtiendo aldo~ 
zatc iára nezae.es ezokaert bitből ídaojuItenekJMafodi c 
idese az Euangeliomnak vagfon,azChriftufnak meg íe« 
kneíeben,kíben minden arniekok meg lömének, es ax 
EuangeUom nag vslagoíTaggal bírdettetet,mínden nézc 
íek kozőt,es erre neztie mongía az íras,el reítetet titok
nak órok időknek előtte* Mas azért Sollani az Euangelr 
©mnak aliattiaroU melí vílag kezdetitől fogna volt, mas ^ 
ífmeg níluaban es világosban való meg Jeleneiéről taní
tani, mint példának okaert,az nap mondattatík el reítet-
nek tenni,mikor az homalíofíag es azfolhő be fogta, de 
ebhót ez nem koaetkozík,tiog az nap ne legsen,tia vila* 
gofTa gat ki nem ielenti: így az Etiangeliomnak ígiretí 
volt kezdettol fogna, de annak be&fepes vüagofiaga %% 
<vy tefhmentomban hatot komikor az Poganíokís az I-
ften oríaganak őrokíegere íutottanak,melIict az fa Pal 
cirtíietaagi titoknak mond lenni '" "' '" Ki* 
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K^ I\iben atta a%Jjim a^Suangeliomot l 
. . F* Csík az fi fiiban á kiben az vata&otudu! meg be- -

kelemért ninczen tob neö %z cgft alat*az kiben ídtióz&I 
hetnenk.Hat valakik az kőzbeníaro Chríftuft nem ífme 

- Tíkifoíia az Euangelíomnak ígíretíben relék nem leheti 
fem az Iften titkos dolgaínak értelmére nem.iathatnak** 

Gabiét u Erre nezae mogía az £*Pal;Tnttotokra adom,hog az en 
tülera htrdettetet Euangelíom nínczen az emberek £e-
rínt5mert en nem embertől vottera*fem tanultam,hanem 
az lefüs Chriftus MenefehőLEzzel azért minden terem. 
cet állatnak felette magaítaltattatík az Euagelíomjmíert. 
hogének meitöíaga esbizomos volta czak azlftetül va* 
gíon, honnét á f *Pal meg az Angiakís atkozotnak mon* 
gía lennísha mas Euangelsomot hirdetned 

t.C<fffat. *. -P* lollehet az Euangelíom az haragnak edeniben bolo*' 
dfag es halainak íllattía* mind az által az valaitottakban 

hZTf*10 tz g* l e i e ícne^ €r€Í€í a l£a l I ^ e n bolczefege es hatalma,mei' 
nek általa- az hit adattatik. Erről mongía az ChríftQs:lm~ 
maron ű tíftak vattok az igeiért, á melliet tinektek foU 

Mdttktj * a m > n e m ^°é 2Z *ge tíftitana meg az u ereiénél, de hogy 
az ige az 1 leieknek e§koze az tiftitasban. AzEtiange-

: iíorn azért Iften magna^meli ha az io földben az valafitot 
emberben efík*>s az tápláló vízzel az íftennek lelkeuel 
otoétetík^gíokeret ver,c$ gtömolczet teremt* íftennek 
igaz ifmeretíttícegíesjíozan es igaz eletet* Minden lelki 
^aoait azért az Eoangelíom által oftogattía az Iften az-
'hiöeknek*. •-'. . 
%t é^Vtihm eggie^ a^ Suangúiommala \ 
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A z ' l V ANGELIOMK,0£f #6i 
P* EloSor az f érző okban,mert mind az kettő azo cgí 
Jfletöl f armazot,eggík ígaíTaganak,mafík irgaImaiTaga~ 
nak tüköré* Hat miképpen az Iflenben nem lehet ellen
kező akarat,azonkeppen ez kec tüdomaní nem ellenke* 
zik4Maíöd£or,mindaz.kettőnekazon czelíta vagion, es 
azon eletet igerik>de az mtg adafnak mogía telén nagy 
kulombfeget miért hog az toruení cztlúitátttuzz Eua 
gelíom hitet kíuamHarmadf or« Az életnek rendeleíebe 
is eggieznekfMert á mit aj tóraení tilt, az Euangelíomis 
azont erofíitt, es feddi az elfoes az maíbdík tábla elleni 
való bonokét. Negiedfer, kínáltképpen az Ch ríftusban 
egíeznek,kí á tőruennek vege mindé híuonek íga0aga-^w^*I^i 

r a.Eirro! raongía k § * Pal,hog az hit által az toroent eró£ ^mdm4 

íictíSk«Men á mit az toruení kiuin, az Chriftas be tőltí 
es ezzel az kegtelmet reánk araStíajaz hitnek általa* 
l\t Matij fölombjegvagona^tömény esa^ 

Euangeliom kj)%Qti 
*F* Elío, fent Paí ait mongía, hog az toruení as ember- > fm*m 

nek iíiieben irattatot be, az Euageliom pedig el reitetet im3Am; • 
bolezefefeg, melííet az okoffag u magatul meg ne érthet, 
hanem az fiti,á ki az Attíanak kebelében Tagion, es az If 
fen thkzit ertí,á kinek akaría meg íelétí+Ezokaert neue-
%i az fent Pal az Enangeiíomot Iftennek titkos akarattía gphtat 
mk, Maíbdík* Az toruení czelekedetet kíuan az életért, 
,es ígí £ot:Ha ezeket czelekeded eí§*Az Etiangelíoni pe
dig hitet kiuan,az az, ingien* az I f l ^ 
Chríftus által minden híuőknek ígér bérinek boczanat- »mdt9 
tíat^Harmadík. Aztoruenbői rabíagnakes félelemnek 
lelke adattatik. Mert az'tőruen haragot ierez* Az Euan--. 
geliuinből pedig az fiuí fogadafnak,az kegielenek es az 
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J87- AíS EY Á N ! GELIOM^OU 
labadfagiiak lelke adattatík,Mert azt birdetnfaog az t ?c 
az Chrtftusbanaz hit által be oltattanac* femmi karhozat 
t i ok nmezen* 

AZ SZ. IEGIEKRöL. 
:ÍQ . ^Mic^pda a ííent /egy i 
F# Hz Chríftusban tőt lelki ígíretnek kulío es láthatd 

' btzonfaga,az Mté kegíelmenek es az mi hitünknek erőfl 
íégere,es Iftenhez való engedemeffegönknek meg ielen 
tefere* 

" " 'K^ Kicsoda a$Jegimkfler%)oka~j^ 
F* Miképpen az kegielemtes az bön boczanattta felof* 
femmi teremtet allac nem adhat ígéretet es remenieget, 
Jha-nem ez czakaz Iftennek hatalmában es ío voltabap 
hetíheitetenlg azlftenek meltofagahoz illik ienc iegie« 

r ..... * ketSerzenLMertakíazQrokfegetadgíaJfmegazonad 
hattía'az peczetes leueletis^Meg bízoníttatík ez az Chff* 

mmh^ ftos mondaíaboUmikor ait kerdí az Pharifseufoktul, hon 
nat volt az lanos kerefcíege,az eghbole aeag az ember-
ekt£rl?melliel az íelentetík,hog czak Ifle §ere2het es ad-

; hat fent íegiekef3nem az emberek Ef t iukíeg érteni an» 
x, . rakokaert* hog az íerzo oknak meltofaga meg bócjöke 

fle velőnk az §ent íegíeket5es az teftnek okoffagat haícja 
az elo Ifiének bólez tanacza ala* ki á SJegíekbenís meg 
mutattajiog az teílnek bólezefege az lilének eüenfege* 
Ebből azís meg íelentetík,hog az ki á §• íegieket meg ve 
ti,az Iftennek aíandekít vtaüia meg,mínt az kornífii me 

Gmjpstr* telkedéiről mondotta: A ki níolczad napon, komiul né 
metéltetik, az cn népem kozzSl kijaggattatík Mert as 



cn kotefemet fel bontóim. Az ki az vy teftamentomnak ff ^ ^ 
veret pedig meg vtatlí a es ú§tatalannak í teli* fokkal na- '*-* 
gíobbüntetefre meko* 

j^t £/* j?y dolog ^iumtatik a fant kgben i 
IP* Haro* Elfő az kegt elemnek Igíre&meli az Chríftuf 
bari rekef tetet beimére minden légiek* vaiamelltek vol
tának vílag kezdetitől £ogua,azChríftos engeftelő aldo-
?attianakpcczeti9míntÍ4paImongia»azHufuctibaran* f é „ 
roljAzmi PafchaokazChríftus meg atdoitatot* Vala- l-Cmfít^ 
hol nínczen az ígéret es az Iftennek ígeki ot ne Icbct i 
ientsegís* Erre pel|aa2 Ábrahámnak adattatot komiul Gemfísi^ 
metelkedes,melínek előtte íara az Iítenec drága ígiretí; 
Leiek telftened, estevtannad az te magodnak Iftenei 
Mafodik. Az látható es éltető allatok, mellíeket az Iftea 
íegíöl es bífonfagol vefien fel,hog ajteftíek által minket 
az lelkiekre ígazgaííon-Ej kfilío íegíekncc allattiok meg 
marad az ü előbbi terme£etekbe>a; 5 tíitek pedigmegh 
valtozík^Mert ezekből lelki dolgoknak emlekeStető bt 
zoníaga íelentetik az Iftennek ígeíe altaU Harmadik az 
iegíeckel való éles az lilének ierzefe f érint* mint az Vr 
vaczoraíaban adás aiiag oftogatas es vetél vagíon,mely~ 
fcen az Iftenís ígíretet telen,az emberis kori es hittel ezt 
tollía magát az Iftennek ígíretihez*Hat az éltető'allatoc 
ha íelen vadnakíssnem lehetnek Idegiek* az cles atiag a-
das es vetelnelkol az ígíretek f érint* 
/Q í^Miczpda kulombfeg vagion a^o es a^ 

vy te(tamentombc!i/íent iegkk^ kögpt 2 
P* EloSor kulőmbőznek az íegíző allatokban A z ő tef 
tamentobeli iegiekbe ver ontas voIt,aziőuendő áldozat 
mk eix&lck£zetíre*az vy teftamentőbeli iegíekbeiií.ncze 
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ver ohtas>az Chriftus meg Ibi aldozattianak bízoníigt• 
ca*Mafbdífc*Azötcftamcntoínbelí íegíek homaliosbak, 

' es aj tóuendo Meííhfh vg mint cauolí rontattak*de az y y 
•" teftamentombelí íegíek, vHagosbak, cs az meg adattatot 

Gáiátm* Qtiríftofttcsazígíreteknek be toltcfet íeíentík.Harmad. 
f or az;ő teftamentombelí íegick, az Ábrahám nemzete* 
nek adattattanak,méliíel az ietentetet,hog az Meffias az 
i magnabol Sfilettetnekaz teft ieríntJDe az vy teftamen 
tombeli íegíek néznek minden nemzetben való bitiekre 
estelentik áz Chriftas orfaganak ki teriedefet* mindaz 
egei világra* Negíedger* az ő teftamentombelí íegíek 
Mofes tőraeníe ala köteleitek az embereket* mint §* Pal 
mongía: Az ki korní&lraetelkedík az egei toruennek 
meg tanafara köteles* Az vy teftamentombelí §• íegíek 
pedig az Chríftusban adattatot iabadfagnak bízonfagíé 
líozőnfeggel pedig mínde íegieknek czeílía es vege az 
Chriftusban tot ígeretamelíre nézne minden fidőbeli te* 
gíek eggíeznek* 

f\t - Hány vege\*üagion a /lent iegiehpekí 
F* Elfő* bog az Iften kiégi elmének es az Cbrifíasia tot 
igereteknek,! mi bírnunk boczanattiaro-U meg ígazula~ 
fűnkről es órok eletünknek meg adafaroUerofékejtet6 bi 
zonfagt especzetl legíenek<Mafod,hogezeckel az-Iften 
Sz mi gíenge hítönket meg eroffltene, e$ az fi lathatatlan 
tanait vg mint Iathatocka es tapaitalhatokka tenne azie* 

• gíéknek általa. Az 6* íegíek azért Mennek peczetesleuc 
wmm~ Iei,lmt6r6kíegfinkfel6LBzenmongiaá§*PaI bog Ab 

raham votte a$ korní ulmeteleft aj hitből való ígaffagnak 
peczetire*Harmadik«Emleke$tetnek á &iegick9a; mi tíf 
í&nkrol es engedelmeíTegfinkroIJiogaz Iftennek előtte 
fariunk es tokclktcílek legí unk» Mert az fríg teteiben i" 
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Mtiekís firien magokat Mennek kötelezik az fcegíes,!o 
zm es igaz.elecreJNTegíedik»ez í égieknek általa %z Anía 
^encegthazmegvalaStatík^mindenpoganioktuUMercc^ •• 
zek íz mí hittfink Yatlaíanak kSlfo hízonügt* 

AZO TESTJMENTOM'BE-
búiicgkkml, 

AZ KöRNIűL METÉL 
kedefröL 

f{; Hány fele Korniülmetelkedefröl crnkkeqk 
a% irm l 

F, Ket feleróI.Eggtket aj g.pal neuezi bótfi forint vaío ^m4 fc 
nak,mdííel az Ábrahámnak maradekíes minden firfiui 
magzatok,az Iftennek paranczölattia iérint níolczad na 
ponel íegzetettenek, esazlfraei fiaínak tarfafagokban 
be Samlaltattanak* Mafik aj leieknek korniulmetelefe, 
meií aj bűnnek vaío meg halas, hog aj Ifiét ígaj hitnek al 
tála tí§ta §uből feíhe{Tük,mínt á Mofétanit,komíulmete Dtm. <t. 
Ií az Iften az ti Siueteket, hog fellíetek az Iehouat az ú 
liléteket Sz.PaI ís erről mongia í Mí yagí unk az komiul fhtlip-t* 
mecelkedes,az kik leiekből az Iftent tíftellíuk, Mafuttís^#»A 

vgcanit, hog az bitiek korníulmetelcettek az Chríftas 
által, le vetke;uen az bűnnek teftefcaz az* mint mzíut ma Timm ^ 
giarazza»meg tagadni az Iftentelcníeget es ez világi ki-
waníagokac*Ez.azertnéraegíeb,haneniaj teftnekmego " 
iefe es az leieknek meg eleuenedefe, aiiagy az vraikodo 
b'öane'k el fiigíafa^es az vy életnek kőueteíe* 

Bb j . K, Mí 
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3S>I» A z ROLNIUL METELKEDE!, . , 
K. ^Mivegrefier^ette volt azjjhn a% 

lyrmülwetelktdeil i 
F» Elío haSna ez, hog az termef étnek romíafarol cs %% 
eredendő bfinroí emlékeztetne,* melíbé"míndenecf filét 
temek es halai vak vettetnek,Ez?el azért meg íelentetik 
hog az emberek vg lehetnek Iftennek fíaíua, ha azChri 
ftusazb&nt es az halak az fi fiíuekről le medczi.Mert aít 
foktag le vagnt meg az iblb tókerőiís, az mi haiontalan 
es ártalmas. Mafodík/emlekeSteto íegíek volt azó teíh-
mentombelí híueknek az i&uendő MeffiaíroUínek Áb
rahám maguanak kellet lenni az teft f érint. Harmadik, 
Az Iften ígeretínek es fogadafanak,mellíet kőttőt Ábra 
hámmal es az & maradekaual,kü!fő peczeti volt, mint 32 
Mofes cít meg iríá.Mert az mindenható Iflen Ábrahám
mal illíen kőteft tót* Te Iílened es áz te magodnak lile-
ne lefiek te vtannad,meliben fodadaft teSen az lelki aldaf 
roUazbűnnek boczanattiarol,esaz őrök életről, meliiet 
neki adandó vala az fi maguaban, kiben mindé egieb ne 
aetfegekís meg aldattanak,es az ígéret ierint hitnek alt a 
la Ábrahám fiai Iőttenek.ViSontag az kőtefnek mafík re 
Seben afit kíuannía AbrahamtuUhog fi előtte íaríon es ic 
kelíetes legíé. Mert az embertől ez fcicrantatik, hogy az 
ígéretnek hídgíen, es az Iftent fellíe* Ez kőtefnek azért 
eróíTegere atta volt az Iften az kőrníulmetelkedeft az S 
teftekben,hog az ígéretnek emlékezeti mindenkoron & 
clottók forogna*Negiedtk*Vgian ezennel az híuek cm-
lekeStetnek ama? lelki kőrnifilmetelkedefrőkmelinek&I 
azkulío íegi ha§ontaIanlefen,mert azíegt mellet ífikfe-
ges az hit.es az kereitiení égedelem. Ötödik. Ez íeggíel 
az Iften meg vaUította, es magának peczetktte az ífra-
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A z Kfi^NIULMITIL* ^ &** 
cinek fiait minden egíeb nemzetek kozz&^fiogezeckel 
c íucnc clegiednek az íouendo Meffialert* 

Kz fSMürt tfüct a^ Cbrijlufísc pmiülmtíd 
tttnil 

P* Elío ok*,ezzel meg ieletetet* bog az ígéretek férint 
Ábrahámnak magtiabol tűt volna ki az teft f erínt> minc 
f »Pal bízonittfr, faogí Daoídnak magoabol esazAttíak-
kozzöl yagíon az ieft f érint* Mafodík,Ez kfi.íb íegínelc 
fel veteknél azis megbizoniaatot>hog azChriftus min-
deneftölfogoaaz tóruennek akía vettetot, eskötelcfie 
totte fingat az egeS toruennek meg tarufara, bogi akik 
az tóruení alat volnának azokat meg Sabadítana*Hanna-
dikJSzzel nieg ielentőttc, hog az mi lelki körni&Imetel-
Ikedeffinknec melí kéznek&I vagíonsaz igenek es az S«!c 
leknek ereiéből, fi legíe érdemlő es ierző oka ki á bűnt 
le metélt mi rólunk, es az bűnnek halakból fel tamafit az 
cletre,Negíedík5l Chríftus az fi peldaíaual aianiia mine
künk az IftentSl adattatot fent íegíeknek meltofagat* 
hog míis azokat vg mint Iften ígeretinek peczetít, meg 
nevtallíak^Órodík* AzChriftus korniuliiietelkedueii 
az Mofesaltai adattatot kölfo rend tanafoknak es ígak-
rak veget vetet, bog ímmar mi azoktul iabadofok leg-
íönk,raínc i.Pal tanít JHfekornifilmeteltettöMz Chriftp 
tinektek ne hafinaUEzzel pedig be foglallia az egei tor -
fiennek meg tartaíat? melíbol az ígaílag nem adattatik* 
E z azért arníeka volt az iouedo Meífiafnak, es ezokaerc 
az fi meg íelenefe vtartnem íabad meg tartani az aníaiet 
egíhazban* mint az 6* Pat tanít azok ellen* kik 22 Mofcs 
torueniet az Chríftüflai eggíut akariak yala állatni, 
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^ ^ Z PASCHÁROl ES 
Hufueti BaranroL 

jQ éMitiege%a£Pafcbaesmiwgt 
: (krezfétal 

f„ F» AzPefachSído níeluen,altalmenetel, esnihaazVr 
r: /ft nlkáltalamenetelit,níha az napor, níha az barant iegizt 
•rhf-n* meli neuezetnek eredeti e5;Mert mikor Iften Aegyptui 

• «••• bolazncpetki hozailHenczudaual ekefltí azöiotete-
- -' r meníet,hog az Iften Angíala ez egei orf ágon altat men-

* • uen,az Aegyptusbelíeknek első fifil.óttcket megh ole,az 
":- Sidoknak pedig hazokat el kexülces vg mint által haga 
- -". : . Az Pefach azért emlékeztette az népet el múlt io tetemé 
."' y v roMelen valóról es í őuendőrol, EloSor az Iften eStédón 
X' " kent e§ekben íutatta, meli nagí erőuei fiket az íníegnefe 

" hazabot meg iabadította volna, hog az nepíoha ez kíu-
> ül mas Iftent ne ifmerne, hanem ennek igaz tíSteletiben 

csaz hálaadásban lenne foglalatos* Mafodior,hog a nep 
a^Iftennck regi ío tetemeníeue! es fogadafaual az íelen 
való haborufagokbanís magát biztatna, es igaz hitből az 
igeretek § érint 6 tüle oltalmat varna.Harmadf or élek-e*. 
iteti kíualtkeppen az hí ueket,amaz tőkelíetés lelki fába 

', . dulafrol es az Chríftufnak engeSteló aldozattiarol, mel-
- t's'--" liel a§t érdemli az valaStottaknak, hog az Ifté haragia es 
*'• " . a karhozat fiket el keruIlíe-Erről mogía á §,PaI;A mi huf 

^^^•^uetíbaraníunk a Chríftus mi érettünk meg atdoztatot* 
Ezzel aSt akaría ielentenúhog az baraní a Chriftuft pel-
daíta,kí minden arniekoknak tefte es valofaga. Annak o 
kaert,noha az Hufucti baranmk étele wrtot vgí mint e-

-' - ~ . . . - - - * . - a c r 



Á Z H Y S Y B T I BAR.ANHOL; |M# 
ser ot hz es ncgíuen efiiendeíg,mind aj alcal, | Chriílus 
biii meg §unt»es ez Imlkt az V r vaczoraía adattatot, mel 
az iclcn való es meg adattatot lelki Sabadulaft íegjí, 
/Q ^/VÍimmü rendeliria m^g azJMojes a^ 

Hufuctí T5aranna\etekt i 
1% Kzp cldazo ieginek reicít íozanon kel magíaraxnf, 
czak az menire az í rafnak folíafa engedi es az Apoflolo* 
knak tanitafa,kík az derek dologra néznek es az példá
nak minden reSeínek íegízefít mellíen nem tudako§tak# 
Elfő azer£ az barannak valaftafa3 mellíet az Nífannak,az 
az, Martininak tizedik napían fogtak ki aztőb nyaí kőz 
zuljts az tízennegtedík napon őttek meg,hogy minden 
ember ío keifiíettei menne az fent ieginek vetekre* Az 
Baraní pedig hím>e§tend6s es makulanek&l vafo.Mert a$ 
Iften tífta es ep áldozatot kíuan^hog ezzel mtg íeienteC . 
fek az embernek I (lenhez vab ío índulattía es böc2ÖHe-
t i B z pedig az fent Péter magyarázatnia ferínt peldafta • 
amaz ti£ta,artat!an es raakulaneikül való Chriftufl:, ki í - wfmiu 
gaz lenen az hamíííakert fentiedet MafodSor meg ielen 
ti az áldozatnak raodgíat* Mert az baraní hazanként eft-
ne fele meg őlettetet>mel!iel az íelentetet* hog az Chrí-» 
ftus ki az időnek tellíeílegebén ez világnak bűneiért 
meg ólettetet»minde híuoknek egíarant hajnal az ídoof-
fegre.Mindennek azért f ólaidon hítíuel 5 magahoz kel 
az Chríftus aldozattíanak hafnat kapcsolni Az vérrel 
az aítonak feíío es alíb-küfőbit megh kellet hinteni, mel-
líel az peídaitatot^hog az halaitól czak azok f abadulhat 
nakmegiackikazChriílp yereiiei az bonból meg tíf tol 
nak,azkíkpedígazfi vereueimegnempeczetoltetnefc, 
orok karhozat ala vettetnek* Nem fabad volt foue enni 
" • "~ B b 5 * ^2 



P9 ' A25 H T S T E T I B A U I Í H O U 
' es barant,banem ezak íőtoe*radlícl ie!entecet,bog aj ke 

fedelemnek es az ío lakainak helíe nem volna? hanc íiec 
íeggel kellene ki ífinu Harmadf or. Az ételnek modgía-* 

• rolaftíríat hog-ijtaiokatTe! vontak, borok kezekben 
. • volt es fen alua őttek. Ezzel ielentetet* bog gioríafaggal 

vtra kellene índalniöc>es qokaert cjak faldokoa et tenec 
bog meg t dente(Tefc>hog az kereitíen.ember elete az in
gerét fóidebensaj lelki őrömben való kel filét es fietes ej 
keíeröfegnek helieroLKooafoalan kenierrel őttek* Mert 
az vcon íarok czak pogaczaualis meg elegeinek* Az kő 
m§ az Chriftus magíarazattía ierintsmínden hamis vek 

f,,T^kedes esgonoí teííi kiuaníag* Szent Palís ebből vefi az 
ÍJ?*" inteft,hog az regi kouaft ki tf itiezuk, esaz bennek ne 

f olgalliunk, hanem lakozzunk az ígaíTagnac kouaftalan 
keniereueljftení tif teletel?es fegí hetetlen eletteUKeferfi 
fSuctísőttek.mellette*miert hog az vtra fletoknekoly e 
tek kel*kí Jhamar meg kef ölhet Jelentette ez annak felet* 
te az Chrífttis kereStinek keierSíegetis, inelliet az híuek 

, "irieg kof tolnak es vg fletriek az Iften orf agában. Hog e 
gefien ibaránt meg kellet enni3az ezontiat es az mára-

, dekát az tfizzcl meg emef teni,oka ez volt* hogy az Iften' 
tol § ereitetet fent íegí mas napra maraduanjauag megh 
ve$uen,az emberektfit meg ne vtaltátnek,es gonof veg« 
re áoagi baluaníozafra ne fordíttatnék* 

AZ VI TESTAMSNTOMNJI^ 

iegieirbU 

tómban i 
Kettő 



A Z V T T f i f T A M E N * $M*t 
'hé Kettő* Az KereitCeg* az Chriftusban vifo oítafunk-
nak.cs azienrtc tarfafagaban való be Samlaltataíunknac-
íegíe. Az Vr vacsorái a pedig az Chríílosban való lelki 
neaekedefönknek9es az orok clccre való tapíalaíunknaíc ' : 

bizoníaga«M!keppenazerchogegifer£fiIette£&nk,dee. " ' 
gei etet&nkben Söfcólkőd&nk az tapIalaíhekfiUazonkep-
pen egí§er vyontun §ölettei:önk*es Iftennek'fíai léfűxifc 
es ennek bizonfagara egíier kercf relkedönk meg, de az 
Iftenck kegielmeuel»az Chríftus ígaíl3gaaal>es az f Jelek 
nek meg iécef eíeciel mindenkor taplaltatonk es neueke 
d5nk>mdí nek élekezectre es eroflegere az Vr vaczora-* 
íaual elonk giakorta. Az Papíílak azért: írás kíuol taníta
nak het íegíet* Mert az kenés* azgíogitas aíandekanak 
kfilío peczetí volt,es az aíandeknak meg fiönefe vran he 
Iic nínczen* Az gíonas* az bfinnekraeg vaílaífa az lile es 
az emberek élőt,Az oldozas^az bSn boczanatnak hirde-
teíe az meg teróknek* Az hazattágis nem £am!a!tatíkas 
Sacramentomokkozíben3lianem az litereknek k Cfiríflaf 
fal való eggíeíSkfeknek tfikore* eskfiifő hafönlatoflaga 
Honnét az IPal Myfteriamnak,az az, titkos es lelki do
log peldaíanak mongiaJE&en igenel neuezí az Euangelí 
omoc csazpoganoknak hiuatalliat* de mind azáltal ne 
fcoottkozí k bog facramentom légien* 

A Z KEREZTSEGRöL; 
K*t Hány fele a% Kgrtfítftg / 
1% Az kereítelo lanos ket fele kereiffegrol emlékezik 
mikor ígfioIiEn vízben kere5tclek,aj Meífías pedig ti te 
ket meg kercf telS?kkkkeí cst§zself Az kleknek ke. MAtth*.. 



Zac*. 
Marcit* 

ttttrih 

pf* Á z K E H B S Z T S E G ^ S L * 
rcitfegc nem egieb, hanem az mi bűneinkből valomegh 
üitulafimk az iften kegyeiméből az Chriftafertazhit* " 
nekaltala* cs ez mellet az vy életre való fel támadafimk 
& éjeteknek meg vüagofitau aitai Ennek ket reiet auag 
ereiét ieientt á S Janos.Etfo i tfiz»mellien érti az bűnnek 
meg emeiceíefcMert az kegíelem es az Cbríftos erdeme 
á bűnnek ereiét auag aj karho jatotiVg meg eme itt mint 
az t&z a2 pozdoroiac* Példázza azért az t&z az Paeniten-
tíanak elíó reiet*meli az bönnek való meg halas* Mafbd-
§or kereitelaz Chríftus fent Ieleckel» melliel Jelentetik 
az meg tereinek mafodik reie.Ez pedig az meg electenL 
tes melí kettőben al,az hitben es aj vy eletben+Errol rao. 
gía á í JPettti' Az kereitfeg íduőzít raínket*n az teft íe 
níenek le vetefe,hanem az ío lelki efmeretnek bízodal-
mi az Iftenben»az Ieíhs Chriftofnak fel tamadaíá aítaU 
Nez"pedigazi.Peter azkereitfegben való kőtefre melí 
ben az Iften ígeretíreraeg felelőnk az ío lelki iíraerettel 
Mafodik az víznek kereitfege melí § magában az bfint 

• _ el nem t6rolhetí3hanem amaz lelki mofogatafnak bízón 
faga^melínek valofagat az ígéret ierint az Iften az híuek 
nek nieg adgía,es az őrök életnek zalagaüal3aj i.Ieleckel 

2pbeje..+ meg peczetlí.Ez kettő pedig czak eg kereftfeget téfe, 
noha az kettőbői al,aziegíből e$aziegízendőbőlf * ~ • 

P* Az Chriftuftul' iereztetet ient iegi,mellben az ige* 
nek es az vízben való mofogatafnak általa* bt zoníttatik 
Ch'ríftusban ígertetet bfinönknek boczanattía* esaz'mí 
vyonnan való föleiefönk* . * Y 
F\* Hány dologról'emlekpljítet a%herefitfigl. ; 
F* Kettőről* Az bűnnek boczahattíarol es az yypnnaiv 

való-' 



való íuletefrol Az bfin boczanattiat példázza. Mert mi-
keppen á víz cl mofogattía á lenniet az ttűioUígi aj Iftc 
IctgielmeboUaz'Chríírus erdemeuel áz fJelek az mi Siu-
ankét meg tíkküz az bfinboLEzert mongía ajíras;Meg 
kereStelfcedgíetek az bűnnek boczanattiara* Az vyon-
nan való f fileteft pedig peIdazza«Mert miképpen az víz 
ben boritcacunk»ígi az bfinnek megkel halnunk, es ma
gunkat meg tagaduan>a£ keref tet fel kel vennfink,e$ mi 
íceppen az vízből fel emeltetönk,azonkeppen aj bönből 
fel kel támadnunk az ígaílagn. Ezért ncutzí aj §* Paí az Tltums 
fcereítfeget vyonnan való §uíetefnek főrdőíenek, es e£t ^mdm^ 
niluabban niagíarazza mikor íg f ol;Valakícmeg keref- G*b%+ 
etikettetek az Chrtíhift oltoitetek fel, hogí mskeppe az 
Chríflrus fel támadót az holtak kozzul> azonképpen míis 
V.y élesben íaríunk, 

I\t- . ̂ pvlknkpnfoelkedetmega% ChrifíushaMmk f# 

fan bünbs nevohfem vyonnan mm (íülettetet i 
F* Az Chríftus keref tfegenek kfilőmb oka es modgya 
vagíontElsó oka nez az fi engeftelő aldo;attíara.Mert aj 
lanofnak kereStfege által fel íenteltéttetec az vaítíagnak ' 
tíftíre* PeLdaf ta azért az keref tfeg az fi halalar,el ttm€t€~ 
fet es fel tamadafat* Ezokaert az fi aldozattía az írásban 
kereitfegnek mondatik,, Maíödik nez az fi aldozattianac *CtX*' ~ 
ereiére es ha£nara.Mert ezzel meg ÍeIentetet*hog as lel
ki kereficíegnek ö légien 6ka:Errol mongta a fi.PaUhogi 
fi vele meg holtunk, es az kereStfeg által el temettet fink Colofle**. 
c s fel tamattunk az életre* Harmadik oka ez^hogí az la- ^man§,4 
xiofnak tanitafát, auag az Euangeliomnak hirdeteíet es a 
%.íegíeknek meltoíagat megeroííitences meg b:zonítsi~ 
na hog nem az emberektől* hanem az Ifkniöl vagyon* 

Erről 



J99 A Z ) C E X B > Z T S B 6 I L 6 L « 
Erről kel érteni ahol aft tnőgí a* Igí kei minekünk be tol..., 

3f*tf& ' teourik tnínden igaíTigotimeíí nem egíeb hanem az Iftc. 
***•»*. tul rendelteiét liftnek* az Euangeliom hírdeteícnek cl 

koaetefe* 

ü%¥iunac esa%fontkhkm\ nembeni 
Hsmdm P* Ezzel meg ielentctnek az mi lelki keferfifegönknet 
riflw* z. okai es rendi«E!ő£or,hög az Attíanak neueben meg ke-
Kfbeffz reftelkedfink,czzel azbizoníttatik, bog az bűnnek bő
it. r«»A czanattia es minden leíkí aíandekok*czak az Ifiének ke-

* gíelmebol adattanak aj hiueknek* Maibdf or aj Chriftuí 
• nak nemben meg fcerefitelfcedfink* Mert fi benne vagíS 

az iduőílegnek Izet6 arra es érdemlő oka,es czak fi alt* 
la adattadk az bűnnek boczanat$ia,azoknak»az kík fi be 
leoltattanak,c!oforazIftennek valaftaíáuaU mafodfor 
azigazhítteLEzzel.azercbizonítcacfk az Miieknek az 

W< «̂. a. Chríftuöal vaío eggíeffilefek,es Iftennel való meg bekel 
lefek.Harmadior az f,lelek neoeben azért kereftelked-, 

Ephf *** m e j ? ^ m * s I^en ackíket fiaíua fogad,az fi i .Iclfce-
f fw** u e j a z orók életre peczetíí>e$ fik az Iftennek iako temp* 

lomi Ie£nek,e$ meg § emeltetnek az kegíes igaz életnek 
kotietefere* Az kereitíeg azért ennek íegíe,hog{ az Ifte 
az hiüeket az u kegíelmeuel,aj Chríftuícrt az Weleknec . 
meg vytafa által idabzití* 

K* ^Ksm a% ^poftól ok c%ac a% Chr$w m 
utu F^erefoekenek $ 

F* A? Qiríftos neueben való kere£tfeg afft íeíentí Iiog 
az híuek az Chriftus paftorfaga es oltalma ala adgíafc ma 
gokat,fi bele^oltatnakjhog fi kgíeh feíek* es fi bei&te vei * 

gíek 



AZ K i H E S Z T s E ö ^ S t i 4mm 
gícfc az eletet,mait Iftennek tarhazából. De az Chriftrts 
az Attíanak kötien, cs véghetetlen kcgíefincnek ftfarat 
kinek reánk ki aradot íaoiíc az f Jelek be pecsétül Merc 
%z Chrtílus erdeme az kegtelera* es az meg fecelefnekfil 
foha nem lehet JPIogy pedig meg keref telkedönk Attia* 
nak, fiúnak esíet leieknek neuere, azlelkí kereftfegnek 
modgí at>f erzöserdelo, meg peczetef ö auagí ki Solgzltz 
to okait akaría az írás ezzel meg Jelenteni* Azért ej kec 
modj noha valamit k&tombő^deíernmít nem eHenkejic^ 
JQ &Vltc%pda kkes magion a^kfrep/egbc 

a% Ijhn es a^ember B%§t i 
f% Az Iílen az hiaeknek aSt fogadgía* hog kegíelmei 

. Actíok leien,mincíen bűnöket meg boczattí as vegígle I 
kegieiembemeg tartia9es az orok életre fitet be ví§í*En* 
nck bizoníagaraaz 5 ígeretínek peczetít, & kereftfeget 
adgía>meliíel őket az Aniafientegihaznak kfilío taríaía~ 
gabants be vein Az ember víSontagkotí magatazlften-
nek*harom dologra^Bíoior az Iftennek aíandekabolaz 
hitből alt íogadgía>hogy az mell Iftennek neue aía atta 
magát az keref tfegben,attol foha el nem Sakad>es bakiam 
ímado nem leien, hane § vele egíedol meg elegíík* Wa-
íbdior fogadaft tcíen az Chríítnfnak, hog fitet egíedöl if 
meri kozbeniaronak, rs fikiufile nem keres tobvtat az 
ídooííegreJHbnnadík kötelezi az éber magaf»fiog az 5 
fjeikének eretealtaligiekezík az gonoftel elrauozní* 
es ígaz»ío;S es tókelletes eletet kouetní,hog a; Jfténec ne 
ue áj éberek eloc díczírteíTekaj ío cselekedetnek általa* 
I\t £h/R\tffen tulaiiomttia a^ iras a% buti 

mc boeppnattiat a% fyrefitfegwki 
.:/'~:»:. Noha 



*4ÖI AZ'KERBSZTSEG'HSL* 
P« Noha 12 kereftfeg ne oka az í duoffeguek, mind az 
által az Iftca czfeie raondafockal alt iclcnti, hogy nem 
puf ca íegíet ad»hanem á mit peldaz. ennek általa, az 5 lel 

luink % k € u c l a z hí uekben meg telliefits valofaggal. Ezért mon« 
gía a § janofnaL A ki vyonnan nem f filctik víztől es §• le 
kktfil be nem mehet az Iften orfagaban* A víz nem §er~ 
%b oka az vyonnan való §6letefnek,hanem az §« Iclec vy 

Ebbefos l c r e m c c c íí^tocka telen,es az külső íegínek belfo valofa 
Timm %. * S a t raeS ag^* ̂ z $* ̂ aIÍS *** m o ng í a» hog az víznek fór* 

dóíeueí meg tiftitot minket az ige altaU Mert á mit pel« 
dazot aj vízzeUaSt bén&nk S.lelkeuel meg eróffkiHat aj 
kíkazkfilfő kerefitíéget nem érhetik, havalaftottakcl 
líerti kar hoznak.- Az kiknek pedig ideiek es aíkolraatof 
íagok vagion?az fent íegíct,vg mint Iften kegielmenek 
peczetítsmeg ne vtaliíak, 
í\t Emikre kigta a Cbriliusa% hm^tiefmk ti^iti 
F* Az Chrifhis az tanítás'melle iegifil atta az kereftfe-

_ . get,hog akíc ázkegielemnekhírdetoí, vgian essenek le-' 
i^l^iü ^enékmegpeczetloí-; Azért azChríftns el kulckien az 

Apoftolokat meg paranc2olIía,hog tani csanak es keref 
tellíenek Hat nem illik ez tíft egíeb kőz emberekhoz, 

i. Timouz íem pedig az babákhoz? á mint az §. palís neuezet íerínt 
tXormu^ meg tíItía,hog az a§foníallatok ne taniczanac,íe pedig i 

kozőníeges gíulekezetben ne $oHíanak« ' 
I{s • K^ket kel meg kf regeim i 
F* Mindeneket>Sídokac es poganokat, nagíokát es kt-

. czínníeket, valakik az Chriftus neue es hiti afa adgyafc 
magokatMert az Chriftus efit hagia az tanituanioknák,. 
hog minden teremtet állatnak hirdetnek azEoagelíora 
ot> cs m índen fele nemzetet meg keref telnének, 

Msneí 



Az K E ^ S Í Z T S E S ^ S I * %OM 

f\^ t5Mikd biankód a^ kScxfnitfoth^ 
hnjkfcgetl 

H Elfő, Mert az lile ígéred cs az bűnnek boczanattíá* 
meliíet peldaz az kereftfegraz ki czíníekreís ackeppen 
nez mint az oregőkre, Ábrahámnak is af t íger í ; Te Ifte- GmP % 
ncd es aj te maradékodnak iftene Je§ek,E jekís pedig ne 
idegenek az Aníalentegíhaztul*hanem az kik* valaitot-
tak igaz ttgiai,es orokős fiai, kiket az iften 5 tok idők-
nek előtte az ö fiában ieretetj mint iz lacobrol mogya t 
hog még az el6c f érette fitet3míg az § annianak mehebe 
iiem foroulcatot volna*Meitatfan dolog hat azíegicta-
%oktci!raeg vonni, az kiknek Iften az iegízendót atta, 
H o g pedig fokán az kicziniek kőzzui haragnak edeníf 
ezzel az f, léginek raeft ofaga es ereíe meg nem kíííeb§í# 
Merci&ieg fi magában es az fi ti fii ferint kegieleronek 
peczetí, noha effélékben az kegielemnek ninczen helíe 
Iftenre kel azért af t hadnunk,kik végiek meltan az lent 
iegiec, auag méltatlanul* IVlafodík, Kz k Pal az kórnifiU 
metelkcdeft es az kercítfeget oiue vní íllsé igeckeUAz c ^ # » * 
Chlíftusbakornífilmeteitettecók kejneköf való korníul 
raeteleileUe vetkezően az bfinoknek vélendő teliét* cl 
temettetoen fi vele az kereiífegnek általa De az Iften pa 
ranczolca, hog zz Ábrahám magoabot Ifiletet kicziniek 
kornifilmecelkezzenek,az hitből való í gaflagnak pecze-
tíre. Hat nem illik az vy teftamentombeli kíczíníeketts 
az kozonfeges fríginek peczetítfil azkereftfegt&i ki re* 
ktSttnu 

EtLENVETES, 
JzjCbrifjtw a%ffaranc%pMá ^ Apo(tohfyak> 

Cc bogi 



%i4tth A hogy cl mtnmn tanic^anacts kerejltelliemhf De 
«****. a# fácgjn piermekfcnem tanulhatnac esjemmit 

nem mbetnec* Hat nem kelüfyt megfyn%tdnu 
F Ket lendbeli emberek vadnaoNemelh'ec az lílen a-
níaiéntegihazatul idegenek espogan hité vadnak Chrif 
tus neküt elnek.Ezeket, ha meg terédők ető§ór tanítani 
kel az iduóíTegnek vtaroUes az vtanmegkel kereStelni 
es ezzel az Chríftusíerege köziben kel íegízení. Iliié
nek voltának az vy tefhmentom kezdetiben aj emberec 
es az élőt hírét fem hallottak azEuangelíomriak-Ezeket 
azért az tanítás vtan kellet meg kerepelni- De vannak 
nemellíek, az kik keretien attíaktul vgy mint az Am> 
íentegihazban g&Iettetnek,es ezekben nem éukfeg hogi 
az tanítás iaríoneAel. Mert az igaz hitnek vallafarake-
reStelkednek meg,a melliet,az u attíok vettenek az Iflen 
nek igeíebóLErre példa nekonk az Abrahá, ki oregkö-

Geneps i7 raban metéltetek korníul, de az lfaac az Iacob es mindé 
maradekí gíermek korokban. Noha pedig az kícziniek 
né értik az. Iftennek ígíretít. es az kereltfegnek haSnat 
mind az által az Iftennek kőtefere nezue Suek az orők-
íeg az peczetes leöelel egíetembenJNíem tudgía az gier-
mekjhog az ö tefli attíanak őrőkos fia, főt még az aítíat 
fem ífmerijde mind az által az fiuíágnak meltofagaert,a| 
attíanak minden iofagí fi rea néznek* Igi az Iften meg e-
ieue ífmer mínket,fiaíaa fogad, az AniaSentegihazbá be 
iktat,es ennek peczetes leuelet, az kereStíeget adgía* 

IL ELLENVETÉS* 
A% tyrefitfegbe fyuamatikf^ hit a a^ vy onnan 

tál* 

\ 



7é*rttx6* 
*oah (lüktesi De a^ kiciqmk ne hihetnek* Mert 
a^hit áthallásból^vagmnemü ilüldtetm^ <uyö- Ccl# 
nant Mm axbünmk rnev nem hokanacjtlkm 
tamattanac a^igajjagfa* Hat m Jp upft megb 

faresgebrit 
P« Az keref tfegnek vaíoíaga kínáltképpen neg dolog 
ban vagiotuEggík az Iften kótefe5maOk aj hit*hanqadiic , 
az vyonnan való f áletes* negíedík aj orok életre való fel 
tatnadas*Ezec nem egiéerfmind tellíefednek be.Mert az 
kereScíég embernek egef eleríre folgal, el redelt es meg 
iőt dolgods peldaz^íelen valót* í onendotís mntat* Azért 
az kíczín gíermekekís az elfő refeben tudnia íilík,az I -
ftennek kőtefeben es valaStafaban vadnak* Ez pedig az 
hitnek gíokere^melí bit noha § bennek nínczen valofag-
gal az igenek halgatafaboUmind azáltal erre valaitattac 
Iiog el hiuataftanak es meg igazitafTanak, ez vtan emíe-
keitefTenek az egí§er fel vőt keref tfegnek általa, mindé 
clecekben>az vjronna való ifiletefrőUmeli az hittel égte* 
temben neoekedík, mind amaztokelietesbodogfagnak 
meg adaíaiglan* Miképpen azért az 6 teftamentoban a 
Chriftusban tot iouendo ígéretnek bísofagara,az kiczí 
níek korníuImeteltettenek,azonkeppe moftan azkégíe-
leninek beufeges ki aradafa vtan ifikfegesb azkíczínie-
ket aj kőzőnfeges ígéretnek peczetíuel mt>g iegzeni>es 
Yg mintáz fenteknek kulfo tarfífagokbar? §amlalni* cs 
£Z eg igaz hitnek vallaíara be fogadni* 

C c i A Z 
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h S Na^Vrtulvottemymellíet nehekü ai~ 
tamxbog a%V\hfus af$etc%ahha% mettien el 
aruhatek>veue a%kemeret* 
1 L Ss halakat aduan,meg fiegetes mondat Ve 
gktecrtgietec£% a%eteftem->mdi tiérettetek, meg 
rontatiue^t tegietek a^ en emlékezetem re* 
IIL Hafonlatoshfppe a^Pohartisy vme mi
nek rotanna vaczpraltanat <uolna,moday S-^po 
har <vy teftamentom a%en 'vercmb&ezf tcgietec, 
malamem^r i%$atoc-> a^en emlékedet emre* 
1111 q5Mcnva!amem$ere%itece%kem£rcit 
es iíltok e% pohárból a% Vmak halalat hirdej-

fetec->migkneliü. 
Ez igéknek magtarazattíaro!* 

2Q uDvticzpda a^ Vmak vac^oraid-j l 
F. Cbriftuftul Sereztetet éet íeg, melíbé'az keníemefe 
es az bornak veteleuel ielcntetík az ígíret fetínt á Chrt-
fti> teftenece» verenec velötic való kó$lefe hitnek általa, 
melliet valameníSer ve6önk,kel alt tennünk az u halála. 
tuc erakkezecire,es bunfinc boczarutuanac bizofagara. 

• ' "" \ Ez 



Ez ígekbel i röoi deden be foglaltatik valamit kel faafino 
fon érteni a^ Vraak vaczoraíarol* Eh az írás neoezí va
csorának, n W csak azért* hogi az Chriftus eftuef erzot 
te az Hafaet * faarannak etek vtan> de fűképpen hogi as 
§ el kozelíte'* halálának es vtolfo akarattíanak tokelletei 
cs erős faizon faga#Efabe pedig nem kotcőtte az vaczora-
ual való ételi bizonios időre? atiag efttiere^ miért hogy 
nemadotoU-peldatazmelíre kötelezet volna bízonios 
paranczoIatcjaU Annak okaert az feíuek ío rend tartaf-
nakokaertr^'^gelioktanakelníaz Vr vaczoraíaoal az 
kosonfeges j. 'ölekezetben* hogy íozanon es becsülettel 
famíliának í!; *n titkos Sentfegnek vételére* Az helítöl 
a$t kel érteni^ s og az Apoftolnak tanítja férint Ifikfeg 
cfí oltogatni zi fenteknek gí filekózetíbeih á hol az Iííg 
nek ígeíc kozÓL legesképpen hirdettetik, raíert hogy az 
Euangeliomban *-aIo ígtretoknek peczeíí az Vrrak va 
ezoraia. Vgsan eztnt á i4Paí neoezí Vr aítálának* Mert 
i kik ezzel "elnek,az Chriftus általához ölnek?es fi tfile ta m ^ 
plaltatnakf oli eteííeí a%melt foha el ne veihet* es az mel !§mm * 
vtan foha ember meg nem ehejík* hanem ebből vcie hal 
hatatlan eletetESt ennekokaert kel erteníihog ajon neu 
tartaíTek meg az melíiet az Vr § érzet J-íonnet meg íelen 
tetífc az Papírtaknak vakmerofegek^kík ez §« czelekede 
t et idegen es homaííos igenel neoestek Mi fiának* az az*, 
C mint fik ereik ) áldozatnak* Mas idege ígeoelís hííak ol 
tarí $entfegnek*mínt ha a Chriftuft az oltáron aldosnac 
meg*De ít az oltárnak femmi helíe nínczen* miért hogy 
atz ő teílamentombelí olcar czak arníeka volt a Chriftos 

w íouendo aldozittíatiak,es ez ímniarmég ifint ̂ honnét ej 
fele oítaron aldozokvetkezneksiaikor az arníekho3 kap 
xuk,melinek raoftan femmí heííe nincsen, es ezzel az í-. 

'"" ; Cc j • . gasf 
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gaj yíiagoíTag meg homaiiofírtatic Aj Goro^okís foc it 
le neuel hittac»neméiiecLiturgtanac §* c jelet sédemet cs 
Sotgalatmk9 nemeilíec Synaxifnak* egiefíégpec, nemei* 

• iícc agapenac ieretetnek* nemeitek Etichari ftianak halt 
adafnac»De mind ejeckel aj vr vacsoraíanac: f oc'fele ha* 
inai ieietettenecMinekfinc ajert batorfagolsb mindenek 
beaz vrnacbefiedet&t es iorzefet&l ffiggenane,es ajoxi r-: 
geftel eínfinc á mellíet & alkolmatosbnac íteí t léii Touab 

m ba mőgíaeft az írás v'r.yaczoraianak) mindfá ferzo oka. 
ra nejue,mint hog egeb kö'jóníeges tefti lafiodalmoktul 
meg valaStaíTec* Annakutaftapeuejjfic e§t' iegínek mel 
Het az Deakoc hinac Sacramentőna'C>es é r mezetct vet* 
tec az hadakozó vitefekt&l kíc az fi feie^dmekriek hite 
két es kéjeket adgiac»hog ö neki híoec! ;§nek*es aj & ie-
let vifeiaen.mellet.te vitézkedne^ hafoálatoskeppe a ke* 
reStienek az fi ne'aefcet a Chriftufnák/'giac es az fi zaiío 

. . iaalamennek>hogjmrnar el Sakaduarí mindenektől oae 
•*v- ••- •" finektiolgallianact Ez ige íóllehet az irasbs botfi fiermt 

fiiéra talaltatíc,mind az aíta! ehezflhafonlatos^ hol á §. Pat ^msm 
PC 

hez egiarant es egiíegzesben illik* Ez igét iukfeg meg 
..tartani ít ez he!ienis,hog ajíegíjo allatok meg' valafta& 
iamac,aziégízendőes valcíagös dolgoktuUTouahbi.es 
oli ieg^mel'míndekoraj cselekedettel Íareggiűt»es czac 
.ackor lehet §Jzg mikor. aChrííhis rendelefe íeríht való 

: czelekedet tartatik meg az adásban* esaz"vetelben» esas 
;kíufit czak po§ca es kőzonfeges áltat* Annákokaert i% 
melí keníer auagtbor meg maradsz Vrnafc vaczoráia-
tuWmmar az ,nem £ Jegi, hanem czak kóz keníer es bor* 
JEf t kel érteni az Papírtak yelekedefe eiíen kik alt ítelík 

• \ • hogy 
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Iiogi az melí oftia darab meg marad az Chriíhis tefte k -
gíen,es ebből oftS fok bolond kerdefeket teinek,meilie~ 
ket nem iukfeg mofl: elo f amlalní«Az vtan ezte meg iele 
cetikjhogi ez vaczonnak Serjo oka légien ünőn maga a 
jChriftus az vy teíhmentomnac kőjbeniaroiajmelliel en 
nek meltofagais meg ielentetik.Mert ennek veteknél a« 
Chrufiuc f caiclic es ío tecemeníe bőczültedk meg,vta-
iafaual pedsg,az & aldozattia vettetik meg,es aj mellet az 
Jennek boczanattia.Mert ha az iduőíTegnek meg erofii-
tefere az Chríftus éukfegeíhek nem ítélte volna, femmi-
fceppen nem Sőrzőtte volna^Annakokaert ha az pecze~ 
íes leuel meltofagos azkíralíra nezuees É&kfegesaz 6-̂  
rőkfegre nezue,fockal ínkab ez vaczorabocz&ktesb aj 
Chriüufrá nezue,ki őrőcke való kíralí es meg maradan
dó Qrőkfegetad,melliet peczetes íeueleuelís meg erofir* 
Annak felette ezísmeg felétetik, minemű éltető altatok 
bol aliíon ez Meg, tudnia illik, kenetből es borból mcl-
íieknekül az mi eletünk naponkent Szűkölködik :Igí az 
Chríftosbá adattatot lelki íoknek&l egí oraban femelhe-
tünk,hanem mind addig azoktul kel taplaltatnunk, míg 
nem aj őrök életnek bodogfagabanbe megi&nkJDe e;ek 
^nek iedzeferől oda ala kel bőuebben emlekeznt\ Vgiá i£ 
ten az ieg vtan vagion emlékezet az íegzendőrőlis, tud 

nia íllikjá Chríítos teftenek es vérének velőnk való koz 
leferőUmelínek modgiarol ez vtan kel emlekejní* Vege 
^etre ennek hafinaís meg ielentetik, mint ez vtan az hol 
helíe leien bőuebben meg raagíarazzük* 

-l(i ^Mlmmü moddaícsrendé! flőr%me'a% 
Ck$us ezvacxprat $ 
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/ í% Ebbe nemeit rendbeli cselekedetek néznek az 6$io 

gato Seraelire>nemcliek az veuőkTe* Az q§togato f emeli 
az Chriftus es az kik az fi kepét vifelik, a j Tanítok5kíkre 
azigeaelégfctembenbiztaezSaegínek ki iolgaltatafafc 

.<* Az oltogató Semelibe az írás ezeket veti ripiikberi#El&-
fior aií mongia,hog az Chriftus vmt az keriíercfcméilí-' 

- .* cl ait ielentötte,hog ezfcenier immár meg valaítatik az 
t* kozonfeges keniéit&Ueserre Senteltetik, hogi Cphriftus 
' ' ' telte légien es azüteftenekauagí engeftelo'aldozattia-

nak peczétinek esbizonfagarjak efmertefíek«Ez v^ttl aá 
ert emlékei t arról* hog az Chriftus az mi 'bűneinknek 

v, /yalczagarar«hideketet,meilíet velőnk akar kózleni hit-
^) á* nek altatajniíot az ember xfcíkor ío kedoebot valami aia<* 
-* ^4 dekot akar adni^kezeben wíi.es vgi Hozli mafT^Ulgt aár 

Chriftuíls ez vétellel akarta ielenteni azhíuekhez való 
io'keduet)€S ezokaert az fi drága atandekat.'es aj ml iduo. 

/ 4 Hegünknek pecsétes leuelet kezéből riíoította az Apoí-
J ' / tolóknak es minden Iiíuoknek. Mafodfor emlékezik az 
I"" ^ "írás az lialaadafrol es az aldafroU Mert az Chrifíűíhák e-
mk 14. gíebkorís Soksfa volt5hog mikor ételhez kezdete auagy 

egiébefcet megfakart elégíteni? halakat adót az fi Attiiú' 
nak^Az vaczoranak Serzefeben pedigfockal ínkab kiV 

-/ ' uantatobmiert hog abban lelki ételt-es italt adót* "Az aW 
das azért Iften attíaí kegielmeffegenek es ío voltának, dí^': 
czereti* hog az hí nőknek az Chrífttisban lelki etek es í- ' 
talt>lftennel való megbékélteti, bfinnek boczinattíat es 

. őrök zlztzt Serzet«Ez igettel emlekeStetfink hitből való 
\:\ hjilaadafra az Chríftrtsban adattatot íokert-cgeS eletünk- •". 

ben>de főképpen mikor az fi vaczorái'átial elunc? melíbe 
az ö titkos ioSagitvel&nkvg közli, hogí ennek látható 
o tapaf ftlhato bízonftgat meg ielencze, es hitünket az-' 
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lathttitlS íök felol meg erpífícze«Harraadf or* Kz keníe* 
ret' meg iegte hog míadefinek abból reSt tehetne. Ezzel 
iélentetet az.fi teftenek meg roncali,mcIIict érettünk ál
dozatra vit cshalaira adót, azmí.vaftfagunkeru Ázva-' 
ezoranak azért yetéleuel meg bizpnittStik,hogaz Chrí-
ílüfiiak" eczer való aldozattía az teftben elegfeges mindé 
bfi neinknefcel t6rleíere,melíekert mint ajPropfieta mo 
g u meg toretet esinegveretet> hog az fi febeíuef min- EF$€'«• 
ket meg giogitana J t ifikfeg arról elmelkődní,menít fie- -
uedet légien az .Chriftus az te,ílben>melinek lile élőt oli 
fogbnáttia yagíb.ri, bog az kikért f enaedet, foha azokat 
£ eme elöl €Ínem vétheti* NegíedSor ez melle paranezo-
aktot ad, hog vegí fik es eggí 5k,mellíel az idcntetik,hog 
az fi halalamínekfink haSnalfc es mi ej által eletienettönk 
meg>es mínniaían fi belőle vefánk valaminekfii Sfikolka 
dfink aj iduSffegre* Mert bog egienlokeppen adgia míii 
.<lenekhek,ezzel aitbizonittia, nog az ö halála elegfeges 
fizetés míndenekertEzígciiel meg hamifíltatik 15 Papú. 
fiak £erzefe,kík az Chriftus rendelefe ellen aj fi Mífeíek • 
ben eztk mutattíak az keníeret es az bort az népnek, de 
zz vtan 5 magok fel koppantíak,melíben bolondéi koue -. 
-tik az ö teftamentombelí papokat? kik fi magokért es az •.. • 
cgéS nepert egíarant áldoznak valaf Mert az Chríftffs a s : 
vacsorában illien módot nem Sabofchogyaz Papok az" 
balgátoknak kepékben ez Set íegyef czac ífmagoc ellíc 
xiek*es miképpen az ídtioíTegre mindennek f ólaidon hí 
tí kiuantati'Mg az fient íegíekelís mindennek femelíe fe ". . 
rint kel elni,hog minden unon magát regeinek efmeríe- * 
az Chriítos halalanac ereiében es halmában, ÓtodfiőraíS . 
lia nekünk ez kenierebmikor eft fi teftenek neuezi*mef~. 
liel ait íelentíi hog nem puftakcnier,esiiem. üres iegiha :; 

v •':. • :: • ~()P € f e S ; : : á e m , ;•:•• 

http://az.fi


.nem a mit peldaz valofaggal mi velfink kózlúcí az Chrt 
*ftus tefteben kerefeti okban re§eílt igaz hitnek altala.Ez 
jzel azért mint oda ala meg magiarazzuk» fem tefteue ne 
valtoStattía, íem bele nem rekeéti, hanem czakarrata-
ntemit íeienc-zen es mutaflbn az keni eltudnia illik az fi 
teflret, meli az kulío iegínek vgí mint valofagos allattiaí 
Az elfő íegínek az kimernek oStogatafarol iUy.cn ren
del tanít az írás. Az raafodík í egínekis hafonlatos mod-
gia vagíon. Mert az vaczora vtan az pohartís kezében 
vótte, es ez melietis paranczolatot adót, hogi rainníaían 
ebboi ínnanak.es ennek mettofagatís megielentotte mi. 
korvy teílamentomnak neüefte, meliiet az fi vereuel 
msg peczet-Iot az bűnnek boczanattiamMafodík mod-
gia es rendi az Vr vaczoraianak nez az veuó §emelíek-
re,az az minden rendbeli hiuekre az kik ezyaczoraual 
meícan élhetnek* Ezekben azért elío az vetélj hogy az< 
Chríftuspmnczolatttaférint az keníeretel vegifikes 
kezünkéi el fogíuk, hogy ez minket amaz lelki vételről 
meli vagíon hitnek általa emlekefteflen. Ebből meg lele
tetik az Papífhnac babonaioc, kik megtíltíak, hogy az 
koíísg az keníeret kezeuel ne ílIeíTe,iteluen a£t hogy az 
ember az fi kqeuel az Chríftos teftet megh főrtóStetne, 
azért ük az ofríat embernek czak faíaban vetik, mint ha 
az embernek £aia tíítab volna az kezénél. Ezek ellen 
alt kel ertemthogí aj kereStíen embernek kezeuelís kel 
fogni az keÁ'eret esazpohart*. Mafodforaz veuó £e-
méhben kíuantatík az étel es az ital, melliel íelentetík á , 
hitnek terme£eti,es aj Chríftufnak velfink való kozöffi- -
leíe. Mert miképpen aj fceníerrel es az borral taplaltatik 
as embernek teftej így az Chriílusban adattatot lelki ío [ 
&aí,tudnía illíkjaz bolcsefeggel, »gaíTaggal> íétféggel e*.; 

http://iUy.cn
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Váítfaggal az mi leíkönk hitnek általa nnuik es epp/t£c 

tik. Harmadkor kíuantatík, hog az kik élnek ez vaczcv 
*aukl>tegíek eh az Chríftufnak emiekezetire,auag mínr 
fcPal raagíarázza, valamenííer eSnek ez kenierbol es iS' 
nak ezpoharbol az Vrnak halalat hírde(rek,meli nem V 
gíeb,hanem váljam' es hinni a£t tóke!letefcn,hog á Chri 
ftus egiíer való aldozattia elegfeges fizetés mindé bfine 
ínkcrr.meiíre nezue az Iftenis minket őrök életnek fiai 
ua rendelt* Ez azért fö vege es iduoíTeges halna az V R 
vaczoraíanak* 

K*Mikeppen vagioiekn Chrijlusa% <vac%prab% 
fcHo-g, ez kerdes niluabban meg erteíTec tanitafnak oka 
ertfukfegmeg gódolni á Chríftus hámképp?lehet íele 
valami heüen-Elío íelé letele azért vagío lííení termefe-
ti gerin^melliel mindeneket be tolt-Ej foghatatfáes mer 
Hetetlé,melír6l mógia a? Íras,hog a3 embernek fia mikor 
az foldon tartís az eghbé voIt,Ezzel bir mmdeneket,r5-
tíaaz hitetleneket es oltalmazza az hítieket* Mafktefti 
íele letele,mellíel azígazteftnek tulaidófaga Serínt hi-, 
áoníös helíetfoglaí.esfoc fele helí ékre ecjerfmíndki ne 
téried állat Serínt mint mikor Betaníabá vo!t,né volt ak 
Kor Híerufalébé az teíl éerint. Es mikor az apoftoloktuí -
cl tauozot,es az«egekbé fel vitetőt,né volt ü vclek többe 
ceft ferint,hané czak bátorító es eróffíto lelkenec fegít-
fégeueLEbbÓl meg íeJentetíchog á Chrffs az vacprabS 
fera lehet ielen teft f erínt- Es ajoc írás ellen tanít anac, az': 
kik ezzel hitetik el aztudatlaS kóíTeget,hog a Chriílus 
teft fierínt felé vagiS a keníerreWe iathatatífes íoghatat 
lákeppen,kic tulaidonítanac aj Chríílufnac valami tun-' 
éeres es Semfehi 'veitő- teftet}melír6l as irasfohurém-" 

'iekfezecetnemtefe^ " ~ ' V \Vgian 
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Vgían ittm forgattiak az Cbrifttifnak mtodehato ereiét ' 
ís^es ig okoskodnac nemeli peidak által; Az Cbriftus az • 
koporíbnac kőuen %ltaí mehetet az okoffag ítéleti clfen^ j 
az tanituaniok kozotís aíto be zaroan icien Iehetot»es e j 
gíeb fok ezudakataz termeiét fóliáik ellen czclckcdhc-' J 
tehhateztísfcfinníen meg'möuelheti, hqgteftí erint z%: l 
váczoraban mindenik íclcn Icgíca De ez igen bolond cM < ( 
koskodas,mert az Iftennek roindenható&ga ot czeleke- , | 
díc á fiol akarattia es ígeretí vagion, es ezenkíu&LÍoha. I 
nem czelekedíkdSrrol pedig bizoníos rédeíeíe es eí ve*: 1 
gezec akarattia nincze,, hog az Chríftus tefte mindenik , [ 
íeíen Iegíeri, meliiiekbízonitaíaraazChriílius beledet í - I 
E Z AZ EN'TESTEM idege "magyarázattal akartak vo I 
ni Jlarmadík neoeihettífik lelkinek* melí az Chriftuf- | 
nak as,fiíoeckel fyálo egíeffilefé bitnek általa* mert ez- 1 
zel.lakozik, az Ghriftus â  valaftottafcnak fíookbeses ej •[ 
zelö .nekiceletet ad3cs-fikis ezzel az Chriftusba neoeke-; f 
dneC;fmg..nen&.tokel!etes firfiacká Ief nekíNoha azért az I 

•: Chriftús'tefl: ierínt el tauozot5de az u lelki aíandcfcinak * | 
Icpzlefiuelaz 'ígéret ferint vg vagion íeíen mindenkort ' | 

, feogi-foha tolunk el ne fakadhat? melí láthatatlan egieifi* * 
lefnec" esf ö.hetlen íeíen leteleneces lelki, tapíalafanac lat I 
fiato bízoriíaga az Vrnac vaczoraí*Negíe'dic.ifeÍen léte - • '• | 
le Sacramentom Serínt való, 'melí az lelkitől? állat f erint \ 
femmit nem kűlomboz^hanem czak ehniben asruieníbe' . \ 
inkab meg eroííltí es meg peczetü az mi f íufinkberi az í I 
giretefcAnnakokaert az Chrtítus íelen yagíon az ígéret, , [ 

íerint az vaczoraban*de ne az mi tefK f aínhknac hogy 
• af t fogtíckaí ragiuc, hanem az mi lelki Saíunknac* tadní ; 
ilíícaz igaz hímec melí azoknacazj mellíec nelatatnac * J 
zlhtth es bizoníos el vétele* Mert ez áltál Ief e \% Chrí.' • *] 
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•ftasfogonatoses ha§nos mi bean&nct es ezzcloltatuirc i \ 
Chriftusb3,es ezzel velfincá Belőle minden lelki iokit* • 
meliíeknek az tefti étel es ital czak^tÉWto tegie, 
fy ^SVlkrt /ier%etté a^ Chrijius a% <vac%o-

jathnkrbblesborboU • \ 
Pé Hogez kozonfeges es éltető allatokból meg bíxo-
•nicza az á hozzánk való ífinetlen es taplalo kegyelmed 
Mert miképpen az kenierrelr es az-.bórral az mi teflönk • 
tapUltatik,azoak éppen az Chriftusban meg íelenter ke-.' 
gí elemei az igíretek iertnu i mi Ielk&nk tanatic es meg 
'éleueníttetik»mínc az Chriftus tanít: Az en teftem való-
fagos étel* az ki eiík ezkeníerbol, melliet en adok, íoha lumh d • 
,meg nem ehezik,mert en vagíok az elemek keiiiere* zz 
ki az egbo! íe f állottam* 
2^. I{elle mmdeimklko^ es 

a^bort a%joac%prabani •' 
F* AzChriftusmindaa..kettőtegiarant oltogatfias 
tanítuaníoknak?es ezen rendekfl: azf. Fal azCörinth'a£ m 
bélieknek aggía*raeilíel aftielentishogmikeppe á Chrí-
ílrus térte, meg rontatót* es vére ki' ontator> nem czak az 
Aporto!okert»hanem minden hiuokert* azonképpen az 

• íegíetís mindé rendbelieknek egeften kei adni«Hat a Pa- ' 
ptrtak ajChriftp rendeleíe ellen vetkeznek,akic,i mint 
fik f ólnak ^z Vrnak vaczoraíat, czak egy f emeli alat ad 
giakazk6(Iegnek9esaziegtnekmafíkreSet9azbort5t&; ' ..." 

• Jőkmegvoníak,es.vgtánítiftk,hogazteíl:eleggi5tva- •' 
gídn az veer, azért nem ffikfeg az bort adni, de atkozot 
okoskodas^acki íz Iftcn igeiének cs reudeleíenek ellene 
V 3 g Í 0 » * '• #. /. ••.."•"^•-
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nről? 

F»* lolíehet az Chriftus oStogaíta az vaczorat koua&tt 
iankeníerrel,mínd az által erről nem adót femmi paran
csolatot. Honnét az iras czak vgí tanít, hog ákeníerét 
vőtce, de minemű keníemek kellet lenni, arról femít ne 
emlékezi k/Toaabba az kouaitalan kenternek étele né
zet az tóruennek arníekara,melí rnoftan meg Sünt, An-
nakokaert kereftíení iabadfagban vagíon vakmínemft 
kenierrel akadunk élni, czak hog az baluaníozas ettől u 
uoli íegíen.Míert pedig hog ez moftani ödőben kőzón-

t.Csrht. f. %eskeppen elönfc kouaios kenierrel, vgian ezent illik 
nekünk az vaczoraban meg tartanunk.Hog pedigi .Pal 
á híueket kouaitalanoknak mongía, emlekezíc az 6 teft* 
menrombelí kouaftalan keníereknek valofagokrol,melí 
peldaSta az tifita es fent eletet, esimmar az hiuek nem az 
kulfo arníekban, hanem ennek ledzefeben es allattíaban 
foglalatofok. Az Papíflak oftíaíaual pedig az kereStiert 
embernek az vr vaczoraiabá nem Sabad eíni. Eií6 oka ej 
M -rr á g,Pa! esaz Eoangeíífhk aft iriak, hog azChriílus 
keníerer adot,es oftíat nem fürőt,eso!lían kenieret ofio-
gatot,azmíneműtiel kojonfegesfiokas íeríntackoronel 
fenek. Az oftía pedig no^j liftből czínaltatik, mind az 

. által anníra el vekoníttatík, hogy az tettnek taplalafara 
ramdeneftfi! fogna alkolmatlan Ie£en,esmeeg az kenier-
nek neuetís meítan nem vífelheti.SzÖkfeg azért az Chrí -
Italnak peldaíat ebben kóuerní,es az kozőnfeges keníe
rer megtartani. Mafodik, az Itten nem akar tiíteltetní 
emberi taíalmaniockal. De az oftiat az Papa rendelte, 
ftog ez vekoní állat kSnníebben teíle változhatnék; A z 
ert as m<m ezzel nem akar tiStelmnWztmzdic, Az e~ 
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ÍHst az baluaníozafnak vg mint ícle volt, mcít eft mindé 
miiében meg^varas!ottak,azíget reafugtak, es az ő ha
mis velekedefefc.Serínt Chríftos teíleue czínaltak es Ifié 
gíanant ímattak* Ez azért vg mint áz Antichriftufnalc 
bílliege voIc*Haft.miképpen az iambor firfiu nem kedue 
lí az a felefegen az paráznának aiandefcat es ruhaiat{.A- '" 
zenképpen az ChríftuOs az Bélfallal őioe nem tetves az 
Antíchríílus íerzefet feramíkeppe nem íaualhattía.Hog 
pedig es baluaní imadaíira való légien? meg nmtattfa az 
xieuei\Merc Hoflíanak«áz az>aldozatnak hííak,es aft íte 
lik,hogy ebben az Chríftuft naponkent megáldozzak*' 
az formais .ezent mu£attía>merterre felület kepét czínaf 
nak,a; Ifténnek paranezoíattía eííen5kí meg cütotta,hog 
fanmí haíbnlatofTagot ne czínallíiinc?es aít ne imagíunc 
Ezokaert azPróphetafcnalis az íften az híoeknek aft ige 
rí,hog az baluanioknak neuetís ki vonía az u latokból* 
esazbfidos'huftfcíírtia az ö fogok kozzfif* Azért az 
báluaníozafnafc femmí modgíanak,aj kereftlenek kozőc 
meg nem kel maradni JNegíedík. Az íegínek esaz íegy-
kendőnek valami hafbnlatofTagboI egyezni kel í De as 
oflía Chríftns tettének eítetö ereiénél nem eggíessmíert 
bog nem taplaUAzért nem illik ezzel az vaczoraban el
ismert az Iften az lent íegíet kőzőnfeges íaplalo állat
ból £erzí,mint az kere£tfeget azon vízből az mellíel el
énk* Az vaczoratis nem valafhi kulő'mkőzo keníerbol 
fianem azonboI>ámellieI naponkent taplaltacunk; rendé 
lí»hogezzel meg íelentíea;-ft hoz;akvalo attiai io vol-
íanac iunetíe ki aradafat* Ajert aj vaczoraíanac kenieret 

"nemazk&lfóformaualkel megvalafitáni azko^onfe^ef • -
keníertfil:hanem czak azíedzefel3a mellíet vífel az Chri 
ftus téftere neaué*EzekbóI meg Mentetik, hog noha az 
" "~ / " • * •»> m i 
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roíboi as oftía ezinaltatik, Iftennek ío teremtet allattía, 
rotndaz általa; botrlkoftato forma.es ibaluaniozasoli 
vtalatoiTa totte,hog ezzel az kereitie ember i.iegi helíet 
femmikeppe nem élhet ío lelki efmerettel* Mert noha az 
tfótanak'txiinden tiSta,e$ Ifiének femmí teremtet allattía 
meg nem vetendő? mindaz által valami az baluanioknak 
aldoitatotiaző helien es azon végre es azon baínaniozo 
formaban>azkere£tien azzal nem eihet* Honét ez köttet 
kezik,hogackik az oflriat oltalmazzak?az Euágelío meU 
let né iarnac egieneíle, hane az Antichrus fele Tantálnak 

I{* *5Mik(ppen mondatik a^kemtí Cbrijim 
teftenehj ; 

P* Erről eleitől fogna fok víf fa voníafoe es k.Slőmbőjo 
értelmek voltának azbőlczek kőzot.El(o értelem az Pa 
píftake*akik afit tanittíak, hog az igenek niondafa általi 
kenier Chríftufnak termeiét ízűm való teftue valtoztc* 
es ez vtan az öftíat* mint az Iftent vgí ímadgíak,'főt aft 
ki altiak, hog aj fceniernek cjak kfilío Síné marad megvde 
az allattí a el valtozíkJDe ez fele el fordult elmeiü embe* 
rektapafitalhato hazugíagót oltalmaznak* Mert valami 
mas altatta változik* kfiíőmhőzazeíőbbírul* mind állat-
tíauií mind tulaidonfagauaI> mintáz Moíespalczaía ki-
gíoui változik, Az Chríftus az vizű borra ^valtpftatta," 
es az vtan mind ereieuel, mind ízíuel kölőmbőz az víz-
lói : Igí az Loth felefege fo baluannia leien, es,az emberi 
íermeíetetíemmi rézből meg;nem tartia. De az kenier 
ha iazforaz igét rea mondahakis azon előbbi allattiat e$ 
ízktartia meg.Hat femmíkeppe tífte nem változik. Pei 
thnak okiért, az fel tetetet-czeger az 5 allattíaban nem 
vaíík borr^hanencak-tif tiben változik meg, Igí á 'ke

nier 
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iwer ..alíatíaban* femfinckellattiuk, hogí femmí változás 
• nem eOk>haném meg változik az fi tíitíre nezue,hog az 
mell kőz kéníer vala,immar Chriftas teftcnck íegiet ví-
.íellíeJErreaSt Soktak felelni az Sophíftak,hoga$keníer 
ben termeiét ellen vagíon az valíojas^mellíet azokoftag 
meg nem foghat es az köífo erzekenfegís megh nem ef-
meríiet>es az mi az fémnek itíletíre nezue keníernek lat 
tátik az 5 allattíaban tefte változót*. Ennek meg bízoní-
taíara-egíeb eroíTeget nem tudnak eló hozni>hanem cjac 
€§t forgattíakj E 'ZAZENTESTEM*De erre alt kel 
feIeIní,hog az igék igaz érteimének el fordítafa nem bU 
zonítas* Ic azért írásból alt kellene meg eróffíteniofc* 
hog az keníerben effej« változás légien az termefetnefc 
Ibiíaía elle,melliet eg Sotfiuel fem eroffítbetnek* Annak 
" okiért az kereitíen embernek e; fele bolond velekedeífc 
el kel tauoftatnuMafodik értelem azoke> azkíkaftliír-

-.detifcjhog azfcenier az Chriftufnáfc valofagos tefte, ê  az 
v Iceníerrel^ auag az keníerbens auag az kenier alat, nem 

" íeg í érints hanem állat Serint íelen vagíon* es minden ve 
uockel kozoltetík^Ez értelmet fok iantalan ero.flegek-

- kel? es ez mellet thzzü$ fegínerrel es tomloczei akaríaíe 
megeroffitehí* 

ELS6 ELLENVETÉS. 
J% Chnjlui bejledehezfemmit nem kpltenniíDe 
a^Chrijlm agt mondottat Azjftiiercn te(lem,es 
nem atta a%t melleié: J% entejíemne\ iegie* Hat 

a% kenier valóba Chrijlus tefle* 
írf Az Chríftus befedenefc igaz magíarazattíaml,fem-

i - - - : • , : 
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mit né adunk az fi igeiéhez,hanem az homalios befedc-
ket mtuabban való ígeckel magiarazzuk,az iírafnak fa. 
Hafa §erínt,mínt á Chriftus,vtnak,aí tónak, ioló tőkének 
c$ botránkozás kőuenek mondattatik, de nemallatie-
rínt,haneraczachafonIato(raggali IgazHuíuetí baranr 
Chríftufnak mondattatík,nem hog az baraní állat Serint 
Chriftus volna, hané hogi az tőuendő Chríftufnak peí-^ 
daía es vezérlő íegíe voIt>Hat nem czak az ígekre,hané 
kíualtkeppenaz értelemre kel nézni, es az irasban való 
f olafnak modgiat esiokafat kel kőuetnú Touabba ez el-
lenuetesfi magokat pirongattia* Mert az Chriftus foha 
nem mondotta,hog az keníer vatofagos teft legien,auag 
pedig az keníerrel az fi tefte telén íegten.Hat az ígekhej 
heaban ragaSkodnak az Chríftufnak es az derek lent 
irafnak értelme ellen. 

II* ELLENVETÉS, 
A$$ ve/lük a^vacgpraban a%wi adattatot eret 
tünctDt a% Chriílus tejle adattatohmm a%.ud-
%ö \mkr.Hat mm a%pu%ta auagy iedgp. kmt 
adattatichamm a Chrijlufnacvalojogosteftet 
Sv lt az íegyet az íegzendőuel ófiue zauaríak, Mere 
mind az kettő adaitatik,de kfilőmb moddaL Vef fjfik a» 
fteníeret,vg mint az Chriftus teftenek bízoníos peczet-
ÍU VeS&k az Chriftus teftetis minden iauaiual egí etem -
fjen, de lelki üaíunkal az igaz hitnek altala,mellíel á Chrí 
ftuíTal egieí&lfink,es fi benne neuekcdunk* Jgaz azért ez» 
hog az keníer,az Chriftus teftenek,meli érettünk halai
ra adattátot,peczete es zalaga: De ebből né kőuetkőzifc 
ftogi az kenier Chríftufnak yaiofagos tefte legictyMiagj 
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az keníer alat, vagí mellette, vagi béne, vagi fölötte le-
cíen valofagga! es állat ierinr. 

IIL ELLENVETÉS, 
rAn Cbriftu! te(le azlftenjeggdcgiesühes a% íf 
tmfegmc télikjfcgt ü bem attatíkrint Upqhfót 
megü diczgittmuHat minknüt a^VmacVa 
tzpraiaban ültnlétt tt$(ímnti** 
*• Az ket termeiét az Chriftosban nem egíeledet 5f ue»" 
cs eggíkaj malik tulaidonfagat nem vőtte maganak,lerri 
az emberfeg Iílenfegge nem változót* Azért azdíczoi-
teü^l az emberi termeSet nem változót meg az fi allattía 
t>S,hanem az gíarlofag es halandofag vetetot el, de roí nd 
az által, az írás vg tanít, hógi az Chrirtufnak az eghben 
kel Ienni,míg né mindenec helíere allattamac, es onnat 
varí&kfitetelíouendőnek* Mert a mint valofaggalfet 
ment.íg valóban ot vagíon, es onnat íu el az ítéletre. Hac 
*iem keí fitet teft Éerint az vaczoraban kereíhw Touabba 
az minemfi okoskodaft a5 Iftennek íobiarol vei nek>arra 
imfut meg feleltünk* 
K^ éMitügc^ChriiiwtcIleágimban? 
r» Elófcr az Chríflrns tefte a? emberi termedet metlíet Htbr. +" ^ 
votazMaríatuU minden tulaidonfagíual egíetemben az * 9

t2 /!^• bönkiafil.Err6lmongiaa§.PaI,hogmegholtazteíl:necA: • 
giariofagaboUs hog Dauidnac maguabol vagion az telt 
§crím-Ezreflet fenkínek fi nem adgta kulfo ételre. Mai- Ffhejf^ 
odfar Chriftus tettének mondattatik az aníaSentegihaz, 
az telki eggíefiegre nezue. Mert miképpen az tagok az 
ffrt&l vifeltetnek, es attul veinek eletet, azonképpen 

'- -~ •• - ' Dd z "'"' • *z 
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i s Chriftus fele az Aniaientegí haznak,es fi vele az híu*. 
éknek valhatatlan eggieíülefek vagíon,mint az fűnek az 

•- egei teftelHarmad6or*azkenier az vacsorában mondat 
tatlk Chrífbs teftenek,nem állat S.erint>hanem aj meníc 
*e Ctiríftus teftenek iegiet cs peczetít vífeli* -

• "' J^j *£MifaffiW.mondod hat a^nimt Chm 
• fliistefiemki 

V* Tí§tíre es iegízefere mzmMcn a keníer^az fgen.ee 
általa rendeltetik erre,hog Chríftus.teftelegíen,de- nem 
valcozafal, fem az teftnek íelén leteleuel? hanem kfilío es 
. látható bízonfag tetellel+Ez magtarazatnak pedig* hogy 
az írasbollegiehelie, fok eróffegeckel niegbízoníttatíc 

- itiínt ez kouetkojendo okokból meg Jelentetik* Aj elíot 
ve§ük azSacramentomnak reSeiboLMert minden .íacr» 

' mentombanazíeges az iegizendo megvalaftattkt Hat 
az Vr vaczoraíabanís az kenier iegy es emlekeíteto pe«* 

. €zet>azChrífhistefte pedig annak vaIo{agosallattia«Ha-
pedig az keníer az Chriíhifnak termeSet ierínt való te£ 
te Ie§en>nem lehet eezerfmínd íeg es iegizendo>niint az 
Coronaesaz Iftapaz kirali bírod_alonak Iegíe* de mind
az által az Iftap nem birodalom fem oriag* Valakik az-
ert az keni eret állat Serint való teftnek mongiakjigaz fi 
ctamentomotnemefrfierneki 

1 1 Mafodík eroíTeg vetetik az fent légieknek kozőn* 
•• feges tifitekbolí Mert minden fent iegí az Chfiftusban a-

dátt-atot ígéreteknek er51Tege.De az fi4Palvg tantt.hogl 
^mdm*4 azkornifilmetelkede's aj hitbotvalo ígaflagnak peczeti< 

Hat az V t yáczóTaiabanisaz keníer peczetí az Chriftui 
tettének, esaz hitből vaío meg ígazulafnak* Miképpen 

- :«s« «s korni&üwtíIkedcsbe -az iegí állat fertnt megíi 
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Yihk atffc az feriwndötfil, wonkeppen az vrnak vaczo 
tai>banis,mcUictazfclpapifta kereicíenek étiekben ne 
akarnak venni, . . . • ™.--n. ,. ** r • 
2, Harmadik eróíTeget vehetünk az Chnftus tamtafa-
bol,akí íé SoI:Ef t vaUtncnifier veiicec az en emlékezete 
re teeietefcHat az kenier az Chríftus teftenek es halak
nak emlékezeti, Annakokaert nem az Chríftus allatie-
ierínt való tefte, hanem az u egifier való aldozattiamk, 
es ennek reánk aradafanak emlekeStetó bízonlaga* 
4. Negíedik>az vaczoraban Ieuo mafodík íeginek t\x-
laídonfagabol,Mert az Pohár vy teíhmentomnak mon-
dattatik nem állat gerinc, hanem tíf ti es bizonfag tuele 
Serínt, es az mint az nem változik vérre i íg az keniens 
meg marad allattíaban es tnlaídonfagaban, noha ttntben 
meg valtozikHa azért aj teft ragok meg engedik,hogy 
az pohar,auag az pohárban leuó bor tíf ti ierint yyteiU. 
mentora, AStís meg kel ifikfegkeppen engedniek,hog a 
kenier,íegízefe Serínt légien Chríftus tefte* 
5, ÓtődíkiEzís erős bizonfag, hog az f J?al az aldas, a-
uag meg Sentetes vtanís az keníeret nem teftnek,hanem 
keníernek neuezi efit monduaní A ki ez keníerbol mél
tatlan cfík,íteletet veSen maganak.Ha pedig állat feerint 
való teft.ímmar nem kenier volna, Erre az íult Pap" J * 
ait mongíak, hogí az teft mondatik keníernek az előbbi 
állatra nezue,miert hogi az kenier Chríftus tefteue vál
tozót, Az malik rendbeliek pedig aSt felelík,hog a tinre 
nezue modatik keníernek, Ez okoskodás meg ronttatic 
ezzel, hogy az iras á S. iegíekben foha ez tele váltósaié 
nem ífmer* r „ . r » . „ c~ 
6> Hatodik,Ez értelem meg er5ffittetik,hafonlatos §0-
íafoknak rendib6l,melliekben az íeg es az tegizendo az 

Dd 5 * 
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í.firto.1* fi alUttiata még marad. Aztufuetí baraní ChriftöTria* 

mondatik né változás Serint,hanem az menire az ionén. 
d6 Chríftufnak kfilfó peídaia volt, Az.puíkaban teuo ku-
Siklarol fi.Pal »*t bízoníttia, hogi az Chnftus volt. Mert • 

Tmm s ütet peldaita.A? kuíf& kereStíeg vionan való fuletefnefc 
? ferdde,míert hog az lelki meg vmlafnak peczetes íeue-

le Az gouaruanís Iften frígienek mondatik az kotefre 
nezae, mclUet adót Noénak ennek bíZofagara,hogttob' 
be az főidet viz ezonnel el nem veitene. Az földbe hm-
tetet magotís az Chriftus Iften igeiének neuezi hafonla. 
tof&eara es iegizefere nezue. Az minemu Solafnak moct 
eiac azenbe velünk az t6b fentiegiekben, vgian azont 
keiefmern&nkazVRvaczoraíabanís-

Sz Fal a Chriftus velünc való egielulelnek modgiat 
E^/WSJ. J' Regina ez igeckel: Lakozik az Chnftus az ti Sú 

uetekbe az hitnek altala.Az hit pedig az lathatatlan iofc -
E p r ' 1 1 ' nakerosbízonfaga, Azért mi az Chríftufnak iauatban 

nem teftí §aíunkal,hanem lelkinél es igaz hittel egg»eíu-
• - Ifink* Mert az Chriftus vg támt,hogi az teft nem haínal 

!"nm 6 femmichanem az lelek az ki meg eleuenít.Az iras azért 
az hitetés az bűnnek boczanatíiat, gíakorta az/télhez 
es az italhoz hafonlÍ£tíasmínt az ChriftusmongíaíBodo-
sok akíc éhezik es Somíuhozzak az ígaflagot, Az Etaiai 

WfiU/f. g . . £anj t :i6uetek £omiuhozök az vizekre* Az lelki eh-
* fes azért es Somíufag, lelki ételt es italt kirian, melínek 

feizonfagara az Chriftus ez vaczorat {érzette* • 
8, Eróffeget kel venni az Chriftus teltének tulaidonia-
sabol,meli noha meg diczoítetet,mind az által bizoníös 
heliet foglal,mÍnt az iras mongia, hog fi neki az eghbert 
kel lenní,mig nem mindenek helíereal lattatnak, honnét 
vari'ük fitct tó ítéletre* Azért teft «erim*z vaezorabato 
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minden helieken nem lehetJelen vagion pedig az Chri. 
ftus az igeret Serint, asu lelki ereieuel es taplalafaual az 
hitnek általa, 
P, Ez értelem á mi hitönknek egík agaual lem ellenke 
zik,de az ellenkező vallásból fok éktelen es ifioniu dol
gok kóuetkóznek,meíltek az kere§tiení hitben meg út
köznek : A kic afit ertík,hog Chríftos tefte az kenier al-
lac ierínt,f5kfeg hogazPapiftak valtozafatís be vegiecf 
Mert ha az mi kenier volt, ímmar valofagos teft, mluan 
azzá kellet változni, Ha pedig afit vallíuk, hogi az ken-
ierben,auag alatta, vagí felette vagion az Chriftus tefte, 
Iftenfegcre kellet az teftnek valtozní.Mert anak tulaidon 
faga neki adattatik,E?is kőuetko?ík,hog róládo es veie-
do a Chrus tefte, melliet az éberek fogockal meg ragnac 
effmeg emefitenek,Ha aj hitetlenek á Chriftus teftet meg 
ehetnek,el nem ve§nenek,mínt a Chriftus mongía, A k* 
e§í az en teftemet es í Sia az en veremet,foha meg ne haU* 
De miért hog ezek elveinek, az Chriftus teftet neefiik* 
10, Az Chriftus tamtuan az & teftenec eteleróUf eddi aj 
Capernaumbelieket,hogi kfilfó es vefiendő ételről gon
dolkodnának, es ifioniodnanak az veres teftnek eteleroí, 
es afit feleli nekíek,hog az teft nem hafirial, az az,az teí-
,ti étel nem adhat eletet es íduofteget.De a; lelek aki meg 
ekuenít,Ez pedig nem egieb.hanem az Ghríftulnak tdae 
zito kegietme es lelki taplalo ereié, es az bfinbol való 
meg eleuenedes, meli adattatik az ü halála es fel tamada-
ík által. Ebben azért meg valafitia az lelki es az teftí eteltf 
es meg migiarazza, raiczoda légien az 5 teftenek étele, 
tudnia íltík,az lelki meg eleuenedes, Ezokaert az lelKi 
ételből nem &ukfeg teftéjt csinálni, míert hog ez ne naí-
nalhat az íduoíTegre, ^ , 

D d 4 A 2 
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i i Azkere§telo Ianos 5 magát azChriftoftut ezjel va 
laStia'mcahog5 vízzel moíogat,az Meffias pedig kereS 
tel Scnt leleckel ez t&zzeh Ahol af t ielcnti, hog az tani* 
t 0 k az kfiifó léginek fioígai, de annak valofagat uk nem 
adhattíak,hanem alt kei venni a Chriftuírul, ebből azért 
azkouetkozik, hogaz Vrfváczoraíabanis az tanítok az 
íesinek fafari,esaz peldazo •keníeret oStogattiak, de az 
íegizendowaag az teftet, es az bűnnek boczanattiat az 
Chriftusagíaazígiretekieríntaz hitnek általa, ^ 
in Az miképpen az attíak őttenek es ktanak az Chnff 
tÜsbol,miís azonképpen eiök az Chriftufnac teftet* De 
az attíak óttek az lelki etek a$ Mannat,a meníre a? igene 
tet Chríftumac peldaía volt, es miért hog czak az íegiet 
vettek fokán 5 kozzulok el ve6tenek4Hat az vaczorabá-
ís az keníer az Chríftusban adattatot lelki foknak látha
tó bízonfaga,es az miképpen az koSíkla es az Manna ál
lat ierínt nem volt Chriftus,hanera czak matató íegi, a-
zonkeppen az kenierís nem valofagos teft, hanem vezér 
16 es igazgató iegí az Chriftőfnak teftere,es abban kere-r 

fet lelki iokra* 
iu Az mit az Chríftus fel vot es meg geget,vgían ajont 
atta az tanítuaníoknak etelekreJDe az írás vg tanít,hogi 
az keníeret fel vótte es meg Segtcnem aj fi tefteuHat aj 
keníeret attakfilfo ételre az tanítuaníoknakí 
I4» Valami az embernek Saían be megíen, veSédó es ki 
vettetik,mínt az Chríílus tanít; Az Chríftus tette pedig 
nem ve§endo+Hát az Chríftus tefte az embernek tefti 6a-
ian be nem mehet. 
15, Hat azJcenier az Chriftufnák valofagos^eftcffikfeg 
hog elő teft Iegíen,esegeS Chríftus, leiekből es teftből, 
Ha pedig ílliéle£en>az keníeret imádni kel. De az kenie 
ret imádni rettenetes baluaniozasjHat az keníer nem le-
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Kct Chriftftfnak.yilofagos telte, hanem annak bízonfaga 
esiegie»es mint az k'iralípalczat né tí§telheted ygí mint 
á kiralí femelkt* azonképpen .az.kenieret vradnic es ima 
dandonac'nem monthatod* • • 
l<fc Valaki az Chriftus elö teűet meg rontía es meg eSf, 
gilfcosazJOe az teft ragok meg akariak fogockal ronta-
ni es enni az Chriftus teftet,Hat €Z®k Chriftus gíikofí i. 
gíekéznek lennie 
^ . - íéMiertadgia a^iras a% ugi%endömk, 

nmeta^kulfiiegirei 
F# Ezzel megbízonít tátik %z Iften lathatatlan fgereti* 
nek erős es alhatatos voltaíMert az Iften á mit az ígenec 
általa mutat) minden ketíegnek&I'az hiueknek meg^ad-
.gta.Ezert mongía az íras>hogí az Iften íz fi aiandekit es %^*lí* 
igeretk meg nem banhattíaJHtat Iftení meltofaganak el
lene" volnaihaazíegíek, raellíek Iftennek peczetesletie-
Ieí fireílek es haiontalanok lehetnének* 

f\» • Manifeh etelvaglon a%jüac%graban i 
F4 Eggík külfó es teftí, melí az íegieknek vétele* Ez o 
magában fénkínek orok eletet nem adhat^niínt á i+pal az t ^ t j 
•MtiakroIbizoníagotteSenihogíazlelkieteltvotiek,' de ' 
mindaz.által az Iftennekkedtíenem mindenekbe tellíe- -
fedet beXelki ételnek mongía pedig aj Mannát,az meni 
re az lelki keniernek>es az Iftennek vélek kotót ígereti-
nek>külío bízonfaga yoIt>noha ok az fi hitetléníegekmi 
at ennek valofagat el nem,vehettek* Mafodík étel lelki.' 
melí nem.egi'eb,hane.rn az ChríftuíTal való eggieífiíeífink 
az hitnek altalaüz hit teli azért az Chríftuft es az remei Efefouá•• 
lendo íofcat klen yatpeka* es ennek olí hofu keze vagío 

*- "'?~ "'"'. ' Dd* ,5 . • "•'" •""" ' hogi , 
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hogi Síntenaz Chríftufígér, hogí ez altat azlftlnek az 

• Chriftesban rekeScetet kenczeí nií rearik aíagianak^Eb*. 
bői azís meg íeieíetík* hog az hitetlenek ne vefik: a-Chri
ftus teftet>* mert ebben elec vagíon* es czak az lelki Saial 
az igaz hittel vetetík*Hat az hitetlenek czak aj k&lío pis . 
f ta í egíet veiík^es az Chriftus tefteben reíek .nem leheuy 
K* nSMicrt mondatig a^Tobaryyteft^./ 

mtntommci 
P* Mert az pohárban leuobor,emlekeícet6 bízofagt 
zz Chriftusban tot ígéretnek az mi bfineink böcjanattia 
cs őrök eíetlnknek.meg adafa felöl* meílíet az Chriftus.- • 
az ü halalaual meg erofíket* Mert á mint f• Pal mongya, • 
Ssfifdeg hogi azteftamentom teuonek halak iarullíor*. , 
melle,Hog pedig borral oltogatta az - vaczorab az Ghríf-
irts mondáikból meg bizonittatiktNemiSonitobbe aj §5 
lőnek gíömokzebollttís az Paptftak az vr Serzéfet meg 

> vta!liak>es az borhoz vizet egíelitene;cjmiertbogaChri: 

tos oldalából ver es.vízíarraazot kiDe ez fele okosko
dás* feni az' Vrnak, km az Apoftoloknak eiekben nem -
íutot volt* Azért az keref tíen embernek leni illik'kouet-*:; •: 
núToziabba az bornemilakrol, es az kik olí•• tartománbS-. 

• Iaknak>holborralneraeUietnek>aStkelitelni»hog..az.rni. 
ngmo italnak neme nalokvagíon, azzal azborheliet el- ' 
_ hetnek-De ahol bor találtatik nem Sábád meg valtof tat* • 
niihog az ío italnak neme>az lelki csboczöletcs isalnak 

•" -, peczetí légien* 
K^ ^5Mic^odaa^ tejlammtúmi • . 
F« Aslftennekkótefe, mellben az embernek ígéretet 

WJMI7 cégen, es viSontag ennek engede!mefleg'etkiuSnia9 mint, 
az Ábrahámnak ígeri:En te iftened leiec? Te pedig íary' 
enelQttcra,es legtökellctes* ~" " Han|r 
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K. Hány fele a%te(lamentunLj$ .. 
p*. Aziraskctfclcrolcmlekcíik.Eggíkőniafifcvy^Ái 
6 Teftimentom Iftennek kőtefe az Ifrael nepeucl az Mo Hterem.it 
feftuí ki adattat ot tőrueni es rend tartaíök §erínt»bogí ez ^ws 
-zel az nepecazötíiteletíretanitana, e s e m k k e f t e t n e a z ^ ^ ^ • 
iőuendő MefiafroU kiben ez földnek minden nem5etfe Gatdt***\. 
m mf g aldat'nanak«Az vy teftamentum pedig az Ifténec 
beufeges kegieimenek kíaradaíaaz ChríftusbS melibe-
ígertetik minden valaf tottaknak bSnbocjanattia, megh 
igazulas,es orők ele^az hitnek általa*Az vy teftamento-* 
bm pedig ímez neg dolog foglaltatik be. Elfő az kegíel 
emnek ígereti,rneli az Chriftusban ieletetet meg. Mafík 
az hít>mint az írás mongía Ábrahámról Hín az Iftennec Gwejtsi}. 
cs.ej fi neki megíg^zulafratulaídonittatek^Harmadikaj^4^-
cng.cdeImefTeg,meIí az Iftennek kednes aldozattía: Ne-
gí.e^ík az küllő jegy mcli az Iftentöl ígertetet orokfeg-
xiék peczetes leneké 
F^ Hanjkülomhfcgnjag^ -

tvm ffj%oí i 
Fi Elfő: Az 6 kőttetet az ő embernek erei€re,es.cz al-

* tal erőtlenne lefen nem fi magaban5hanem aj embernek 
elégtek nfegeert* As vy pedig az Chriftusban ígérte tőt 
kegtclmeneppitetőtfeUesfibenne véghezmegíeMafo-' 
dikt Az p melle adaítatak,az€ereraoníakses az Mofeftul 

. f ereztetet rend . tartaíök, es az. igát az Attt akis nehezen 
vifelhettek-eliPeaz vybanminden efféle 'peldazo arníc • >«.'«-;• • 
•kpk'ifiegi&'ntenek^Harmadikajo az embereket fiultc a? c^l^' 
•• irabfagrau Az vy pedig §abadfagTa, Megfedik as ónak J J ^ 
f olgaU.YQlrraMofesi.,dcaz vy auag az kegidem cs az _: 

" " '; ~. """" : " " valcfag 

http://Hterem.it
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Taloftgi az Chriftos tttai adattatott Ötödik az óban íL 
tiendS dolgoknak peldazo tegteí voltának, Az vyban 
pedig az be teUtefedet ígéretnek iegící vanna&Hatodic-
kfilómbfeg»Az 6 teftamentom az oktalan allatoknak ve-
retiel eróffítetét meg* Az vy pedig amaz ártatlan baran-;. 

.1 Tetriu nzk drágalátos vereüel peczeltetetet-meg. Hetedikaz o 
teftamencom bízonios népet koteleze^Az vy pedigíe-
melí valogatafnekűl mindé hiuo poganí okra "ki árad* Az 
Vr vaczoraia azért ennek as vy teftamen tómnak peeze 

HftfcíP. tCmelírolazIftcnazProphctak altaltot volt ígérete^ 
mim az Efaíafnai mongía;El ifi' az Sí ónból az §abadí£o,es-
az Iacobnak alnokfagit el veSi.Es ez fi vélek az en kőte-

Béwdno.u feílljmí{cor5 zz 5 bonokét el vefem* Az Híeremíafnaí er 
*ulHm*1 roUohlme cl ifinek az napok, es be tclliefit'cm azIfraeL 

e r'*Sa nek es az Indának hazán az en kötelemet* nem az tefta-
mentom 6erint>az mellíet töttem az attíackal; Adom az 
en torueniemet,a j fi iíuekbCjCS leSek fi Iftenekjük pedig 
leírnék en népeim* 
K,* Hamvegeesha%na uagion a%Z)rva« 

t^mmnaU 
, R Elofor elekefitet ajíduoílegnek érdemlő fesfíjeto o 
karol az Chrífltf fiiak engef telő aldozatííaroUmint ez i-
gckben meg í elemi i {Eh tegíetek az en emlékezetemre* 
Ex emlékezet pedig nem czak az löt dologra nez, hanc 

.aj httetís be fogIaHia,melIiel3az Chríftufihafc-íauat el vef-
, £uk<Maíbd£or emlékeiket az vy teftamentomrol, auagy-

azlílennek Chriftusban.ki íelentetet hozzánk való ío-» 
kedaeroLHarmadSor emlekef tet az bfinnec boczanattf a 
rof3melí az Clinílus aldozattíanak gífimolczef mint ez í 
geckeí megh bizonitíatíkjEz pohár vy téíhmentónr az •' 

en 
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tn veremben* ki fókáknak bűnöknek boczanattiara lei 
ontatifc-Negiedíer* Aj raí hitünket croíflti a; lelki fgere . 
tek felől* Ótodik, emléket tét az igaz attiafiui f eretetről* 
mert azon eg kenteiből ef &nk,?g pohárból if unfc, eg at 
tíank5egí kőzbéniaronk,es- eg őrök elet&nk vagiom Er
ről raongía á g#pal í "Sokan eg teft es eg.kenier yagiunk, 
es mínníaían eg keníerboí reteífilünk* ' ' '% 

%* éMikeppen ki a^emkrmcu magát h 
Utmiá%Vr mackóm i 

P* Erről f JPal ígí tanítíMeg probalíía az ember fi magátf< 

ygí egíek ez kenterboI,es vg igiek ez pohárból* Mert 
valaki probalaínekul eií csilla íteletet'yeten- maganakí 

J^ Manj dologban magion ap^probalasl 
R Haromban,Elo§pr az értelemben, hog az ember az' 
f ent vaczoranak titkos ereiét es meltofigat ereje, az Ifte 
n.ek hozzánk yalo Seretetiről, az Chriftufiiak engeiteio 
aldozattíarol,az b&nnec nag voltáról, bőczülettel es Ifte 
ni- felelemmel>az S*íegínek vételének előtte es ytanna el 

-meIkedgÍek*MaíbdSor al az igaz hitben,mellíel az látha
tó íegínek válofagat el vei&k3es azChriftuíTal vg egíeíS 
Ifink^hogt immár 5 ellíen mi bennünk es mi S benne.Es 
hítnek&laz vaczora nem hatnál az embernek, főtínkab 
ártalmára es karhozattiara vagíon* Harmad!or al az vy 
es kereítieni életnek kouetefeben,az kegíefTegben> az í 
ga(Tagban,az íozanfagban es az attíafiüí teretedbenv Az-

. ert olí iádeckal kel vennünk az vrnak vaczoratat,hogy 
.". ez vtan leikunk efmeretí ellen az bűnnek ne ellíunk^ To 
uabbaaz. ítéletnek es az kárhozatnák nem az fentíegy 
lerzo.okayhánem az emberekben való hitétlen&g, mell 
:min$ %%íget %I nd w í <ieget halála ípiűkm 
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J^ K^lk dmd% Vf vac%$raiaual mindé idobtt 
F i Ez kerdefrol lukfeg igaz értelmet venni* Mert ez 
moftani idóbé* taraattak oli feuelig& éberek,kík a§t hir-
detik,hog az Chriftus az vaczorat czak az Apoftolok-
riak ierzette vo!t,es ezzel őket azkóuetfegre kef ítette, 
moftan peníg nem volna heh'e á híöek kóz6t* De ezeket 
k §« Pal tanítafa meg hamíííittía, kí az vr vadzoraíanak ve 
telet az Vrnak Serzefe ierínt rendelte az Corinthusbeti 
ek kózőt,es efst mondotta, hog valameniÉer veSík az Vr 
Jiak halalat emlegeíTek es hirdeíTek míglen el iö,meliben 
a£tís íelenti, hog az vaczoraiaual nemégífer, hanem Cdk 
f or es gíakorta kel elm% Annak felette, hogí ez vaczorat 
£ ukíég meg tartani,mínd vílag vegejetíg.Mert raifceppe 
az tefhmentomnak vére, minden időbeli hiueket megh 
snofogat az bfinb5l,azonkeppen az Sent ieg-is mindene-
fcre egíenlőkeppen tartozik. 

mam 
AZ ANIAZENTEG1HA* 

znak níomorufagaroL 
K: . ^Mkxpdaa^^wmomfagi 
$% Az Iflrennek ígaffsga ierínc az emberekre boczatt* 
tot haborufagaz bönerc mellben meg mutattía az bűn 
e!!en való haragíar, esazhínekettanittía az alazatoflag-
raigtakorlia az hitben es í idsttía aj fegítfegöl való híuaf 
ra,hog ez által ez világiul őket el £akal?£uan> kefícze a-
maz terhes díczőfegnek d vetekre, 

K* Hanjf 
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^t Man^feké^táomomfagi 
& A 2 reg i bőlczek es kíualtkeppen az G6rogfifc az&? 
t a r a es vegére xi£zue,az niömorufagot neg felének 1x10-
dottak«Eggik-engef telő maiik b ízohiagteaó , harmadik 
buíi tet63negíedík probalo* mellíekrol á íet írásban eíeg 
bízonfagok vannak* • ~ '••"..• " 

j ^ * ^h/lic^)da a^ mgefítio momomfagi 
4% Az Chriftuíhak érdemes es-kedues zídozztth^s %e 
cefomelfíef igaz leue fentiedet egíler az bfinokert,hogi 
mi nkec aj Ifténnel meg bekelíetne*E§pek pedig okairól 
foltunk az Chriftuíhak fenuedeíeben* 

j ^ *<ls/lic%$da a^U^nfagtmo niomamfég 
f i _ Az igaz tudomaní yatlafanak yerontaflkl es halállal 
Vilo meg peczetleíe eróíiltefe? mefírolazDauid eckep- ffil ttl 
pe canít:Boczöletes az Vr clot az fi fentinek halála. Az $• 
Palís az fi halálát áldozatnak neuezt-Mert az fi fentiedé
it Iften eiőtkedues volt, es az fi rea bízót Etiangelíomot s* r i^ 
€2S aítal igaznak lenni bízonitotta*Effele drága lenoedefl 
tiek első oka azlftennek tifteffegere nez*Mafik az tudó 
mannák meg eróffítefereJiirmadík az erőtleneknek ba 
torítafara,kik az fenteknek peldaíockal indíttatnak á m 
domani mellet való fenuedefre,mínt f*TaImongta>hog; fl$$M$ 
fökattiafiakazfifogfagabol batorfagoc vemen* felelem-
nekfii mertek az lílennek igeiét f ollanúNegi edf er ez te 
IH etetnek el vef tefeuel bízonfagot tattemk az íooendo r**.t?' 
orőketetr6l3raínt azChríftfis mongía^hogí aki eletet fi *. j-m$4 
etette el yeft&az életre iulí aft S?*Paií$ ez teftf es if oníu 
. fialal ellen magát biztatti a amaz díczofegnek Coronaí^« 
saljcsaz orok életteliméit moll íz Chriftesban el reité-
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tet,es oriStetik az egekben,eserre nezue a £fPaI az fi ha« 
lalat níerefegnek mongía. # : " 
X* <éMic$pda a%bunmo niomomfag i 
Fi Az literinek kefemes oflora,mellíel ígaz ítéleti f e-
rintjbízoníos vetkekertjfaníargattía az híueketjhogi en 
nek általa meg terícze az bfinből,es kouetkőzendő nag. 
iob efetek ellen oltalmazza* Erről fiol az Nathan Prophe 
ta azDauidnakiMiert hogi eft czeleketted,es okot attal 
aslehoua gialazattíara,az fegíuerkínemtauozíkazte 
hazadból* Az lonafis el futuan okot ad lílennek az bím-
tetefre,De az hiuekfeen ez fele oftorneni karhoftato, ha. 
nem oktató es tanító. 

K? féJVliczpdaa^probah momomfigi 
F, Az Iftentöl az hiuekre boczattatot oftor az fi attiai 
kegielmeíTegebői>melliel az bűnt fi bennek fogíattía, es 
azöaíandekíc neuelí, hog ez világtól el Sakaduan, aziő 
tíendő életnek kíuáfagara índíttaíTanakt Erről lep példa 
az lobnak elete,kí noha Iften félő volt,mínd aj által nag 
níomoröfagok ala vetmet, hogmínt á tifta araní, az.tfiz 
ben meg próbáltatnék* ~. 
K^ Mk^dabUivadnaca%niomomfagnad 
F? Elío érdemlő oka az mi föleinknek efete, mellíelaz 
egei emberi nemzetre minden fele vefedelmet es ha
lalt hoztak. Mafodík indító oka, az naponkent vafo fok 
vetkek,a$ elfő es az mafodík tábla eHen,melIieckel 35 em 
berek az finSn feíekre von§ak az lílennek haragíar* Har 
rnadik kfilío büntető oka.as lílennek igaz íceletí,melliel 
vgraint.cz világnak itel6bíraía,sz vétkekért az embe
reket veri fok fele oftoríual,mínt á Prophetamogia^Níii-

czeri 
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„ . NíOMOUVSAOAHÖli 4|4* 
%zen olí "gonoz aj varasban»meUiet az V r nem ezelcked ^ 
irtek JSf egtedík* Aj níoraorafagnak elfő e§kőxe az Sata% mm$9 

ki á büntetésben iolgal az Iften igaflaganak» mint az lo
bot háborgatta az Iften engedelmeboliiz tani tuani okát 
|s meg míkilnMiíoá rendben vadnak aj elleiifegek,kíc. "• s 
az IftentSi indíttatnak fel az embereknek bfintetefere,^, 
mint az Prophetanal raongí a:Et keiítette az lehona az 5 *"fl 

a!dozattiat>es raeg Sentelte az ö híuacalofit* Erről mogía ' -, 

az Efaías; Feí emeli az fi zailoíat az népnek* az ki raef e Efi^ * 
magion,es fisuolt neki az földnek -határira, es hirteleníeg 
:geí íelen leien* En paranczoltani az en ienteltímnek es 
az en vitézimet hí£tam*azen haragomnak el kouetefere 
%ík az en diezőfegernen őrölnek* Az ellenfegek azért I-
űexi haragíanak ve§eí» es fufiie küldetnek az po§títafra? % 
mint az Efaíafis hafonlatoflaggal e§£ bízonittía: Nemde 1 J4**%% 

• Jekercze diczekedhettke á; ellé3az ki 5 vele-vag auag aj 
íSre5-az ellenez ki fitet vonla? Az palcza,az ki te ke;éd £/*.** 

* hm vagíon en haragom-* ̂ Ezokaert az iften mondattanit 4 %íg-1^ 
••aá elleníeget zablan hordozni *az u akarattá f eríntHar-
-mad rendben vadnak aj oktalan allatok,kiklftennek f oi, •• ,.-^ 
'-galnakaz bőntetesbens es hatalmafok az Mennek eret e-
'-böl,msntaz-íaskák es egíeb férgek az tefti eledeleknek ' 
* meg-emelteiében* Az kegtetlen pha-raora az SQníogokat 
4>oczattia, az keuelyHerodeft pedig az fergeckel eteti jfóaíií,-
''*-meg*-Ezzei meg mntatcía minemű erotelen es haSontalS 
Regien az ember 5 ellene* • " - - • 

, K^.. A% hme^Scmeiefc eriemlíe a^ orok eletet i 
cFf .. Miertthog-az:6'rok elet--Mennek aiandeka azleíus; ; "•. *_=£ 
•Ofiftusflm^^ ait nem j ^ ^ , 
nterhetítmint SfPai tmk e;*igeckeÍ;Nern ítelíenijhogí,-p * 

J 2 ' E c * ; teícn 
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-.. ielen való niomorufagok egienlök Jegfcnck amaz diq»+ 

íegheZtaz mclí mínekönk meg ielenendő. 

. EJ-S& E L L E N V E T É S , - •; -
tfvhuA. •S%ent<Pdlvg'tanih hogy ®K%] ftcmpiHateftg 
.. ": "'•'.' mah baborufag drocke-valo terhes diú$Jiget 

h^melliet á$ent lacabifesigecketerbfsui^BQ* 
' dogúffima^Séiienm 

%or megprobaltatih elve/lia%dic%pjegnek Com 
•naiau - Hat a%Jnueknek l&enuede/ii valantwfc 

* : *ho\'érdemlia%prol\ektet*'."' ' • • -
R Az írás az hiúek "f enuedefének nem okf erínt tulafc 
donittía az orok eletetfhanem czak kfilfó keiítes ierinr, 

*' : • mert az niomorufaggat tanittatnac ez Vilagnac meg vta. 
lafara>es az íouendo hodogíagnakkerefeíerevinínt í. Pal 

'USteff t{ canitihogaz Iftennek orfagaban9 fok niomorufagok ál
tal kei be raennnMint példának okaerts ej világi gazdag 

' fagotis fok veiedef mes vtakon kel gfóíteni, de mind az 
" altat ez nem lerzo oka az gazdadíagnak9hanem k&lío. el 

i: ••;;-"-- k5ze:lgazorokelecnek-megriiereiere9kólcíegazl(len • 
- • ' 4~tftl adatot igaz "fiit* de €% mellet fok niomorufagok vi« 
^ io^ dnaktmeílíekén ha altat nem megífink az orok eleiben 

• ' nem iuthatunktMert valakik az Chrifhisbankegiefíena 
- , karnak élni9azoknak oIdo;efeket kel f enuedniec>mim a 

- m f l * Chtiftiis mongía: Az k í engemet akar köue.tni9 tagadgia 
-' • . meg magát* vegte fel az' fi keref tít minden napf eskőtig£ • 

fTenengemet*' • "T" ~ "> • ',,r .""":. -•/,,.> . & 



;" ? IL ELLENVETÉS. " ' 
%%W Talajú fimedefimk ha^amlig tani itsgm^ 
5Be tokom a^ Chri/lwJSenuedeJine\ntaraikkfta 
magjffogtdtko^afia^n teftemben.Hat a%Bm-
Uh ntomomjaganak erdeme vagünl 
F, Kz Chrífras ketkeppen f enued«EIő$őr finon maga 
bm az mentére az Aniaf entegihaznak feie> es engef telő 
áldozat az egei világnak bSnesert* Erre nezue az Chri-
ítus iéiiedeíeből íemmi hatra nem .maradót* mert & mint 
f ,Paltanit»egif er való aldozattíáuál mind őrőcfce tőkei* 
letefecke tőt*Maíbáf or az Chriftus fenned aj tagokban* 
, kikre nejue az Chríftus femiedeíe nem ment vegbej^ba • 
nem § bének fenned naponkent mind világ yegezetíg9 
mintáz Pálnak monda^míkor a; hiueketkergetne9SauIe 
•Saulé miért fildőff engemet ? Ánnakokarrt az hiuek az 
Chríílas §euedeíinek maradekit be tőltíc nem fizetés Se 
.rint>hanem azmenire az fenqedes által bizonittiafc> bog %Tmn£ 
neki tagiai*kík az Chríftos kereltiben refefek* hogy az 
>áíczőíegbenis 5 vele őrőkőfök légiének* -

III. ELLENTÉTES, 
<£Mafuttu igyfiol a fctnfPal x Mindeneket 

.tUlenuedeka^ahzpottafyrtéogf űkp idubzpl 
\ lieneka az^rt a Jknteitfkmtedeje hantos egiebek-
nekaxjdudjfegre* 

' ív Ic meg kel valaStam az f etruecteft.meltro! oda fel em
lékei t&nfc,Mert az Chríftus halaía az bünert vaSo fizetés 

í •" "" ~; E c i " as 
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»z §4 pal ienüedefe peni g az tudomanrol való bizonfag-
tetei, raeltielazhítieketbatoríttia, hogí az Evangélium. 

•*• ••'. :mellet,mmden haborufagot el §enuedgíenek,mínt az Et 
phefusbelieketis inti ez igeckelíKerlek titeket, hogy el 

Iffr/&«^c§akidaiatokaá enniomoruíagimert,melheket ti éret 
tétek Sennedek,es ez tinektek díczőfegtekre vasion.^ 

fefcuc. ertmongía mafutís, hogaz fi teltében az Vr IeíufnakM 
liegít vífelí. # / .. 
K, sJylkzoda vegei vadnac a^ momöfu-

jagnacl - •'"'; 
F Előtör aabfinrSl tmlekeitet, melí mindé haborofa| 
oknak kutfeíeJSrrol mongía az Prophetanal.Meg fanía* 

mertm* gátiak tégedet iteletben,hog te magadnak ne lattaflál arj. 
fátlannak lenni. AzDauidísaz verefegytan kezdi ef-
merni es fíratní az fi bűneit, méüból az Iftent igaz írelo 
bírónak vallia eSt mondaan: Igaz vag te Vrara, es iga* 
az te íteleted. Mafodik* azlftenaz níompruíagok altat 

*C»rí*4. a z ^fö embert rontía.az keueuTeget,az írígifeget, es e-
" " ciebfek vétkeket fogíattía,hog az belfó embert,az u Ief-

f i áiandekít,az hítet,az remenfeget, az bekefepgej való 
§enuedeft,az fílidfeget,es a$ tííta gfibol való koniorgeft 

tfiijtás. eppícze es neuellíe, mint az Efaías mongía í Az giotrele 
$fá* ?& "értelmet ad,Vram aj níomorufa^ban Iatogatnac tégedet 

meg,az haborufag,a$ meli fi raítok vagion,ö nekíck tani 
tafok* Az Ofeafnaiis igí §o! I Az ö níomornfagofcban re£-

9rí *' ~eel meg kerefnek tégedet, mint az f .Daciidís ezen hala
i n * ii9 £ a t 3 ( i * z ifténnek éft monduaní lol czelekettel Vram 

cn veleouhog engemet meg alafital, hóg meg tanultam a 
» te ieafögtdat.Harmadí k ez, hog az Chxjílnfnak, abrajat 

5 w t i » h o » háíbnlatoffak lég iünkkel ha egg$ t fcnucdftgc 



N IŐ M ORVSA GÁ HO U 4jS, 
ífmeg eggíöt meg díczoítetőnk. Erről mógia aj IPetcr:, fm-
Ékben őröníecekjhogázChríílusníomorufagiban re íe -^ j^ /* ! » . * fek vattokjNegiedik.Az níomoruíagazlften ferelme-
n<iM&uedo igaz ítí lett nek*es az mi őrök eletünknek bí 
zonfiga*raint az írás raoogía* hogy az melí fiai az Attia s***1* 
feretii meg íaníargattia es meg feddi* Víiontagazlften^*^ -* 
citief co haragianak iegie, mikor aj hitetleneket fok ide- ^ ' * 
íglé nem veríshanefolní boczattía az § gonoz kiuanía-
i;okban9niint az Prophetanal mongía:Az en bof onkoda£\rcI£i#. 
fom meg iöník te raítad*es többe nem haragfiorn te read# 
Az Datiídís eft eroífíti;Nem hallotta ez nep az en bele- -, 
demecezokaert el boczattam őket 2z fi f í oeknek kéme- *á 

legekben, Otodík* Szent Pal íllíen ígeckel tanít az ni o~ ~ 
moruiagnak vegeroi: Mikor íaniargattatunk az Vrtul **GmMM 
taníttatunk^ hog ez világgal eggífit meg ne itelteífönk* 
Megh tartoitattia azért az níoraorufagaltal az fuueket* 
hbg (c ej világnak fertelmes b5neíbe ne keoeregienecf 
ít pedig az veiedelemben ne ellenek* mint a §et Pálnak %£mm«% 
példaia meg ielen&kinek tefteben az Iften oStont adót, 
a Sátánik kőüetifckí fitet arczul czapdofm* hog az iele-
nefeckel es az drága aiandekockal fel ne fualkodneki es. 
hág az Ifténnek hatalma az fi erotlenfege altaí efmertei>' 
aiek* Hatodik* Giakorta az Iften híueket faníargattí af 
Jhog egiebeknek eleiben peldaol tama§ia,es ínczen min- x$ttri* 
dérieket az meg térefre*nunt a z fent Peterís roongía;Ha 
az ítélet az Ifténnek hazaiul kezdetik* miképpen le§en 
hat dolgok az hitetleneknek ? Hetedik* Az ni omorufa~ 
gok által'meg efmertetik az Ifténnek attiaí gonduifelefe 
es;az fi" néne dic2írtetík?raínt az Danid mongía: H f en« tf*b»*4^ 
gemec'íegitfegö! az te niomoruíagodnafc napiant esen , 
tejKderaég iabadítalak,es te engemet dícsoítei* A? fi«; 

Ee | ~ " ' Iano-
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IanofmlisazChnftus aii lelenti, hcgiaz vakonföletet-
emberben az 5 dicsóleget akarta az Ifién meg mutatni, 

J^ ^vlic^dakülomhjegmagiona%hiuépé^-
esa^hktűwáné,niomonfagakoz<ptÍ 

F Elfö, az hiuek az niomorufagnak. közepiben, noha 
b&nófóknek efmerik magokat,m nd azáltal az Iftent ke 
gietmes Attioknak hifeik lenni,esat3tmongiakaz §. lob
bal egietembenJria finten meg őlíiste téned biizom A 
hitetlenek pedig íímerik az Iftent az haborufagban ke-^ 
meni ítélő bírónak !éni,íot ketfegbenís einek,esa? Cain---
nal egietemben aSt kialtiak,hog nagiob az u bunok,hog 
nem mint azlftennek irgatmaflaga. MafodBor, az hiuek 
Senuednek ez vegre,hogi az lilének az törésben enged, 
£ yenek5es ezzel utet díczeriek. Az.Hypocrmk p v d g 
nieegaz genuedesbŐlísö magoknak kertinek hiu diez© 
feget.Harmadior az remenfegis m g kulőmbfeget je ien, 
Mert az hiuek azhaborufag vtan diczófeget remélenec 
de az hitetleneknek femmi remenfegekneíii lehet ioné-
dó k&nníebfegek esvigaStalafok felől* 

/G Hány dologgal vigazfaflia aztyreftficn 
ember magát at, momorufagokhan! 

F . Elfó,mert az niomorufag nem történetből, hanem 
Itten vegezefebol efík az híueken, kinek f ukfcg enged-
n&nk mint az lelkeknek Atrianak. Mafodík aj io lelki ef 
meret,meli az Iften elót vagion az hitből, az emberek e 
lót az ígafíagnak czelekedetíb6l,melinek általa vitezke 
duen az keref tíen ember ha valamit f enued, fi magának 
#íga£talaft yefé, kiről iol az f, PeterjScnki ne knuegiS 

• " • * » r 



NtOM0&V5AGAK0L+ ' 4 4 0 
Vg nifnt az lopo,auagi mint az más ember dolgaiban vi£ 
galo>hanena a ki íenued,vgí mint kere§tle*e§tne icgícn 
Iicföc ínkab az Iftent magaStalliaHarmadik azChriftus #,$,, 1* 
m k es az tőb ienteknek peldaía3kík minniaían íeuctte-
siek^es meg tnutattak,hog íőueueníek ez víIagon,cs lel
ki hazat kereftenek»kíknec níomdekokat iSkfeg nekSn 
kis kouetn&ak az SennedesbeaNegiedtk az Iftének ígí . ^ 
retí,az ki hí Ses nem hagi fellieb kefertecnönk*hanem aj fumm 
mentre el ienuedhetti5k.Fogadafi: tőt azért az Ifte,hogi 
nekünk erőt ad az kereltnek viteleiére, es Yeífink leien 
az keferteteknek k 5zepíben»megis fóbadit az fi tanacza 
cs ío kedoe f erínr,0:6dík ázni omorufagnak rőoíd vol
taimért az írás egy feni pillantafíg valónak neuezi r z i e xCm*t.+ 
len való niomoruíagot* amaz orocke való díczoíeghez z.Timo.+ 
ttepeft^meílíei a; Iftcn raegCoroiiazza a2 mi feuedefön B^mm% 
Itecaz ór&k életben. Hatodik.Mertazhiuckben femroi 

• netneshetik,azmi fi nekik iáitokra eseppületokre nem . •• • 
• *volot*Hetedík* Mertazhíotnorufag vtunk minek&nk Mattb*\*l 
cskulío ke£&let&nk,a; Qrök életnek megniereferefNiol j ^ Ű Y \ ^ 
"czadik,mert az híuek niomorufaganak mindékor ío ve iMnA@9 
ge esbodog ki menetek vagtontcnint azChrsftiis mon* 
gía; Az ti kefer&fegtek órőmreforduU 
%+ Hanyfckkfmmvagion a^mfítüttS* 

herne^ a% niomorufag miat i 
H Sok felc.de kínáltképpen ez ketto*El6iorfaz Salán 
tiil.es az ceílofigí kefertetik: Az igazaknak íol vagion 
dolgoc.azert ha azkereiiíenek igazak voinanaci es Ifte 
féretnefiket,iobb?n volna dolgok es világon* Erre ait .. 
ke! felelni* hogi az hifi embernek bodogfagaroU nem %% 
t d l aek okoíTagabol kel íteletet tenni? hasiéra az Iftenec 

E e 4 "" " , % d • 
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igeieboVmely aStbizoníttía»hogy valamelyfbtazattia 
hozza fogadgía, a$t megís faniargattia* Az hiuek pedig 
igazak reS ierínt az hitnek altalajáé az.bfinbennek íako 
s í k melliet Ifién az ntomorufag által naponként fogíat 
csemeff JMoha azért ez vílag vg itei>hog bünosbek eg-

BfaU í*. Iebeknel3az kik ínkab verettetnek>honnet aj Eíaíafís vg 
tanifchogaz Mefiias az niomorufag miat>iteltetet Iften-

f tui el vettettetnek^msnd az által á Chríftus afit í eletí^hog 
Zirrii* a 2 kf^gj^ yenekéi | PHatus ki ontotta, esaz tízenníolcá 

firüaWuket az Siloe tornía meg leesnem voltak bfinos-
bek az tőb Ierufalembelieknel, de Iften ezeket például 
atta5hog egíebgonoiokis haíbnfacoskeppen el veinenec 
valakik â  bönbol meg ne térnének: Az tefinek ítéleti az 
ert ellenkezik az Ifteraiek tanaczaual az niooiorufagok 
nak vegeiben^mínt az lobnak barátiban meg letemetik*, 
kik fokát foluan erroUhogi az Ide igáz légien, végezet" 
re aSt hozzak ki, hogi az lobot valami titkos" bűneit fa-
xiiargatta voína meg íllien keferues oftorauaL De ez ve-

^ftet4^IekedeseÍlenazDaufd vg tanít, hogy bodog az ki eíeíc 
íte! az níomorodoc felől Mert fok hiuekre az Iften bí-
zonios tanaczabot nagy niomoruíagokat boczat, nem 
hogegíebeknelbfinősbek volnának, hane hog hitoket 

, probaUi%aIazato(Tagmanicza»azb5ntfogiafl^ ez vilá
got meg vtattafTa*a| í őoendő eletet kiuantafTa,a j koníor 
gefre fel indiczo»es egíebeknek peldaol tamafiia* Mafoct 
í o r kefertetík az hitetleneknek el6menteckelsirjínt á let 
lob panaf olkodik:Míert élnek aj hiretfenek,es meg ven 
tie§nek,ga;dagfaggal megeroffitetnek Az fi hazok fires 
az felelemt&Ues az lílennek oftora nincsen fi raítok* Az 

BdbdCK fi2fezcncProphetaís ig %ol: Miért nem nez azokra akik 
umm.\7 íi^míöagot czelekef neMs miért halgatoi eí> mikor az 

/ ~ ~ ~ • . * .. ' I l i . 
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hitetlen az nalanal ígazbat be nieli* Az lent Dafiíd erre ^ ^ f^ 
meg feleüNe boioakodgíal íz hitetlenefcre«Mert miké-
pen az ffi hírtelen le vagattatík^Sőt az mint S* lob mon-
gía az hitetlennek oromé igen rotii d*es ha az egtgle fel ftkwu' 
neuekedtkes feíeoel az felhőt erí* mint az gané íemiue 
le£en«Erröt Hol az Diuidís j Latara hog az hiteden fel ne 
kedetf mint az Líbanus hegíen nőtfa* es íme el mm&kffilmté 
meUóIe>€S mig az helíe feni talaltatek* " ' * 

ÁzBőítröL' ,-, : 
í ^ . Hányféle a^Boiti 
F* Az fos három fele boítrol emlekezíkJElfo ezudaf* 
tos*mafik tettetes,harinadik Pxnitentíanak bfitti* 
I{* . ^Mk^da a^ c^pdaktos Bük i 
P* Termeiét ellen való tfijres* aoag ételt51 es italtól va
ló meg fiines^raelí czak bt joníos Semelíeknek adattatott 

" valamelí nagí es Iftení dolgoknak meg erófiitefere* I l i i é ig* t% 
volt az Mofefnek>az Iliiéinek, es az Chríftufnak oegíue Dmtr*. 
cíel es nappal való boítolefé* Mstth^ 
E^ f$i4hrt böitbktték e^k a ütmiié, l 
V* Ezek kzítttmmk mg es eztidaíatos dolgoknak el 
kezdetére* Az Mofes bőit olt» hog azlften córueniekí a 
clafanak boczfiletes voltat meg mutatna* Az Illies boíti 
ziz iefentette*hog.& Iftennek kedues dolgot czefekedet* 
tókor m.Baalpapiait le vágatta* Az Chriíluflsboitoít 

"" •"• E e . . 5 . . . ."".... z%. 



,v . az & tif tínek es tanitafanak ei kezdeti elot> fiog eszel tó 
ihíuataiiíanakmeltofagat meg eroífitene, es ezzel vgy 
mint kelttetnek az touenddaldozatraesfízetefre* Mert-

;" • * mskeppe az elío Adam az ttltot fának gífiraőf czeuel tol 
akart lakni* azonképpen az maíbdiknak az mi ehfegöiv 

• kecJelki teftt Sfikfeginket es minden keíereetinket,vifel 
^. • * " BÍ kellet»hogi .minket éhezőket az Ifiének íauaíiial meg 

elégítene 
K^ éMkn-mm ianink meg a^ negmm nap 
bokbhba azjCbriflus a%p]>airanc%pkai hogy a^ 

üpeUaüakoúcffiki 
V* Az Cbríftofnak kec rendbeli peldaía vagion* Elío 
czak az & maga lemelíere ncz,es tartozik az közbe íafal 
nak ti£tíre,auagt az fi hiuatalltanak meg eroííitefere^ Eta 
:nek köuereíerol foba nem adót páran czolatot* mint i te 
g^reri Saraz lábbal íarní* beteget gíogítaní* es negiuen 

"-'* ^ p í g bókolni. Hat az Papi fiak nem íol czelekednekf 
hogí ebbe az Chriftuft tudora módra kouetni akaríak*. 
Az Chrifííisegííer bőitolt az kereíffegnek előtte es as 
írás nem emlékezik roía*fiogi íem az elüt íem pedig aj v 
tan az negiuen napi böítőt meg tartotta volna JEzek pe
dig esendőnként az embereket az boítre ktittmk* Ma 
fod rendbeli czelekedetí néznek az tagok rais» aoagí az 

^ hmekre,melliekrol paranczolatotis adot*raínt az niomo 
l).f\** ruíagnak bekefeggel való tfi.referol* az attiafíui Éeretet-

a rol esalazatollagroL 
K: .' s!fyftc%pda a^tettetesbűitI 

l F* Bízoníos napokriak es étkeknek valogatafa* melifeS. 
1 az Hypokrírak Iften parancznTattiaeUenbfia&k boczi ' 

Jiattiaceskikíiutalmokatvariakt 
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t\« Ha vy dologgal karho^attia t%$ é^ irasi . • 
F* Elío, mert erriben talaímaníockal azlftenné nöieí- Cohfa. 
tecik»Az Iften p^dig az napokban^es az ételben nem tót Mm«i$m 
valogataftshanem mindeneket teremtet?fiogí hafaadaíTai 
eiiíúnk azockaLSót az í. Pal ordogí tudomannak mon-
gía;az kik az étkektől meg tikiak aj ébereket* Maíbdik» x*Tm*A*. , 
inert az Iften oriagafnem ctel es nem ital, es az etek íén* 
kit kediieile nem teien Iften elót, es az mint az Chrlftas.%».i4» 
mongiisuetii az vndokíttía meg az-embert,á mi az §atan ^fmmM 
bt megíéthanem az mi ki ifi az Baxabol.HarmádiktChii» \ 
ífciserdemet>rontiak,estagadgtak9ai!korazboftból var . 
iaK íduófíegekefcMert á Chrifhis erdeme*mindé cjeleke 
chtetesíenuedeftki reke&t azidaófíegnek okaiból* Ez-**-
ert 'mongia az fe«pal>oog az ChnítulTal eggiut meg hol- M ': ..,, 

. .tónk ez.vilagnakbóiteit&L MertazChrittnsazkóz&It " ' 
az Mbfes rend tamilt, étkeknek es napoknak va!ogata~ 
'fit el rontotta mi érettünk,Megíedík^ezfeleerdemeiéit 
'ázkereSttent 6abadfagotis felbontiak, mellielazhiuek. 
meg menekettenek az ébereknek ígaiatut, es riapoknac 
iuag étkeknek valogataíatuI^Ocódik.Men efféle Hypo-
crítak á mint az Chri ftös mongia czak az fi hí§ díczőfe- -
geket kereíik az emberek elót* mellíet a? iras fok béliem, 
karhoztat+Hatodik,mert ez fele bőit okot ad embernek 
az tobzodafra* mert bogi az Hypocrítak mindaz hbít 
elót való nap, mind az vtan meg nehezítik az fii tetteket 
,tslelkeket,re&egíeggel e$ tobzoáaffalHetetier* A Chrí iw^ t i ] ; 
Bm az keaelí Pharifaeuft,az ki ezzel kérkedik vaía, heg 

• mindé heten ketier bóító!ne»feddi az gonoz vélek eá^C 
€rt,mellíe! fi magát egíebekneliobnak ítélte* es Itt? elót •• 
megakart igaziftatniazbóitólesáltal,Azen ha aírFSw- • • . •-' 
taiaias volt ia boitbeu Y&IO bizodalom,egyeb HypO£tí« 
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Km** tt.fekan'5 káimábMíolczzáik,Kz tifitanak minden tif— 
i.Tíiw.4, ta,es aj Iftennec ráinde teremtet allattía ío5esíemí meg~> 
ÚGtttöti nem- vetendó+Ezokaert § *Pai afi mongí afhog valameliie 
• * • ket az meiariekbe aralnak5raíndeneket meg egi finMe* •• • 

raít nem kctelkedücn az lelki ifmeretertKilencsedicA 
, f *Pai inti a híiseketitiog íenki fiket meg ne itellie,~fem. az 

ftfifeí." «elben»fein italban* raeilkl aft íelentí, hogi Sabados fiak •-
l€ucn7 az emberek tteletí es rabfaga ala ne kötelezzek 

- * • magokafekft af t hirdetik vala j Ne egícd ne koftolitad*! 

& • * fte silefiedéEnnek pedig erős okát adgia*Mert as étkek- -
nekvalogatafiaz5teftamentombanaziouendoknekar •' 
nieki voItanak>de á Cft-tftpíeaz teft>es S benne tellíefet 
£enek es § öntenek meg* Azért bolondfag az arniekhoz/* 

,,-. • kapní»míkorazvalofaggaÍeihetönk.Tízedík. Vgíanot; 
€ IB/TZ : tzn 1 Z ^ P 0 ^ 0 1 zxm tanít>ho£ az mi romlandó es vefen-

§ $* * do,abban az íduofleget>es az Itteni tíf teletet ne találhatJ 

tifikJDe az etek ve£endo> es az mint mafut bízoníttía, azv 
etek az hafnak es az has az eteknek rendeltetet* az Itteni 
pedig mindeniket el rontía* Hat az ereinek vaf ogataía- \ 
bolauag az éhezésből nem ke! várni lelki íutalmakat* ;• 

Touabbaasmertekleteffeget az írás nem.tíltia, mely ••'•.. 
fi magában ío volna, de az Itten paranczolattia ellen va-;--
gtpn,hog lelki éfmereceket meg kötelezik az étkeknek'-" 
es^j napoknak valogata(aual,es efit valami Itteni ttftélét' 

. nek tartiak.es abból bSnők boczanattíat variak* raeílí el *'. 
, Ibóítot baluaniozafra fordittiak* , 

%i híimljkntchmk hat meg a% étel es a% itali;. 
P* Az etek nem.az valogataíTal fenteltetik megtJianSi 

t.Tiw«.4- * m ' m t a z í n sttnitímezharomai Elfő azIttéoekígeíetL 
Mám *. zz ö or^3ganak m ígaOTaganak kerefefe mínde ez világi; 

lorgtímatoíTagnak íeletceihogy ember clöfioraz^fteiw-*.. 
be 

*£ürim& 
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ben leglcri.gazdagcsaz'-vcaefccreffeazíeílíefcct/ Ma£- : 

dík az koníorges es aj hálaadás* liog az ember az ételt ts'LwM 
az tapíalafntk eraetlflrennec tulaúionicza, es ezekért aa 
fi ncu?t:díczinc;Harmadfior meg fenteltctik azetek^ es 
az Iften 'élőt aldot es kedoes lefieo az attiafíuí f eretetnec 
és az írgalmaflagnak általa. De vifontagazfcegietlenfeg 
zz embernek marhaíat veSedelemrefordíttia* 

HP* Az vtalkodo bfiritfil való meg fiönes es íozan auagí 
mértékletes életnek kőaetefe* 

É* 'Eggík az leiekben vagíon,íneIí az bánnék meg vtuffi*4** 
l$(zt es az tónak kotietefe* mint az Efaíafnal tanít az.iras* 
Ijenide eze az bfiít,mellíet en val3§tottam,az hitetlenfeg* 
iiek kötelet meg.oldozní>liog az te keni eredet meg íeg-j. 
íe.d az ehezőnek,az f egeníeket esaz iőueue-nieket be ví: 

gí ed az te hazadban.; • Maílk az tettnek hukh meli az e-í 
télben es italban vaío íozanfag es mertekteflek^kíroi'íbk" 
példáink yadnac az írásban* Mert mikor az Itten kínalt— -
keppen valp oftqratboczatta az földrész tanít ok? es az} -
feíedelmek böítothirdettenek .es eckeppen az Iftebara^^4* 
gíat engefiteltek* Efféle buít pedig nem koumt bízó-: 
níos időre»hanem hogazkere£tien_ember vígíazhafibri-' 
cs vitezkedheflek.az fi' lelki ellenfegt eüen9mínden eíeti -
henS&kíeges* 

/(• -. Ham vege magion a% hrelkieni'büitnékí: 
F / Harom.Elíohogezáltalazteftnekgonozkíúanía-: . 
gítmeg zabolazhaÍTok*Mafod§or hogaztiíh Síiből va-., 
ló"koniorgefrealkolmatósbak IehefI5nfc:*Ezokaert az K 
r as aj koniargeíl es aj bőit ót őíité kotiHarraadlor bogi 
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tziozan elet Jften eiöf valoaiazatofögunknak icgye^í 
tathato bízonfaga légien* • 
ÍQ Vagoné as^Bbünek erdemei • 
F , AzPapiftakazb&itneklelkiestefti futaimat tuiaí-, 
doníianakfesazt ítelík^bog ez által illenek keduet cs bS 
nőknek boczanactíat níerhetiktcsennek meg erőflUefé. 
re hozzak elő az Chriibis tanitafat í • Mi koron te bőitől! 
kend meg az f esedet es mosd meg az te orczadat»hög-ne 
láttattál böitolni az embereknek: esaztc Attiad az ki 
lat az retcekben* meg adgía teneked nüuanjiat az Mit-

-..értadattatikaziduofíeg* 
Erre minek előtte meg felelnek kettőt kel iolmeggo. 

dolnunk+Eifo, hog az derek fent írás az iduőfléghek o-
feaíbol minden cselekedeteket ki rekef t>mert ennek ler 
ző oka czak az lílennek íngíen való kegyelme % Érdem
lő oka pedig czak az Chri&ufnak.engeftelo aldozattia % 

• Hat az Böítís ebből ki rekef tettik* Mafik ez« Mert fent 
Fal aft mohgía, hog az étel minket Idein élőt kéduefek-
ke mm te§e»HaeS&nkis ezzel nem bőoőíkődönk^ hant 
efunkís ezzel meg nem fogíatkozunki 

Erre azért azt kel felelni* hogí az Chriftus az bőítnefc"" 
jiem 5 magában tnlaídonít íutalmat*hanem ennek valofa 
gara nezne^melí az igaz Pznítentía tartás* es ennek bízó 

• faga az bfiífemeltíel az emberkeSfttetik az fi bűnének ef-
meretire es az buzgó kőníőrgeírei Ez azért .niluan va«-
gíon5 hogy az hiik es az-eteltfil való meg f finesz az igaz 
-Paenitehtia tartaíhek fii' haf o.ntalan> mint azldenís feddi 
azokat az kik az gonozra büitolnek* Az vtan forgattiak 
az Nini0;ebelíeknek peldaiokatíSímínt 'ha az Ide az bfiít 
ert kegíelmezef volna nekiek meg* De vgían ottan meg-
ieíentí az Proptítta>mire nézet légien az Xften iáikor ígi 

• " " ' ?~ • ~ '~. • folt 
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I ol: Hiú? nefc az Niniuebeliek azlehotn Bemedének, az 
ere az Iften az hitre nézet melliel biztanak az á io. 
voltában. Az vtan aSt ielenti hogí az Niniuebeliek meg 
keltenek az 5 gonoz vtokrol, c$ az lften4$ eft htmn m 
ttkok kőni'órfilt. Az büít zztn íegíe volt az ö meg kefe* 
redet Síueknek^es Igenhez való meg tetefeknekf«ieltre 
iiczue az b&itis kedtf es lehet Iften elot* 

AZALAMISNAROLÍ 
adakozaíról?es io tetemenről 
f\t s5Mititgz%a%$<irashana^ÁhmtfncL^l 
F* Gorog nieluen az Eleemofyna irgaInufiág.Mert a$ 
adakozafnak eredeti az níomorciltakon való kdníörfile-fygfe ^ 
tefleg,mínt S-Dauíd magíarazza: Azíofirfiu kőnío-
rul es ádakozík,es az 5 marhaíat ítélettel rendeli. Sídaul 
pedig 5£edek,azaz> ígafl*ag,míert hogy az termef étnekMrfíí^sfi' 
tóruenieís a§t mutáttía, hogy az ember az fi ttüen es at-
tiafian koníőr&llion,melt aj Iften elotvalo meg igazalaf 
nakísbizonfagajvfeuezíeftaz fentPalIften ke^ielme-^0"*1, 

nekis illien ígeckel; Bízoníoíbcka teSIek titeket az Iften 
kegíelme fel6l,meli adattatot az Macedóniának gi ukkc 
zetibem Mert az hídek az Iften kegyelméből adattatoc 
lóknak fafari az adakozásban* 

M-



<*.4&, Az ÁhAHlS^k^bU 
X»- ' k^MtcXpda a^Alamifnáf 
V. Igaj hitbőlSarmazot ío tetemennmellíel aj Rereftí? 
nek,az Iftentul adáttatot marhának merteké f érint aj §& 
kolkődóket órőmeft fegíttk,es taptaliiák, hog Iftenhez 
való engedelmeket,hálaadafokat esfelebárattiokhoz va. 
ío'fereimeket, minden írgalmaíraggaUsalazatoííag|aj 
meg mutattak* • 
KMiczpda o\amaina\ a^d<^mifnal^dafnac 
F, Elío^Az adakozaíhak ierző es rendelő oka.az Iften 

Mtíth.6, ̂ ntk paranczoiattía,meliben kíuannía,hog írgalmafok le 
giöükmiképpen az mi méníei Attíankís irgalmas; Ezért 
mógía az E-faíafnat: Szegd meg az te keníeredet az ehe-

Zfii4 ÍS áonck,esiz mezíteleneket meg ruházzad,, Az Moíeíheí 
Dtmr'lf' ísig tanítaz íras^^Meg niíTaá^z tegezedet az te fegeny 

attfadfianak aj te földedben*Az kíc azért kegíetlenek es 
?az níomoriiltaKon nem kGní&rühiek,a; fítefinék kegíei 
termeSetftultauól vadnaces az Iften íoSagíbol álnok fa-
farok,mínt a; hitetlen gazdád peldaiabol meg íeíentetit? 
ki az Segeni Lazartul orczaíat elfordíttia, es nem Iften* 

- - • ' . - Í ' nek,hanem hafanakáldozik ez világi iokbol, Maíödikj 
Ennek kutfeie az hícmelí Iftéelőt,§emeIiönket,esaldo. 
zattíkat kedueíTe teií. Ez pedig az czelekedettulki rekc 
f ti azbizodaImat>es czak az Ifté kegieimeben helihegte 
ti,nem kerefuen az fi faíat tiiteíTeget, hané czak az Iften, 
díczőfegeces ezzé! az híueknek es az Hypocrítaknak a 
lamifnaíok meg valaftatik.HarmadikJndíto oka álere-
tet,esaz mi attíankfiainak i&kfege.Ha ajert az ember Se 
retedből nem índíttatik,hanem valami heabá való dicjő 
ftget keresbelőle,az adakozás nem kellemetes Iften előc 

tXmitus mint Sent Pal bízonittíaíHí minden marhámat az Scger 
-i ^ níefc 
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nfek taplaiafara koltóm, Éeretetem pedig nínczcn, férni 
vagíok,Ez mellet azís kíuantatík,hog őrómeft es ío ked 
ueból adakozzék az Jsereftien ember. Mert a mintáz i-*.C«wf.». 
ras tanít, az víg adakozót Sereti az Iften, es az ki hamar £«¥* 
ad,ketfer ad.Negiedik,Az ío tetemennek vege ez,hogi 
Iften dicsőítettek ezégedelera altal,az mi hítőnc esfele 
barátunkhoz való ieretetfi nk meg bízonítaíTek*Ezren
det meg fordíttíak, az kik az emberek élőt adakoznak, 
hog fi tfilők IattaíTanak̂ De az Chríftus ezek ellen vg ta- ^ ^ 
nit, hog ne tudgía az bal kezed, mit czelekedet az iob, 
melliel af c akaria ielenteni, hog az ember az ío tetemen 
bői ne fcereffe az fi maga díczekedefet,Erről roongía az 
iras mafutis: Az te marhádból iol tegí,es az te femed al- ̂ _ - -
nakul ne viíéllíe magát áz alamifiianak adafaban* 
I{i ^SMimmü moddd es Uhuk fyZ 

adaíggpi? 
F. Előfőr az adakozaft az ember az fi marhalának mer 
tekéhez iabía, es fi magatís feletteb ki ne pufticza, hogi fmfík ^ 
az vtan az io tetemetit meg ne bannia,mint a Salamon ta 
nítilgíal viztt az te kutfeíednekfolíafabolí Az te kutfe-
f eíd ki íarmazzanak,es az te vizeid ki fô Unafc az vcza 
fcra,De te iegí annak vra egiedfif, es nem az idegenek te ^ _ 
veled.Eit mafutis íllien ígeckel erőffitiíTe leg az te mar 
hadnak vra,es az tífteíTeget mafnak ne engedgíed. Az í-
teletnekfil való teVojlas azért az keref tíení adakozafnac 
ellene vagíon* Az hifi ember pedig ha kiczint adazkí-
czinbőUkedues az Iften elot,mínt á fok, mínt az ozuegí 
aiöniallat peldaíabol meg íelentetík, ki mikor ket filhe- tuC4«, 
reczket adót volna az téplomnak es az Segeníeknek íe 
cítfegere,a Chríftus aft mógía róla, hogy mindeneknél 

Ff £Q 
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többet adot*Mcrt 4 gazdagok az eiegfegbol fokát adnak 
vala ez pedig az keuesból az kiczint io keduel atta. Ma 
fodfior azís kiuantatik, hog az kereitien ember a$ adako 
sasban iol meg gondoilia kínec menniuei tarto3ik,Mert 
az iotetemennekís rendi vagion, mellíet meg kel vaiai-
tani az elío es az mafodik tábla ficrint. Az marhából az
ért az híuek mindeneknek előtte Ifté tífteflegere adako 
2zanak,az igenek hírdetefeert,az tanttlokat es az egiházi 
tanítókat fegíczek es taplallíak. Az mafodik tablánís az 
adakozafnak rendi es hatara vagíon,Mert a5 kójőnfeges 
taríafagot,é&lemket,SegenÍ attiankfiaít,kereStien feleba-
ratinkat,6zuegíeket,aruakat,i6ueuenieket es minden e-
vieb níomoraltakat, efmeroketes efmeretleneket §&k-
R g fegitenuHarmadik* Hog az kereStien ember igazan 

ftMwr.tjr. kerefet marhaiabol adakozzek*Mert az Salamon vgi ta-
nit,hogí az hitetleneknek aídozattía Iften elót vtalatosl» 
Ahol pedig azChriftus inti az embereket,hogi az álnak 
{ágnak marhaiabol barátokat fi erezzenek, tani ttia az ha-
miíTakat az P*nítentiara, hogi íóuendore gondot vifel-
lienek magokrol,es az hamifían fierzet marhat aj meg te 
res vtan fordiczak az Segenieknek tapialafara,hogí ezec 
be végiek fiket az őrScke való hailekokban,azaz,biz5* 

jMuip- fagottegíenekazökegíeíTegekról, mint erre példa as 
~ Zachxus,ki neuet azChríftufnak beaduaníllien vállalt 

teSemlme az en marhámnak felet az fiegenieknek adom 
cs ha kit meg cjaltam neg annit adok érette. Ezzel azért 
nem ád az Chriftus fiabadfagot az czalardfagra, fem á ha
mis kerefetet nem diczíri,hanem tanaezot ad,mít czele-
kcdgíek, az ki alnokol kerefte marhaíat* 
^ <éMiczpdaha%paes iutalma vagon 
0%ada!fZafnaM . Fi A^ 
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R ' Az fccreffticni írgalmafTag az hímek az Iftcn Serctc • 4 £, 
tinekics az i daoíTegnek bízon£aga3mínt az SJanos ixion-* 
gía: Az kinek ez vílagí marhaia vagíon? es latnán az § 
Ifikolkődo attiafiat9bc zaría az köniórSlctcffegct, mikt 
peu maradhat § benne az Mennek itttttú ? Ej azért oli 

• íolias,melírol í utunk az kot főre* az literi clot való iga-
zalainak cfmerctírc*Maíbd£or« Az adakozas>meíí az hit
nek gt firaolczc, az Iften clot az koníórgeft fogonatoflk 
tefí* de az kegíetlenfegert aj Iften el fordíttia aj fi kegíel 
nies Scmcit9mínt aj Salomon ina; A ki föleit aj f egeníek frwtrÁü 
kíaltafara be dtígía*kía!t §ís3dc meg nem haIgattatikJEz~ 
tort mongsa á IPeterís az Corneliufhak; Az ce alamtfnad 
is az tekoniőrgcfld fel mentenek emlékezetben az lile ASadxt 
itíeiben+Harmad&or az adakozafnak tefti es lelki iutalmi . 
találtatnak az irasban,niint az B6íez tanít* Az te hazaid £€€kf%% 
ÍMti be rekef ied az í rgalrnafíagot* es az tégedet minden 
iiíoraorafagbol meg fiabadít* A Tobías az 6 fiait íg tanít m . 
íía:lob kegíefeget czelekednt* hogncrQtntkinczctgi5i Tob$9%%i 

tení: Az 10 tetement az halakul meg Sabadít es minden 
'bfinreltoroL Az Sareptabelí aiioniallatnakpeldaiabolts uBfg^iri 
• ej ielentcci c>ki mikor az Illíeft táplálta volnayaj fi kít jín 
.olaía es liíti meg ?aporodek,honnet az ChríftuOs aft mo - _; 
gia?hog a ki az S neaeben eg pohár vizet ad*el nem vef. 

í | í íutalmat»Ennckokaerc á £JPalis & kereétienektfil küldet ^ ^ 
tetet költfeget az Mennek kedues es 10 illatú afdozwtía- Hgyt^ 
nak mongia9m>ert|hogy ezzel azlfieoazhítiekhez en-
f*e$tclteuk*mf ne az Saíomonis bízoníftía: Az ki konío-

' rűl az fegenien* az Wnak ad vfnrara* Ez fele mondafok Vwwtfr 
Jbol az erderaefek* az alamífnat azídooííegnek érdemlő 
•okaua teSík* De ezek ellen az írás vg tanít, hogy az i g a - j ^ ^ tt^ 
«olas es orok elet czak merő kcgielembol es nem az cje % Tímu *' 
1 . •:• ' F f * " Icfct 



45*f A z A L A M I S N A H O L * 

r*tm p l € k e ^ € t ^ adattatík>es mikor meg czekkedfink mindé* 
neketjhaSontalanfolgak vágtunk* 

ELS6 ELLENVETÉS* " 
- Inc**. 'Jdgiatokalamijhat a%jekn vahh^ohs imt 

nehjiggulajaa%ahmifnabol lelien* 
F* Nem Soltit az Chrlftus az Semelnefc tiftulaiarol 
cs Iften eiöt való Igazuiafrol5raely az kegielmebol az 
Chríftusban leuo valtfagert hitnek általa adattatík* hang 

^ffnínr. tanít minket az ételnek es ez yílagí marhának tif taíaga-
rol es meg Sentekferol+Mert az étel vg kfien tiSu7 aldot 

fmtr*if* cskcllemetesjhaazfifikolkodpkrcí&ki arad* mint példa-
nak okaert^az kuíffi vg lehet tiita9ha mindenkor ki íoU 
dogal,de ha az folíaía bezarattatik>az vize bfidos kSen J 
Igi & kereStíen ébernek marhái a ti§£a*faa az Segeníek ta-' 
plala&ra annak valami refe ki Sarmazik« 

IL ELLENVETÉS, 
Haiékglletes a\av%hnnhmmnidadtlamth 

lük&hfaofitogasdazjkgenkhiec es ofttaköuei 
engemeueskem^dkzgnazjgbben. Hata$j)~ 
rok elet a% ahmijhaert adattatik í 
W* Erre a§t felelik nemelIíek,hogt ez intésben az Chri-
ftnsazalamiznanak iutalmatnemtulaídonít, hanem az 
kerkededé* íffiunak keuelifeget akaría meg Segiení tení, 
csa§t meg mutatní,hog az toruennek be tSlteíétfil tauol 
voína»Ez noha igaz,de mind az által az iutalmat nem he 

aban 

%ÍdlÚ9. 
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aban ígcrí 12 alamifnanak, es á mire Chríftas tanít czaíc 
kőueiherne,ez által az őrök életre be mehctne*Vgy kei 
azért erről ertení>hogi az Chríftos tanictia aj íffiit maga 
rneg tagadafara,meli ebben yagíon* hog mindenkeléi-
tu es karuallaft az Euangelrom mellet kei légien fel ye-
rií*es vegígíen az Chrifiufi kouefle ígaj hittel esío lelki 
cfmerettel«Ez pedíg'nem oka az őrök eletnekahanem an 
fiak el vetekre való keiölet*Mert vg yehettifik el az ele 
tetiha aj Chriftuft kőuetti&k>esfelebaratínkat Serettíöo 
Ez kettőben foglaltatik be az tokelIeteíTegiraelírőí í£ as 
írás emlékezik* 

III . ELLENVETÉS. 

^Bódogok a^jrgalmafik^mert ük irgalmaffagou &**** 
mernek^ Mafuttu vgi taniuHa lakodalmat te% 
híd a^egemekt es meg fizettetik te neked a^ i-
ga^pfojacfehamadafaban. S^Pah e^t erofsixcmkm 

rauHat a^otbk eh a% io memmitrt adattatik 
F* Neraellíek ait felelik, hogí az Iften az futaimat en
nek okaert ígeri»hogi az ö fiait inkab fel geríeftheffe az; 
ío cze lékedéinek lcoueteföre,mint az teííi attía fogadaft 
tefen azfíanak*hogy iepruhátyeie neki ha tanules £0-
fogadoleien? de mind azáltal az fíuiraeltofíág ezeknek 
credetí*N emellíek ait ertik,hog az Iften nem az embert •• : 
erdemetshaneio az fi aíandekit ekefítí az híuekbe«De ez 
níluan vagíojiog noha az ío czelekedef Ifteaiandeka 2j 
ember ben* mind az által az őrök életnek nem lehet erde. 

*" F f % 1& •• 
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16 oka* Nemelliek a'ft felelic, bogi aj aíamífnanak ejert 
tulaidonittaiik• *z orok elet*mert aj hittel ofae kottetec 
az Seretet meli noha igaz»mind az által e^ kettő ne egí-
arant czelekedik az iduofíegnek cl vetelebe*Ez fele mo 
daíokra azért vgy kel felelni* hogy Solnakjiem az élet
nek lerzo es érdemlő okarol,hanem az Ifte igaz fiainak 
bizonios iegieiröl,mellieckel aj hitetlenektől meg valaS 
tatnak*Mert az kik kegíefeksezek Iften fiai, de mind az 
által az kegieffegnem oka aj fiúfagnak,melinek meltofa 
gat czak,az Chriftusadgia az fi benne hiuoknek+Az Se-. 
retet azért az koní oruleteíTeg es az adakozás az Iften fia 
ínac bizoíifaga es iegie*meltre nczcíe az örók eletis tolai 
--donitcatik az czeiekedetnek.Mert az Iften az hiueknefc. 
fiúi engedelmeftegeket meg ekefítí»esmegfijett lelki es. 
tefti aiandekockal> mint az APoftolis bízoníttía>hogí az 
Iftent tiSteletnek igereti vadnak ez í elén való es az i oue 
do eletbéDe ít iükfeg meg érteni, hegi az 10 .cselekedet 
fem fierzo fem érdemlő oka nem lehet az Iften elót való 
ígazulafnak es az orok életnék,meli Iften aiandek a aj le 
fus Chríftus altaLPeldanak okaert az attia aít ígéri* hogi 
minden íofagába arökofle tcSi ha §0 fogadó leien cs ne 
hi híuen íolgaUttis nem az Solgalatérdemlő.oka az őr-
őkíégnek,hanem az fiufag9mert az ío fio az engedelem* 
melielenti meg?hog6r6koslegíen?es ajufioí egedelme 
(legei s az orokfeggel meg ekeffittetik»Áz Iftenís tg cze 
lekedík,raíkor aj híueknek engedelmeflegeket»a$ orok 
élettel megfizetnem az czelekédetnekerdemeierbha* 
nem az & íngíen való kegielmebol az Chriftaíerc aj kire 
nezoe minden lelki íokat erdemlenenk* 

I l i t ELLENVETÉS, 
Ar*4. d?(Dankl iMetanac%gt ad a% i^rahal^ Vakf{ 
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mega%te bűneidet ig^(fagg^ auagdamifnor* 
mles a te akokfagidat a Ikgeniekbe^pah io te 
tememnél* Hat a%bün eltorbbetii^^alamifha 
uah ' * 
F* Memellíek af t felelík3högí fol 22 Propficta az kfilfo 
bSriteteírol^melIíet éber aj, adakozafía! ci fordíthat, roínt 
4 Bolcz mongía; Az alamífiia tégedet meg Sabadit min- *lcttt^ 
den ni afiali áboUes erősben viaskodik ttm:zé aj ellenfeg * -• 

-elten* hogt nem mint az fegíner es azpaís % De ebben az 
Prophetaintí az kegíétlen kíraítaz pamítentía tártaira* 
• mell* el az ember mondatik az bfint meg váltani .nem ok 
f erínt5 hanem az meniere az híueknek vta azlffenhez i 
lelki íoknak el vetélem Ez mondás azért eggíez az E- • , 
sechi el tanita&uaUHa az hitetlen meg ter az § gonoz v £,Vrf?wi* 
taroUmindcn alnokfagírol el feletkezem, It azért az ah 
tní foanak neuen kei érteni az igaz Patnítentíat* hogy az 
M az elot kegíetlen volt* az iften népet háborgatta* im
már irgalmas legien>£ erefle az Iílent* oltalmazza es fegít 
fe az $egenieket>hog az mint az Efaías mongía* az (ecet- EfaÍ£0. 
fegben,f el tamadgíon az § ví!aga#Eit íllíen ígeckel ma-
gíarazza á Prophetaís j Tíitollíatok megfvígíetek el el6 é n 

• lem az gonoz gondolatokat?tanulIíatok íol tenni, tegíe- E/i«i»j 
f ek íteletet az f egennek es az niomoraltnak* 

i$mtfí$* 

ff 4 *£ 

http://Al.AMlSNAK.OLi


'«* AZKERESZTIENI 
alazatoffagrol* 

IC. Hamfdea^kníltkmabzatojfag? 
V Ket fele Eagik Iften elót, mely az első táblára nez* 
Mafik emberek el6t,melí az attiaHui §eretetre,es az ma-
fodik táblára vitetik. 
X ^lk%odaazllknehtvaloalazatüflagí 
F V Az mi b&nSs termeSetfinknek lílen t6ruenieb6l va 
ío ífmereti,melinek általa minden faiat ígaíTagunktul u-
lettek leiünk, tulaidonituan az mi s z á n k n a k g^laza. 

, . tot es Iftennek aduan az dicz6feget,az tduoflegnek mm 
Í M * S o k a uaIegietemben,Err6l goUzEfa»afml,k.re tekin-

W azenbegedemet. EfFele alazatofiagot találunk az 
^ftetóenís ,kíkmeg-ifmeruenazlf teniga^ 

- rSanfa2okat,az Iftennek kSni6rgettenek,hogru ve 

f£*» * lr!an te§en,hoá bönben fogontatot, es u.s termeiét fc*. 
W * ? f ° , k r a l n a k fia,mínt a kik az ve§edelemben uad-

tót az érdemben való bizodalmat es az tettetés toredel-
me{Teeet,mtkeppen az Chriftufis azokat mongyabodo-

KV ^VBc^>da a^maJodiktabtenvaB 
a\a%atoffdgl 

V Me<* efmerní az mi erőtténfegímket,az íften asande 
kiml feTnememelkedni, es felebarátunkat hozzánk ke-

- - - • .. ^ , peit 
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peft meg nem vtalnUhanera Iftení félelemben* es fűid er 
kolczben magunkat hordozni* varuan mindenkor az IC 
tciitfil Í€gItfegeffErroI mongia §4 PalíSenkí 5 maga felöl 
keueltien ne erczen*hanem vg erczen, hog mértékletes 
cs íoza legíen* á mint az Ifte kinek, kinek oltogatta az 
hímek merteket*A,z bolezis erre tanít: Menníaeí mgob r f 
V2gí9anniual alázatosban hordozzad magadat* vgf mint !C€ ****** 
keduet kerefuen az Vrtul; 
/ ( : 'Hanyifppe tanit á%Jftm a^ala^amffagrai 
R KetkeppensEl6l6r az § ía kikenek alfáiba ki iilid 
fegnek leikenek mondatik* Mert az Miieket alazatofíbk 
ka teSíshog egígífiuek íegíenek mint az galombok* min 
den egedelmefleggel egímafnak tfiríenek aj feretetnec 
általa.. Maíodíor az Iftennek tanító es filíditő oflora az 
h!omoru{ág,meI!tel az kemení es fel fualkodof termeiét 
et meg !agítti%bogy az Iften ígaiat minden alázatodig-* 
gal hordozza Erre §*PaI az önön peldaiat hozza* kinek t£QT*mi m 
teftebenaz Iften oitoni adot> amaz tzapdofo Sátánnak * 
kouetíti hogy az íelenefeknek nagy voltánál 5 magát 
el ne hinne J g ioktattía az Iften az hiueket az alazatof-
íagrajiníkor az aíandek melle, olt czapaft ad,melíre nez-
fíefiraagokatís vta!Iíak,esfemmí alkolmatofagot nein te 
iáinak az keuelífegre* 

J^: Hány dologgal int a$( iras a% a]a%atoffag 
na!\komt e/ere i 

• F« Elfő az Chriftafnak peldata,ki mikor Iftennek for
mai aban volna»íinőn magát meg a!azta>es meg fireíRtet- %Uiff^ 
tesazf oígaí ábrázatot fel vetien> kinek tanituaní foha ni 
íehetfink>hanem czak az alazatoflagnak általa, á míkep-

' " .F f 5 " peri 
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Mdtt.n* " P € e *n£ roíncteneket e& raonduS: Tanullíatot en t&Iem* 
' Mert fi líd c$ alázatos f ío5 vagiok». cs niugodalraat taíaU 

tok az ti lelketeknek* Mafodior az Chriftus az tif tefleg 
2í*tti.ii» kiaano tanituaniokat inti az alazatoííagrajaj kícjín gíet 

mekeknek pel daiauaUes cf t mongia; hog valakik ezek* 
hez hafo'nlatofok nem lelnek* az meníorl agbait&exierxi 

»;fe#r.t4»" roehetnek,Mert á minti+Pal tanít* gonoílaggal gierme-
imk u kéknek kel lenn&nk> érteleméi pedig tokelletefeknekl 

Harmsdfor az írafls a§£ tamafcia előnkben>hogi minden 
. ^ aiandek onnan fel&l adattatík az vihgofTagnak attiatu!9 

t% mn'*4 honnét á £<PaHs zh mongia>hog az ébernek femmíe nin 
csen az mit nem vot volnaíHat mit díczekódík mint ha 
nem votte volna? Azért az Iften az aíandekotís?el vehe« 

. ti az keuelíektuUes minden aiandek heaban valo>ha aj If 
x.fitri& tcn aldaza nem lefen mellette JNegíedier*A í• Peterís ar-

• níntihogazilazatoíTagotkotíeííBk^MertazIftenaza* 
lazatofoknak adgía az fi kegíelmet, az keoelíeknek pe« 

l$ZZ*dí§ € l k n e k atmeliíet bízonít az Danid es a Sámuel í Az 
2m#&A<. n í o r n o | ,°dot népet te meg tanodba5 te lemeíd peníg á ke 
%6A*[ * * nelíekenshog űk^t el vefiefíed* A boltzísfbk helíen mo 
%ccLiQ*i7 gs*a> högi az keoelífeg }ytan íar az vef edelem es az gíala-
TA&4. zatXk odlor íukfeg meg gondolni, az embernek allapat 

ti a minemű bizontalan légien* Mert nem tudhattíashala~ 
la oraígían mire keliutni? es roelli rettenetes valtozafok 

. eOfenek életiben* meílíeket foha nem remeihetet volna* 
Tteoht. ^z ember minden niomoruíagnák kutfeie* minden di -
ffalm iQ3 czoíege ez világon ollian mint az arníek, fel neuekedík 

mint a$ vírag,es híitelenfeggel ifmeg el heruad,es el ma 
lik minden gioníSrSfege mint az alom,es á mint fent Da 
uíd mongia • Az ember az tíSteflegben meg nem maradf 
miért hogy halönlittatot az barmokhoz! azmelHek eí 

. . " " " " " " vef* 
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ntkMze nt hizomtm 2 f Jacab; Micsoda az mi elet&nk? * — 
Ollían mint az para> 2 mcli kenés ideig tatrt es az vtm ci "* 
ennefík* cs az mint az Bőlcz mongya,ígen níomorodot 
az embernek elete* mind Sőletefetöl fogna míg el temet- Ecd^k 
tetik az főidben! 2 ki mindeneknek annía* Az.Efaíafls 
af t íria5hog minden teft ffi* es meg farad* mihelt az Vr- JA- -» 
nak Sele meg foallía* Erre nezúe azért meg keíraagat az 4 * 
embernek alázni az Mennek hatalmas keze a!at»hogi ez 
íeíen való íockal meg ne bolondolIíonJFiaf odior az ala~ , • 
jatodoknak á.Chriftuskétfelé tutalnaítísíger^Eiío mert a í4öft* 
őuek az meníorfag* mellíet noha nemazaíazatoíTagert 
niernek,mind az afcal ezzel keiíttétnek annak eí vétele-

• Ye,melí az keuelíeket be nem fogadgía,hanem az fílíde-
fcet# 'Maíbdífc* Mert az $ílídek ez főidnek őrőkőfí lel• 
nek* Ez mondás vg teczík mint ha az híuekre nem ille-
«ek?kík iőueueniek ez vílagon,főt aj Chríftus önön ma 
garolís panaíolkodík e£t monduan:Á; rokoknac ííokok 
vagío«*az madaraknak fef kek^ az embernek fiának pe
dig nínczen anní helíeczkeíe*ahol feiet le haíthatna«De 
erről íg. kei érteni^hog az f ílídek ej főldnec orókofinee 
mondattatnak háromképpen,elő#őr,mert íz íflé kínait- -' 
fteppeo fi érettek teremtette es tartía es főidet* es ezek- é • I 

' • nek eníeben níisgof nak az hí tetlenekss* Mert az Iftenf*Tm§t4m* 
nagtörő es halogattía az vtolfo napot az hínekert?hogy 
é kpzzfilők fenki el ne veíen. Noha azért vg vagio dol- %Xml%. 
gok»raínt az Ifaaknak az Iímael míat*mind áz által az hí. 
•fiekőrőkősfiak* Mafodfor ez főidnek őrokőfi az Iften 
nek aldazara nezue* Mert az mint az Danid ének 1L Az adt'^-
igazaknak nemzete meg aldatík5az hitetleneknek mag-
na pedig el ve§* Az kegíetlenek ez főidről ki puStíttat-
íiak^az f ílídek pedig az Iftennek oícalma alat níogof nak ; 

_, .. - .... mint'' 
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mint az Iften gíakorta az népnek §inct es derekat az fog 
ftgra vitette* az lílídeket pedig meg hattá* Azért az Ifc 
ennek iarníaí alat batorfagoshak az iegeníek esínkab 
őr okőfi az főldnekfbog nem mírtt az kegietlenek,} kik 

hatalmokban bizuan az földről ki töröltetnek; Harmad 
for őrőkőfrez főidnek amaz tokcllctcs bírodalora nez 
ue9meli leien az fel támadás vtan* mi koro mindenek az 
Chrííluínak es az híoeknek lábai ala vetetnek,es kihalt
képpen ackor íelentetík megfog az iílídek valóban az 
Iftennekőrőkős fiai voltának? 

AzHAzASSAGROL. 
f\t <éMk%pda a<xjia%affagl 
F* Eg firfiunak cs eg aiüoníallatnak valhatatlan eggíe-
íulefe,melí azlftentői rendeltetet az emberi nemzetnek 
£aporodafaert,az fegítfegert,es az fertelmeíTegnek el ta« 
uoirataíaertv 

K^ Hani dologból identétik meg a% hagafag 
iiac mehojjfaga • 

Ti Elío ez5Mert az hazafíágnak kínáltképpen az el 6 I 
ftén ferző oka,kíről 5 magában tanaczkozek, esaz Adá 
nak czontíabol alkota az aSfoníaIIatoo Mafodíki Mert 
az Iften meeg az ép termeíetben az efetnek előtte ren
delte* Ha azért ackoron f ökfeg volt, moftan az ember
nek íHíen nagy erótlenfegeben fockaí ífik-fegesb, Har-
raacilQrtMert az Iften megís áldotta az hazafokat, hogy 
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f áporodnának cs az egei főidet be töltenek, Negíediov 
á Chriftüftsciiek bóczöletít ielentette meg, míkoron az l*m.%-
nseníegjoben íclcn voIt>es czudateteleuel, az yízet bor
ra valtof tatuS>meg ekefite« Otodf 5r az hazafTagnak fok 
haf naí cs vegei meg mutattiak ennek meltoíagat* 
F^ Hanyficmeli magion a^iga^ha^afagbani 
1% Czak ketto>egi firfia es egí af f oníallat* Mert az Iftg 
vg rédelce cicitfii £ogtia?hogy ketten légiének egy tefte. 
Ezek pedig valhatatlanok cgí maftol. Mert az kiket lile • 
ofue kőtőt*azokat ember el ne valaithattía* cs valaki fe-
lefeget panznafag kíufil el hagía^fiítetlenne cs parázna-
na teli önön magát* 
J5£* éMimegre Eer^ette Mea^ba^affagm i 
P* Elío vege az Iftennek tíiteíTegere nez* Mert azerc 
' rendelte^hog az emberi nemzet ez által §aporogíek*c$ i 
Miieknek §amok vííag végezetig ebből tellíelegíek ki« 
Erről mongíaaz MofcíheLNeuekedgíetek cs foka&llia 
tok*tolczetek be az egei főldetJMafodik oka a; fegítfeg 
Mert az ember teremtetet mtínkara* mellben kíuantatík 
az kölfofegítfeg* Eit ielemi az Mofeíhel,mifcor sgí f ol j 
Nem ío az embernek egyedöl lenni* teremezfink fi oeki 
fegíto tztíoü Ez igenel az aSf ontallat az fi tíf tírol emle-
fceftetik»hogi nehezítő espu&tito tai&nelegiéazfirfia 
nak^hancm mindenben fi neki eppfiletíre ígíekezzek,es 
az cktnek terhes igaíat vífcliíc rendi ierínt az firfionaf 
egíetemben>fogtaIatos leoen az munkában es az gondol-" 
feIesben*Harmadik vegéről i+pal íg tanít* Szfikftg hogí %m Q^r; 
minden firfiunak egí tcilaídon fekfege legyen^ es miude 
a5£oniaUatnak íkrat feríe Iegíenfaz paraznafagoak el ca~ -
uofta&ere* Mert az Ifte az paráznákat meg mlíf Míettl£0fkm 
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pedígiliog az mi teftfink Mennek tcixiplomaűa fenteitek 

•-. -. tet»f fikfeg hog azt tíf taffagban vífellíok* cs az fertelmei-* 
feggel Iftéock fok fek kemeoísoíloríi rcank nevőníukV 

, . Hegíedier Tg tanít á i J?é$ hog ez tcfti es ideíglen való • 
?f • v* hazaílag^titkos es lelki dolgoknak bízonfaga4Mert cmlc 

kef tet az Aníaf entegtháznak az Chriftufial való eggíe- _ 
iSleíerőLMifceppenazhaza&kkozőtfelbomolhatadan-
k otcíe vagí ő> cs eggík az mafíknak mentíegct ne adfcít*, 
azonképpen az lelki hazaííágban az híuek vgí köttette* • 
tiek az Chriftn'shoz»az Iftennek valaftaíaual esigeretí-
utf,hog foha többe ő tfile el nem f akadhatnak+Touabbx 
miképpen az aiíoníallat nemefmerhet íenkítazfiVrt. 
kínul* hanem azzal meg kel elégedni minden eletíbe ak' 
keppen az igaz aní af entegy haz nem elmerhet tőb feríet 
cs kőzbeniarot az cgi Chriftas kínüh 

MfUfa F* Kz elf QTŐ! az t Pal f g tanít: Ti firfíak vg Sereífetec ' 
a,z ti fe!efégteker>á mint az Chríflos lerecte az aníaf ent- -
egífiazat5es ánón magát atta érette^ melííeí á § .Pal inti az 
firfiat, hogí azlftetfil adattatot íambor hazafiarfal meg • 
elegedgíek,taplallía es oltalmazza mint az finőn teltet* 

• Ctbpb Mert az igaz Serem feíe es erőflegc aj hagafTagnac^mint-
mzfutís tanít ez igeckel;Ferfiak $ereíTetek az ti felefegte 
kct es fiket meg ne kefergeíTeteki Mafodík tíf ti azgodni* 
íele$,melí ben. aj embernek rendihez es-hitiatatHahoz kel 

m:+ fin6n-magat f abniJErről m6gía á #,Pal9 hog á ki félefegc • 
röl es hazaneperol gondot nem ví&f> hírit meg tagatta*-

. es az hitetlenriejtis alab való* Harmadik tíftí Sz-b6czfi— 
t-Tfto * icckíröl a ffPeter f oI,hog a; firfiu aj af f omúUmhmim* ... 

S í a F 
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giarlobedenníelefiefleníakíek eggifit*es meg adgt a aj § 

0 tífteieget Ezzel arra tanít, hog az firfia az hatalommal 
fcít lílen neki adót aj aiíoniallaton kegíetlenul ne ellíen, 
es az fi feleíeget talpa ala ne tapoggya* mert az Iftcn fel 
votte az af ioníallatotís az böoből^es azon kegyelmében 
törte ref eíTê es aj idaoflegnefc dolgaban^femmi kfilomb. 
feget nem tőt az firfiu cs az afloníallat kőzőt* Sz# PaliV*r,*m§ 
alt mongíat bogi íduőzüf az afifoníallat azgíerraek fölcf 
ncfc aítiía.Ebben pedig 'nez az átokra es az föleinek ne* 
Jiez terhere,meltíet iften b&nteteffil rtttt az af § oníallát-
ia«ErteIme azért ez, bogi noha az füleinek kennía es faii 
datma az a$£oni állaton vagíon I bönert*tníod az által ess 
jecj kí nem rekeftetik az kegí elemtál^fianein ídtiozfil aj 

•• a$l&niallatnakneme>deilli ok alat>ha megmaradnak a | 
,fiítben,az ieretetbeni.es az meg f entelesben>aj merteklc 
tefleggel egietemben* Ha azért az Iften aj aiioníailatot 
•meg boczfiU5tte,aft kínannía* hog az firfitiísaz fi rendi 
ben fcifTebfeggeles éktelen gialazattal fitet ne ilZefíe+ 

banhuo alifíoniallamac i 
, Pi loílehet az affoní állatnak fok tífaít es ekeflegít fó-

'• lalfía az írás elő,mínda; által ezek kföaltkeppen vzloks 
;>'Eliothog az afiioníallat az § tálaidon feriet %ereffe, mel
lié!'erre intetik mínde kercitíen a££oníallat,hogí aj mel' 
gonduífelot az Iften neki paranczolt>af t ío neuen vegíc 
cs azzal meg elegedgíek^es á kíoíil fenkíhez ne koíTe aj 
fi f erelmet-Toaabba ejlsíelentetik, hog az af ionsallat aj 
i vnnak Semeliet f ereííe?es ne bordojja I feretetet cjac 
aj erf énben,hanem az életnek minden valtpzaflbS fitet 

, .cgtannt Serefie*es ne Jegíeo ollian mint az lob felefege. 

http://ieretetbeni.es
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as ki az Vrat ni omorufagban meg kefergette3e$ az fi hí, 
'tiben meg karomlotta^eit monduan neki: Átkozd meg 
az Iftentes báli meg. Az aiioníallat azért az 5 vrarak 
xiiomoru&gaban ne légien kefertetlreüfaáncm mindenbe' 
vígaStalafara. Mafodíor kíuantatík^hogy az af fi oniallat 
tif u es háznak gonduífeJoíe legie, az u vranak marija-
íat ne loppía>es ne tekozollía^hanem oltalmazza es iapo. 
r i cza Jiarmadik ti Stí az engedelmeflfegifneli az aSf oníal 
latnak f5 ekeflfege* Szét Pal azért azt paranezollíat hogy 

*?Hf* az affioníallat mindenben engedgíee az fi fenének* mel-
líel ait kiuannia,hog»alazatos es f ílíd erkőiezö Iegien>es 
inon magát az fi vranak akaratttaboj iabía>es ne ígíekej 
zek hatalmat venni az fírfiun»banero azlftcnnek rendé-
• lefe f érint czendef es tfiro légien az firfinnak birodalma 
alat* Az y tan az engedelemnek modgíat es hatarat veti* 

Cot$* mikor alt mongía, bog az af fioníallat az Vrban enged* 
gíen>mellíel af £ ieIenti,hogi az engedelem Iften páran-'" 

•J8wSf^czo^utizt€tintlc^imímtn *^ c n t Péter vg tanít* hogy 
iob zz ifiének engedni* hogí nem mint az embereknek^ 
Erről mongía az Chríftos : Az ki attíat es anníatf feleié* 
get^es minden marhaíat>es űnon magát meg nem tagad-
gia»iiera lehet en hozzam melto; Azért köteles az afifion 

Ephefi. állat az/engede!emre»czafc az oltárig, az az?míg az Iften 
t«Cmm.n tífteflege^neg-nen banfatík,Vtolloraf£mongía,hoga| 

afifioní állat az fírfiunak vgy engedgíen* mint az Vrnakf 
az az»miht az Iftcnne&Mert & mint maftit tanít* az firfiu 
az Iftennek díczőfTege cs abrazatc i a»a; af $ oniallat pedig 
.az firfiunak díczofege* Azért:ebből azkooctkozík, 
bog az melí af fioníallat az firfionak enged?az iftent bö-
ezfifí meg,yífiontag,az ki engedetlen?aj Iftenr* es az § re 
deléfet gyalázza* meltíet az Iften bfintetefnek öl foha cl 

. . nem • 
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nem §cnuedj\Tegf edier a mint fent Péter tmk^ z§íoní f * 
állat tartozik as fi vranak tifitelctteUhogi fitct mint feíct 
boczöllíe, őrizze es oltalmazza az & vranak tíitcíTegct, 
esaz Seretetnek altala,fok fele fogíatkozaíokaí'4€l fedez 
seruEnnek bizoníagara az §* Péter cló hozza as Sara ai-
fonnak peldaí at?as ki tíSteite az Ábrahámot, e$ ötét vra 
nak hitta>hola§t paranczollia,hogi mindé a§ffoníaIIatok 
ez tíftelleges mertezettel meg motafTak a§t,liogaz Iften~ 
nck rendelefet meg boczöllik es annak engednek* 
F^ e5VAf %/ ertem a^ affioniaűatnac 

bhbxgtiröH 
V* Ss4Paí íllíen ígeckel tanít: Az a§foníaílatok koníc- E , r k t 
*ogíének-ekés ólt6zetbe,§emermete{TeggeI es mertekle 
'fcefieggel ekeficzek magokat, nem tekergetet haiakban, 
aaag ariojfaaiisatiag drága kouekbenj auag drága ruha-
•ba,hanem a mint illíc a§fionialIatokhoz,kik zz Ifteeí tiS-
"teletet yallíakaz ío cselekedetnek általa* Askoníorges 
melle veti az ekés öltözetet, né hoglitert az k&lfo ekeC" 
fegre mzm7 de gíakorta aj öltözet az elmének es 35 fiící 
";iiek bízonfaga«8z,Pal azért íauallía az z§§oniallatban az 
• ekés illendő es tíkz öltözetet, Jaz rufniafagot pedig tü-
tía* Ez mellet karhoitattía valami lolgal az keaelífegre 
es aj gíégefegre,mínt az feíetteb való haSontalan aranío-
zas es gíongíozes,meliben mikor az aif oníallatok el rae 
rfilnek»íbk fele híofagban es vetekben efnec* 'Az öltözet 

'ben azért íllíen határt es módot rendelElío az fémérme 
tefleg, meli az tílítaíagnak es az |aíazatofIagnak őrizoíes-
Ebből azért meg tecsik,hogy az kik rendek kíu&l való 
ftaiontafaii ekeffeget £eretneíc,auagí §emtelenek,auagy 
tíf tatalanofcjauagí keuelíek*kíket az Ifte minden ketfeg 

C g . nekfil 
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- nekui meg gialaz,ha meg nem terncc.S$fik£ k ajert hog 

az kereitie aíáoníallatnak ekefiege k&lömbózzön az pa 
.ráznának oltözetú&U kik ö magoknak azfeletteb való 
ekefíeggel Sereteket vadainak* Az.affioníallát pedig az 
5 hozza illendő fahaiac le. vetően, áiemermetísle. veti* 
Mafodík határa az öltözetnek az-mertekletefieg, mely 
áSt kíaanníaihogí az ember fe f öfueny,.. fe tékozló ne le-
gíen5cs önön magát rendihez>hiuatalIíahoz es aj idöhess 
£abía*Mert az kik fedek kíuül 6 magokat ekefitik, aoagí 
inkab Yndokittiak,tekozlok,lopok es gükofok,es az ka 
zönfeges taríafagnakís af uIoi+Touabba valamelí zíSoni• 

•'.allatok azteftet igen efcefkik, amaz belío embert vefirii 
liattak, es ninczen bennek egigififeg,es az tíSta életnek 
feretetíJHarmadik hatara az Ifteni ti£telet>n*eli az mér
tékletes eletet kioannia, roíert hogí az íozanfagaz lile-
ni felelemnek kálío bizónfaga+Azert a kik .minden gío-
níőr&fegeketczak az illetlen eke(Tegibehelihe£tetik,.a 
ásókban femmí Ifteni, tif telet ninczen, es tztk aj kere&» 
tieni gí&lekezetet azért giakorliak, hogí 5non magokat 
tnutogathaflak>es az 6 elmeíeket az kcucUíeghm hizlal-
JiafTTak* Negiedík hatara az ío? czelefcedetnek kötiéíefe* 
tnelíre az mértékletes afóoniaüatok alkoImatofiTak, az 
kertellek pedig es az czífrafok femmí tíitefleges dolgot 
nem indíthatnak* VtoISof ffikíeg ezeknek bfiníeteleket 
is meg gondolni ̂ meit ktt rendbelí+ÉIfö ptiitafag es giala 

tpSdi. »t,mínt á Prophetanal feniegeti* hog ezeknek minden 
t£$rint.&» ekeflegeket le vonfa# Mafodfior az í • Pal az giengeket* • 
%Tm4» azok köziben f amlallíafaz kik literinek orlagabol ki re 

keitettenekJEzert inongía,bog á raeli affoníallat az gtő 
níorofegben eUmraaron cinen meg holté Mind ezekből 
az aSSoníailatok íntetnek_az mértékletes detre»hog fe I-

fieot 
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ftenc meg ne banczak,fe lelkeket meg ne nehezíczek,fe 
egíebeknek gonoz peldac ne adgíanak* 

AZ TANÍTÓKNAK 
Hazaflagokroi 

i^j Szabadi a^Tanitohak meg ha^afulmi 
ty Az Mennek rendelefe kozöníegeskeppen lít tar- " 
Cía*hog az embernek nem ío egíedöl lenni, tudnia illik* 
házas társ nekfiL De az Ifteonek rendeleíec az Ancichri~-
ftüs ígíekézik el forditaní,es nem elegedaen az lelki pa» 
rasnafaggal es az rettenetes baloaní ímzdzíhk az tcfti 
fer£elmeíFegre|saííotlnítsf5keppeii azoknak az kik ez 
világnak iotietnekí volnanak5kegyetíen parancsolatot 
aduin erroífíiog az aníaSentegt házbeli tanítok egei ele* 
féknek rendíben»az tííta fiazaffagtül magokat meg tar* 
CoStatnak«Ez hamis es ártalmas vegezes ellen az írás nü- • 
naotanít5hogíaz£anítoknakís Iften paranczolattía le
rí nt meg engettetík az hazafT2g,mínt ez koaetkozendo 
croíTegekbol meg telemerik* 

E L S Q*Szent Pal af t kíoannía*fiogy azPfifpoknek es 
az 6r. állónak egyfelefege légien* melynek értelme ez* T< 

-hogy íbk felefégeknek valogatofaualmertekletlen es at1# 

hatatlan termefietít meg ne mntafTa* hanem egy torüeny 
ierínt vaío felefeggel, míg Iften-afc mellette tartía,megh 
clegedgiek* Vgyan ottan aitís [paraoczollí af hogy 
iai_ cngedelmefek Iegíenek% es mertekletlenfegnek 
- " G g 2 " .vétke-
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vetkcuel ne vádoltatlak, bz niluan vaio bizpnfagot a; 
Preuiak hízelkedő* fok alnokíaggH .gtekez.k megho-
mSiofl«ni.Mcrt neuttlliektudadanol afet értik, hog.az 
SfSefegcganUSentegihazMicgiezzen.mchazChn-
ftus eU«Tvaló káromlás, az ki az AniaSentegihazat fdc 

„ e W s az SJalis vgi tanit,hog az hiueket egi fcernek 
?eai«ctc.*Chriftufnak.Nemelliek azt felelik, hog a t; 
Pafa^fioUazkinekazel6 tegi felefege volt, de.moft 

%'rlm-$' fmmarnmczen,mintmafuttísl«cigia,hogoU ozueg. ya 
Saffek az kinek eg feríe yoltJDe czheaban való fogas 

me« wieeknek fbliafc meg mutattía,hog a? tamtoknac 
StóvSo SSap*tí«ol es fegihetetlé detirfil loUion,nieU 
„ekoTisefere'aztiitahazaffagtskiuantatik. 

MafoaitHoéazőTeíhmentombeliPapokroinee^ 
lck«zfink,kik?ek az Iften neuezet Jerint redelte e.hat 
n w ^Hazaffago* Az APoftolok kozzfilis, nemelhek-
,ec volt felefefeemínt otaaffukbog az Péter.A mp« 

TA*&+ « chriftus meg gíogitotta az hideg lelesboK De ez elte 
11for«ttíak,höl az Apoftolok minek víanna az Euan . 
^ 1 S k t ' r d e f e f e r e valaftattayak, felefegeket el hát
i k mint fi magokí s ielentik,kerdue az Chnftuftul mint 
en^nekí 1 aliapattiok, kik hazokat es felefegeket fi e-

m t e e í haltak voIna,honnet az Chriftufls af t íeleUhogi 
az kík felefe^eket,hazokat,es mindé marhátokat u eret-
te el nem vef tík,nem lehetnek fi hozza meitok.De uk ez 

MMUO. | a e k e t n c m v egÍkioertcIemmel,mertaz Apoltolokmi-
nek vtanna az Chriftafnak attak neuSke^t, felefegeket 
meg nem vettetek,fem eí nem hattak, hane u tulok idei-
clen eltauo§tanakX>e mikor alkolmatofiag adatot.u ho3 
Saiok megtértének, mint az Chriftufls Péternek haza-

ö hoz 
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hoz be mcntjfót as Chriftus ménbe meneteli vta,ntmel-
Ifek feleíegekerís vélek vifeltek^mint a iJPal eróffltí illíe «•&*•# * 
ígeckeI:Nera iatbade nekönk az mi ztúznkűztjkhíegün 
ket velőnk hordozni 3iiiínt az Cephas es az Vrnak ama-
fiai czelekettenek* Az vtan az felefegnek* az háznak es 
az mezőnek el hagiafat nem vg ke! érteni* hogy az em
ber felefeget el veííe tőle es orokfegetol el idegenicze 
magatu hanem az mint mafut níliiabban magíarazza:Az 
ki attíatianníat>es felefegeb aoagí giermeket fellieb f ere 
rí az Chríftufnal,neni lehet fi tanítuanía* raellicl czak alt 
íelentíj hogy femmí oly bőcziletes ne legie ez vilago* 
melíre nézne az Iften orfagat meg veflfik, de mind az al 
tel az fi rendekben,mig az Iftentfil el nem f akaf tanak,a-
zokatís Ifikfeg meg boczfilleni* Ezzel azett meg nem 
bizoníthattiak, hog az Apoftolok hiteket es felefegeket 
t i hattafc volna* 

Harmadík.Szent Palís iouendolt ez feíe hitető erobe- uTim£ -
rekroUes alt íría5hog támadnák olí elfordult elmeíö cja 
fardok,kík ordogí tiidomaníokat hírdetnek,es meg tilt 
íak az emberektől az hazafíagotjhonnet meg ielentetik* 
hogy Iftennek ío rendeíefe az hazaflagnak konetefe> de 
cnoek meg tiltafa es Sídalmazafa az ordogtfil farmazotír 
ki eleitfii fogna az hazaflagnak, melíboi az Iftennek ha
za eppíttetík? nagí ellenfege volt* Itpedig megkel er-
teni»hogy az Apoftol femmí rendben nem teSen vaíoga 
tafhhanern az hazaíTagnak meg tünüt az ördög álnok fa 
^aoak tulaidonittia* 
Nesiedifc#Ezis kozonfeges .íntefe az i« Pálnak í lob ha- i.Cmok% 
zafTagbati e!ní;hog nem mint geriedezní? fot azt ieienti, 
hog mikor az hszaíbk ídeíglen meg §&nnek,hogaz ko-
niörgefre es az bóitölefre&reíTek legieneMfmet eg maf 

G g 5 hű* 
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hoz tériének, hogy ükét az ytan as fi mertekletkn-
fegekert meg ne keferczeJnnetkőníö meg erteni>hogy 
a s kik egeS eletekben az hazaffagot el vtalliak es ez meí 
let hitiotkodasban, esazteftnek hizlalaíaban foglalato-
fok,mínt az Papifta Papok fockal haíiandobak,nem c;ak 
azaeriedezefre,hanem az tefti fertelmeflegnck uzefere-

~Hat valakik az Iftentöl mutatói íoefikőSt esoraof-ÍSt. 
ía2ot meg vtalliak, Iften kefertók es káromlók, 

Ötödik, Valami az paraznafsgranem czak alkolma. 
toflaebt,hanem vgían iukfeges okotis ad,el kel tauoftat 
ni az kereitien embernek, De meg tiltani az tanitoktul 
az hazaffagocokot ad az fenelmeffegre es fok botranko-
zafra.Miert hog az ember az termeíetec el nem olthat-: 
tia,esaí mertekleteflegnek aíádeka Uz kőzzúl fem ada-
tatot éginek, mint eft fok rettenetes peídak meg felérik 
a2 Papának or§agaban,ahol minden he liek raknak paraj 

- nafag^aUes annak felette termeiét éllé való ferteímeíTeg 
?&mM>%' gelís,mellíet az S.Pal karhoztat az poganiokban, _ De 

miért hog ez felesek el fordult elmére adattanak n é i e -
gknl ik az u vndokfagokat ezzel fedezni: Si mncafie <«uttt 
mellíel a§c íe!entík,hog ha riStah nem élhetnek, mindaz 
által oua es titkon cselekedik az gonoffagot.hog az em
berektől meg ne efmmeflenek. De n í j ^ e n o\í titok az 
.melínek ki nem kel ieientemí,mín£ ímrnar azujpíronía-
gok ez világnak ieme elot forog, es miképpen azlílen 
rendekfet ük nem boczüllőítek, azonképpen uketís If-

. T . ten bőcztelenecke tette az hinek eloc* Tooabba á hol az 
t£mmi7. g p a l < j | c 2 ; r i a 2 g5Zefeget,esionakmongíalenníaSfoní^ 

allatot nem illetni, eskiuanna, hog egíebekís vg volná
nak mint u, tudnia illik, hazaííagnekul, né mindenikről 
kel erteníjlunem á mint magianzzajczak azokrpl á kik 

• " nek 
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hck liften tfirefnek kínáltképpen való aíandekat atta>es 
ez fek oruoíTagnekuI, kik mind az által kcuefcn találtat 
siak még az hiuek kózólis, mint az Chriftufis mondgia; 
fiog vannak nemelliek kik az meni éknek eriagaert ina 
gokat meg hereltek,tudnia ilíík^aj kiknek Ifren mertek 
leteffegnek aíandekat adot,hog* ezzel az Iftcni f olgalat 
Ta alkolmatosbak lehefíenek ez vílagí gondal cs gí 6111c-
föfeggei az u elmetek meg ne terhelteííek,Mert vgiS ot
tan az Chrift tis valaf taft teferi bennejEiíkoi a$t mongiaj 
Nem mindenek foghatnak meg ez do!got,!iane az kik
nek adattatot* Annakokaert az kiknek ez fele aiandek 
nem adatta£ot3az Iftennek közonfeges rendelefehoz kel 
magokat tartantól* akar mínerafi rendbeli emberek Ie-
gíenekís^EzekboI es az tob hafonlatos irafokbol meg ha 
mifiittatik az Papa féregének yegezefe* ki az hazafiagot 
teftí fertclmeíregnekneaezt\esaztitel!\hogíazmelí ta
nító meg hazafodik,nagiob bont czelekeiik, mint ba pa 
'.raznalkodnek*De ej ellen a §4 Pai vg tanít,hogi az hazaf- fí^ 
fag bocz5letes»es fertelemnekül valóság y* 

Végezetre nagy bolóndfagok leletetik ebből megh, 
.hog ük az hazaíTagot Sacramentomnak mongíak lenni, 
cs ezzel nem mernek elniMínekotanna ezeket fent iraf 
Jbol meg nem oltalmazhatnak,vtolío mentfegek ezshogi 
'azCatholica Ecciefia ezkeppen rendelte, De eSt mi ert-
*tifik,hog az igaz aníaíentegibaz nem az emberi tatalma 
nioktul, hanem az Igennek igeiétől halgát mindenek-
hmé • 

Cg 4 •>•'• „ A ' Z 
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"F*. AalftcntfitrcndckctcttiSt, hogi az külfo hatalom* 
nial az igaz torueniek ierínt>az íoknak oltaimazafara$az 
-gonofioknakpedig rettenteiére es bontetefere légien* _. 
I\i Monnatnjamona^ííiedthmfegi •• 
.F* S$ent Pal vgtanít7hogí ninczenhatalmaflag,hanem 

Sens!" czaklftentfiUesvaíameni birodalmak vadnak az Iften* 
S*P.6. * *& rendeltettenek* Az bolezís ezen? bizonittia: Az bí* 

rodalom' tinektek az Vrtui adattatot,4 fi iamot tart az ti 
.czelekedetekre,esaztí tanaeztokát meg iteIi*E$ert moh 

Tfalm® 82. gj a a2Dauídnalis: En mondottam Iftenek váttok»es min 
niaian az felfegefnek fiainak neneitettok. Ezen mongía 

ffalm® n%m%üjttkt Azlehouafelemelíaz porból esazgáneboli 
f»egent>hóg ulteííe az finépénekfeiedelmi kozíbern Ez 
értelem pedig hafinal mind az feiedelmekhek* (mindaz 
kofíegnek* Azfeíedelraek íntetnek,hog meg godolliak 
aSfchoglftennefc kepét vífelík?es erre neztie Ifteni fele-
• lemmel íaríanak az fi tíítekben5es vg mint keiíczec ma-
- gokat az fiam adafra az Iftennek fieki eleiben* Az kófleg 
. is emlekeÉtetík arra, bog az feiedelmeket vg bocz&Iíiét 
•;. mint az Iftentfil boczattatot ti£tartokat9 es erre nézue cl 

tauofitafla azpart'fitéftes'tamadaffc 

P4 Az gonqflagot meg kel valafitaní az tífitü!, mert az 
fiamifíag ninczen-IftentfiUde minden ti fit fi tfile vagíonf,. 
es az kegietlenek nem vehetik magoktol az birodalmat 

Ö**A ± bane ha az Mentül adattatík^mínt az Dini ti mongiaj As 
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V*r el valcof tattía az ídőket,es el veti az kiraliokat es ré-
delí >hog meg efmeríek az eíők,hog az felfeges Iften ha
talmas az embereknek or§agaban,az kinek akaria annak 
adgia afc.Az.fient Iobis erről mongíaí A népnek büneí- Ié.^ 
ere regnálni hadgía az Vr az Sin mutató feiedelmét*Ma-
futís íg fiol; Az főidnek alnokfagaert megíokafulnak az Uaa. 
íeíedelmek.Azert ha az Amofnak tanítaía ieríntnínczé«^B*3. 
olí gonoz az varosban, kit az Vr nem czelekednek, az 
kegieden feíedelmeketís öadgía haragíaboI,mint ajOfe or 
afhat mongia: Es ü ad gyermek feíedelmeket az népnek £f ' * 
böntetefere. Az Daöíd inti az hitetleneket,hog fiaruokat J5£, • 
fel ne emeüíek, fem nap kelet, fem nap níugat, fem efiak 
felől ninczen az ti fel magaitaIaftok;Mert az Iften bíró, 
efit meg alázza es amaít fel emeli* 
i(» <£Minwú iojiagok\iuamoííiak a^ 

feüdelmekfien, 
F* Elfő az Iftennek felelme, hog attul el tauozzanak a Zxolis. 
mh aj Iften tilt,es igiekezzenek minden eleteket rendel ?Xam-u' 
ní az 5 tőruenie fierínt. Ez mellet az Aniafentegihaznak 
io daikai esfegitői legíenek,az Iftennek tífta igeiét hír-
deteflek, az igaz tanítókat oltalmazzak es taplallíak, 
mint á fient kíraIíok,az Dauíd,Ioflas,EzechÍ3S czeleket-
tgnek,kik az baluaniokat az 5 orfiagokbol ki tífitítottak, 
es az Iílennek igaz tíficeletíc helíere állattak* Az feíedel- ffi!-s*-
toek azért Mennek kepét vífe!ík,hog mindeneknek fe- ÍM»«»<*: 

lette az Iften tífiteffegenek légiének őrízői\Mafodík az 
hőlczeffeg es eíseffeg,raelíben az kíuantatík,hog az feíe-
délmek fok pe!dakrol,es meg lot dolgokról emlékezze 
nek,es ezekből azieíen valóknak rendelefere okosbak 
legtenec,es az íőuendőkről ío móddal gódot vifellíenec 

p g 5 hogy 
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• hogy- az alattok való kőOTeget valami karban es vcSede-

lemben ne élezek* Ez mellet Sukfegefek az ío es e§es tá-
na.cz adok,hog ahol a; feíedelmek meg fogiatkoznak^e-

j, •" péknek íttícteckelifegittcffenck* Mért níncze cg ember 
is, a ki mindent finon magatöl eithetneJHarmadík, az e-
rőíleg^melí nem egieb>hanem az f tűnek alhatatofíaga es-

.- % batori~aga»melHel afijtiztbclt emberek, minden niacíaliat" 
el ieuednek, hogí S magokat es az reátok bízót kofíeget' 
az veíedeiemtül meg olialmazliaffak* Azért az feíedel^ 
mek cl tatzo§ta(Tak>mínd az fclelmcflcget^mind pedig a; 
vakmeroíegefcmellickbol giakorta kőzonfeges eskiual 
kepe való veiedelmek kouetko^nckiNegcdik á mertek-
letclTeg,hog á feíedelmek a; 5 eímeíeket esteiteket toív 
$odafiPal es reSegfegeí meg ne nehezíc jek4Mert ezáltal le 
lietnek alfcolmatofök>miode dolgoknac elyegezeferc; A 
rcSegfeg miat pedí gimínt fok peldak meg mutattak* líer 

;i' telenícggel mg birodalmuk el veftenek* Mert ez min-
,- * - 'dengonoíTígnak kutfeíe, Őtodík az igazmondást bogi 
.V ,... . az: fi befiedekben es ígéretekben 'alhatatofíbk légiének* 

az hazogfagot es tragaríagot e! tauoftafíak,es az fi foga-; 
dalokat meeg karockalís fel ne bonczak* Mert az befed.: 
fcen.vafotókelletefleg,azfeiedelmekneknag ekcfíege*': 
Hatodf fc,az főfuenfegnek vtalafajiogí az feíedelmek ne. 
légiének telhetetlcnék,es Vndok níerefegnek kíuanoi$es 

.- feletteb ne fiomiuhozzak az gazdagíágot* fe rendek ki-: 
// : u$íkercskedcrrc9esvtaIatos..kompolaríagra magokat ne 

i.rh®jí» 'adgíak*merí: á mint az l,Pal mongía,-az-pénznek ktmn** 
íaga mindi gonoflagnac giokercEs az kic meg akarnac •• 
gazdag..uIni9az'6rdognck tori ben es íbc keíertetekbe cf-

Htfrem.3. nec»mcHiek uket az vefiedclembcn.be meritikJSrrol mo 
gii az HíercímafnaU E?e« adom az ő fekfegeket es me

zeié 
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setéket idegeneknek,aiert kícjfnt&l fogna nagyg min-
niaían az föíuenfeget es azniereffegetkíuanniak, mint 
az Sámuelnek fiairól mongía az ím$$ hogy az íofuenfeg 
v a n indultanak>es az keletet el fordítottak* Ezért cíltia l *%^ a * 
.meg azifteni hog az feíedelixiek aíandeknac kíoanoí ne 
legícnek»mint az Mofefnel paranczollia: Aíandekot ne Exsii% 
veg.íiierc az aíandek az iemeíleket meg vakíttia, cs as £«/.* 
igazaknak beiedoket el íordktia* Annak felette az fofL-
ixenfeg teftí es lelki yeSedelntet voníon vtanna,mint í e t ^ t r 
Pa! bizonkeia; Az f őfuennek ki baluaní traadoiiiinczen ^ 
re§e az Iftennek esazChríflufnak orf agában* Heted-
f er kínantatí c>hog ígaíTagot es íteletet tegi enekAz igaí******," 
fagefit motattia, hogy femely valogaraínek&I az igazat 
meg íabadiczaces meg oltalmazzak* Az ítélet pedig ez 
hogy az kik az toruení ellen vet€mk meg bfintefíefc, cs 
az népnek buneuel magokat ne hizlaIlíak*Efic tiítia me^ 
a2 EfaiafnaUlay azoknak â  kik hamis tőrnenieket írnac 
az kíc á hamiiTat az aiandekert meg igazktíac* Az Mo-^*'* l* 
fefnelísaít mongía*hogy atkosot az ki az tfineuenec az 
sroranac es az ozuegínec ígíet el fordkria«E£c parancjol-
Iia azért az feícdelmeknec ; Szemeiteket ne efaierierec0 '*^* 
a-z íceletben»mínt az nagiot az kiczíntís vgy meg halgaf 
facoCiesíenkitezembereckozzfiinefclIíetecmerclAe-
ne az ítelet# 

K^ Szabadéa^FdcdeImelmeí\a^nihannjaío 

hünofok^ié^ ntcg kegielme%m->auagi pengert úl^t 
~~ elbocsátania 

F# Az toroennec i% feíedeíem nem vra, hí nem Solgaía 
csoriz6ie»kel azért magát tartani az Iffetcrueniehejes 
w . •" " " •• " *' ~~"" a y e - .. 
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i vetekre seztig meg í telheti* hol vagiobelie azkegiele; 
nek^Ebbc pedigne^ni kel ncm.az ö haSnar3>mellict bír*.-. 
fagnak neueznek,• hanem az Iften tiiteffegere cs az ko--

*' ' :is.6nfeg€s igaflagnak meg tartafara* Haazert az vetek ha
laira melto az terűének beiede dlcn azfeiedelem á penj -

, < -ert ío lelki címereit el meg nem engedheti az b&nteteft»'. 
•.míntgiakorta aki dííat te teheti el boczattatik,aki ne fi--
• scethet meg ólettetik«Elíó erSfleget vehetünk a feiédel-;-
. nf-éknek ti§£iboI,kifc tartoznak íteletet es ígaíTagot ezek: 

. v>"' '-kednuHa pedig ágonofokát rieih bfintetik az tőruenyi 
ierínt es az tokát né oltalmazzak," á feiedélemnek neuefc 

,,: • -rieip vífelhedk.es az toruentís erőtlené teíík* Mafbdík; 
a? Iftenaztoruenben a£tparanczpllíií Azkivertontr* 
annak vére ki ontaffek* Az parázna fírfíu es a-f 6oníallat-
raeg őletteíTek, Az gono§t kt végied az en népem koz 
zfi!,es ne kooíórüfi raítsu Az Mofesazbaloaniozokat le 
vagattía* Az Iofue az Achant megkoue£teti> es az Ifien: 
haragía le czendeSedik^Harmadik* Sz*Paiís ait bÍzonít-r 
tiaiH* mi eg maft meg íteínok^a; Vrtul nem ítéltetnek*" 
Mikor azért az feíedeímek az bfinre §abadíágot adnak: 

,. . az Iftennek haragíat aj kojőníeges büntetefire fel geriel: 
a tik* Negíedík, Vgyan azon fent Pal így tanití Ha go-: 

noSul czefekedel fely>mert nem heaban vifelí az-fegy-.: 
uert-BoSfu aflo az haragra az gono§ teuonek* :Otod-
i pr. Az írás fantalan heííen tiltia*hog az feíedeímek az 
aíandekert az tőraent el ne fordiczak>hane'm az ígaíTa-' 
gotaz büntetésben ki £oIgaltaflak+Ez fele lagíto gSdtifV: 

Efi.x. félőket mongía az Eíaías az lopok tarfaí nakses a; Danid 
TféU% feddefe f epe íüíkezekreíHa latod.vaía az lopott eggifit, 

fcícz vala vele* es az paráznákkal refed vabu • Ezekből• 
ixicgb íelentetik,Kogy az feíedelera tiffti ellen ezekké-

• • ' . • : • . - - - " d í k 
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dik>mikor azon vet^kercihrtfccnraaiug fecmdírc mzhvf 

éginek meg kegielmez>nnii: pedig meg hintet* 

J\: ^VLintmií ellenuetefe^vadfíakc^cridS 
ellen i 

¥* Az Auguftínus íllícn croffegeket hoz eio í ElfS* 
Mihclc az ember poenítentíat tarond boqzanatban va~ 
gíon az vetek. Azért ha az bfincs ember fogadafc tefen» 
az feíedelem meg kégielme&het+F* Mondám ide feI,hog 
az vétkeknek inertekére kei nesní»es ha tűrhet Ojelegfc-
ges okokért az kegíeletnnek helíc vagío. De ha ít 3Z bil
liós embernek Sabadfag adattatik az fogadás tételért* fő
in eg íena b&oíetetík megícs eckeppe az vetek el arad aj 
emberek k5z5t*Maíödtk« Az Pacnítcntíanak es világon 
vagíon helíc* Azért azbfinofneknieg kel kegielmezní 
hog Pacíiícentiat tarthafíbn* P* Az mit lílen a^ Feiedele-
ix bizot>abban hiuen el iaríon.Azmegteritefre pedig lí 
tennék gondgía vagion* AzkülfőbSntetes nem veil ele 
ít az bön boczanatttanak*Mert noha as ember meg elér
tetik az b5nert?mind aj által ha eleinek fia el nem véshet 
mint az kereítfara feéittetet tolnainak peldaía meg ide 
in Tonabba az teftí hunieteft es az bonnek bocsánatost 
meg ke! valafitaníjmínt aj Dauídnac bfine el vetetik,hog 
Iften eíot ne karhoztaíTek>de aj fok rendbeli bfinteteíek. 
cl ne tauosnak az fi-hazabol*Harmadík* Az feiedelmek-
nek illik az ífcennek Regiefíegetk6uetm\ De azlfte 
íirgalmas aj meg tero bfinófókhozJHat aj feíedelmekn^Ic 
is az'niluan való paráznáknak esgílkoíbknak meg kei 
kegyelmezni* F* Szökfeg kouetni az liternek Attiai ke 
'g!eltnefleget»az meníreaz fi tőrueníebenki íeiecet aka-
irattia engedj De ahol ag tőriieni feníteket cs bfinteteft 
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kiuan>*z fcíedekm nem kcdticzhetiMcrt aj lílenis aj let' 
ki buriteteft az kwhozatöt engedi meg* de azkölío ían-
í argato oílort az embereken tartía* Ha azért Iften megh; 
engedi az lelki bSnteteft* vta es nieltofagi vagyon hoz-
za+De az feíedelem kezeben az toruent atta> hogy ettfil 
erezen.es halgafton* Azért nínezen iabadíagaban, hogy 
az toruent nebesícze atiag k&nniebicze<»Negiedik» Az 
Ohríftnsaraaz parázna afóoniallstnak, kitazFhari&u-

. fokjeleiben yinek>monda; En fera kárhoztatlak tégedet* 
mennie! es többe ne vetkezzek Hat az feíedelmeknec 

• :8#ícm kel az paráznákat bantanioc* F* Meg kel valaitaní á 
• 'Chriftufnac hinatalliat es I feiedelmeknek tifteketiMert 

az Chriftus az Adatul boczattatot* íduózíto es tanító 
volt,es az fi orfiaga nem világi bírodalom,hogi fegíner-
rel bunteíle az gonofokat4 Az tanítokís tartoznak min
den meg tető bőnófőknek azkegíelmet hirdetni az ige 
IboiJDe ez mejlec az féíedelmek elő toruennek es az ígaf 
fagnak ki Solgaltatoi légiének/.. 
Z£: Sokadé a^Fekdekma^ alatta vahkff^ 

' fegnec/éicueles marhaiauali 
P+ Mi kcppen az ío paítor az iuhot nir i,az giapíaual es 
teíeuel éhdc fi magát farkas módra einem níeíí i lg az ío 
feíedelem az toraeni f érint való iőuede.Iemel meg elég" 
§ik?es az §egení kóíTegnek büret le nem von§a*es czon-
tíat megnem ragia>mint az Iften panafoIkbdik.azPro-

,- pbetanal: Az en népemnek feíedelmí Síoo oro£laníok,e$ 
biraí5eftoelífarkafok5kík reggelre nem hadgíak az prao 
dat^azkoíTegnekhiifat es czontiat fel vagdaílíak es meg 
efiikj-Feniegeti az Iften ez fele kegíetleneket es a§£ mon* 
gía %z niuzo fof to f olg^kroíísíMeg látogatom azközo^ 
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fccn vgnIokat,az kik az fi vroknak hazokat meg tólrifc 
ragadomanruaU Mert vg tanít az íras,hogí az veírel eo ««U 
putetet hazbolaz kőuetis kiáltanak^ a z W e k az £ 
rendak kozzul femegetnek. Ezért mongia az Efaiafnaí* 
Iaí az kipracdaig.mert ifmeg meg predaltatoUPelda err* *&** 
azAchabkiralí.kiazNabothnakiőlőíetelfoahUia 11 
Iezabei tanaczara,es az Iften mind az kettőnek veret' ki 
omattiaJWÍIek azért az feiedelmek azj Daftídot.kí az 
Arafna ezunt el nem veií hatalommal, hanem a? mi, '«. 
arra meg fizeti, Anmkokaertazfeiedelemneknem fa! 
bad toruentelen níomorgatni, forteliíal nehezíteni, fotr 
fagban tartaní,meg oiní,auagi marhaíat el venniaVfesel 
ntkoUegneki * 5 

%* éMwel tartozik a%\dfeg a% Feiedd-
meknec t 

F, Eíoíór bSczfiletteí, hogi fi felólők vgi erczenek cs 
őolhanak,míntIfi:ét5l rendeltetet femelíekrőUErrőI mo 
gia a ÍJPaUfikínec tíiteOeggel tartóitok, tifiteíTeget ad- S f '* 
gf átok.AzMofefnelisalt paranczollía; AzIfteneknek *'* 
gonoSt ne mondg,es az népnek feiedelmet ne átkozzad. 
A **Petens feddi üzokat.az kíc az batalmaflagokat Sidaf 
mazzaces az ludas Apoftol afit íría, hog az Michaél Ár 
changial az Sátánnal tufakoduá az Mofefnek tefte felöl 
nem merte fttet iidalommal illetni, hanem afc mondói 
ta:Te Satan feggie meg tégedet az VR.Mafodíbr tartó. 
f,c 5"g^e emel mindé dologba valami Iften paranezo-
latnanak ellene nínczen, Erról mongia á í.pefer eneed 
gtetek minden emberek kőzSt való rendelefnek,auaé l, „„„v 
kjralmak vgmint fellíeb y»Ionak,aoagi.atíf tanotok 
a kik bocsáttattuk az gonof oknak bfintcttfcrc*i az íok 

sials 



, 4 § 0 i ; A Z F B 1..E D....E L-E MSEGB,6-L 
nak tíS{eIetire«Ez enge.de lemnek az §• Pal neg okát §ani-
lallía el6*Elíb*Mertnínc2fciedclcmfeg, hanem czak az 
Iftentulscs-a ki az hatalomnak ellene aíVaz-ifteiirendek-
fenek a.i eUextáMafodik oka az lelki eímeret>meli az ert 
gfdetlenfeggel megíebhetik,és az embert minden dol-

^ gátban-feíelraeiTe tefi^Aj tóniení fierínt való engedelem 
mel pedig az ío lelki eímeret orifitetik, .meií az ébernek 
nag vigafitalafarayagi on. minden niomorufagabamHar--
madíkazharag,meltnem egieb, hanémázlftennekke-
meni bofifiu allafa az engedetleneken* Mert az Iften az &• 
kepebelí embereknek meltoíTagokat meg oIíaíroazza3es 
az engedetleneket' kemény b&nteteíeala veti* mint az 

,e Chore,Dathan, Abiram peldaia meg ielenti,kík az Mo~ 
16 fes esaz Áron ellen tamadanakj'az fold irieg- nítaazfi fia" 

iar*el niele~ufcet,es minden ha-jo&nepéuel' eleűe pokolra 
fiallanak* Megfedi khmert á féiedelefeg az ío czelekedet-
nek tifiteflegere vagíon* az gono.finak pedig réttecefér,ej 
Touabbá az engedelem be foglatmínden terelinek vife-
léfet»es adónak fizetefet»az kőzonfeges tarfaf%nak fiuk-

re es meg maradaíara+Érré mogi.a á fi*PaI í Az kinek 
adotnl tartojtok,adot fizefletek#Harmadfior.tartozik az 
koíTeg koniőrgeíTeljhog az feíedelmefcnec adgíon aj If 
teboIczefegnek,er6íTegnek, es Itteni félelemnek lelket* 
ío tarocz adókat es gondui:fel6ket,egedéliíies,hífi:iolga-
kat*es czendefi birodalmat^ mint fi. Palís taniteit mond 
uamlhtelefc títeket,hog koniorgefek.tegíeneky minden 
Cmberekert>minden tífit-vifelpkert, hog czendefi es be-
kefeges életben íegiűnk>mínden Itteni félelemmel es ttS 
tefleggeL Három okaert paranczollía azfeiedelmekert 
való koní6rgeftiElí6,hog.az Iftenítí ítélet, esaz igaz; tu 
doraaní az ö birodalnaok. slatmeg tarta.(Iek>mint az É&. 

r ""''" ' " íafnaí 
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íaÍEal.vígaftailia. az aníaf eritcgihazat»hb'g aj kíraliok ta-
plaloí3azkíralne. aíSoniok pedig fi nekidaíkalleinek^ 
tÉafodíkaz czeedei elec9hogazkóflegaz&oltalmoka-
fit oektlTegben elheflem Harmadik gifimolcze es haina 
az kozönfeges tifiteflegnek meg tartafa,hog fenkí ío hí
rében neueben az álnokfes g o n o z emberek tfil m e g h n e 
gialaitafFek* • :. • ^ - ... 

AZ HALÁLRÓL, 
X*. éMit kgie^a^ Halai a fant iratban! 
F# Elolor íegzí aztermtfetnek meg romlafat? az bont 
e$az Iftentfil való elidegenedett, melí az-efet vtanmin- tfhtfö 
denekre Adamtnl §armazbt,raint §# Pal tanít ez ígeckeli 
Míkoron meg holtatok volna az bűnben az Chríílas ál
tal meg eleuent te*Ennek azért oroofTaga az Chriftusban ^mai$,% 
adattatot kegíelé kiben mihelt be oltatunk az hitnek ál-
tala,femmi karhozatunc nem lehet,hanem vg mint Ifte* 
fiek iabadosfiaí el&nk, es tartattínk az iouedo díeofeg-
re*. Mafodíor íedzí a bfintfil való meg dabadulaft ennek 
cl Kagiafat es meg vtalafat* Mert as bűnnek meg halni 
ftmrni nem egí eb, hanem az bűnnek nem vralkodní az ^mmf; < 
mi"haIandotefl:finkben,mÍnt^Palmongyaí Azki megh - ^ ' ^ 
hblt,az bfintfil meg ígazittatot9az az>4 ki igaz hitből If-
ttfnheiz" meg tért, %% bűnnek íutalmatul az orok halaltul 
meg menekedett Harmadkor vetetik az halálos veiedel-
itiekert es'niaualiakér$ melííek ah ez világon az hiuefe 
lrettettenek>mint az íeiit Pal raongya, hogi minden nap' p 
"r"" ' * -• ' : } H h * halai*: v * -" 
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. . halaira adattatankJVlafuítís ig tanít,hogi fi gíakqrta hs2 
%€tmt.i* l j l o k | , a n forgocaz aj,olí veSedelmekben,melliekból ha 

lal kőuetkózhetnek,ha Iften né tatriaf totta volna.Negie 
d§er vetetik az í óuendő őrök karhozatert,meUict az hí 
ragnak edeni az Iftének itelő ígaíTaga f érint lelkekben 
f enuednek, es az fel támadás vtan teftekbenis meg erea-
nek+Ez halai azért vagíon az embernek niomorődot aU 
lapaitiaban, az Iften b&ntető haragianak f eiiuedcfeben* 
es az diczőfegből való ki rekefitefeben«Ezzel pedig cjac 
az hitetlenek hatnak meg, kíc az 5 bönőknék folgiat aai 
halalt el ve$ík, hog u bennek az Iftennek emeftő igaflju 
ga az bunerc meg ielenteflecErről mongía a i, Ianos,Ag 

•itinec reie vagíon az elío fel tamadasban,nem leSen refc 
az mafodik halalban.Ócődíőr, íedzí aj leleknec aj teft&l 
«l valafat,meliben az hiuec lelkek niugodalomra, az hí. 
tetleneke gíőtrelemben megien.az teft pedig az Ifténcfc 
befiede férint ifmeg földe lefen* "r 

t\> <^lk?$dao\aivadnal^azjeflihalahail 
£• ElőlJőr Serző es eredendő oka az Satannac hitető aí 
nokfaga,mellíel az embert mind á teítí mind az őrök ha 

- Iáiban be eitette, mint az Bőlczís bízonítfia í Az őrdőg 
í £ 3 n*k »«'g yfcgebót i o t b e a z b f i n c z világra* Ennekoka-
umu 'en a z ChríftuOs vgí tanit, hogy eleitől fogua gylkos, ei 

az bazcígfagmk attia. MafodSor indító érdemlő es közel 
való oka aíb&n,meli aj egei emberi nézetre lalIot,minÉ 

fgnumt. ^ p a í er§0]tf e s jgeckei: Eg ember által ifit be az b&n esi 
vilagra,es az bun által az halaUes ez mindenekre el hatot 
miért hog mínníaían vetkeítenek* Az halainak azért o-
ftarol aj embert bőfcjefegbőlnemitelhettönc,hanécjak 
sj líltennek ígeieből,melí minket egicdul tanit aj cíetről 
JES az embernek romlafaroí, Harraadfovs kulío büntető 

oka. 
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%ka az Iftennec igaz ítelctí,kí aa búnert meg rStia es ha-, i^yuih 
lal ala veti az embert* Mert ahol az írás af t mongía*hogy 
jften az bűnnek nem oka,es nem akaría az bünófnek ha
lalat, vg kel erteni,hog nem Serző oka, es az bünnec ere 
étti ninczen ö t6le.de az mi ncz az íteletre,es az toruen 
ittint való böntetefre,mínden íele halai S tőle lármázik, 
mint igaz birotu!* Vege ennek három vagion< Elfő ncs 
az Iften bef edenek tokelleteflegerctudnia illik,hogí az 
Iften feníegetefe be telliefednek,ki az Ádámnak eSt mó- Cné£ 
dotta vala! Valameli nap eSel az tiltot fának gifimőkze-
fcol halállal kel meg haInod,Ez mondás nem czak az lel- - ^ ^ r 
ki halalt,hanem az teftitís be foglalttá. Mert á mint S, Pal v •-
tanít az bfinnec fplgía az halai, Mafodjk, nczazIften* 
nek ígaíTagara, ki az veíedel emre rendeltetet haragnak 
edenit,aztefti halai altalvíSi az karhozatra,melibéna$& 
bSnőknek fijetefet cl vefiík,mikor teftekbenisfel támad 
nakaz gialazatra.es amaz örőcke valotfiznekeskinnac 
lenuedefere, Harmadic nej az Ifté í rgatmaflaganak meg 
mutatafara az hínékhez, kiknek teftt halálokat atdafra 
fordítottamért az mint f János tanit i Az ki hif en.halalt ««•*• 
nem lat, esaz halaiból életre megien, efit bizonittia az .̂ 
Chríftufis íllíen ígeckel: En vagiok az elet es az fel tama ""»•** 
das, az ki en bennem higen, meeg ha meg halís el* 
K* tSMűtpppen kd magot atkáim emr 

htrm\a%hda\m {{e&temi ^ 
F, Az í.Pal mikor az halaira kegfil diczekedik e«t mo- *.««% 
uáilo vítcíeget viteiketté, futafomat el vegef te, a$ hitet 
meg tartottá, Ahol erre tanir,hogi a? Iftétul ez rótiid elet 
adattatot a; halaira való keffiletre,meli az kereftiem bol 
czéltegnekeggtk fu reíe, It pedig az Satan aj emberekel 

http://t6le.de
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igen alnokhl czelekedik,mert ígíekezík az halainak cm 
lekezetit az ü Sínekből ki &tní,es ezáltal minden gonoS 
fagra vtat.nitni4De.az hiueket illik az alomból fel ferké"-
tenúhogí'minden ficro pillantásban az yrat keién yafíac 
az ü halokra^A kef fiietet pedig tanítafnak ökaert őt do-̂ . 
logban fdglalhaítíuk bev Elíó az hít,méiy ála rekeítétík; 
az meg igasulas.ajlften igeiének fioTgalmatoflaggal vat 
lohalgatafa, tanulaíaes megtartafa, minden igaz Ifteni 
tételéttel egíetemben.Mert az kinek hiti vagion,ez vi
lágot meg giozte,meg vtaita es az fiamkíuetesből az ío-^ 
uendő házban kíuankozfk. Az kinek pedig hiti níncze 
femmi regíuere az halai ellen nem leheu Ebből meg íele 
tetik,ho|czak az valaf tottak" kerülhetnek ío móddal áz 
liaíalra,kíknek ez halai elet es níerefeg.Erről mongíaasS 

Uc.it. Chriftus, az ti agíektokat fel ^Suezzetek, es egő iőuetné 
kok légiének az ti kezetekben, mert az halai ellen, néni 
íotetfeggel, hanem vílagoflaggal kel keSölnú Maíodifc, 
az io lelki efmeretnek igaflaga»es az attiafiui Seretet meí 
bői az híuek indíttatnak errey hogy míg alkölmatofla-

Odaté* gok vagíon,mÍndeneckel íol tegíenek,fokaknak Iiafnaí 
líanak,az anía§entegihaznak Soígallíanak híuataíliok fié 
rinr,es ez világi marhabolís ío fafarok légiének, hogí az 
ítélet napian-azChríílus az ö ío czelekedetek felől bizo 

" fagot tegien az Senteknec es az Angialoknak előtte, Er-
Htrtth«f. r ^ raong{a a z írasvhogy az kíc íot czelekettenek,feí tá

madnak az életre*. AzChríftufisezentbízoníttiaí A k i 
Hehw i% en neuemben eg pohár hideg vizet ad,ei nem ve£tí írt 

talmat.Sz JPalís íg inti az hiueket* Az £ent eletet kőuef-
fetek, meíinekfil fenfcí az Iftét nem latba ttta. Ebből meg 
ieíentetíkjhog az kik raknak írígífeggel, keueüfeggel í 
kegíetiefegel es egieb fele veteck'el az halaira né io mod 

dal 

http://vtat.nitni4De.az
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dal keS&I nek.Harmadik az iozanfag,meli ebben vagio, 
hog aj hiuek aj ü lelkeket meg neterhellíec ez vílagnac 
íeretetiuel es § orgalmatoffagaual, fe pedig tetteket meg 
ne nehezíczek tobzodaffal.reSegfeggel, es ez világi gío 
nioröfeggel.mint az Chríftns paranczollíai Meg oiatok Litutu 
rnagatokat,hogazti§íuetek megneneheziteflectobzo 
daflal es reíegfegge!, es ez világnak gondgíaiuaU Mert 
ez vílag gonoflagban heliheStetőt, Semnek kinanfaga es 
czalardfag,melihez valaki ragaÉkodik, fok kefertetekbé 
efik, es az Iftent&l el Sakad* Mint az gazdagnak peldaia 
meg íelentí, ki ez világnak íauaíual meg reSeg&luen, i«u\t. 
czak hafanak keduet kereft vala, nem gondolkoduan az 
halairól es az iónendő eletróU Mas peldabanis az Chri-
ftuseSt feddi, mikor elő hozza az gazdagnak beSedet í 
Egíel es igyál en Ielkem,fok eftendőre való íoSagid. vanZwf<Ife 
riak.De az Iften aft feleli neki í Bolond ez eyel meg ke-
mniak aj tc1elkedet,es á mellieket kereíki, kíe leSnecí 
Ez ellen az Chriftus ío tanaezot ad,eSt monduan XKerel- mm** 
fetek elofiór az Iftennek orfagat es ennek ígaíTagat, es 
mindenek meg adattatnak tinektek. Mert mafutisvgY 
tanít,hog az embernek femmit nem halnál, ha ez vilá
got meg nieriis es lelkében kart vall* Az kik azért baro -
módra élnek, es hafoknak ínkab §olgalnak,h5nem mint *, 
Iftennek,ez világban bele ?abalnak,es eyel nappal tohp 
daak,auag níughatatlankodnak,fem halaiokra fem elete 
kre gondot nem vife!nek,hanem veSni hattak magokat, 
es etaen immár meg holtának. Negíedik, Az bekefeges 
íenuedes,es az vegtglen való meg maradás, melí be a ke-
reWé ember" minden háborút az hit mellet el t&ruen,aj u , 
pallia futafatul foha addig meg nem Sunik, mígnem az 
cael«íat,«selvcfiazfcítótiatalmat, raeli czak azoK-
. , - * Hh x nak 

0 
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mk adattatik.aa kik vegí glen meg mandnak.Errol mo 

Í T " . dgía az Chríftus; Az bekefeggei való f enuedes által bír-

törés tínektcc Sükfeges.hog a5 ígéretet cl veheffeteoSg 
H*Z lacab-is iSt bizonittía, hogí az életnek koronaiat az vefei 
~ el>azki az kefertetet el fenuedi* Hat a ki az n«omoru% 

miit lüét&t el éakad,a5 halaira nem keíulhet 10 móddal, 
mint az Chriítns ielenü * Az ki életit meg,on» el vektf 

***+ fik meg viga§taltatnak.Ő£6dík kei&let az nfca fiubot va-
V Lk6ni6r|eS,míntazChriftusíntíaztanituanjok«az« 

Ti rí ^l^nacel6tte íK6ni6r6gíetek,h0§kefertedbe^ 
/ / <4 íatoc. Azért azkereitien embernek halakat kel adni az 

• elvStioke^memeketlílenfibenneelkejde^selmel. 
•» let kérni kel,hogy az hitben meg ero ficzen minden ke 

fértetek ellen m!g tarczon,az halainak ideien batortczo 
cs víga§tallíon,bodog es czendeí kimulaft "*g"»*esas 

: eletrebevígíem Példánk erre azChnftus.ki halálának 
• í ^ ' el6tte,mindfimagaert,míndegiebhiuekertkon,eorgot 

" tnellietaz SJftuanis k5uetet,míkor az halalnac közepet 
/ te imatkozuan, az fi lelket az Vr Iefuínac kezeben aian-

liT '» íT>Uotta,esaz vtanaz Vrbanelalutí . _ .__. _• 

(iV ''Oc((jjI^ £Jvlint khmhtm\u magát tstgiétr 
fr 'iti<iY^' ktazbaUlban'üiga%tabrii 
[</'*' R Sohol az halai ellen ortíoflag nem találtatik, hanem 

O »/? / czak az Iftennek ígeieben,melliet az hiuek vg meg eroí 
7 '1 ^ ' fitetnek,hog még az halalbanísdiczekednek es orülnec, 

1 - *&%e.f. m i n t a g+p»i kíuankozik kí mulni,es az vrral eggifit Ien-
nűElfő vigafitalaí azért aj Iftennec vegezefckí a; 5 itcle 
cl Serínt aí t akMía,hog mindenek az tefti halalt meg ko. 
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ftbHÍa&,mínt f <PaI tanít ez ígeckelíEl rendeltetet, hogy HfM? 
mindenek ecczer meg hallianak, Az hiuek azért ebben-
is hafonlitatnac az & feíeknek abrazattíahoz,kí az kereS c 
nek es halainak általa mentbe az fi Attíanac diczofcge-
ben, Hog pedig az Enoch es ajllííes meg nem holtának, 
az ítélet mpíáís foka talaltatriakeleüen&ezek kiualtkep-
pé vaío peldak,es az kózónfeges regulát fel nem botiak, 
mclíbé termeíetec §erínt míhdenec * halai aia vetetenec 
Mint azért egieb dolgokbanís frükfeg ajífté akaratiamé 
ío keduebol égednUg á halalbáis mikor ajor alIo hcliroi 
az níugodalomra be iolít* Mafodik, az bfin czelekedetí-
nek felben fiakaf tafa,mert á mint iPal tanít,az híuekís a| j ^ ^ 
fi tagiokban íeuő torueni miat,fokat akarattíok ellen qe 
Iekednek,es 35 finon teftektSi fok keferüfegcket Senued-
nek, honnét fel kiált ezt monddaniOH en íegent emberi 
kíczoda iabadit meg engemet es halálos teliből r Az ha
lainak pedig f & hágna az htuekbcn.hogí ez által az bun u 
belolok ki egeteíTek,aj mi aj ördöge megemeSteflek,es 
az Iftene helíen maradgíon* Harmadik az fok Kl«Jto-
morufagokhak.es c5 vüagi kenoknak meg, Sunefe- Merc 
íí az hiuek az Hralomnak vólgíeben laknak, es az tuzeic 
kozbt íarnak,lelkeket markokban hordozzak,es az KC-
gíetlenek iába ala vettetenek,ne elnek,íot naponket n«-
mk,es giakorta aleg ohattíafc magokat, hogy az MoDai . 
eeí fit meeg Sfiletefek napiatís meg ne atkozzak,Mind ez . 
ekbol es ez világra kőaetkSzendó vef edelmekbol azlí */«*&?. 
í.en az 5 hiueít az halainak általa ki ragadgía,ErroJ mon-
gii az f JanosiBodogok akik az vrban meg halnak>mol. ^ ^ 
Untul fbgua",*« t mongia a lelek.hog meg niugodgianaK 
az & munkaioktfiUMert ezzel törli ei 1; Iften *i ouemek ^ 
femekről *z koru'hulfcttft* Annakokaert mikor a3 hiuec 

H h 4 c Z 
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•; l ez világból* -.mim egy eget hajból ki feladhatnak.?- nagy* 

níereíTeget veinek* Negtedikaz Ifientfil adattatot lelki 
aíandekok az hit,az rcmcnfcg,es az ioIclki.cfmcrct,meI. 
líekbenaz bioekez világoneltekben eppültene$,'esaz 
Iften oríagaban az fel labokat be tottek,kikbtn az Iften 
az mi ibt cl kezdetsz u ígereti f érint-véghez vt$i>az ha 
latban vélek vagíon,és az ó leikenek eres énei ükét biitat 
• tíiiCjak ezeknec lehet azért lelki orqmok^aj kí niölafra 
akik io kerülettel mennek az tefti hatálra*Otődik vigaf* 
tálas az híueknek azhalalvtaleuoíoallapattiofc.kikmi 

tXkrinth beit az teftboikí mulnak,bttanajChriftuíTaleggífiiIcf-
' ' ^ • xiek?esezfoldí romlandófatorlielíetj 6rocké való hazat 

* mernek aj egekben,ErroI mongia a §4Paíjhog o magara 
'íJjstyfru n C z u c . iób volna meg hilnwhonne mint az teftbe élni, es 

vgtanítjhog nekí mind elteben mínt halálában azCbri-
ftusniere[Teg,melliet mafuttisillieigeckeLeroíliti Vagt 
clunk.vagi hatónk az Vre vagiunkJFía azért az íaralom 
bbl oromresa femkíuetesbol orfagonkban5a fatorbol ha 
ztmkban megíönc,femmít ne bankogmnk,hanem. orom 
mel variak az halalt*kí noha i bűnnek fölgia, mind az af 
tal l Chriftus aldafonkra fordittia>hog aj életre való mc-. 
fietelonknek»vg mint kapuíá legíens es Imi magabl me 
regioruofTagga valtojíc* mert á Chriftus á bűnnek falak 

o£t.i% íat es karhofitato ereiét el rontotti»mínt az Ofeafiial mórt 
gíaí O halai en teneked halálod lefek* Hatodik az At-
tíaknak?á Prophetaknak es egíeb I enteknec peldaia»kik 
mikor halálok oraíará ifitottanak>ez világból nag öröm
mel multának kítMí nt az AbrahamroIsltaacrol es lacob 
rol íría az .Mo(es»Ha -azért iliien drága edentek az halait 
cl nem kerülhettem nem í Ilík,hog míísaz halaltulPogao 
módra rettegifinktHctedikfAtcSnek ífiüenda fdumir 
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daáies életre, .való meg vtuiafi*Merc miképpen as Í*nto 
ctaber nem yal karc benne,, mikor azmagot az föleiben s' G*TA* 
vetí;Igiaz .hiueknekísf ha'&nofcrá. esídaőíTegekre vagro* 
niíkor az főidben tecetnekramaz diczofeges'.fel tamadsíl 
nac remenfege aUt>mint £Pal vígaStallía az hírteket illíg 
'igeckeli-Ha hí$g&k,hog iChríftus fel támadót az holtak '^Tií^ *• 
kozz5l:igi az Iftenís akik ü benne eí aluttanak3ü vele eg 
gifit azokat elo hozza»Erre nezueís azért nagy nierefeg 
az hkieknek az hahl,mtert bogi az halandó es romlandó 
teftetleteuen,halhatatla teftet veinek feí>es ollíanok !e§ 
nek az Iftennek orffagaban»mint az Angialok* Szokfeg 
fiat izkereStíen embernek ezekről elmélkedni, bog az 
halainak lomom emlékezeti meg ne haborícza fiket* 
fianem ínkab víg3Ítaliía,es minden keíertetek tllm bá
tor ícza* 
Ij^ Vagont a^ember halaknak^ a* Iftentül 

cl rendeketet ideiéi' 
. Ff Az Iften gondutfelefe minden törtenetet ki rekef u 

Eíinekokaert az írás vg tanít? hogí az Iften az ember gfi-
léteiének* elete hoífiabítaíanak es halálának bízonbs o-
'tát I abot, melí mikor el telík,az ember íemí móddal to~ 
tíab nem halaithattia, mint ez kouetkozendő írafockaí 

• megbizoníttatíki Elfő* Az fjobnal íllíen ígek találtat- ;g -. 
naksAz embernek napíaí rőuídeksaz fi holnapinak fáma Ö '14° 
•te nálad vagíon,hatart vettötel nekí,?raeílíet által ne hag 
hiti. It azért nem czak az embernek Jhalandofagarol fol» 
hanektualtkeppe á halalnac bí^oníos ídeíero!sraelí az e-
• bértil el titkoltatot,es cjak az Iftenek vegezefeben reí- -: 

"tetet eLSenki azertsfem az ember teftenek alíafabol/eni... 
• a- czíllagoknak forgafabol az éber haMarwffc oraíat meg 
• j^-'-'v' • ~ H h s " nem 



nem tudhattía>honnet mceg az halalnac íclenfegiís gyt? 
k o m meg czalliac az embernek íteletít*Mafodik az Ifté 
gonduifekfebQlis erős bízonfag vetetik* Mert az írás af t 

2i4tt.i* íelenti,hog az Iftenlepefönket, iarafunkat,es haíunkis 
lat rneg fiamlalta,(6t meeg az veréb fem eshetik aj földre 
az fi akarattíaneköU Hat az ember ínkab né halhat meg 

. tprtenetbőUzIftenvegezefe ellen* Mert fi benne el&nk 
.̂ •Sf«.v. mozgunk es vaginnkmínt az Mofefís mongia;Őaz te e-

leted es az te napidnak hoSabítoía* Harmadik vetetik az 
Deutti Chriftufnakpeldaíabol esallapattíabol,kibenfemmini 

efet tortenetből,hanem aj Iftennek végezet tamczabol, 
mintazProphetak megíouendoltek volt* Erről azért 

aaT' a £ t m o n S í a * *Xuk*cz,hog az Iftennek el rendeltetet ía 
c 0-* mczabol adattatot az halaira, az Pilátus es az Heródes 

af t czeíekőttek az mit Iften fi felőle végezet volt. Az §4 
ló**.?. lanofis ait íría,hog az Sídok igiekőS tek fitet meg fogni, 

de kezeket rea nem vethetek, miért hogi nem ifit vala el 
hittat. zz." o n i a ' m e r t á raint á Chriftus hafonlatoffag §erínt ta-

rsít,az napnak tizenkét oraía vagion,meIí mikor el teliíÉ 
vege leSemígí az ember elednek hatara vagíon meíí mi. 
kor el k őzelít,aj halai veget vet az eleiben* Ezokaert mi 

f««.TÍ ? o r *ez h a l a I r* kef i« I ' így kóniőrogí Atíam el ibt az ora, 
diczoícs meg az te fiadat* A. mint azért az főnek halálá
nak bízonios ídeíe voIt,íg az tagokrolis azont kel erte-

3.r;».4. ni, NegíedíMJPalis 5 maga felől aft íeIenti,hog ftfta-
fet el vegeSte,es aj fi meg oflafanac ideié ielen vágó mel 
líel arra akar tanítani, hogí az Iften saz ember hiuatallia-
mk es életinek határt vetety mellien foha által nem me-

%.fet.i. h5ü'Mint az É*Peterís tanít ez ígeckel i Tudom hogy ro 
nidídőn IeteSem ez Sátort, míntazVrlefus énnekem 
meg identette. Az Mofes halálának ídeie mikor el ifié. 

'" voln* 
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VoIna»*z Iften ícljolktmúz begyre esparáncstoía neki* 
hog meg halna* Otodik az Mofes töruemeben Iften aíc 
liadgía?hog az ki f anf andcckal embert ől»meg oleteíTek 
az ki pedig nem őlalfcodöt ember vtan,hanem Iften atta %f^ftw] 
kezében es akaottía ellen meg ölte, az felének rendelt 
..volt oltalomra vaío helt*EbbőI meg í eIéntetik,hogi' meg 
az meli halai történetből efíkís* az Iften vegezefeboí le-

. í emmínt az Achab peidaía meg mutattia, kinek az Mi-
theas meg mogiashog az hadból haza nem ífine meli re» • 
is telik,mert eg vmz el Iouí az nilat íerenczere es az A 
chabot talalüa+E; halai embernek ítéletire nezue,kí ifibe 
dbt nem tudjtortenetnek lauatifc>de az Iften titkos tana-
naczabol igazgatta afnilat, hog az fi vegezefe az Achab 
nak halakban be tellíefednekj-iatodík az Boleznek roo *r 
dafaís th eroffícú Az Iften az embert az földből terem- ' * ^ 

. tette,es iímet földe te§í?az fi elednek ídöt íabot*Mafutís 
, íg §ol;Mindennek fido rendeltecet az ektre^Az Mofefís Vfite* 
erroí bízonfagot teien illienigeckeli Megfordítod az 

, embert az romlafra es cfit mondod/Terietek yífia embe
reknek fiaí,az az,Hal!íatok meg,es változzatok főlde,aj 
melíbol lőttetek volt* Eít pedig ébernek érteni ige §uk» 
•feges,es mgkunníebfegere vagíoo?míkor todgía, hogy 
elete es halalala az Iftennek rendelefet&I ígazgattatík* 

F^ ^Mim mongia hat ap(Bolcs(t Hitetlenül?a/*r*< * 
mc^lekdgielhogy megnehafya^temm 

• napodon i 
R Erre némeílíek af t feleIik»hog az Iften ez fele íníeí 
íel czak akaría az embert ferkenteni?es mind az által ide 
íe elpt kí nem veSi\De aj Iftenek ne kel a§t tcflaidonítani " 
hog habán feíjíegetneíei af t meg nem cselekedne* Eb* 



ben azért nem Iol az halál határának meg valtozafarof* 
hanem az embernek ítéletiről* es az termei étnek -foliafa 
roI>meÍyre.nezue az gonozteuő emberek touab elhec-
tenek volna? de. az gonoíTaggal eleteket megrouxditet 
tek?iíem az Iften tanaczara nezuejianemaz ember í tele 

S/tai- ti es az életnek foliafa Serint+ AzBzechias halalarolis ez 
ent kel erteni> ki az fi. halálának oraiat előb vítte3atiagy 
meg hoSSabísotta? nem az iften tanaczanak el változnia 
•ra:nézae,hané..az k&Ifő okokra* az betegfegnek nehefíe~ 
gere es az embernek ítéletire nezue*Mert noha elete fe
lől az' ébereknek ítéleti f érintenem, volt rémeníeg> mind 
az által az Mennek titkos tanacza. f érint halálának oraía 
tízenőt eftedőuel volt touab* es mikor erre fotót az elet 
xiek hatarat kfillíeb nem vethette+Haíbnlatoskeppen £ol 

^ • az i* Pal EpaphroditufroI,ki az halalho| közei voltadé a} 
Iften raita kőniőrfih Nem az Iften ítéletire es halálának 
oraiara nezue volt kőztl?hanem az Pálnak ítéletire?es aj 
betegfegnek neheflegere nezue* Ennek azért helíen kel 
maradni>hogi az ember az Iftentul rendeltetet orat* km 
elöl nem vehetí,fem által nem haghattia* 

!(* HaIjlenredeltea%hala!nac nemeia%hűn 
re I^ert meg hal mm I\e%ermes a^gilhjocmtnt 

.. hetiké magokat a^Iften. njege^efeueB 
P« IoIIehet" minden halainak neme* akar mely íf Io-
nitt legyen-ís,az-Iftentfil rendeltetik, es az ember, aít el 
nem kerülheti* mind az altalazb&ntmegkelvaíaStani 
az bfinteteftfif, mert Iften az bfinre nem kef erít, de ht<* 
oan'az bfi.nt melíre az ember menendő^ígaj itclttí S érint 
as bfinteteft el vegezt>smikor'az bűnnek merteke el te 
i íc,« emberre boczvtt a i Miképpen ^sert az törumí el 



rendette^hog az ki vert ont> vére ki .ontaflek,de azért es 
zel az kőüeckőzendo bfinnek nem oka>íotinkab tíltoíaí 
Így az Iftenis- az halainak nemei: es ideiét; el vegeizíV de' 
miM az által erre n-eztie az bfinnek nem oka," Touabba^ , •'', 
. az gonoz cetta emberekfaz prxdalo c es az g ylkoíbfcna^** ** 
Halílen haragíarafc oíiojri es. el boczattatnae az ember 5* 
lefre 9min4az altafimíert|hog Iftennel nem egf tanaczon 
íaraak^hanem az..5 kegíetk-nfegeket aúág hainokat kert" 
ílk egiebeknek ha[aIokboI>ezokaert magokat meg nenr 
menthetikffötökfe azon vetekértmegrontatnak, Mint 
az'Prophetaknal: ÁzIftenfeltaraaÉttíaazellenfegetaz £ ^ ^ 
poitítafra es az oldőfcfefre* De ífmeg fiket feniegetí az**'4^ 
hiuek ellen- való kegi étlenfegen* Mert miképpen az At 
tia az veiiot melísel fiat meg verte?, eííoráeli es az tűzre 
vetíí így az hítetlenekis:> azIftcntfit meg bSntetnek, á ki 
fi mkí hatalmat adót volt egiebeknek rontafara* -Eh pe« 
díglften meltanx;élekedi>irae; három okokert*Elofor< 
Mert az kegíetíenfeg es az bfin fi magoktól vagíon,noha 
Iften a§? fordittia az hiueknek fania-rgatafara* Maíod§or 
mert az ígíekezetískólómhoz? líte az híueket férelme 
boí epp&ietekre veri5azkegí etleneket gifilőlíegbol az fi 
télhetetlenfegekert qlu Harmadfon Mert az böntetef-
nek határát es modgíat el hadgiacktert lílen fiket meg'í . 
teljes el karhoztattia>mint az Efaíafnal mongía j lay 1 ki Efi>n*> 
prxdalf i mert ífmeg meg pradaltob 

Az dög halairól* 
/Q' <éMkzpda'a^Doghalali 
F* Sok embereknek hertden le omíafok,pokol vsrrmí 

rfgJT 
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r íg ..afiag cgícEfck betegíeg mí<t,tneií az bwiauXÚt í gaj 
• keleti £erint;;boc2sattatik'azokn() akícíllíc 'halzlnac he-' 
mere redéItettenek'«E£c- *j deakoc Peftíínec hííac*míere; 

' ^ bog az embert hertelen-megcmef ti« Az Sidok pedig ne 
•-•«••• • .. i§ezíkDebernekfazazsK^ 

det ne láttatik tananijhanem egianntai embereket*miU 
kor feramí íele nín?zeo, hanem czak míg az befedet fa
lókból ki eref tíMfcet meg őIí;Ez azeit Mennek puf tu 
10 es keferóes oftoraf raellíel mint egí eghő tfizel az em* 
bért emef ti es fel indult haragíat ielcnti# • 

F* Előior az döghalálnak kfilío okarol aft kel érteni* 
bog fefu történetből nem tamad>hanem az Iftenncc íte-

. - lő- igaflagabol boczattatik* amint az Moleíhel es az" Pro-
BémmM* phctaknal'fok helíen feoíegetí az engedetlen népet fegi 

tíerrel es dog halallalJEz meg ielentettk az Daüíd példa* 
a» Am.H» íabolís3ki mikor az néppel egietemben Men haragíat fet 

geriéf tette \volna az három oftor kozzöl* az dog halaié 
Valaf ta*es harmad napig aj S népe kozzSl hetuen ezerén 
halának meg* hz halainak trtátú azért nem az eghtfil 
firm az czíllagoktul yagíon* hanem az Mennek bonteta 
f gafl&gatöl f armazikjif t f ftkfeg érteni enekokaert, hog 
áz'.niaualíaban Iftent engef tellífik? kinek kezeben az of-

.. * :• ', tones'miheít akaria le fallithattía 4 dog hatalt.Maíbdfíot 
erdemí6 es indító oka kozőnfeges keppe azMert torue-
nienek által hagafa, az elfő es az mafodík tábla ellen vslo 

. tttttus es vraíkodo bűnök, az balaaní lmadasf aj igenek 
me^vtalafa>aztcfl:íbatoríag,azirigí(eg9 czalardfag, gíl-
konTagfreSegfeg^kegíetleníeg,parazna&giaz igaz tőréé
nek el forditafa,az aruaknak,es őzuegieknek be níelefe» 
az keuclifeg, es minden rendeknek tíf tefcbol való ki har 



. %z: 0 5 , e H i t A l%Ő€«/- +f$' 
gifif • mint/az Mdcfiicl mofigíai - Ha az en patanczola-
tirabf nem iarf»dög fialtlMtégedet meg emeftelek^míg ***•*? ! 

nem ki páftialak ez főidről A Sainuclls alt telteti* bogi 
az' Iehouanak.haragiafd génedet volt az nepre az bfin-* . • 
crttCS ezokaert indította az Danid f inét az Saihlaltatafra "" 
mellben mind az attal uís vetkezet* cs magában vg mint 
fel fdalkodottcs ezzel vonta az dog halait a*z nepre*Har. 
midíor kSlfő eíkoze lehet* vag a; eghnek meg doglelte 
tefcvagy az emberben lecío nedueflegeknek rotbadafa^ 
meiíbói mind az altatok ierínt halai nem kouetkozík^ 
miért hog czak egied&l az Iften bíría az eletet es az hú 
lalttEz mellet az Sámuel emlékezik aj puftíto Angíalro-
Iís»kí Iftennek Éolgaía volt az dog halalnac boqatafabS* 
mert ezís toaab nem mehetet, hanem az tiienníere Iften 
boczatu>es az vtan parancsolt neki, hog kezet be von-

(na«Me!fbolmegteIentetik9hogyaz Iften az dog halaira 
bízontos iemelíeketíudőt es határt rendelt* mellien által 
ne mchetJNegiedf er az dog halainak veget megkel Ya« 
laftaní az imttkhtn es az hitetlenekben* Mert az harag 
nak edeníbe büntetés es ve£edelem,es az § gonoj eletek 
nek füftalauuAz hiuekre pedig az Iften.boczattia í Elo-' 
ior,hog uket az bfinboí fel feikencze^es aj életnek íobi 
taíara ínczesez világot vélek meg vtaltafla,es az igirt o-
rokfeget kiuantaíTa#Maíodíor,hog uket kooetkozendS 
nagiob veSedelemtuI meg oltalmazza? es az fi agías ha« . , 
sokban czendeííeggel niugofla az Fel tamadafig-

%4 ' SÍ mehete ember a% dög halai elot l 
P* Erről fok kűlombozo értelmek vadnak meeg aj bol* 
ezek kozotís^Elfo és írás Scrínt való htln ezjiog az cm 
ber az Ifteniül rendeltetet halait el nem kerülheti* esaz • 
dogotis el nem uuo§tathattia»ha az Iften ait tlm vegei re* 
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felőle? mint az koiietfc-ózendö bízofagockal meg croffit--
cet{c»..EiBf Assember az halainak neme elpt»melire Ifte-

.;, *• i & i . v a l a ^ 
Sfoi i& t^í^^^ki^fegiiitfrerenddretét fegiderre mehnicn^ki' ' 

m* ^ dogbzMmmtunkn dog' h alalr a* Mert az d 6g halalis' ne 
tpíiideiineccgíarSt-arthatihancm az kire czafc Iftetfil bo-
. <;za<:ta£ik*£bbőlis ajert meg ítlentetik,hog aj dog oli ha' 
lainac neme»iíiellf et ember fataíauál el nem tanof tathat<' 
De e,rre aSt feleIik»hogi az fegiuertis ember el né ker 51' ., 
%íi:halften arra rendelteidé mind az által fókíeg előtte"" ff 

'el futni* Az doghafalrolis azért hafonlatoskeppen ítél-
neci Mt kel errefeleliii>h^g az kettő;kŐ2ot kulőmbfeg; 

V2gion,mert az fegíuérncc el fauo£tataíarol példa es pa-
ffnczoíat vagion>de az dog halai etot való futafrol nín-, 

TfiLfu c5£n*mint-ide:ala botiebben mégmagiarazzuk+Mafodid 
-a?iJDauíd vgtanit>hog aki az Vrnac reitekeben lakik; 
es.az mindenhatoriac arnjekabanniugiie^nem fel aj eyé 
ltrettegeftfil,az ny!tul>az meli nappal ropü!* az dog ba» 
laltul,meli az fetetfegben íar5es az dogtel aj meíí dellíeft 
pirftft,melliel aft íelentíjhog az dog halai ellen ffi orüof 
hgz as Vrnak oltalmában való bizodalom* raeiíben a2 
kereicíen ember fi magát lilére bízjaies tfile ío neuen ve 
Ihmtnd az eletet mind az haIa!ttEbbőÍ azért azí5 íeíente 
tíksfiog az kik a? halai élőt budofnak* gíenge hitec va? • 
gíon^es tőkelfeteíTen nem merik magokat Iften gondol 

Tjéiim feiefere bízni*Harniadik vgian ezen Dauid *íg §0! az Ifi 
tennec íelen leíeroí.es az hiuekre való gogduifeleíerol i 
Rz en filefemre es fel kelefemreiamot tartaé;Hoúamert 
iiíek az te lelked ttot es az te brezad elöl hona fuflacha' 
fel megíek az egfiekben ot vag^es ha az fold aía terítem 
nz en. agíamat,üne te ot vag* Ha az tenger fenekén iakö*. 
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©ttts az te kezed meg fog engemet* Ebben aze« nlíüan 
tanít) hogiasember valami halainak nemere rendelte-
tch el"nem futhat előtte* Negiedik;. A 6* Daüidnak pel* 
daíaís ezent eroüGtt>ki az dog halai elot el nem f utot> de 
faa Iften ellenfeget bocsátót volna rea>mínt i Propheta-
tul meg izeni9latuan az veiedelmeti kime ellene nem ál 
hatna*?! fotót volna.Jllik azért az Dauidot ebben kou.et-
ní»es az ittennefc kezet bekeuel f cnuedni*Az töb §mtz~ • 
ktolts pedig ne oloaíTak^hog foha az dog halai elot futa 
carak volna+ötodik erofleg az Experientía*Mert ítmhn 
kel latiuk* hogi fokán az kik az meg dőgleketek kot-
ní fit forgoduak,fu gíengek e$ erotclenekís meg ne hal-
nak.>tniert bog halatoknak ídeíeeí nem ifit? es addig az 
d 6g fiket meg nem ölheti Nemelliek pedig kerötuen aj 
embereknek taríafagokat? czakkiczinfakadék maít-is 
tneegha er6íTekis>hiíteIen meghalnak* Ebből meg íele- -
tetícihog az dog halai addígfekínek nem arthat^mf g ne 
az életnek hatara el közelget,Mert á kiket Iften arra re-
delt*ha az földnek vtolfo vegére futnakts, el ne kerülte i 
dog haUl&akiknec ptáígídeiec íouab .halaitatot.a dog 
fiah&aafc ko^epptteísmeg'tartatnak^melíboík6ni.fi meg 
erteni, bogi -az dog halak Ifte igazgattiai es az kire nem 
fcoczattia'áŐt el kerfilrSzínte azkeppen mint az vereke
dő Angyal Aegyptusbaruaz ífrael fiait nem banttíajia-
nem czak az Aegyprusbelieknek elfő Sölotteket, az kík 
oek meg ölesekre IftentfilboczattatotvabuHatodik ez-
fele futás az attia'fíut Seretetnrkís ellene vágyom Mert 
az becegfegbenleuokjkik fegiífrgnckul igen ffikolkod-
eek^elhagiattitoak es^íakorta el fem temettetnek, mell 
eigí kegietlenfeg.es az í.ftert haragíanak gerieftefe*.. 

$* «5VAM a^ mafodik ellenkedő trtd m i 
TS- ' F«.Aa. 

http://k6ni.fi
http://etlenfeg.es
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F*" hz oruosDonorok paranczolliak, hog azdogclSt 
emberei mennien,esígtanitanak:Ez háromige»haaiar, 
mtí&tt ke(5n»tobbet haSnai es inkab fegtthet az dog ha« 
íal eUen-ihog nem mint fiarom fakót pattkac* melíbé a£t 
akariac iclcnteni,hog ember az dog d ó t hamar el men* 
níen»mihdt annak valami íelenfeget aranza>az vtaamef 
it mcnnicn,hogy az.dogodaoe erhefijen,es kefon íuíon 
fcaxa-?míkor az dog meg ífiník. Ezeknek értelmeket k6 
pecík fokán az írás tudok kozz5!is,kik zíí allattiak, hog 
az ember u maginak es-bazanepenek gílkoía le£en,ha az. 
d o g halai élőt el nem megíen,fót annak felette Iftenewi 
kefertííhog az ffabadulafnak ef kózeuelnem akar e!ni«E> 
loffor ezzel cróífítik»hogí azdlcnfeges-ehfeg.etótebet 
iiek f fikfeg el menní,a$b&dos es ego hajból ki kel futi% 
cs-nem kel afit mondani,hogy azt&z.kozoí-ís Iften meg 
tarthattfa?es ezokaert el nem kel futníJEbból af c hozzak 
kt\hog aj dog halai clottís hafonlatoskeppen elkel mexu 
ni* Ez okoskodafra meg ívelhetünk az D.auidnac mon~ 
dafabo!: lob^enneké.azlftekezeben.eíneihogí nem-mfnt 
az embereknek kezebeo>eckeppen azért a j.'íflénecofto, 
ra kétfelé leien: Eggík az emberek es egíeb kfilfo elkö
t ö k altal^ es eíót mikor Iílen módot mutat el kel futní9i 
mellben az kercitíen ember nem Iften el6tffit» hanéaz: 
gonoz eékozőket ígíekezíc el tauoStatni, az menníre IC 
tentfif engettecífc. Ez fele-eákoznek meg vralafa Iftenec 
keíertefe,melíről parancsolat es-petds tala!tarik»mínra2. 

.Iacob azehfeg-- elot Aegyptusban megiVtv Az.Illitsaz;. 
lezabelnekfeníegetefe elüt el Eut,i.Chríftíís.Heródes fii 
dozefe élőt Aegyptusban vicétek. Szent Palís az kofar.-
bixvle erofikodek az'kS falról* es íg meg menekedek,h5 
eftaaChriftus az unítuanioXuaKis hadgta»hogi mikor 
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eg varosból ki űzetnek 5 másban fulTanak* Malik offcsr I-
m keze altat es vg mint látható eikozndkűí lef en>naínt 
az dog halai, melibenaz ember Iftennek kezében efík, 
es ezokaert az czapas elot éber el nem mehet. Peldanac 
okaert,mikor az atia.az fiat aias által ákaria verni, auagy 
íeitení, el futhat előtte, de mikor az atiaS maga akaria 
meg faniargatni, ha ki fut előtte inkab haragra indint* 
az atriat: lg'aj fegíuer elót elkel menn5-nk,hogy embe
reknek kéjekben ne eííünk,kik nem tudnak raitunkko 
niőrfilnú De mikor Iften az dog halállal ver,el né mehe 
rönftföt inkab az fi kezeben kel efnunk, azkikónióru-
15 Iften es meg bánnia a2 gonozt. Mafodf or cltis Forgat 
tíak,az Iften meg paranczolta volt, hogy az Leprás em
bert az varosból ki rekedtének. Annak felette ifikfeg az; 
franezus es rühes embertől magunkat onunchogt reanc 
ne ragadgion,hat az dogos emberies éghet el kel tauof 
tatní, hog meg ne dőglelteflunk J t alt kellene meg bizo 
nítani, hogy az dog halai ollían ragadó legyen mint as 
Lepra, Mert ez nilaan vagton,nog az Lepra esaz Fran-
czu,az íllecesból el ragad,de eítís megkefertifik.hogi az 
dog nem ragad mindenekre egíarant,mert akik aa dőgo 
fők korni&l forgódnak es fiket tem«ík,fokan meg né do 
glettetnek.hanem czac nemeUiec»az kikre Iften rendel. 
te*akic pedig tauol kerfilic « meSSe futna^gyakorta^aj 
nwríg auag egíeb niaualia míac meg halnak,mert az dog 
halainac oka,nem az kölfő eghben, hanem az embernek 
íefteben vagíon,mellíet mikor Iften meg indúvottan ha
lai kouetkőzíc belőle. A kíc azért illien értelemben va& 
Xíak,a.z íent írásból nera hozhatnak oli bizonfagot,mel f 
hez kothetnók hitünket* 

l\s f^Vldlik a% harmadik cfickm i 
1 Ii % P* 
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p Ez fect rendbeliek kíuul találtatnak olí balezek,kik 
ez kcrdeíröl femmít nem mernek végezni, hanem mind 
ketfeiehailandok, es embernek fcibadíagabart vetik, h* 
ei akar azd6g halai elot menní,auag meg raaradni,azo-
knak azért az kik hitekben erőtlenek* es nem merik ma 
sokat biznt az dog halaiban, íabadfagot adnak az futaf-
ra.üy okalat,hogy azokat ne kárhoztattak, az kik meg 
maradnak/ es az fi eleteknek ho§Sabitafat ne tntaidoni-
czak az futaínak* Azokat pedig az kik megmaradnak ií 
mes arraintik,hogSki^amaz erőtleneket kik el futót-
tanScne iídalmazzachaneminkab aj figienge hitekért 
esmegmaradafokertk6ni6rSgienek. Ez érteleminr.rt 
ifit bethogy azembereknek velekedefek kozot netut-
tanakmelifelehailanf,. 
ÍL éMiwl k(laKdog balalt dutyit 
R Kz emberek foklftentelen móddal igiekejnefc a d$ 
eot el tauogtatnwNemelliek terieckel, nemelliek föftöle 
i l es aj erdoknec egeteíeuel,nemellíec varaslaflai.nemer 
Kek pedig botondnl afit vélik, hog az kín ei&éőr kejdet 
tet az dog^aj földből ki affáces aj aka&o fa ala vonníac, 
neraellíec hazokbol es varofokbol kirekeStik azokat a-
kik azdőgleltetes helíen laknak auagiarnak hog ezek 
tfil aj dog reaíok neragadgíon,nemelliek pedíg,mint aj: 
poganiok, az holt oktalan allatokat vonSakaz vezakra, 
es híízokeleí&en,hogaz dogot döggel űzhettek el.. De 
mind ezek az Mennek haragíat nem fiallíttíak, hanem in 
Rab geríe§tík,Mí azért az dögnek el uzefeben koueíTuk 
az Dauidot, ki az fi bfinet efmeri es valtad: teSen, hogy fi* 
ínkab erdemlene az buntetefomagat Iftenelőt meg aláz 
ssa, az fi bfineibóllítenehez meg ter,az attiafíui Seretetet 
fe&i.ett az holtakat tiíteíTégefert el temetteti, tifitaifibof 
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"K eló Ifcenhek kőníorog es az halainak meg %finefc vtS 
ncni adgía magát tefti batorfagra, hanem az Arafna S5-
röien,ahoI az puítíto Angia! meg allot vala, oltárt rak-
uan,»zIftcnnckaldozik,escckcppeniz&eme§tó harag . 
•giat ezendefiití. Az Ezechias Kíraltshafonlatoskeppen H****. 
magát as bjtegfegben meg allaza, es ío lelki efaemtel 
íiuet batorittia.az gíogíulas vtan Iftennek halakat ad, e* 
íílten fogadaft tele: Laíían tarok minden eft^adőímberi 
J*Z en lelkemnek keferufegeben* 
%s i\elk a% embernek a%hahh Ijíuannii 
S% Níha az fentek nag ííraflal kontőrgenck, hog az í -
ften fiket ez világból ki ne vígie,hanem az teftí életre az 
feetegfegbol fel gíogicza.niha pedig as halalt kfuSniak* 
Erről ajert aít ke! erteni,hog mikor a fétec vonogattíac 
magokat az halai elSt.auag gíarlofagok Jelentetik meg, 
auag pedig az halaihoz nínczenek io kef ülettel, mint az 
Daaid tűikor as vetekben efik, né óromeft mehetne az 
luialra>hanero kőnióróg életinek hofabitafaert, bogi az 
srtan íob kellettel meheíTen az ki molaira. Az egieb At-
- liakrol vtfontag oluáiTuk,mint Abrahamrol,IfaacroUa 
xrobroljofephrol, bog ío lelki efmerettel czédeíTegel es 
örömmel multának ki ez vilagbol.Az halainak kiuanfa-

garol íg kel ertení.hog az iras á halalt ketkeppe tamaf-. 
tía elonkben,Elóíőr ü magában es az fi termeién ben, az 
ínenire az bűnnek fo!gía,es az embernek rontoia,mehrc 
nezue nem kíuanhattitík.fot inkab ifioníodanc as halai-
íuUMafodSor kel az halait meg gondolnunc a; Chnítul-
ra nezue,kí annak mérget eí vottces a gonoft eletünkre 
£orditotta,meI>re neztíe á i. Palís kíöan a3 teft 51 meg val ^ 
núhog az Chríítuflal eggiút leheflen, De az teffi eletrtif 
Ssínannia3hog ebben az hiueknek iaígalhaffon* lt ,«** 



•. %é vaWtafllas ki oanfagnak okát es vegefemcrt n e m e t 
l í ek az h íuekkozzű l kíuanníak az halait, hogi az bünős 
teftul m e g menekedu&az ígirt diczőfegete l nierheífec. 
D e íttís nem kel feietteb fíetni, mert hogí az Iften az mi 
lelkünknek m e g kereíere bízonios időt rendelt,mind aj 
által az kiuanfag ío es dícziretes tNemeliíek pedig kiuan 
niak az halait, es fietnek árra tefti niughatatlanfagbol, 
k i k Iften ellen igen vetkeznek az beketelétegbem Mint 

- • az Ionafnak peldaía m e g ieIentí,míkor i g fiol % Vede l en 
IWM4* filem e n ielkemet,mert íob énnekem meg halnom hő 

nem mint é lnem.Ez fele kíuanfag azért es zúgolódás I -
í lennek keferteti, melí az haragnak edeniben karhoza. 
tot erdemel>azhiuékben ped ig Iften írgalmaííagaual el 
fedeStetik, . _ , . Y 
K, fytteazhahhUenoruofaggahlml 
F / lol lehet nem terem az kertben halai ellen oruoflag; 
m i n d az altaí,míert hogí nem ertifik az Iften végezet a-
karattíát fe lolSncaz minemű cSkozőket mutatót az elet 
nek fegítfegere es tarta{ara,nemfabad meg vtaini, mint 
á bőlczmongia;TiSte!ííed as oruoft a; gökfegert,Mafut-
is íá 6ol í A z oruoflagot az Feifcges Iften teremtette, ei 
az e ies ember eft meg nem vtallía. A z Efaiafís afit hagia, 
h o é aa Ejechíáskírali keleueniere figet kőf léneces m e g 

ÍPw38. gíoginU Ebben pedig három dolgot kel elünkben ven-
n&ncElfó h o g ázornoftag oli Iegíen,meli a? Iftenec ige 
ieuel nem e lknkes ik ,hanem az ü tule adattatotio Serza-
niokbol czínaltatík^Mert az varaslok es iemfen-t íe i tők 

- ora'oíTaga az írásban tíltatik,az kik valami ígeknec fuga 
fauaf,oldaOal es fcStteíTel^auagy e g y é b féle babonáira! a-

;*;#' kariak a3betegeket giogítanwDe e z fele ő r d ő g tagiaitul 
S - n e m Ülik azkereítten embernek gíogíulaft varni,íot í n 

•r.v." . :• . - •"' kaj> 
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kab tarcza magát az Iííennek ígeiehez,es csak az ö tüle 
rendelteiét orGoíTagockal ellien; Mafodik, hogy fenkl 
tz giogíulafhak okát es ereiét az oruoílaghoz ne kőíTe» 
mint azok czeleke§nek,kík nag bizodalommal arra kö
tik magokat, hog az betegfegből embert meg giogithat-
nak}melí 5 bének feddendő vetekéért aioruofTagcjak 
aekor haSnalhat,míkor Iften erőt ad az giogitafra, hon
nét vgían azon oruoflag nemellíekben £ogonatos,nemel 
líekben ártalmas, hogy az emberek eímeríek az Iftent e» 
gíed&I való oröofriak lémV es az kfilfo oruoflagockal vgi 
ellienek,mint efikoz6kel,nem vgi mint az giogiutafnafc 
©kaíuaUHarmadík,hog az meli oröoflagot hafnofnak \U 
mertek léni,egíeb níomoruItackaIís,nag őrőmeft kőzöl 
Iiek,raíntazChriflus tanít, az Samarítanuspeidaíaban 
ki az tolfMoktul meg vagdaltatot emberen kontárul, es 
annak febeit giogíttía borral esolaíak Ebbenís azért az 
Iftenakaria, hogazattiafíuí feretet gíakorIattaíTek,esa2 
egefegefek az betegeket fegiezek oruoíTaggatesegieb 
fele io teíemenníel* 
J^ ^Mi^fpn W< tmhermk Tejlatnento-

mottmnil 
Fr K% Teíhmentom tetei igen Sükfeges, hogy az em«. 
ber az & hazanepenek háborút es patuart ne hadgton,ha.. 
nem az aueínek io allapattíarol halála vtanís gondot ví-
fellíen* Ez pedig egy ío rendeltetet fokas, raellíet as 
fent Aítiakís meg tartottanak, mint azlacob halának 
előtte fiait hozza híuattía, az fi dolgokat io modal ren
deli, es allapattíokrol fiket meg tanít* 
tiáYHaíónlatosképpen az Dauídís venfegenek es halálá
nak ideien teftamentoraot teSen,es az orfagot io aliapat-
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ben hadgia»az u fiat Salamont béliében ialítoan* Az Eze 
chí'afnakís'ai Iften meg izehi Eíaías által, hogy minek c-
lötte megabálna, tefiaraentomot tennef esazfi hazat el 
rcndclnc^Ebbcn pedig ezek kiuantatnak^Elfo, hpg míg 
az ember eSen vagioiiics az betegíeg .miat f ólotteb el ne 
.nehezedet>addig tegíen teftamentomot*hog az ki sxiülaf 

- ttac ideien ezzel magát meg ne haboricza,főt mindené-
ket fiúéból fcívetuen>czak ioucndo eletírohesaz Ifién 
nek.kegíelmes igiretirol gondolkodgiek* It azok vete-
nek»ákikaztefl:amentonpot ackor akaríak fenni* raíkof 
ímmar nem §olhatnak9kík af t itelik,|hog iukfegkeppen 
meg kel halnioc ha téíhmcntömot tfcf nek*Mafodik,hog 
az teíhmentom teteiben íz embernek vezére légien az. 
Iftehnek ígefe*et mindenben azzal eggíezzen*es kiualt-

- .fceppenaz Iften tif teífegere nézzen,It azok vetkeznec? 
az kik pénzeketesorökíegéket baluaniozafra hadgiak* 
Mikor azért az Iften az embereket meg vHagoflittia* ez 
fele teftamentomotmeg jobbíthatnak, rendelőén aft az 
Iftennek tífi teílegere^es az Eoagelíom hirdétefenek íegi 
tfegere+Harmadík* hog az Teftamentom az kozoníeget 
ígaíTag ellen ne légiem hanem az kit mi illet annak mín« 
den-czafardiagnekfilmeg adattaflek* AzertazmeliteC* 
tamentom az tőruenniel neVneggféz* esaz kikre azío-
§ag nézne *ez altat rontatnék, fel bomolhat* es azígaflag 
foliaía ierínt meg íobítathatík* Mert az mit az élőkben 

' az toriten meg űíuvgyan azo'nt az holtakban nem erof-
fltúNegíjedícihog ember a; teíhmentomot eiefíen tegíc 
" es mi kouetkozhetnek az fi maradékára, az el múlt dol-
gokboUesazielen va(o példákból iplmeg gondollia, el 
mindeneket az otíeínek eppuletekre rendellíec Ezoka-
c « íokúnak az e í » mibmzk tutorokafcet gonduífela-



Az ÍÍALAt^ÖLf 5Ö5 
fce£vaía£tani,hogazmarhaeIne tekozoItaOék, hanem 
az őrőkofnec meg tartattek. Mert az kik bolondul teff-
nek teftamentomöt es iuuendőre nem neznek,gyakorta 
nagy karokban eitík az vtanna valókat*-Ótődik, hog aa 
kereStíen ember,mint eletiben,így halála ideiemmel ne 
feletkezzec az írgalraaíTagroI.hanem ha az Iftéteíh' mar 
haual meg áiandekof ta,az Iften tíi teíTegere,az tanalök, 
nak, es egieb 6egenieknek fegkfegere abból valamit fa' 
kafon,mert az embernek raeeg halála vtaníiís ígíekezní 
kel az aniaffentegthaznafc' eppfiletíre* 

/Q :£Wwwükf&rt£ti vadnaca^ embernek 
a^halalbani 

P$. Elío az halainak íioníu es rettenetes volta, mely az 
emberi termeíetnec romíafa, es az tefii ekeíTegnec el val 
|ozaía,nagi gialazatra es vtalatos allapatra, az miképpen 
Iattiuchog az emberi teftnel nínczen vndokab, minek 
vtanna az lelek ki megíen belőle* Ez gondolat meeg az 
Bolczeketís ige meg kefení, es meg rettenti az halaim!* 
De az kereítte embernek ezzel kel meg gíÓzni 33 kefe* 
tetet,hogazChríífus az halalnac mérget el vette, es az 
idő ierínt yalo gialazates romlás vtS őrŐcke való díczo 
leg kouetkőzikVmelí aj halainak iígoníufagat megemeí 
ti,es ait kiuanatoíTa teM az iőuendő alIapatert.Erre nez-
ue azért az halaltul nem kei feletteb rettegní,í"Ő£ vei kel 
tartani, mint ha az ember aztómíőczbőí azgabadfaar* 
csaz vrafagra menne,Ez mellet kőníőrgeni kel, hoofaz 
lften e? világot meg vtaltaíTa velíinces'keÉíezen az*ü ba 
tonto lelkenec altala,az bodog kí mulafra cs az 5 dí cző-
leges orfiaganak meg nterefere.Mafodík az bfinókről va 
io eralekezet,melybe« az Satanaz embernek eleiben ra-

I« S kía 



kfaf. vilimení vétket íffiofagatol fogna cselekedet! cs - • 
ígiekőzicketfegben eíteni>az1bönnek boczanattia felő!« 
Ex ellen 93$. embernek bátorítani kel magát az i S.T EN 
kegyelmének igéretíuel, es az Chriftufnak igaflagaualt 
ki ez világra ifit az bünofoknek iduojiteícrejkinec erde 
mes aldozattia i híuejknek mindé b&nőketvgy megeme 
• f ti*mf nt-az iuz az pozdoriat^Mert az .'hol a bon bSiselke. 
diic, pt az kegyelem fellíeb arad* It az peídak^s igen e* 
rőífítík az embernek hítít>melliéckel az írás az bfinőfo^ • 
ket biftattia,es á Ohríftushoz ígazgattía*raínt az Danid* 

tplt*. noha gylkosesparázna voltt mind az által e§t mongya 
róagarúUMeg valló en elleneméi en buneímet>es te meg 

• boczatod az en alnokíagomnak vetket*A Chríftufíal fel 
"feiíétetet tolüai>noha mindi? eletet gonoffagban fogíatt*» 
mind az aljtal. az a kíczín hítínec általa bűnének bocza» 
• nattiat nierte* A bömiecefmeretí a jert es vallafa ne ve£e« 

r :~ddere,han8 életre yíSe,mert az kereSsíen éber nem czak 
, az bfinqec nagí voltáról emelkedik* hanem az Iftennek ' 

véghetetlen fcegíelmeroIíCS a| meg terö bfinofőkhoz va 
iö ío voltáról gondoíkodík?raelí az bűnnek ereiét el ni6 

v • «,'eí az halait életre-valtoftattíaí Ragazkodgiek azért 
minden bfinos ember az Iftenek erősigi rétihez* ki meg 

Emhii '^köíífcjhog zzbftnSíhecnemSkaria halalatjhanem meg 
tereiét eseletitykiszhiueknekb&nSket az tenger fene* 
kére vetette^es olí melle tauof tatta,imnt az nap kelet a| 
nap níugattu!#Ei5 fele ígereteckel á Sátánnak tüzes nilaic 
el foghattíuk* es az halai ellen gio^edelmeíek lehetfinki 

•.. Harmadik kefertetí aj toröenek ígaflaga^ki á bunofoket 
ttok aia vetís es az Iíten haragíanak tfizeoel enaef ti>es,az 
ibernek lelki efmeretít' az kárhozatnak felflmeffel meg • 

' &bhetf *Ez elfenís erős oltalmunk raínekunc n Chrííhi* 
' : : : ;- * 'ki / , 



Az D5 e HAL ALKOL* JÖTJ 
* ki az toraeníMa verettet, hog; minket i s atoktul meg fi 
badítana J i a azért az tőruení erőlteti es &. bfinerf"halalíil 
feníeget,igazícjfik az mi ^kezeíSnfchezlChnftushoZjki 
aj tőrueni ígaflaganac eleget toz mi eretfinfc,hőnet á tor -

'uennecfíncze-menedekehozzanc i karhoítatafra,mínf: 
#*Pal tanít ez ige ekei í Semmi karhozáttiok nmeze moll 
azoknak* nz kik az Chrifhisban vádnak*-' Negíedík 
keíertetí az Sátánnak ez, hogy igyekezik bizontaianna 
tenni az valaftaft* De ez ellen az kereftien embernek 
croflen kel állami, ̂ hogy az fi műzbe irattatot zz életnek 
kőníueben, mellyet Iften megbizonítot az híuatallal> 
az hittel, az lelki bekeOeggel, az meg ienteleflel, esaz 
§ entiegiecke!«Ezefc noha gyengék az emberben* mind 
azáltal bizoniospeczetiaz váíaltafhak, honnét az em
bernek nagy bizodalmat^kel venni, hogy az mínemfi ío 
kat az Iftéei kezdet az híuekben,azokat. veghezis vilii-
Az fplíaíarolkel azért mennfincaz kot fore,es mikor ej 
lelki foknak valami íélenfeget erezzük magunkban, tő-
kelleteften el hídgíük, hogy valaftottak vagíunks es ez 
fundamentQmbn''feleppitetuen»az tefti halaiból íleflunfc 
az vala|tafnak vtolfo vegére, az diczoíegnek megníere 
fére* Otődik* Az betegfegnek terhes volta, mert az If
ten gíakorta á Miiekre nehéz es ho£f u ídeíglen való nía 
tialiat ereft,melíb6l az Satan aítakaría az emberrel el hí 
tetní,hog az Iften emefto haragíanak bízoníaga !egien9 

es ez mtat i hínekís fiúekbenige meg fceferedriek^Ej ve 
lekedeft az kereftíen embernek viéd. kel fordítani? mert 
az híuekben .minden fele betegfeg Iften femednek iele 
áege es az halainak neme, aiiag az foltos betegfeg fenkít . 
nem karhoftatjfot az hitet ezzel proballia eseróffítí* ez . 
világot vtaltattia az bSnnek fcíuaíagatul el §aka£t a-j kon 
' - 'íorgef 
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iofrgefre indít es fi magahoz vonfion Jcifíbn effinkbcn az ' 
crt az fenteknek peldaía3kík iSlonfu halait £euettenek» 
es a Chriftas olí gialazatos halalt vpt fel mi érettünk, ko 
' tieíTuk ebben az ítnt lobot, ki az nag betegfegben az 1* 
; ftenben veti birodalmat, eSt raonduan: Ha iinten meg •-
'.oliis, tebenned remeilek* 

; ' •/^ . %jMeg kellé tartani a% halaira betegül-
téknek ®vtolfo henefihgti 

f% Az Papiflaknak fenteit olaiok vagíon, rneíííel az be 
tegeket meg kmik$z§ az kezeken aoag homlokokon ke 
reftet von£anak,meH őokaíl azoktuí vóttenek,kik az A. 
poftolok ideiekhez kőzeí eltenekj.es gíogítafnak aiáhdc 

Tsakp kínai feieppítettenék.mint á § Jacab tanít ej ige.ckel Hu 
valaki betegfegben eíik bíuaíía af aniaéetegihaznak goá 
uifeloit es-kőmőrógienek érette, meg keue fitet olaial a| 
VVnae nenebeh,es £ hitből való koníőrges meg urtia az, 
beteget»és fel tamaSci* fitet az Vr." es ha bont czclekedet-
meg bocjattatíc nekiEft i Papíftak maíora módra okne 
fefil kotxetíc* mert ez fele kenés á regieknél az giogitat 
iiandekanak kőlío íegíe voít*mínt í*palís mongía^bogf 
az íelek által nemeílíeknek ádattatík gíogítafnak aiande 
&a,mefí az APoflotoc vtí egínihaní ef tedőuel meg f fint 

. zmg ritkán találtatok Azokaert ahoí á valofag ninczen^ 
az íegínec fen*lehet helie.De â  gíogítafnak ereié moílS • 
ránczenratanítóknált Hnazk&lföíegíelfemSabad el 
tií* Azokís pedig nem mindeneket kenteneö meg* hane 
az Iften az gtogit afnac aiandeka mellet* valaftafnak es í-
teletnek lelket adót voít nekiechogi meg efmerhetnek 
feík volnának giogiulandok, mellnek bízonfagara fiket 
meg kentckéoUíaI,ei ezzel meg bizonítutot,hog * giQ . 

• • ' " ~ " gltu 
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gítas ne az fi érdekből volna* hanem az leieknek aiandc 
fcaboU Az kiknek pedig halatok oraía el ifit,ezekre i kfil. 
ío íegíet nem vcfitegetcek.Míkeppen azért azaiandek fi 
do ferint valóiig, vege let azíegínekí$>mibel't igíogtttf 
nac ereie> es a betegfcgnekkf menetelírőt való ítélet • 
meg fönt azeberek kóz5t*Mafod;A;a£fonialístink pel-
daiatis £orgattíak,á ki a Chrűs fékre onta az drága kéne* • 
tet«De ez erőtlen bízoniag* mertparanczoíatnek&t valö! 

: pelda>e$ noha ez kenés az Cfaríftas ífiaendo halálát es te 
metefet peldagta*raínd aj által az zff pniallat qac á kfilfo 
§okaira es beezfiíetre nézet* Mert aznap keletiek az la-. 
kodalombá es egíeb hetíekenis*. ío illatú kenettel f oktak. 
-vala magokat meg kenniA Papífhc pedig ejpzl kfilőmb. 
végre elnec>es ábetegnekiduofljrgete §üfcfegefnet velíc 

hordoggijt -• 
Fi Ebbenís az Papírtak Iffenrendeleíe cllevaló fokaft ' 
tartíiac>hpg az oftíat hazanként vifelíkJilőSőr mert I $t _ 
Fal ygrendeitethog ahol a?- Iftennek ígeíe hirdettetik; ' 
az Vr vaczo»íais»az.koz6nfeges hellén oítogataffek* es 
& hiuek addig ellicnck'a j vaczpraual míg egeflegek es al 
kolmatofTagok vagion*. es ének vételét ne haílaiiak az -fi 
liálaloknac oriiara>ineíí fokasíegie â  ke§ftletleníégnec* 
MafodSor ezcTtistUtiuc*niert az Papífiiac hamis veíeke-
deft es baluaní tmadafb költöttet meUeie>mikoronaz oC- . 

. tíat Vrnac neueStecses a ki meg nem gíont* auag halála-
nac oraían az vrat nem vette^z kárhozatra- vet?cJEfit az-
ert nemíllíe á kereieien ebernec kouetni, míert hogt fe 

* pelda»fem paranczolat ní ne jen rolómért ahol az írasaSf -
mongáihog a? Apoíbloc hazinkcnt tordeltcc aj, ker: • i 



r̂et néma? vaczoraro!> hanem az alamííhalkodaíró! cs 
.azícgcnicknclifeg,'tfegcr6l kclcrtcnn 
1^ /(efe fyffitf ef »efe J gíuitamá^bokatfia^ i 
K AzPaptftafc cbbenis bolondul .ezekkel nek^hogi az 
Jiöttacfeíekneles laboknai gierttkat giuitanak, meliict 
vettenec aj példa befednek gonoj ertelmeből»mert ahol 
az Chriftas tanít; az tíz i&zekrol,kik kózzöl őte bolond 
yoltiőte e§es*az bolondot ólait nem vittenck velecast e-
í cfec pedig ólak vittenek az 5 laoipafokban^ e2zel csak 
arra akar imeniihog az fiíoék az vő legem ío kerülettel 
Vart ac>mind halatokra,mind az ítélet napíara^Az oíaí az 
*rtes az £5uetnec példázza az hitet>es á psenitentiatiinel 
lielaz'híoek cs vüagoac íptetfege ellen vüagoskodnak» 
mfne az fampaíok* Bolondfag azen az halai ellen kolfa 
gíertiackal kef ülni,meli iokafirol aj ints nem emlékeziCt 
cs ezokaert ne iabad a keref tien embert erre kőteleznig 
Ĵ t • IfyllcT'ort tenni a^kokatyiak! 
T+ .Az tort a? Papiíhc oli lakafnac hííak* melliet ackof-
lte$;tenec*fi3fkor a2 ember halna fekftktes ezzel az & tor 
kokat es hafokat toltíc* hogí az keferníegec el feleiczek* 
Elíís pedig nem íauaffiuk ezokaert JEioíor, mert az ífte 
fiec íemmi paranczolattia erről ninczen Mafodiortaz It
ten rendeleíeuelisellenkezik>ki aff'kítiarinía* bog az 6 -
f ulockeí orfillíuncaz firockal pedig firíunk*Mert noha 
az halaiba vigadnom: kel lelfcönkbemaz meníere f abad-
Agunknaces eletünknek kezdeti, mindazáltal az sraen-
níre á bfinnec fofgía es az termeiétnek romlafa^keferge-
n&nckeUÉzec pedig az mi embernek alazatoftagara 60I 
Ralnaafitfordittíaktobzodafra és teftí batoríagre* Fele-
fcjraíöiikiiac pedig halak intene minket m %%• r ef egfeg* 



re»haaen* íz kefötetre,es %} elemek iobbíta&ratHarinad 
#or ej Sók?*-mellet gonof velekedeGs vagi6»iaerc ait íte 
líc,bog aztorral* esaz iegenleknekioltaralauat'azki
ket meg valchattiaCtErről pedig mi %h ercz5g, hogí ax 
halai ette embernek ne borral-ea^io la-kaflal kel magát" t i 
ga£talni»haneavlften i g e i e d 

%t Szabadt a^hohd^t(íratni! 
P« Azfíralora ket fele,eggík kereícsen* er mértékletes* 

.meilíel az mí attiankfíaic keferfiníöcesatitfiratcíúrc, hbg 
az emberi termeiéi; ennire meg rolót az b&n miátr esan-
nacfellecee.hog haiaoi eoaberekr&I valőcmeg, kiknee 
elcauozafocfokaknac£kararavagion» etgiakorta íííen 
-haragianaciegteaz halaadatía-világon. Érről azért íbc 
peldaiac vadnacífnert aj Ábrahám firatti a a? & felefeget* 
az íacob az 5 fiat löfephetjaz Ifrael fiai az Mofeft,az Da* 
uid az fi. fiat Abfqiom*az Chriíhi* az Lazart?es-az Marii 
az Íefuft+Mafik poganí fíraIom,melibeaaz emberek fen* 
módot fem határt nem urtanac»(em az iSuendő fel tama-
diffiac remtnfegeitel magokat nem bi£tattiak,íot az ke-
ferSfegaec^miatamigokatis meg emeStic«E fele fíralmae 
meg tilt a S,. Pa! az kere£tieQekt&l,míkor ig £ol;azokat i" 
kicel aluSnac. ne firaflfetoc, mim az egiebpoganoc, kik 
nec ni nczen remenfegék*. 

t\t Hol.ex miképpen ̂ la^krétien ebamc 
ttmtth^nil 

Pé Az Iííen v£ rendelte,hogaz fofií? ember if meg ví-
fatertenaz főldben*Azert az holtakat Cfikfegel temetni" 
az fóldbemes mint egí agias hazában le tenfníugodlorn. 
r a az í&uendo feltamadafnac remenfegeer£A temetésbe: 
jgedigtíf teföges módot kel rartanijícs az mi attiankfíai~ 



&** A z H A L A L ^ O U 
m k c! taktrííafaban iökfeg íclcn lenni>hog az mi reraen 
fegfinket mucafiuk az fi halaloc vtS való bodogfagokrol, 
«saz miki mulafunkrolis az h peldaiockal emlekeftef-
íunc»mert á halai ma fiket rágatta el,holnap minket J t a§t 
is eifinkben kél yennönc,hog az tioltakat né Sahad dra-
ga öltözettel, aranníál esczöftel meg vndokitani, harte 
imntazChriíhispeldaíaíelenti, az holtíeftettiíta ruha 
fcan,aitag gíoíczban kel tartani; Mertiopas az literinek 
boiíontafa,az holtaknak adni zSt es az főidben rothafn 
ni az mi az elő Segenieket illetne. Az halai azért né ke-
uelfegre, hanem aiazatoflágra tariittía az embert • De az 
órdog víffa fórdíattíameega;termeiéinek tőruenietis, 
es az haíalbanís Ifié €ltenfelfua!kotattiaaz embert* Az 
cemetefnek helíeről pedig a£t kel enení, bog aj attak az 
varas kíufil kertben temetkefteemínt az Ábrahám az S 
hazanepenek temetfegre mezőt vefen^AjChríftuílis aj 
Aramatbíabeli Iofeph,vy koporfobá temeti az kertben* 
Ez io rend tanait az Antíchríílns el valtof tatta,es az §o 
rosCynterímbérekeítette az temeteír.Iolleher pedig á 
fold minden helieri io eséabados az kerefstié.embernek 
temetefere,mind az által a;Paptftaktu! rendeltctet heliet 
nem íaualliuk ez kőuetkőzendő okokért. Elfő mert tft 
az heliet az többinél Sentebnektartíafc esaftvelic, hegi 
az heti az embert meg íenteÜ.meli vélekedés az Jftéíge 
íenek ellene vagion,mert az Itten az kercitien ébert az j 
cynterímhe j nem kőtőtte,hanem .6 neki mes* léteit min j 
den főidet nem cjak ctetire,hanem ha!ataraís,mert aj V | 
re a* főid esennec minden teIliefTege,es az mint á %. Pal f 
tamt.az ú%tanac minden tfSta.Mafodfcor ezís nag kegiec f 
lenfeg az Papiíhkbá\ es lílennek kemení cftora'fi raítoc 
nog az holtaknak né hadnac 

Siókat 



fífr %% T th't Ji'UAP ktMfiÜ 
fegbentlgy az teftnek raoftaní es-ioucndő;aÚapattia kS«* 
I6mb6x>mint íz holdnak eie! világa vagyon^ demihe.lt 
az nap fel íösaz holdnak minden vüagi vg mini: homaU 
ioíTtgtha az napnac vilagoflagaual őfiue hafíplittatik; lg 
ez eleiben vagíon bennünc valami-reSierint való aían-

tör* • dekcsvitagoffag, demikörclifiara«t6kelletefleg,». 
' l~ mi xcfi Serint vagíon>meg ffiníki' 

K^Mimmü lelím hat a%te(l afeltamadashani 
F«"SziPklneg.kfilombfeg;etSamlaIeloaz telinek teleír' 
való esiaaendo alíapattía kozotJEíofior az teft el vettet 
tik esaz földben be tetetik rotfaadafrasmdtnek általa föl
de le£en>az Iftennek beledé f eríntí Por vag es a porban 
wiíSz tttíf&zvtan fel támad azon teft rothadatlanfagbs* 
csfoha többe változás es halai ala nem vettetik* MaíoÍ 
f ora; teft letetetik gíakjatban* Mert míhelt aj lelek kí 
megíen bel6le,mínden allatoknál vtalatosb es íSioníub* 
Fel támad pedig díczófegben es oly ekeflegben, melliet 
meeg fólia Sem nem laíot>föl lem haUot*es az embernek 
gondolattíaban íem eshetecmert az gíarlo ttütt á Chrí»->-

fií%e^ ft^el valtoftattía,esazfi díczofegesieftehezhafonlato* 
fa telúHarmadfor letetetik az teft erőtknfegbenmely 
nem egi eb,hanern â  embernek tefteben yaío fok niomo 
rufaga,ke{eröfege,faídalma es egíeb valtozafl* Fel támad 
pedig hataIomban>es minden niaualiatul üres leie, es kő~ 
uetkőzendo göncitől femmit ne felmert foha az örömé
nek es bodogfagnak vege nem leíenJNegtedier le tete~ 
lik az lelkes teft az kí moft aj lelektfit hordo§tatííc,es foc 
ide elteto efikozeknekfil mint eteUital es alomneköl ifi-
IcolkodikiFel támad lelki teftsaz az?merexíel es halhaíat* 
Ián aiandekokkal fel eppittetik* 
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'Az F E L T A M A D A ^ ;fö?i 
F: Ennek % 4 Paí kei okát tnongía^Eífo okát vcfi az kce-
Ádámnak oftíe hafonlítaíaboUMikeppen Ádámnak ké
pet viíelt&k*mett u benne vettetunc* az bun5niomorufag 
cs haja! ala« Azonképpen az maíbdík es menníeí ember* 
nekís kepét kel vífelnőncjmeííbf' eleuenitö lelcc vagío^' 
i ja j olí menníeí es Iftent"cro, mellié! az-bonból meg ele 
neníthet ez világon, az igenek es let leteknek általa hog 
az hitből meg ígazííattian fiabados fiak legíunk5az mi te 
ítönketis pedig é} földből fel tamalthattía aj dícjöfegret 
bog mind őrocke az u kepét vífeüiuk, cs^ztn eleibe ei 
balhatattanfagban leheílunk^Mafodík oka ez. Mert az I-
ften orf agat az teft,es az veer, az az»& bunosf veSendo es 
gíaíazatos teflorokCegűl nem bírhattía* Azért az fertel
mes telinek meg kel tiícuIni>hog az Ifknnek tífti es dí-
ezofeges óríagaban be f erkefheflek« 

-; :mékmetikl ~ • . •• A# 
^ Fi Etfó a f4 lobnak bizonfaga, ki illien módon fok Az 

en bőrömmel komiul ietct6m,es meg latom az en iduo 
zitSract,en (latom még) es nem mas^Mafodík, fent Palís t.Cer.ty 
nüuanfaggal bízonít£iá,mikor íg fiol i Szfikfegaz rotha
dandó teftnek rothadatlanfagot,cs az halandónak halfa** 
eatlanfagotfel őltóznú Harmadik az Chríftufis ezent e- h*n+ 
róffití az % Ianofnalí Az ki en bennem híf eni-meg ha meg 
halt retkes en fitet fel tamaftora az vtolfo napon.Negíe-
dik+Az Ghríftus fel tamadafaualís ezen ielentetík* Mert 
az melí teftben fentiedet es meg hoIt>vgyan azonban ta- ^ 
madot fel es meg díczoíttetct, melihez raínekönkís ha- tbtöt* 
Coloknak kel lennünk, 

Kk 4 Mine 



? Í OÍ A z F E L T Á M A D Á S , • 

j h éMinmü t$o*f>\a kgukfttal tornai-
nacfiia^holta^l 

F* Az iras emlékezik az Archangíalnak Jauarolesaz 
^TefU yt*olf0k&rtr6l,meH hafoníacoíTagf erínt mondatikíMert • 

miképpen az vitézeknek az trombítaual adnác iegiet, 
hoá keiölHenek az induiafra es az víadaira,a?onkeppén 
az vtolfo napon,af Chrí ftafnak olí hatható beSede leien, 
meiliet mindenek meg hallanak,az kik azfoldnec porá
ban atu§nak,es hertelenfeggel eg lem pillantásban fel a 
mádnak hátha tatlanfaggaf. 

JL éMint Men dolgok azjyk eleuenen ulah 
mnala^Chri$welwuete\tk$rl 
F, Ezek íoltehet el nem aioínafc, es az lelkek az teflul 
meg nem valik,fem meg nem rothadnak,mínd az által el 
változnak, es halhatatlanfagot okoznék ki E§t bízoni-
totta az Itten az Enochnak es aj Illieínec hertelenfeggel 
való el ragadaíaual,az kik az kojoníeges es termedet f c-

Bek-lu íint való halalt nem láttak, 

iL oJVliert mongia hat wafut a jitm ̂ ah El 
redeltetehhogy mindenek ecger meg báliknak* 

<£Mcrta% halai a^hűnnecfolgial 
V, Erről nemelliek aít ertik,hog akíc eleuenen találtat 
nachertelenfeggel elragattatuan meg halnacesmingía-
raft meg eíeueneduen,vg mMtfel tamadnac. De ez az fi* 
Pal tanítafanak ellene vagíon,az ki aít mongia, hog nem 
mindenek el alu§nak. Az vtan nemelliek az halalt valaf 
tiac megesket felének mongíak, Eggik kozonfeges es 
termeiét $erint vato, raelibé az lelek az teflul.meg valic 

Eth-p 



Az F E L TAM,AZ>A& --5#* 
gct adgíon>mikoron el ifi aj ű hatalmafíaganak Angiáli* 
ual* Azért az Iftennek igaflaga km alhatna heljen> az bi
céknek fem lehetne iutalmök,|ha az halottak fel nem ta~ 
madiiinak^Hetedik bízönfagot veién az Ádámnak es az 
Chriftufnak őiue hafonlitafeboUMert az elfő es az mafo-
dik Ádámnak ellenkező czelekedetek-vagion* De az el-
íoben mínníaian meg halnac>íiem czak az leiekben* ha-
nem az teftbenis* Mert az bunnee foígía az halai* Azért 
az maiikban m.índenek'meg eleuenítetnek JEzokaert a$ 
melí bízoníos az embeílaz halaiban,mely az Ada'm által 
ifit be ez.vílagra,ily bízoníos legyen az fel támadásban* 
melí az Chriftus által leien*: : 

Y *'' még rothad es földé hjlin i 
F* S|>Paí eit hafonlatoflaggal magíarazza* Miképpen 
az főidben hintetet ra^g rfőiör meg rodh~ad»esaz vta e-
leuenedík meg,es cjudaiatos iepekeífeggel §arma;ík kí 
az foldboI5es fel neuekeduen gifimőlczet teremt Jgy aj 
teft az földben tetetik,meg.rothad es el változik mínde-
néft'&l fogui,.íot aj, okoíTagnac ítéleti ierínt cl vefi»es fent 
-mi elóbenni abrazattía meg nem teczík5mínd aj altal>mí 
kor azlftentfil rendeltetés üdó el közelget* vgyanazon 
teft támad fel az allattíara nezue>de mind azáltal mas le
ien tülaídonfagara es minden ekefTegere nézne* Eít.pe-
dfgazient Pal hafonlatoítkggal bizoníttiamegi Mert 
miképpen mas az napnak^mas pfedíg az holdnak dicső-
fegeíígy noha azon tefttaraad fel a; melí le tetetík,mind 
az által kfilomboz ekefíeggel?ez íelen való allapattul* 
mint az nap kfilomboz az holdtuUAz vian mint az csil
lag kfilomboz az-czíllagtul az dí ezofegben es az feníef-

' > M j " ~ ' v íegbe 



"!>M ! A Z I I L T A M A D A Í H O £ I 
«e igazgat, mert mindenkor az Vrral egíőt íef fink, es ű 
^tteőrocke el5nk« 
Ĵ » ^Minemű rendi lenini fel tamadajhaci 
F* Az cl ok az holtakat elól ne vcf ik, hanem az kik z% 
Chúümhí meg hokanak,előíőr fel tamadnac»es aj clok 

• czeckel egíetemben ragattatnak az Vrnac eleiben, es eg 
f erfmínd el változnak, es az vtan az híuek mindenkora 
az Vrral eggíut leimké 
f\* q^háiczgda ha^ia vagion e% tudomannad 
P ; Az i 'Pa l kínáltképpen ket hafinat íelenti\Elfo vígai 
talas>mellíet az híuek minden níomorüfagbaníes aj halai 
tmc közepette magokat batoríttíak,ez íőuendő- fel tan&* 

;;fc.r*tf4* ^ f ^ k ^ e s halhatatlan eleinek remenfege aíat *ceftekei le 
ceíik azfoldben+ErrőI mongiaí Ne íiraflatok az el aíotti 
kat vg mint az kiknek nínczehremeníegek* Mafodííí' 
haína ímez s Mert ezzel az híuek intetnek az bűnnekt$ 

%• Tir if. e s v ^ 2 S n a ^ m e g vtalafara, es ez mellet az kereftíení ío«* 
zan,ígaz es tőkeíletes életnek keneteiére, mint az f • Pal 
Ferkentí az híueket? bog az Vrnak dolgaibamindenkor 
bouolk6dgfené^>tuduanaftihogazöraunk*íokneml«| 
fen hafontalsn az Vrbam , ' 

&gffi& 

AZITELETRÓL* 
* • * * & Leütné a% vtofo itehl 
t.Ctr.f. £• Eló§orazegef> Serit írás bízonfagotte£en,fiog múv 

den embereknek az Chrífhis itelo éeki eleiben kél alía-
flíokjhog el végiek az mit erdemlőttenels aaícílbé*,v3gi 



A z F£L TÁMADA$<* p i , 
es az tefl: meg rothaduan földe k§en,Mafi& pedig kiualt 
keppen vaío,meli nem leien alomnak általa, hané henc-
len valtozaffaUDe ez fem láttatik elegfeges feleletnek le
ni* Mert ez változás ínkab illenek az fel támadáshoz," 
hogí nem mint az halaihoz, A$í rafís pedig efféle halai
nak neméről femmit nem emlekezíkjes aj i.Pal niluá mő 
gía,hog az Enoch,a$ hit által el ragatatu^aj halait megh 
né koitolta. Az derék írafísket rendbeliekről emlekesíc 
holtakról es eÍeuenekrőI,hohnet á i+Pal nílűan mongya; rCorat. 
Né mínníaíá el aluiuncde mínníaian el változunk. Ma- i.TejJ~.+ 
fatís yg tanít, hog az el ok az fel támadót holtackal á fel 
hőkón az eghben ragattatnak az Vrnak eleiben. Annak 
okaert hélien kel hadníjhogí az kik eleúené talaltatnaíc 
azVrnakelíodetelekormegnemhalnac. Az é.Pálnak 
azért mondafara eit kel felelni, hogi fal az termeiéinek 
kozónfeges folíafarol, meiiben minden emberek az bán 
ert,az halainak birodalma ala vetettének, Hog pedig a-
zok akik eleuené találtatnak meg né halnac, néaz ü ter-
meíetektul vágíO,meIíbé ukís halandok volnanac, hané 
hog á Chríftus el iőuetelínek ídeíe fiket az életben tálai 
lía,es ejokaert meg nem halhatnak,fem fólde nem lehet-
nek,hanem hertelen el változnak az lialbatatlanfagra, 
J{* Mim mm léit. hűk a% halainak a%fel 

támadás vUni 
F- Kctpk»ert;El5fiór,Mert az halainak fulakia esoka, 
trfdnía íllík az bun,el rontatík, Ot vagíon az halai a hol a 
boni Az fel támadás vtan nírsczen az bun az hiuekken* 
Hat az halai fem IehetJVlafbdior,mert az halaira fenten-
thzo tóruení mely az bűnnek ereíe, meg fi&nik, es foha 
sobbe nem yadoljíem. nem kárhoztat, fem á Chrííhishoz 

K k $ nem 
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, aSc kel utdnhhogy az hitetleneknek íteletek kettői Eg 
gík ic ez világon, mert az kík az Euangelíómnak nem 
hí£nek,az karhozatban eftenek. Az mafodík ítélet az v-: 

, tolfo fententianak kímondafa, melliel az hitetleneknek' 
kar hozatttok meg erofflttetík^Errol mongía aj Chriftus 

. . f femegetuenazCapernaamot; Kfinníebenleífen'az So» 
/* ':;" .doraa íoídentk dofga, hogy netn mint teneked az ítélet

nek napían* 

' ^ J\* Micsoda iegitk veflik dölagjteletttek 
' • napiati •• • 
'.-' F# IoIIehet az ítéletnek napía fenkínek meg nem leien-

^ - ' - tetet>haneroaz Atia czak az fi hatalmába es titkában rei~ 
!%, • tette aít eUmind az a kai bizoníös iegiefcet imitatot,raeI~ 

Vttk az ítélet napiat el közelgetni bízoníttíak.Ezek pe~ 
i _ díg aj írásban fok fdek,mellíek kojjöl nemelliek tauolb. 

' 2ti4tth.*4* v a 4 n a c ' a z ítélettől, nemelliek pedig közelben'farainak* 
Efíó rendbeli íegsek,az ébereknek erkölcsökre neznec . 

- mert aj hit meg kezd alunnijaj ieretet meg hídeg§ík,a; 
%,Tm*%* alnokfag peclíg böuelfcedík, es á mint §* Pal .mongya, az 
:-^ , vtolfo udökben az éberek leinek magok £eretök> fófae 

niek,fel fualkottak,kerkedekeniefc, atkozodok, föleik
hez engedetIenek,haIaadatlanok,fogadaföknakmeg tő-' 

. roí,mertekfetfenek5kegíetIeneks árulok, .patuarkodok, 
, ; -'-># giőníor5íegnek feretöí^kík a; kerrftienfégnek fiiriet vi 

; ' ^ , íélifc ereiét pedig meg tagattak,Mafod reiklbelífek az ttr-
* \ 'H* domanban lef nek5 mért az literi az fisailmat fel teSí, es ' 

. az Eiíangelíom ez íeles világon hirdettetik* De ez mel-
• z.Tim.4. let az Satanís ki boczattatifc, esnem fifinik meg; fok fele 
• . eeueügefeket hinteni,főt á mint %,Pal mongia,az igaz tu 

doniam eínem fenuedhetífc,!:aném vif fcet aziölpk,es ö 
• < "•. • „ ,. ' mago% 



•Az I T E L E T ^ 5 L # . . $*P' -
P0 Eloíor i mint §,Peter mongía, az egek es az fold?Cfiz %feirh 
nek általa meg tifitulnak es meg yyulmki Ez pedig mi-
nemfi tfij Icgíe az emberi okoíTag meg ne értheti* El múl 
nak azért az fold?cs az egh,nem az államokra siezue ha-: 
nem az vyolaflal meg változnak, es meg fiabadulnak zz 'R • • 
Ziefifagtut,az melí ala vettettenek a; embernek bűneiért*:' 
•Mafodfior azChnfí:asazeghb6lelí5nagy díczofeggel • 
cs hataIommaI,e$ fi vele egíetemben az í. AngiaIok9á kíc 
ez világnak neg reiere ki 'bűczattatnak>e$ henelefeggei ' 
minden embereket az ítelo bíró eleiben.gffiítcnck^Har--
imdfor azChríftus ölaz 6 d[kscofegenek fiekíbe*raeílkt. 
kel érteni hafolatoílag f erint&f tiatalomro.UmelIiel min- , 
deiteket megftelhe%.Mert fi előtte az földnek minden; 
nemzeti ÍIrnaM kírá!íok5CzaSirok rettegnek,míkor aj 
Iiaragas-barani eleiben vítetnek,es efit ktaltíakí Hegyek 
f akadgíatok reánk* es leptetek el minket, . NegiedSer,.,;^'*0 

míntaz Dániel es az §• Ianos morigiak> azkoniuek'eíp. 
hozatnak es meg nitatnak* De eíthaforilatoffaggal kel er • 
ten!>me!Kel az ielentetife, bog az Chriftus oknekfii fen-
fut nem icel>hanem íol tudgía mindeneknek az & czele-
kedeteket.es meg fizet nekíek az & erdemek Serint* 
I\* éMimmü íorael^ • ' 
Fy Az Chriftus az fi> lanofnai erre így felel Az kí meg J**!* 
vetíf^nem veií aj en befiedemet*vagíon i kí meg ítelí fi 
uu Ázig%HEU5-tnelliet folottam meg-ítelí fitet azytolfo 
naponAzert az íteletéhez világra kí boczattatot Eoan- U*n.t. 
gelíombol tefií,melínek i kí híf en fiduozfiUaj kí nem hi 
fen immár el karhozot* Miképpen azért ez vííagí ítélet 
fcén az emberek az polgári toruenre néznek es abból ta-
• hufagot veinek í Igí íz kerefitíen ember ío modal kei&t 
•azíteletre,haazlfténnek igeiéhez rendeli eletet* De va~ 

. : - • ; * L l " laki 



Á z ITKLETS/ŐL, ~^" 
1 fot vag gonoft, Efc pedig aj írás noha fcmtalan helíen^. 

r6ffttí,mind az altal,az Sátán minden ődöben ígíekezet 
az ítéletnek emlekezetit az embereknek elmeiekboiki 
venni hog ükét az bönre nagíob batorfaggal vihetne.E-

-{ zekét neuezí á WPeter czufoíoknac.az kic aft kiaUiakl, ftn. 
Hol vagion az ö el iuuetelínek ígeretúDe meg bizonít-* 

, tia ezek ellen,hogy az Vr el ífi'es nem kefik, Az§> Palís 
a$ teróíllti hog az vmak napía he rtelen el íö,mint az lo- uT$ 
po,es mikor aft ítélik az emberek,hogbarorfagesbekc-

) íeg vagion>herteIeTeggel reaiok ifi az vcfedelenuMafod 
i. §or az Iften be oltotta az ítéletnek bízonfagat az ember 
i nek lelki efmeretíben,melí az íoert batoríttía a| emberr, 
| az gono&ert pedig rettentí,es vg míntazIftennekíőueV 
; dó iteletiael feníegetí,mint az Caín peldaia meg íeleim. 

Erről mongia á S,PaI>hog az hitetlenek^ magoknak ha
ragot gifiítenek az haragnak napsára, Harmadf or,e«nt *S"M 

croffiti az lilének igaíTagais,meH femmikeppen meg ne 
alhatna»ha á; ítélet nem Ienne,es meg nem fizetne mínde 

; neknek az fi erdemek £erim\Ezeit mongia á §,Palis,fcos 4'Ttf-̂  
az híuek niomorufaga a jlííen ígaz ítéletinek erósbízS-

f faga>mellietaí+PeterÍsbízonít3eftmonduaníMegtug?a 
{ az Vr az hiueket az kefertetből Sabadinní, az gonolo- i f t t 

; kat pedig az ítéletnek napiara tartani* 

'í{t éMienmongiahat'a^Chrí^mxA%}im^ 

mmm(lülfega^vtolfö itthtnélenni1 
F, Azelío bizonfagban az ítélet askarhozatotíegízt, %» 

| Rielítfil ímmaran az híuek meg íabadnlunak,mmt í, Pal 
* mongia,hog femmí karhoztstííok nincsen mofhn azok-
\ »ik,azkik az ChriíUishtn vadnalu A$mafodtkra pedig 



Sjo*. A 21 T T E L E T K . 5 I Í » 
laki aj tget&I nem ert> hanem az fi felének bolond vefeke 
defet k6uetí,mint az Papa .orfaga,el vcfcí igíet az iteíct-
ben,Ez értelem erre haSnal, hogí az híuek Sorgalmatof-
fan tudakozzanak az igéből az fi ígíeknek meg nierefe. 
fel6l,es mikor az ígeheztartiak magokat, femmitaz iö-
ucndő rettenetes ítélettől ne fellíenec* Mert az Iftennek 
czak az eg ki iekníet akarattía vagion, raeliből raegieii 
ki minden ítélet* 

j ( . Ktcxpdakat ne! megl 
r» - E» EleueneketeshoItakat»íokatesgonoSokatMer£a!c 
r*?** kor valaitsa meg az konkoit az gabonatu!, azkonkolt a 

ti&mm.u, ttzte vetuen,az 10 buzat pedigaz u ezunben gimtuen, 
auag mint I paftor Sokta az t tikokat az gedeliektfil meg 
valaf tanítig az Chfíftús az hiueket aj hitetlenektfil meg 
v2tlogittia*az iokaf allattii íob felöl* az gonoSokat pedig 
bálfclóU 

F^ éfriihfppen (íolittia, meg a^hmekt a% 
•,•." iteletvtanf 

F.' Ezeknek-íltyen kegyes beiedeckel f ohloíetek el en 
a&ttky. Attíamnac aklott&biriatoc-a^oiiagot, melí tinektek ke 

fi tetet világ kezdet ti öi fogtia*' Meg teleti ez igékben i 
híoek bodogfaganak okait«E!öí őr»hogy az Attíanak zU 
docttnac mongia»az Iftennek orocke való aidafara es vt 
laf tafara nez.mellié! Iften fiket az efetre rendelte volt* 
%> Hog Attanac neuezt az Ifter,be foglallía az érdemlő o 
kotis iChriílafnak egeítelö atdozattíat>kmec attatalfte 
nek orokosfiaíua töttenec l hiuec* j« Ki rekeSti aj éber 
jiek mindé erdemettmikor afft íefenti, hog aj orfagot ke 
f itetteimeg vílag kezdetinek előtte, 4* Ahot emlékezik 

. a|C2elekedttro!»iKmÍQl»^ 



finac látható gtfimoIczeró!>melibol az lile Íteletet teicn 
12 Angialoknac es az embereknek előtte* 
'Í^J ^Mineműfmtemm monda^himíemkré ' 
K Ezeket rettenetes beleddel iolittia: Metiníetek el ea 
Attíámnac atkoítaí az őrök tSzre$ melí tinektek keSítte 
tot*Elő§6ratkoítafcnak mogtsuMert haragnak edeni* es • 
arra ke§íttetec aslftennck iteíctí íerint* hogy ezekben 
büntető igafl&ga meg ielentefíek+Maíödlór az bfintetcf* 
rolis eraiekeztk»melitet t&znekneuez haíbnl.atoflagkep* 
pen»hcg ezzel meg mutatta az pokolban, va.lo rettenetes 
kenokat^es lelki gí6trelmeket?kiket az el karhof tak ve-
getienöl f enoednecimint a Prophetaís bízonittía í Az 5 £fi*m» 
férgek meg ne ha!, es az § túzok meg nem alofikí 

î .* *£Miha%pa magion a^kektfelölvab 
értelemnek} 

1% . Elfó hafnaíerkentefíre nez^bogí ajkerefitien ember 
Ibfinnek kotieteíetöl meg rettenníen* Mert fcrami vgy 
meg hé tartóztat az vetkcktöl3raínt az ítéletről való gon 
dolkodas»meIíben el vefí minden i mit érdemiét az te.íi- /,; 
ben+Máfodicaz YÍgíazas,eslz kef filét $ melí az hitben az %£űf^ 
ío lelki eímeretben>ioza es kegies cletben>.az kontor gef 
ben»es az Iftének minden aiandekiban való epp&íe'Ss'hog ; 
méltóknak találtattunk az iöuendó vefedelemnek el ta-
uo£tata(ara«Harmádik#Hog az ítéletről való, értelem .yi-
gafitalafunkra légien minden niomorufaginkban* Mert 
tckor lefen minekünk mint £«Pal tanít k&nnieb&leíiink, 
csaz Chriftofnakmondafafierintilatuán az ítéletnek ie- ^ r \-, 
gtet>azmi leiünket fel emelitek, mert elközelget az mi LiiC^ 
yaltíagunk,az azvtökelletes meg f abadulafunk, minden 
,j,yiiajikef£rfi(e|b6ii ."...-; L l » AZ. 



Ö w AZöRÓKELET, 
R6L* 

jT Hanifeka^Ekt 
F HaromfeieJEggik az termettnek ekte.raelt kőjőrt 

US*-* feecs' minden elő allatodul, az Iftennek taplalaía es gód 
tfífelefe ierhmErről emlékezik az«as eSt monduan: O 
benne cl&nk,mozg&nk es vagíunk.Mlfik az kegyelem, 
nek eletcmellíel az hiuek az Chxiftusban meg eleuenit-
tettenek.as hitnek es az vyonnan való ffiletefnek altal% 

GsUt.s. m i n t g,Pai tanitíElek en immár az Chríftusban való hit
nek általa Harmadik az diczőfegnek eiete, mellíet mo£ 
tanremenfeggelbirunk,dcazfel támadás vtantokelk-
teíle el ve6&nk,mínt erről az iras boulegget emlékezik* 
iL sSMkzpda a^'órbUhti 
F / Örőcke való bodogfag,ígaflag,§entfeg, véghetetlen 
6rom?halhatatlanfag es meg mondhatatlan mg díqőfeg 
meii az fel tamádas vtan aj Iftennek ígereti §erínt á Chri 

f .» ftas által adattatik minden hiuőknek, hogy Iften légien 
;' , minden mindenekben»es ezektől diczirteflek az §i An-

\J "*••* gíalockalegietemben* 
^Mk^odaohesvtavaff'on^brvcektne^ 

tew* £• Az S János meg ielentí ez igeckel i Ez az őrök elet, 
hog meg eímeríenek tégedet egiedöl igaz lííent, es akit 
elboczatottal azIefusChriftuíhAz őrök etetnek erede
tit az ígaz Iftenre víSi, a kí tőkelletes minden ígeretíbe 

Tlui. snelliet tőt az ígeben az vataf tottaknak bönöc boqanat 
Hóm.*, tíarol es ór ok eletekrőUEzert mongia á $ • Palis,hog a; 6 
•líád i?. rok elet lilének aiandeka>meli érők időknek előtte ke- | 
£/&**«. gittetet aj htueknek»MafodIor,aj őrök életnek yía,es ka > 

puít f 



A z 6 R S K E L E T5Lé ••• sm 
pühczakegiedfirazChrifhis, ákí rendelteiét.az fla«tJ ' 
tol, hog,a2 Aníaf enúegihazriak feíe légien* ,és annak ő~ 
rők eletet adgion»á mint fjanos bízonmia;A ki hiien i 
Fiúban őrök elete yagton* Erre pedig fceSitt az hiueket 
belől az5 fjeikének creíeuelitneltiel az őrőkfegre őket. 
cl peczedí, kiufil pedig aj niomoruíagofc általi mellié o • • 
kel ej vilagtul el fakaft* es az életre kiuankóf tát ez na-. ^ 
ponkent való haIalb0l4EzertmongíaaziosíSocnioraq>^it|4% 

rufagok altat kei mi nek&nk. be -mennünk az menioriag ' 
ban. Az i«Palís ezent bízoníttíaíHafi vele egífit §€noed~sx#^* 
&nk,egifitfc vralkodank-HarmadJíarsazezkoz igazgató 
mefter az Iftennek igeie*melibenvagion az őrök ekt*E 
ssert móngia azChrifttis;Az ígek azraellíeket f ólok e r 
let esteiek* mercazaltalelecíenítetfinfcmeg$,míndazí.á ; 
"ttojitő kegielemre, mind peníg az ioisedo. életnek dkjő 
.iegere* Né fabad hat egieb&nnet todakojní az őrök elet G ö jA . 
fétoí,hánem czak aj lííennek bel edeb&Umint i§«Pal cm 
tekeztéti az hiueket arra,hogi az eghekben le tetetet te 

* meníeg felol,háflottanaka$ igaflagnak igeiéből az Euan 
' gielioboU Negíedfer3aj orők életnek köleza az igaz hit 
"melliel az Iftégazdagfigínak tarhazában I Chríftosban 
/futhat txnk>es az orők életnek bodogfagablreSefek lehet • 
, lnkf Erről mongiaazChriftus* Az ki énbennem hífen* 
" meeg ha^raeg halíseel, esenfitet az vtolfo napon fel ta-» 
^ maltomíOtődSőr^Az orők életnek elől íaro íegíe es kfil-
/" fő bizo'nfagí az ío czelekedetek* mellíekből az kegielem 

nek fiai meg efmertetnek,mfot á f «Paíparanczoliia az hí uTim.& 
treknek* hog gazdagok légiének az ío cselekedetben io 
fondamentomot "vetuen magoknak*hog el velieíTek az.o 

/ t fk eletet* Hatodlor az orők életnek vege, íz Iftenncfc ^ocm 
/ , Intelen való di czereti>mint 4 fjanos mongia i Az § f ol 



S54P Az Sg.Sk £ L I T K 5 I » 

ĵ » Mimmúallafattiu vágjon a^himhtá 

a% EiroI ix has vgí tanít, hogy Sem nem íatta, f&l nens 
tfi.4t. jrátoK^gs a z cmbernek gondolattíaban nem Sallot, á mi 
* * ficmü iokat az Vr keSitet aj fitet §eretQknek,meltiek nej 

nek az ember lelkének es tettének tókelletesbodogfaga 
ra. Azok k&zz&l vadnak peáig ezek, az nielHek az iraf-
ban meg ielentettenek.Elío amaz derekképpen való bbU " 
czefeg.es az fi meliíeges títkaínac értelme* Mert az mint 

*£#.i% f *Pal mongiajmoftan refi f erínt efmer5nk,mikor pedig el 
ifi az tókeileteíleg, ackoron a mí reS Serint vagion meg 
Sfiník,es ot femmi tudatlanfagnakhelienem leSen* Mert 
mmníaian az Iftentöl tanitattak Iefnek* Mafodik az fia 
nck tőkelletes engedclmeíTege,melí fémmi gonoí ra haj
landó nem le§en,es egiebet nem kiuanhat hanem az mi e 
giczazIftennekakarattiauaU Mertazartatlanfagra nes 
ue, mint az Chriftus mongía, oilíanok lef nek az híuek 
mint az Iftcnnek Angíaln Harmadik az haihatatlanfag* 
Mert ahol az bfin ninczen,á halainak ót helíe nem lehet, 

' * fem pedig egí eb niomoruíagnak,mint á S, Ianos bízonÍN 
^fAS,,k tía: Az Vr el törli az fi femekről minden konihuUatafó-

kat,az halai né leSen, fem a firalom, fem az kiáltás, fem az 
farádfag,mert az előbbiek el multának* Negiedík az teft 
nek dí ezofege es minden ekeflege, meliben hafonlittatifc 

* fbilt. azChriftamak díczofegesteftehez Ennek pedig á Chri-
W*nh tf ftús. valami íelcnfeget mutatta az Thabor hegien, mikoi 

azulínetel valtofkata es tfindoklek az u orczaia, mint a 
napnak vilagofTaga* Otődík az Iftennek Sínről Sinré va-
lolatafa, á fenteckel, es az Angialockal való tartaíágí 

iM*f, _ Mert a mim §,Pal t vút^rooftin tfikór által es vg mint ho-

http://czefeg.es


'Az &*&k E L E T ^ S Í ; • S* 
maliban lattÍuk,ackorŐ pedig vg a mint vagía Mert az 
lílen leftn minden mindenckben,es minden ef koznekui '•'**** 
az ö drága íoSagit reánk araftia, vg anníra, hog íoha tob *• «^ 
bet fem tudunk kiuannú Hatodik az Iftennekdiczireti-
ben való nag gí öniörufeg.melíben a hi uek meg mondta 
satUn nag őrömmel leSnek mind őröcke foglalatotok* 
1^ Holvagion a%pro\tktnáhdkl 
F4 AziVasmínketodaíga2tt,abolámifeiunkazGhrir- , 
cos vagíon az egekbcníEíóíór, mert fi maga azzal v>ga*-
talliaáhíueket* Etmegick tinektek keiiteni, es mikor 
meg kef itera ífmeg el iőuök ti hozzatok, es titeket en ve 
lem fel veflek,hog tiís ot légietek, ahol en vágtok* Ma-
fodf or.Mert a S.Palís oda kíuankozik ahol az Ghriltus va fUU 
gíon,mÍkoríg fol: Kíuanok az teltül megválnii esaa 
Chrííiuual egi&t lenni, melínek tökelleteflegc az tel tá
madás vtan leien tettedül lelkeftfil az örök eletberwHar 
madf or.Ezent eröffiti mafutis illien igeckel: Tagtuk af t, ^ ^ 
hogy,ha az mi fatorunknak fóldí haza el rontattk, eppu-
leiünk leien az Iftentül, nem kézzel czinaltatot hazunk 
Chanem) öröcke való az egekben* Negiedier az AttiaK- ffrf n ^ 
rolís vg tanifchog az földön ÍÖueueniek voltának, es raas 
házat kereftenek,ki nem ez földön volt,mert ninczen. ít 
maradandó varafunk,hanemiöuendőt keretünk. Otoű-^^ 
iőr a S*Peteris ezent bizonittía, hog az halhatatlan elet o ^ 
xíztetík minekünk az egekben* Hatodior,Az fi* P»l « -
<zíri az híueket ezzel, hogi az fi maThaioknak prxdala-
fat az hít mellet bekeuel §enuettek,tuduan a^t»>og une-
iuekiob 6rőkfegekvolnaazegekben*HetedSmACnri^^ 
ftufisezzclbíztattía,azü tanítuanít, hog u nekiek nagy ^ 
íatalmok vagion az egekben, Végezetre az fi* Pa! afet ero 
iflCi^hognekánkazrcraenfegletetetetw c g « ^ n . AZ 
- Ö • ., - - L1 4 reme-



ilét A z S£i5 K ELE TK.5L* 
reméTegeri érti az remeilet őr ok eletet>roeli mint egí drs 
ga kencz tSrtatik az Iftennek híuíeges őrizeti jalát. Ahol 

*fttrífc pedig ai*Peter ait ra6g«,hog yy egeket es vy főidet v* 
runk az ígéret Serint, melliekben az ígafTag lakozik, őg-
ue veti az igaíTagot az bfinneUMert mofhn az bfinnek c 
reieelhatot az teremtet allatokra ís> de ackor meg íaba-
dulnak az romlandofagnak f olgalattiatul, es az hiufag-
tul,a meli ala moftan vettettenek, varuan az Iften fiainac 

jyMM0.t> gabadulafokat, melire nezue, mind azegekben,fmind a* 
főidőn az ígaflag lakozik, 
^5 Egienlo k%ene a%hwefoec dic^öfege^ 

oro\eltthmÍ 
fv Errerrémellíekalt felelik, hogt nohamínniaianazS 
eg életben lelnek, mind az altat ez díczőfegben kfilomb 
íeg lefiékőzőttők* De ha meg iteHiuk, az iras efféle valaf 
taft nem teíen,főt ahol az elet vagion, ot kel lenni i dí-
czőfégnekis,Ázert a mint eg az elet, azonképpen eg es 
egienlő az díczőfegis mindenekben,melí az konetkőzé-

%Tm.t* <|5 bizonfágockal meg erőfílttetik* Elfő fent Pal így vi-
gaitallia magát es egiebeket az halat ellen í Letetetet 
énekem az díczőfegnefc koronaia mellíet azon 3 napon 
meg ad amaz igaz biro, nem czak énnekem pedig, na-
nem,mindeneknek,az kik §éretik az fi el í őuetelít* Eb-

í y.f* ben azért a íent Pal finnen magát egiebeckel egyenlőne 
tef?i\ esnem kluan fi magának az fok munkára nezue na-
giobdsczőíTcget* MafodSor, vgían ezentercfíkt rrlikor 
vgy tantt> hogy vz Chríflus az mi romlandó teftönket, 
az u diczofeges teílehez haíonlatofla tefií, It azért az §* 
Pal nem czak az életnek allattiarol es helieről emlékezik 

uxm* |janerrj annak allapattíarolís, meli £az teftkn vala dí-
",*'•" > czőfeg 



Máttb-V. 

Az <5n.Sk ÉtET^Si* xvr 
czofeg/Harmadíor,Eít bizonittía az $, Ianos * Moffen T 

tadgmc pedig, hogi mikor meg ielenendíí, fihozzfh? 
foniatoíTockalevőnk, NegiedletazpéldabcfSSsí' 
zen eroflittetik, mert noha az gazda nemell.vfr!?° !* 
nemeiiíeket de l I i e íWmelI iekf t í£S?tóf«Sgg 
mindazáltal, mindeniknek azonegíunlnuí l t ^ 

ELSŐ E L L E N V E T É S . 

tsa tmm a%pe!da bejed mutattia^mag JW-
| 10földbe efic némely harminc^annh, nemei 
hatuanmemehpdiglia^annktcnmu Háta* 
iutalomban es a% örök detblvahdiczpfegbenis 
Mlömbjégvagion. 
IV Ez okoskodafnak valami rézből helie lehetne, ha az 
Iften az embernek erdemére, auagi az 5 tőle adattatot a-
«ndekokranezne,aZ életnek adafaban.De míert hogi az 
QtlV^}i^^''"S^r^oaíandeka/azmilftcnfink 
nek fabadfagaban es 10 kedaeben vagíó^zoknafcis eéié*-
lo futaimat adni, izkikkeuefebet mtmkalkottanak, es 
akik háromgiratniertenek,azonkeppen az Vrnak őrö
mében boczattatnak behint á kiköt girathaőnaltanac, 
Touabbaaz kicsin hítís azon czelra nez, es azon egy í-
gaOagotes eletet ve§i,azoneg kegyelemből, az czelefce. , „. 
demek erdemenekul,hogy fenki az Vrnak előtte ne d i - W * 
caekedheiTekt £ j 

5 '• 1 L 

http://5n.Sk
http://adafaban.De


IL ELLENVETÉS, 
Azígrhoxatban a%büntettjnt\ rendi vagtorií 

mt M° mtrtáQmongiaa^Chrijlm hogy Sodornának, 
fainnieben le/lendolga,hog/ nem mint a^Vara-
joh2ac->a%J$c a%Qhr'éw cédáit Utúc es ne ki
ttének t Hat a^örók ektknit a% dic%pjégnek hü-
lomb/ege leggn. 
9P* Nem kóuetkozik fcramíkeppcrwMert ez ket ellers-
Rőzó dologban nag kölSmbfeg yagion.* Az karhozat az 
embernek erdeméért es elől iaro vétkeiért adattatik* Az 
ert mennél nagiob az elől iaro ok,todnía illik az bfin, an 
nal terhesbyaz iutalom auagi az vtanna köuetkSzcndó 
fcSntetesJDe vííontag, miért hog az őrök elet az czele-
kedetbol nem adattatík ok lerint,az ingien való íutalom 
xiak,auagi az díczőfegnek fem lehet kulömbfege, miért 
liogy azon egy iötalmat es egíenlő díczőfeget rendelt 
minden híoeknek. 

III.- ELLENVETED 
S%* Talajt bizpmttia-, hog a mint Külombe% 

a% c%illaga^mafi^c^ttagtuhigyh(lenazjeftwc 
*.€«.& dic^ojegeis.Hatmikeppeazcqllagükpakyfenief 

fegehenkülbmbfegvágtam azonképpen a%J)wek 
nec dk^öfegéenl>ülömbjegle(ien> 
V* h az helien,a mint oda felis magíaraztuk, % ff* pal n? 

' i • • — - . - • a m 



A z Sn.6k ELST^5L** S z 
arra tanít,* híuek kózót az őrók életbe mínemfi kölomb 
feg legien.hanem §ol az teftnek fcet aüapittiarol, es vefic 
hafonlatofTagot az czillagoktu V mert miképpen némely 
czíiiag annira fcníes,hogy az maiik hozzaía kepeíí alig 
teczik^eg Jglefen az teftnek allapattíaís, Mertazio? 
uendő díczófeg az teftnek kíczín világát mindeneitől 
fogaa el borittú es el valtof tattia. Hat nem af emelteket 
hafonlittia oiue,hanem kózónfegeskeppen az teftnek íe 
len való allapattíat es iőuendő diczofeget íelenti meg* 

IÍIL E L L E N V E T É S , 
rJzíChr$us igitanit a &x lanofnah A%cAtthm w.i* 
nachagabanfocniaradaj?a<valobdiecfüaduaci 
Azprt a^orík életben a dic^ofegnek rendi vagyol 
Ft Ez igeuel az Chriftus nem teSen femmí kulombféget 
az híueknek iouendo diczőfegek kőzőt>hanem aft aka-
ría ielenteni,hog az fi orSaganak díczoíegeben minden 
hitíeknek reftek vagíon,.Viga§tallia azért az hiueket ez-
2eI,hog az fi Attianac hazában nem czac fi maga megíeh 
be hanem ez olt tágas heli,kíben aj hijúekís minniaían be 
fernekaz fi feíeckel az Chríftufíál egíetemben* 

V*. E L L E N V E T É S , 
!Jt(Dame& e?$ mongia, hogy a%$c egkíehS 

a% Igafagra tenüoMnac, vgfinhntc mint a^ 
nap a^eghn. Hat a%fientek{2e\dk%p/egehn kü 
lömh/egk^n* 
Ki Az Dániel vtgaf íallía es batorittia az tanítókat min

den 

Dtts.itr 

i 



54o*>. " Az 6n6c E.LET%8U' 
denmunkaíokbanéskeferfifegekbé,azíouendo 6r6k e* 
létnek iutalmaua!,melire nezoe*mínden neheíTeget eske. 

:£T&m>4« ^^ct meg gíőznek a2 tánitok,mint az#« Palís ezzel c-
f ófifití unon magát* De mind az alr a! ebbőfnem kőuetko 
%ik)hog az tanítok íiagíob díezofeget vegkneki Mert i 
mint az tanítókról az helién mond az-Daníel* vgian ez-

MMtk%4* "cnt^ Chriítós minden hiueknek tulaidonittia, míkor-ígí 
. f ol í Az í gazak*niint az nap fenlenec az Atíarak oriaga-. 

bamDe ej mint légien az őrók életben tokelletefien meg 
tittínk^mellíet minekünk ketfegnekfil az Iften az & vak 

cozhatattlanfgeretríerintaáa^ 
" altalaikínek mind őrockon őrocke díczoíeg 

' légien* ÁMEN* 

VEGS. 

CJTE-



CATECHSSIS •" 
R S V I D K E R D E S E C E S F E L E L E T E T 
AZ KER.BSZTIENI HITNEK AGAIRÓL 

azgiermekeknekes az egigüueknektanita ' 
fokra, 

91 IS 8T OUTHODOXISEC-
defiarum Mimjímpuram CuangdiidoBrinam 
fdelfterannmtUnúbasin Fr/gma, fratribui m C H I^IS T 0 Meftit 

Gutum tt factm ÁDEO fairé miire et Dmim lESy 
'.CHIJSTO frtutm. 

•JUVÜUT -AfOSTOLVS T1M0THEVM OyOD 

*-*i pueritia facras Jiteras didicent, qnse pöffint ipfó 
cruditum reddere ad falutem, A tencris enim ad-
fuefcere-multum eft, ac vt dici íblm 

JÜú tnimis refáetqmd primi) iifciutr amis 
Hoc eriara coníilio Catcchefis a veteribus iníHtuta 
fueratjinqLiafanse do&rinae. elcmcnta ad puciilcm 
captum ritc accomodata, facili quadam Methodo ru 
djoribiis tradebantur & íiibinde inculcabantur. Qua; 
docendi ratio in Eccleíiis bcne conftitutis5ad harc 
vfque tempóra dimanauit, ac in multarum gentium 
linguis talisinftraftio legitima & neccffaria confcc 
uata fűit* Vocarant antiquÍK«TOc»^Chriftianaereli-
gionisEpitomen,qtrfionibus etrefponfionibus di-
iucidis explicatam,in qua potifsimu rcquiritur bre-
uitas&perfpicuitas,quaram altéra ociofam. prolixi-
tatem,aIteraobfciirifatern excIudit?qnod etiam pra-
'dctcr Ethnjciss illc poéta exprefsin " Qnic-



fmifUntammideáksttmAiitfiefidtles. 

Ciiianta yeró vtilitas ex his initijs,íme quibus mai0 

ra coníiílerenequeuflíyadtyrones &. minus exerci-
fatos reditura fit, verbis exprimjnon poteíi Conti- | 
netenim Catechefis formulám fan a? dórrinac, qua? 1 
a Prophetis et Apoflolis vno ore ex inírinCfri Spiritp 1 
5. ín perpetuum Ecclefia? vilim tradira efl, ac litcris j 
confignata, vt eadem veritas ccdeílis doclrinae üli- j 
bata cun&is temporibus íeruarerur,& eadem via ía- J 
lutls omnium feculorum íídeíibus pra?moftraretur* | 
Huc aecedit quód ralis docendi ratio teneros & do- | 
íílriníe capaces animos afuefacitad rerum vtifium | 
meditatione, ncvigoreingenjicrefcenteociofisípe. \ 
culationibus diríluant, vtifolethumanaementisva- \ 
n'itas ad ineptarum^í curiofarű quarftionum inda- j 
gationem finevlláfmgeabrip^vndefepius conrin j 
git,vt necefíaria ignorentur^quia non neceffaria di- j 
ícüíitur* j 

Pröindehac renuiinítiturione, imperiti Sí idiotae j ; 
prseparantur & velurmanu ducuntu^vt res grauio- • 
res faciliusintelligant & memória tencanr, quaein \ 
pubücis contionibus fuíiusexplicantur-5i verő harc í 
iniíia terrieré eoníemnantur5damnum ingens& ali- j 
quado ctiam irreparabile fofet crnergere, Quicunqj j 
eoim Msmedijs in ipfo aeratis flore deílituunfur in- f 
tra- meíasíe continerenon poterunf,fed vdutiin va i. 



basád popuium b b i ^ n i í ^porlbuot t S 

informabuntiudiciam,fedetianuuebuat™^ 
teminfradoammo. Doíendum itaqjefthoct-m-
porisarticulo, quoDeusvcntatem éLebris, Z 
immenfa fua bonitatc in íucem produXi>?adco quof 

cendi m Ecclefo,h*c príma radimenta nonnuíii i*. 
norentacfaftidiant&interimfprctisinitijsadalb 
raafpirarenondcfinant, Atcertumeír & q u o t i Z 

ne főre ^ ? , V > n e c quequa poffc iuxta p r * S 

confideratismmedijsfludcibusgrauiísimarumtcn-

líagogen Chriftiana. iidei, opera amanuenfis ad pra 
niouend^puerorunrfíudia curaui deícribendam & 
iretus veitro candore in lucé emittere no dubitaui, 
^ Cum autem veftri fit muneris fratres in Ghrifb 
diledr>tal,a?raecepta& femina ve^pietatismdio 
nbusmterdu proponore, vefea íynceritatepermo-
tus, *quum & officio meo eonfentaneum iudicaui 
hanc opelíam vobis dedicare,qua vt beni^no & can 

tisíctfatores íedulófadrurosnon dubitoi reliípo-



•nKnautemfiniilaiudiciaá bono propoíTto, quod • 
in Dci glóriám & Eccleiiar xdííicanonem vergit,me-
non deterreot; ; 

Porro qudd bretiitati tam obnixé ftudui, mim vi-
deri no debct, quia captui.pueroru fingula atíempe- f 
rárcyoIui,quantom docendi ratio poftulabat* Réti-; ; 
rmietiam peneeasdem definitiones3quas in plenio-
re volutnineter iam edito poíiiefam', ne frequens 
verborum mutatio difccntibus fieret molefla ac tx-
diofa, Sl quis ergo plenam hamm materiarnm expli 
cationem eifíagitauerir, opus illud noílrurá Vberius 
pertraftatum requirat,in quo neceffaria cognituPJa ', 
nius euoluta font* quibus dexrre intelíedtis íaciliüs 
ad foíidiorem cognitionem locorum Theologicoiű 
pcnetrare difcentes poterunt* Ego pro mea tenuita 
te9quanfum ratio talenti diuinitus dati exigebat,Iibe 
rali p'cdrorc hoc qiiiequid eftmuneris ín sedificatio : 
nem Eccleíiae contuli,Quibus autem plus donorum 
& proíperce valetudinis concreditum eft, ab iis píus j; 
lucri iure quodam cxpetitur,ego fi vnicum talentum ' 
cum aliquo foenore Dominó meo reddere potero; 
inter bonos feruos mc reputattim iri confido, 

Oro autem vos fratres dile&i cü quos meae extre-
niae íbrtis miferct) vtad Clementifsimű Deum pro 
me fundatis preces, quó me tandem crebris fIageílis ; 
caftigatum,&pro cxcplari multis propofitu?beoigno [ 

vuím * 



vultu áfpiciat, & crcptum crhiícé malis, quibus fc» 
rendis ipfe vircs fuppeditauit,Ecclefí;efuaí,nierefti-; 
Uiat,quam vt protcgat cotra horrendos errorcs, qui 
pafíim iam graíTari cocpcrut, dics ac no<ftcs orandus 
cft, Ipfcautcfii Deus & Páter noflcr per őtproptet 
vnigcnitu Fiüum Dominu & Scruatorcm noftrum 
IdiimChriftum fuo Spiritu vos tucatur Se muniat, 
vtfanam do&rinam omnilabc repurgatam cu mul-
toccrtamine,propagcti$ & inui&a animi conftao-
tlaaflcratisiiíDci honorcor&piörum arternamfec; 
licitatcm* 

Dcbrcciní24* Auguíli Anno D. í j ?}• 
Thcmas Fclegihazi vefterin 

Dominó cooperarius* 



RÖVID KÉRDÉSEK.; 
ESFELELETEK, AZ K^RSz 

tknitudomannac agairól 

AZ ISTENNEKESAZEM 
beinek címereikéi* 

tSM.k%9Ía a%\ere$tieembeMekfó fá!c%ejegd 
Efinerríl azIftent es űnőn magát* 

Hányféle a^ljlen tfmmtil 
Kétfelé Eggikkőzonfeges* 

Maiik iduoffeges.? 

JK,W^ Kz embernec elmeiében oltatot ertelem,meli aj terme 
s/Sfo** tétnek tórueníebölres ez világnak teretefebot meg mu-
uh*** tattia,hog.ígaaesb6lczIÍT:enlegíen,kI minden tiítelet-

reraelto-
^^lic^daa^llhnm\idubjfeges efmeretií 

Kz Iílenr őt es az Chríft usban meg íelentetet akarat-
hMH.tr mtol való igaz érteié as igéből es az í, teleknek vílago-
ler.s*. Otaíabol>hog ez altat az híuek őrök eletet nierheíTenek,. 

mim az Iftc mongíaíftz ki dicsekedik ebben dícjeked» 
gíek,hogy tud esefmer engemet* 

Miben vágjon a% emhermc efmenti • 
otcl Ka öneg rendbeli alíaputtianak értelmében, 
hpbeU. ^ffo a z^P termef et,meliben az ember teremtetet Iftl 
stXtrf"' keperc^etttíegr* es. ígaíftgra* „. 

http://hMH.tr


Maftfc az efet es as romtás, m eliberi" az ember minden 
lelki aíandekoktnl meg fof t atot»e s haragnak fíaua lő-tV 

Harmadik az vy teremtés,'melibcn az Cbrííhis általa 
híuek fel eppitetnek az ígebőf es 22 f•leieknek ereiéből 
yyonrun iuietetnek az örök életre. 

Negiedík az íőuendótokelleteíFegnek bírafa, azteft-
jnek fel tamadafa vtan» , 

Mib'ohfmntttk a%J$m ti a% ember £ 
Az f ent IrasboI* 

AZ SZENTÍRÁSRÓL, 
Miczpda Iknt brast ^triu 

Mennek ígeie meli az I Jeleknek vezeríefebóí aj Pro fyw,s.v. 
phetak es Apoftolok által meg irattatot az fciuefcneJc ta~ i.f O.;«.H. 
ntxfagokra,íi!tefekreej vígaftatarokraí %,rm* 

Hány rcfie vagion a% Iften igeiének * -
Kettő, Tőmení es Euangelíomí 

AZ TőRVENRőL, 
Miczpda a%\Töruen$ 

Iften ígafíaganak ígeíe,meliben ajoknak akik tokelíe 
íeiTen engednek eletet íger,az engedetleneket atpckal 
feriíegetr* 

*Be tolthetíé•emberagtömentt 
Az ember az 6 romlót ereiéből femmíkeppen á tóruent CéUtk 
be nem t5lthetí,mínt fJPal mongíajTugíuk hog á tőmé
nek czelekedetibör az ember meg nem igazulhat* 

Kjcggda azűruenme betöltőié^ -
S;tVü vg tanítjhog a tőmének vege az Cfariftus m i n d é ^ ^ ^ 
hiuőknek ígajularara>meri ö aj tőruení ala véttetőt,hog 
azokat akik az tőruení alat volnanac meg %abadiíanai* 

,v '. """'• M m ' ; * ~"' •("'" hz 



J*hüekketökhetik$ a^törmnti 
Be töltik de nem az 5 cukidon cráekbóí, hanem az 

Chriftusbanvalo hitnek es az Seretetnek általa* 
K^benvagíon halina a^töruenneL 

Mindenekben, Hitetlenekben esHíuekben* * 
Mi ha(ina magion a^HitetknMőii 

Ezeket menthetetlenekké teíí az Ifléelőt>esaz halaí
nak ki folgaltato ígeíe„ ' " 

Mi halina vagion a% Híuéhm í 
fim**.** Eló&ór meg mtitattia hogí az Iften igaz légien* 

Mafodfor jélekeítet az ép termeietbc való igaíIágroI» 
f.m**.u HarmadSor az b&nnek efmeretire iutat* 
ffiiti; N"cgiedíer az kfilío eletet igazgatta* 
QéUt-t- OtodSor veaerlá raeílerűnk az Chriítuihoz* 

Mkzpdaa^tommntcfummaicLjl 
Az eíío tablan leuő neg paranczolatban tanít az Ifte* 

tiítetetire.Az mafodik tablan íeuo har paráczolatban az 
#*i»fc*r wiafiai Seretetre,mínt á Chriílusmőgia: Szeretted az te 

vradat Iftenedet tellies{f íoedből, es az te felebarátodat 
minttennem magadat*. 
AZ I S T E N N E K PARANCZOLA-

TIROL. 
ENragíok az Iehoua az te Iilencd, az ki tégedet 

*"*?• kihoztalak iEgyptufnak főidéből, az f olgalatnak 
hazaboU 

Mirtiamte%eIóliarotgeck{lí 
Az tőruennefc meltofagat ielcnti,c* int annak raegtaf 

taila haroni dalpggalt 



Kíuaaía az igái mondaft r<i h U*€**i 

üamfikanhasQigfavi S * 
Három feleJBggik menthecő,melliel .fcfcfen,A * t 

ntayag veőedelmet el .ttuowattfukí e l e b m t u r * * » 
Maük híuolkodo,melib"en femmí haffrt» „; 
czakembernekhiufaga idcntrtk,*Sonmtu*a>***m 
Harmadik anatmas,meiibőí egíebeknek ka« t • 
zik,mínt az hamis vadola&es h í a i ^ í i ^°wtkő. 
uentelelben, v a a o l a s ' « h a z«g tanubizonfag ̂  t5* 

N E kiuanmad a z te felebarátodnak hazat, 
NekmaftmadaztefelebaratodnacfcIeregcLfcmaz^ 

fcmniitazokkőzzülámeíIíekajtcfelebaraToTc; 

éMtttikmezí 

* Micsoda a^huanfail ' 
í Ifí?fCg?n02índ«k«'*aazbőnnek czetekederíre ki 
*ol aSJacabezígeckeltanic.Mfndée'berkeln^£k£ fi 
tulatdon kmanfigatuJ,mer£a2 kímnfag f o « £ S f 5 * W 
bánt,azbfinpedrg"gte«en»e„ f c & f £ & £ * * 

AZ EVANGÉLIUMRÓL. 
* .• . éMiczodaa%E%am!ioM^? 

i < * * 
<ííí*j>tr* <£* r A r ^ C ^ £.: 



íagot>höj|tt&€g3Motfíatito 
tnű&iz fin es hiien benne»cl ne veSen, hane őrök elete 

t*Tfa*-* tegíemAz iPalísíg tanít: Bizoníos befed es meko min-
den bevételre* hogi azIefas Chríftös ifit ez világra zz 
bonoíóknek iduozuefere* 

Ktíattiküldmbjegvagw^ esa^Em 
geliomkőz6t£ .. • ' 

. "Haronié Elfő az toruennekértelme az embernek elme? 
íeben o!tatot,mint f«Pal mongía:'Hog az toriiení az po-

Bírná** gjmofcnjit f íaekben be iratot* Az Euangelíom pedig- títi, 
kos bolczeíegtineli az Chriftusba-n íelentetct meg* 

Mafodik az tőrueni czelekedetet kiuan* Az Euange-
ltom hítet*mírit f«PaI morigíaiAz tófueni nínczen az hit 

GáUtt. |y5i>az az3 íngíen nem ígazítt hanem a ki czclekedíeze. 
- ket eel az által* 

.. Harmadik az torueni rettent es kárhoztat-az bfinert 
efft mondu?n;Atkozot i ki meg ne marad azokban mel-

^ liekaz toruenibenrnegÍrattanak»'AjÉuSgcIiombíítat 
cs vigaf tal az bűnnek boczanattiaual efit mondftan í Iőie 

Máttkn. ttW en hozzam mínníaía á kik faradof tok es meg terhel* 
tettetők»es en meg konníebítlek titeket* 

- .. . Micsodagiümbíc^evagioé^Euangiliommc\ 
Az hitből való meg ígazülas* 

AZ HITRŐL, 
Mic%pdaas{iduó%itobifi 

Á s Iftennek kegíelrnes igiretiben való bízodalmftnfc aj 
Chríftusafraf.bunönkboczanattia, meg ígaxulafunk es 
őrók eíetönc fel6l« 

Honnét vagiona^Hit* 
fm* Á$ hit ífte aíádeka mint S. Paí raongíaí Tinektek adatta-1 

ltot.*.- tothog u béne hígíetek<Es a mint az §János taníti Ez as 
Iftfaek qeíekedcti hög.hígi«cfc abba k kit ei boqatot* 

* 



Ké^kadgaljkn a* hitet? 
Czak » valtf tocttknak, mint a Chrííhis mon^V T- r 
tek adattatot, hogtudgíatok az m e n í o r ^ n ^ - , n c k ? ^ w : 

mafottís vgtanít?*ir^Híuenek rntn^tíí*?* 
deltettenek vata-az életre* m i n n i ^ n a kik el re- ^ ^ 

Mtáltaladgial(kn a-hitelt 
gaffigríak igeiét az ti iduőflegtekndf EinmS- f".E | P^ 
nek vtanna hittetek el p e c z e S e f ő k a> S ° m a t , m í 

l * s p e d i g m e n i g
§ e ^ 

AzChníínsban ví!oíg e r c t r e í
 % ^ -

^ Müveden a^Chri^uH 

* A, .Sefceft " ' t íVpf,'0n-!^'Se''et h l , S a t t í * , 
- ™C£Kífcg u n kvag ,oa Ittcnnel áChrlftus>tel.^""* 



Harmadik. Azfcegies, íozancsigáztlct,mertashí* 
ww* megholt azczelekedetneköl, ? 

.'AZIGAZVLASROX* 
Üamjeka%iga%ulas i 

Kctio. Eggik emberit eloc az czelekedetből. 
Maiik Iflen elot az hitből* 

iétyliczpda a% emberek, elót vak iga^ulas l 
ttaíti A z Itthato ío czeiekedetből az lelki ígaflagnak bízonfa 

ga£ mutatni az emberek elŐr.mint á §• Iacab mőgía: hog 
*««. , **™nhlm*z cselekedetből ígazíttatot meg,meUiet §, 
> * *4* P í í 'g raagíaraz,Ha Ábrahám I czelekedetből ígazitta-

tot meg, vagiő diczekedefejnem az Iften élőt, hantra as emberec élőt* 

Mk^odaa^Ijlen elót vah megigazulást 
Az b&nnek cerhetfil aj karhojattöl valo'meg f abadulas, 

*n~ ,af at5nke§ídmeb6l»2ChríftusbanvaIo valtfagert, as 
*/** hitnek: altala,mint az f.Dauid mógia jBodogok a kiknek 

ainofctagok meg boczattatot,es á kiknek bönók el fedői 
tetct,es a kiknek^bfinők nem tulaidoníttatot* 

^fk^oda okai vadnak a%iga%uhfnakl 
ElfőSerzőokaazIfl-ennekkegrelme esingié valoío 

gfhefu Ke™e> mellíel az hiaeknek bfinőket meg boczatotta, 
mint *.P»l tanítíKegíelembőI iduőzöltetck.es ez né tfin-
nen magatoktul vagíon* 

Mafoodík érdemlő oka az CnWíhifnak engefteló aldo 
*.'«».*• zattia,m>nt'í. Ianosbízoníttia*Oengef telőáldozat a mi 

Wttoc igaíTagot el ydük,«unt *.p,lmongi t ? Nínczca* 
torutii 



toruenbelí ígaflagom, hanem az melí ígaffagöm vagyon, UH* 
az Chríftuban való hitnek általa, Áz hit azért mynden 
czelekedetetkí rekeSt az öduőffegnekokaíBoI,mínt fent rk% 
Paí raongíáí Iduozítot minket nem az ígaíTagrók czeleke 
detíből, hanem azu irgalma flaga Ser int* 

Eífó oka az Iftennek vegezefe* 
Mafodíkaz embernek elegtelenfege, mert az torueii* 

hek czeiekedetíből egy teftfem ígazíttatík meg. 
Harmadikamért az Chríítus aídozattya hafiontalanra 

lenne mint íent Palmógía; Ha az tóruenból vagyon az r r 
ígazulas, az Chr íftus heaban holt meg, *lh 

Negiedík, hogi az íduőfieg erős légien, mínt fent Pal Rem A 
tanit ;Azert vagion hitből ingen, hog az ígiret erős Ie<ne", 

Otődík, hog az díczőfleg czaklftene Iegíen,mínt U>al 
liiongiailften aíandeka hogyfenkíne díczekedgyek, . Efie.%. 

<£Miczoda giümolc^e vagion aduból való 

Azp^nítentíaes azío czeíekedet; 

A Z P O E N I T E N T I A R O L , 
*L?vHc%()(la a^pcenitmtia* 

Minden Iftentelenfegnek es ez víhgi ktuanfagrak hit* TtH-
hol való meg tagadafa, es az kegies, íozan igaz életnek 
kouetefe, 

Haninfle vagyon a^ámttntianatí 
Kettői Eggíkaz bűnnek való meg halas azChr ílus ha* %»•& 

lalanakereyebő!, mely az bont megh oly, hogy többe 
nevralkodgyekbennönk, ' 

. N n Maílk 



Mafifc az megeleuenfcáes, ^£ Chrííhjs fel tamadafanakc* 
reíeboijliogíímmarmíís életben íaríunk ~7 

Honnét vagyon a^Pamtentianak eredetit 
Az meg teres Iftennek akndeka, mint az Propheta^ 

nal mongía, Tericz meg minket es meg terünk* MCutís* 
íg íol ;En czelekedeazt hogi az en paranczolatímba iar* 
íatok* Sz* Palís vgí tanít, Iften ad poenítentíat az engedet 
tleneknek, hog'í fel ferkenníenek az ördögnek tőríboU 
iS(tnc%ebata^Smkrmkereiéa^meguresre* , 

Níriczen fem értelme íem akaratt ya, fem tehetfege* 
Eloiőr^mertazírasazmeg teres eiot as emberről azt a 

mongía,hogíaz bunbenmeg holt* es hogí az lelkes em* 
ber meg nem foghattía azokat, aíeilyek Iften lelkeíe* esi; 
ieftnek boíczefege Iftennek ellenfege* 

Mafodior, mert az ionak kezdetit kőzepítes veget i% 
fhlll i% írás Iftennek tulaídoníttya, mint í• Pal mongíaí Iften agá 

hogí akaríatok es czelekegíetek az íot* az fi akarattyanak 
c kedue ferínt* Mafutís így fzoL Nem vagítmk elegek ar#" 

9 * ra, hogí czak gondolliaíTukís az íot raímaguriktul* de ya* 
lamíf .czelekedhetunk7Iftent6í vagíorif 

A Z I O CZELEKEDETREOL; 
P ^ Micsoda a% io cselekedni 

1 Iften paranczolattía fzerínt való cngedelem,melí az hit 
figck io bolfzarmazík, ez végre hogí az Iften díczóíteflekJ 

Hani dolog khantatik a${ io c^elekkedetknC 
Három. Elfő hogí Iften igeiéire! eggíezzen^ mint a pro 

phetana! mongíaí Azen paranczolatímba úriatok es mm 
az tíattíatoknakparanczolatíban* 

- • Mafodík az hít,melí alul §emlelíiink es czelekedetSnk 
ktduesIftenelot* " '""'"' •-- • • ^ - H a r f 



Harimfik,, hogí czelekedetnek vege legyen Igennek Jfc»«í-' 
díczőflege míntfk Pal nionga; Mjndeneket czelekegíe* H&tu.. 
tekazlftennekdíczoflegere* %>CmM® 

Az híuekben Iften fzerez minden íot az Chríffirfert az 
f+Leieknek ereiéből? mint í+ Pal mongía/.hpgi az Iften Titmft. 
rendelt magárak íaíat nepet> ki az ío cselekedetnek ko* 
oetoíe lem. Mafutís íg íol; Teremtettunk az Chríftus le . 1 

f usbzn az ío czelekedetekre, mellíeket az Iften ellene ke *t*r*i 
feritőt hogí azokban íaríunk* 

Mi végre kel lot c%e!ckfdm? 
Elíc vege nez azIfteniiekdíczőfTegere, mint az Chrf» 

ftus mongía: Vgí tundoklíek az ti vííagoflagtok azem* ^My ---
f>erek élőt, hogí latuan az emberek az ti ío czelekedette* ' 
ket díczoíteflek az ti menníeí Altiatok* 

Mafodík hogí az mi valaztaíímknak es hiteinknek bízón E$e- ** 
(aga légien, mint iu Pal mongía: Valafztot minket vílag • 
teremtefenek előtte az Chriftusban, hogí lennénk leniek 
cs fegíhetétlenek 6 előtte az fzeretetnek általa* 

Harmadik hegí az mi peldanckal egíeb híuekis ínteík* ** *r ** 
nek a z tőkelletes életre* 

Negíedík, hogí az hitetleneknek íaiofcatbe dukliaíTuk x.fyrá* 
azío czelekedttel/esezekísazmíízentníaíaílagunkal ín 
teliének az meg tereire, hogyazlftent díczőíczek az . 
meg Iatogataíhak napían* 

AZ APOSTOLI CREDORVL* 
Mintanita^Qredoi 

Az fzeiit íratnak róuíd értelméről illy cn rendeli; 
El jSor az Attyaroí* . 
Mafodf or az Fíurol^ 

N n ^ ' . Harmad* 



HarmadlorazIeiitLélefe&Iv...' _ é • \ ' . - . 
Hegedi ef az Anía§enteg.íhazrol,es ezekbe való íckrol j 

HISZEK cgylft̂ ^ 
mcniTckcs "földnek" teremt oyebcn, 

" . " ÁZISTEN^OL 

Örocke valóvéghetetlen lelek, ío? ígaz5ienMrgaImas$ 
mindeneknek teremtóíe es taplaloya, ki az írásban vgy 

§ 7#*«.-?, íelentof te magát meg,~hogí íegíen Attya, Fíp, es §ent Le* 
t/táftuh ' lek, mint a 6*lanos moga;Harraan vadnak az ^gben a'kík* 

.-. . • bízonfagot teznek, es ezharo eg*az Chrífíus kereztfége* 
benís az Attía az egbol kíalttya; E? azen f erelmes fiam ki 
ben epraeg békéltem? es az §« Lelek g alamb kepében fzal 

'*• : rea» Az'Appftoloknakís "a2;tparanczollía,hogíkereltel^ 
• •• JíenekAttyanak Fiúnak esient Leieknek neuebexi* 

y* ' " " . • AZ AT TAROL : / 

Orokke való kegíelmes teremtő Jften, kí az fi egí Sfilot 
fiat az teftberi el boczatotta az valtíágra, bog & benne az 
bitieket fiaíua fogadna, es a^ orok eletbémeg díczóítene* 

~ Miuel vala$tatii\ meg a% l/lm a teremtet aüattul 
Ezzel högí miride ̂ hat/bnak-es teremtőnek hififik lenni* 

Miértmongm^mindenhatona^lmnil •>. 
Mert czaklftenhez íllík ez, Iiogí mindent meg czeíe^ 

IcedheíTé valamit akar, es 5 magatul elegfeges leheflen ím 
rak el vegezefereis, az rpí az teremtet állatnál lehetetlen* 

" tpL uf, m í n t *2 Dmíd moiigía: Az mi Iftenűnk az eghben* vala# 
meííyeket akart meg cselekedet* 



/ AZTEREMTE5R&I* 
^Miczpda a%Teremtes i 

ifknnekbolcz czelekedeti,meliben aj ö hatalmas ígcíe 
iiel földet menniet cs egieb allatokat femmibol alkotót* 
hog ebben a; 5 Ifteni di czőfTeget meg mutatna>cs ajem 
béri nemzetből maganaKjiniafentegihizatgi&ítene^ 

Mi. megre teremtem Ifién égvilágot) 
Eloíorjfiog aj iathaío vílsg aj ö bolczefegenek9io vol 

tanak es hatalmának tfikore lenne* kíbol efmertetnck cs 
aíf teltetnek* t • • 

Mafodlorihog ez világi allatok aj tmbcm^k halnám ^mm% 
lennének* . j 

Harmad! orjiog az Iftcn az emberi 'nemzetből maga* 
nac híueket valogatna^kíktöl mind orőckedícjertetnec 

Báni fele ukos allatot teremtií a^ jpewí 
Kct felet* Ángialt cs Embert* * 

Ham fele a^ Jngtali 
Ket fe le* Iö es Gonoz* 
^éMic^oda a%to Angiatí 

Iftentfil tereratetet*ígsz*bőlcz es hatalmas f elek> ki as 
f entícgben meg erofíittetet»hog azlftent dítzoícze ne
ki endegi en,az hímeket oltalmazza es az hitetleneket m 
cza mikor Mentül boezattatík* 

t^vIic^daa^gono^angiaK 
Iftentfil teremtetet lelki állat ki az í gaCFagban meg ne 

maradót,hanem el hagíuanxenditjftennek es sss híuek-
nek eIlenfegel6t»kíazbfinertazforetfegnek römlocze-
ben ve«étór,de mind a jaltai Iftenník engeddmcbol h* 
táíona adattatot neki az engedetlen fiaknak meg vakí* 



t*fan,«s %z bitieknek probiíafan, *s fi ítelo ígaffaganik 
megielenteferc. 

Micsoda axjzmhri 
lílé kepére teremtetet alht, ki tcílbSl csíkos halhatat 

h a leiekből eppictetet fel,.hog az fi teremtoícnek fient-
íegben es igaffagban Solgalna* 
tíanivegt vagmn a^emkrdetmd\ / 
Haró.Elfo nezaz Ifténec diezofegere, hogi ötét igaza* 
|fmerie«ttStellie,meli,czakaz hiuekben adattatík* 

Mafodik^Hog ez életben mindeneknek clótceketef. 
k az Iftennek orfagat»ígaíTagat es az finnen íduoíTeget, 

HarmadSor hog az ember rendi 6érint az atciafíui Se. 
retetnec alula légien ígtebeknekís eppfiletekre es hat no 

AZ FIVROL 
HiSck azIefusChriftiwban azücgy íülőtFiabaiaj 

mi Vrunkban* 
f-

:* Kjcgpda ~a% Chrijíus l 
Kz eló Iftennek tálaidon eg ífilSt*fia,ki mikor Iflen fo# 

^r&.is. m a i a { , a n egíentő volna az AttiahoMolgai abrajatot v&t 
^T 8 ' ftl, hog az Őrőcke való lelek által fi magát Iftennek w 
«['*'. 'bfinert meg aldoznan, lenne minekünk az Iftentfil, ból-

f '* czdegunk ígaíTigunk, §entíegfink es valtfagunk, 
Mkrt m(mdmií\hfmnac^ 

Mert c«k 5 egied&l ídnózito es meg valto^mínt az Kft-
.oíalm3warazzaiHiuodazfineuet'Iefuíhak> mertidu&£ 

• asiíiaznepetaz ubunetbol* 

Mkrtmucxtctih Cbriftusnakl 
• • - • • •' * Mci$ 



Mert á lent leieknek íeHíefíegeuelmegkfneíet.az Ide
iül hog lene mínekímc Pápunckiralíunk es Rropheunk 
Ham dolgot kihat a% CrúftusfMvallanuiK • 

Negíet*Elfő,hog igaz Itten az htthhoz egienl&jraint aj ^"W-s? 
Efaías érős literinek mongia,az Jeremiás Iehoöanac mi i *f*-9\ 
jrafl&gönknak.A S*Pal mind őrócke áldandó Iftennek,az if»«# ••• 
i,Thamas u Vranak es íftenenek neuezi, i,*».to. • 

Mafodik,hogí igaz éber,mindenben hozzánk háfenlo l<r j j ^ 
az böruul meg valua,mínt §*Pal mongta;Hog eg az köz
be ni aro Iftc es emberek kőzőt az ember lefus Chríftus. 
Harmadík, hogí az ket termeiéiben-eg femeíi Iftencs 
ember fia,mint fcPal mong?a,hogí Danid maguaboi vaíö 
azteíHerínt,de vgian ezé lílennek fúnak bízoníttatot ty»M»* 
az meg 6entela klek fferint. 

Negiedík,tiítir6l ifo kel va!temink,hog egh alat nem ^ ^ 
adattatot tőb neu az kiben idnózölnunk kellene* Mind G^ 
á negiec í.Pal be foglaííía illié ígeckel: El boczata.Ifté az 
fi fiac,ki affoniallattul löt es tőrueni ala vettet6t>hogi az 
kik toraení alat volnának azokat meg fabaditana. 
Mién kellet l/lennek lenni a^ kös$eniarona$ 

ElbS6r, mert az békéltetőnek mind az ktt felnek tef 
meSetíuel eggíezni kelíet,hogazIftennek titkos akarat 
jttatís ertene,es az embernek níomorufagatis erezne.^ ^ 

Maíöd£or,raert az bűnt az karhozatotxs.az őrdógot 
meg kellet rontani, es az emberben az Itten abrazattíafe 
es az 6rok eletet fel kellet eppiceni.meli czak Itteni cr5 -
hoz illik. 

Harmadíor,mert a kozbeníaronak míndenfit íele kel 
Iennt,hogázhtueknek i5lcfeu;eket ercze,«köniőrgefe 
ket mindé helieken meg halgathaíforacli czak Iftenhe* 
lllíkí 

Mim fylktemhml\h2m{ • ' . ' . . . 



El(o,mert vetkezet vala.es czokaert emberi termefetbe 
kellet'meg fizetni. 
Mafodíkraercazbiumek boczanatiiaban es azvaltfag. 
ban ver ontas kiuantatik; 
Harmadik>mert az közbenjárónak mi attiankfianak kel 

méh** kt lenni»hog erezuen az mi níaaaliánkat, tugion mi rai-
tunkkaniőrálni mikor keíertet&nk* 
Ki fogantatek& Lelektül fületek ftízMariatuí t 

ACHRISTVS SZÜLETÉSÉRŐL, 
Miért Metíem kláfül fovontatmi 

iíogtifitaesb&nnekul vala émberíennejd minket fer 
telme&b&nőíőket meg ti§títana,az & §entfegeben et igád 
(agában hitnek általaiéi öltöztetne* 

Mknfylktjlüzjúl (lüktetni* 
Hog Iften ez cztidaual meli foha nem hallattátot, az & 

fiának f&letefet meg ekefítene,es hog az Efaiasmondafa 
Efi-7* be telliefednekílme az §fiz fogad es fiíat Súl,mint az elfő 

igiretis. ielenti»aza6f oni állat magua meg rontia aj kigio 

Hani vege es hágna vágjon agChrijlw Rá* 
letefenekC 

Az Axighl kettőről emlékezik efit monduaní Diczo* 
I«c.2. {"eg uiafíkgban az Iftennek,es ez főidőn bekefeg* 

Múlik ag elfő hágna í 
Az Iften diczőffegc auag az 5 igafTaganak es irgalma-

iTaganak be teUicfcdefe, meli l6t az áldozatnak általa* 
Múlikagmafikhágna i 

As bskefcg es aa íftennek az emberekhez va!o íoke& 
ue>meU az Chiiftusáltal az bitiekre be&íeggel ki aradot* 

• " ' ' • - • • ' • * h z 
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AZ CHRTSTVS S Z E N V E D É S E I Ü L . 
Szcnucde Poatius Pilatuíhak slatta, meg festte

tek meg hala* ~ 
<éMic?$daa^Chrijlw§mucde[d 

Az Chriftufnak lelkében es teíkbé való fok faidalmi, es 
az fi gialazatos haiala>mellíet Iften rcndelefeből engedd 
raeíTenfel vőt, hog az fi engeitelo aldozattianak általa, 
az Iften igaílaganak eleget tenne,es mindé időbeli hiue-
ket aj bonból es karhojatbol meg valtana,es nekíek orőc 
eletet £erzene* 

Mikprfemedet a^QoriftusZ 
Pontíus Püatufnac Romai Cza&r tiítanoíanak ideiébe 
hog be telliefednek az íacobiőuendő roondaía; Nem ve 
tetík el az birodalom Itidaboíjraig el nem itiz Meffías, G**4*> 

Minemű haíalndKmmmú últttem meg $ 
Meg fe£íttetet,es ez^őrnifi halállal ielentetet, hog az ml 
bfineínkert atocka íot, mint meg vagíon írua í Atkozot 
valaki az fan fug, Deaumu 

Micsoda okai <vadf2aht%f$efmedefmcZ 
Elfő az Iftennek io volta es emberekhez való Seretetí, 
ki az fi flít rendelte volt engef teló áldozatul, 
Mafík az Chriftufnak engedelmeflege es az valaStottak-
hoz vaío Serei me,mint §*Pai mongíai Chriftus Serette az *M+\ 
aníafentegí hajat es fi magát atta érette* 
Harmadik, indító oka az egeS emberi nemzetnek vek* 
delme az bfinertí 

^Vliwgn femedet a$£hri\lw i 
Elfő nez az Iften diczőfegerc,hogs3z 5 igafligtnafc e~ 

leget tenne az tőrueni f érint. 
Nn s M*fo 



Mafodik* hpgj az ördögnek hatómat meg rontana* 
g, 6 - - mint lent Paí raotigí a: Az halai által cl ront a azt a kinek 
•*••** birodalma vala az halálom 

Harmadionho^azvalaStóttakat^az bfintfil karhozat 
túl cs orok.halaltuí meg fafcadítana,mint fi maga ielenti; 

.• Az ..embernek 'fia ifit,hog fi f olgaina egiebeknekies adna 
Wditb.**- a 2 * Mktt yjitfigui fokakert, • 

/':Négíedik>hog miképpen az Chríftos meg holt az bfi» 
bff*.**4.. nQkerr,azonkeppS:míis az 6 halálának ereiéből meg haU 

' iiunk.'azbfinnék* 
Őcódík^hog az Chriftus minekünk példánk légien az 

ttfetr*. 11nuedesbemmínt í* Péter mongía* AzChrííhis ieuedet 
-rezei as tettbe az mi bűneinken peldat hagíua nekunc 
kogí míes az o niomdokít koneflSk* 
AZCHRISTVS TEMETÉSÉRŐL, 

ES eí temettetek* 
f^Miert kfíleta^ Chrí/ltutiac eltemettem l 

ElőiSf" ezzel meg btzpnittatott hog azChríílus való
ban meg holt az mi bfineinkert* 

Mafodfor.hog 22 ő el temetefeael az mi bűneinket el 
' ^temetne,esíbha ezek Itten elot emlékezetben ne lenne 

fiek*es miís azbfinnec cjelekedetitöl meg §finnenk mint 
^Pa!magiarazz.a:HogeggifitazChrifl:uiraIeltemettet-

€diu tfinfcazkoroStfegnekalul^ 
Mim fyl érteni hogf a% Cbri/lut pokolra fíalloti 

Ezzel íelentetífc az Chriftuíhak vtolíb nagy gialazat-
tía3melí kűwetkozot az fi halálából embereknek íteletec 
renezüe5kík nem hihettek hogy fi Ifraelnek labadítoía 
lenne,mint az elor rempnlőttefcjllien feddésben vetetik 
az pokglnak neue az Chriftus mondafaban: Te Caper- • 
naum ki az égig fel maga£taftattaf, az pokolig le niomaf 

• űzőhöz az,meggialalazutoles meg rontatol* 



A Z C H R i S T V S FEL TÁMADÁSÁRÓL. 
Harmadnapon fel tamadahalottakkőzzüU 
i*Mic%paa ari Cbriflujfeltamadafa C 

Az Chriftuíhak halaiból v'alo raegelenenedefe fiaraiacf 
mpomiz Iftennek vegezefe íerínt,hog ezzel az'karho-
xatot tőkelletefTen meg rontana, az Miieknek í gaílagot 
csőrök eletet Serzene* 
Mmel bi^omtodhop a^ChnJfmfii támadói $ 

Az Chríftus fi maga meg bízoníttía;Igí kellet az Cbrí 
ftuíhac f enuední?es barraad napo fel támadnia mint meg Lm^' 
vagíon ima fi felőle>az Mofefneí es az Prophetakna! es i NMm.tu 
Dauidna!* Az Daaídís erről mondotta: Héra hagíod az rfik*t 
tn lelkemet az pokotban*íem mm engeded bog az te §c 
ted rothadaft lafíbn+ EzcnteroíHrikaz Chriftufnak fok 
rendbeli meg íeleneíl az feí támadás vtan* Az Tanítna-
jiíockal való niaiaskodaía es mentbe menetele* 
Mi ha:%na magion a^ Qjnjlusfeltamadáfanac 
Elfő* Ezzel meg bízoníttatot m fi Iftení ereíe es fiuí %***+ 
meltoÍTagá>rnint IjPal mongíajHogí Iften fiának bizonit 
latot az holtak kőzzfil yaío fel támadásból m 

Maíbdík* Fel támadót az mi ígazulafunkerfc .. ' *&*** 
Harrn£dik*Az fi fel taraadafaoaí az Miieket az bűnből 

feí tamaította vy eletre*Ezert mongía as §, Palj Mint az % r # 
Chríftus feí támadót az fi Atíanac díczoíege altalíazon* 
keppenmíísvy életben iaríunk* 

Megfedik, Az Chrifttis fel tamadaía azmí teftfiaknek t.Cm$J 
íőoendo fel tamadafanac elől íaro es Sfikfeges oka* *>Tt£+ 

A CHMSTVS MÉNBE MENÉSÉRŐL, 
Mene menniegben. 

Micsoda a^ChrMm ménbe mnttú& 



AzOmfkifnak e! íáuozafa ez Földről az teO: £erint,cs 
az diqofegbé való be menetele mindé egeknek fóiStte, 
hog az híueknek maradafra való heliet ierezzen az 5 at* 
fiának hazában* 

Mi hazpa vagjo a Chríjlm ménbe menctclintc i 
g, ^ EífS.HogtókdletesgÍQzedelmc meg bízonittaíTek, 

* 4 \ mint i-«Pal mongiajFel menuen az magaíTagbanjfogua vi 
uc az fogíagot* 
ti Hogágíőzedcléncc íutalmatá dic?üíTegeteIvéne. 
j . Hog az híueknek eleiket es aíandekot oitogatna, 

Heh.T. 4» Hog az aníaientegihazert minden fidobe kózbenia-
,./M».«, ro tenne,mtnt á I János mongíajHa vetkezendunk,f olo 

lónk vagíon az Atianal, amaz igaz lefus Chriítas, 
5* Hog az híoekís az ö feíek vtan kíuankozzanak az 

GoU menniegben hittel es Éent eíettel,mint S.Pal mongíaí.Fe 
lun'x ' V 3 l° d o ) £ o k a c kereíTetek,á hol vagíon az Chríftus, * 
MnA* 6, Hog á híueknek heliet keéiczé. mint 5 maga bízonít 

tí'a:Eímegíek tinektek heliet ÉcSrzení, esifmet el iónok 
t í hozzatok,es fel veilek títeket,hogi á hol en vagíok tí-
jSotlegieteki 

AZ I S T E N N E K J O B I A R O I * . 
VI az Am mindenható íftennek lobiara* 
\%5tyK%oclaa%Iflemel{íobianüImi 

Oli diczcfeges hatalom, mejí czac egíedúí az Chrnfnac 
adattatot mennie es foIdőn,az valtfagnak el vegezefe es 
ménbe menetére vtan,hogi a?;ania^egíba?mk oltálroa-
zoia,es az órdőg orlaganac rontoía Iegié,mind világ ve 
gezetíg. 

^dbfcpnttodíog'e%kgen^l(lem 
*&*;. Sz.Pal iHíen igeck.eünagiarázza,'ökete őtet az menníeg 

» . • • ' . • ' . • • :••' : ': ' . . •. : " " ' ' b t n 



-' Ben minden EatalmafFagoknak csfcycdclcrafegcfeiek,es' '« 
. mindenneunekfelette, azmelí.néueztetík'nemczake?;' :;, .: 
. íelen való világon, liane az ÍQtiendonísy es az raínt mafut ^. 

mongía: Adót 6 neki neuet minden neunek felette, íiogí> 
, az 6 neuefae minden térd meg hayollyon, menníeíekc íhh 

díckccs pokolbelieké, Mibafsna magion enmí{i 
- El6§6r ezzel meg ieír ntetík, Jiog az Chríftus oriaga zz 
Anya fent egyház óroke meg marad* 

Maíbdíor,hogi mindenek megrontatna^ valakik az *~ 
S> orfzaga ellen támadnak/ 

AZITILETREOL, 
Ontiet leien el iőuendö kelni eleucncket es holtakat* 

Le/lem a% vtoljo iteletí 
Az egezf: írás azt bízoníttya, hogí az Chríftus ez vílag s,c«-3 

nak íteloíe, mint §t Pal mongíaí Szükfeg nekónk allanffk 
a z Iftennek ítelu fzeki eleiben, hogí mínden,el vegye az 
mit az teftben czelekedet vagí íot vagí gonozt* '.~~ 

Mikor k$ena% ítéleti 
Senki ennek bizonyos brayat es napyat nem tudfeatty a, 

sn^g az lilének Angyalíís, fot m^g az embernek fiais, az 
J6 híuatallyanak kőuetfegerenezue, míerthog nem bocza 
tatot az Attyatul, hogí az ítiktnek bízoníos napyarol ta* 
rutana az .embereket* 

Miért titkolta el£ 
Hogí azhíuekaz Vrat mindenkor keíen varyak, az 

bűnben el ne alugíanak, hanem vgyazzanak az teft az ór* 
4 Jg es ez vílag ellen igaz hittel es íozan élettel. 
Minemű kkivannak^ a%iűet napyanakl, 
Elfö vagíonaz teremtet altatókban," mert az nzphm 

& • hold* 



'holdbanÍM czííiagckbágkkcrtamgiczudakíeSnek, az 
Tengeren veSedelmek es haböruk, fold índulafok, -ehfe* 
gek, dog halálok, hadak es ver ontafbk, 

Mafodík vagon az embereknek erkolczőkben, mert aa 
zcretetmeg aíuíík, es buuclkődikaz alnokfag* 

i. Tm.%. Harmadik leőenaztudomanban, mert iünekfokhamis 
tanítok, cs az AntíChríftüs fel támad, ki azIften Templo 

Kom »i -mában M mutogatuan magát* mint ha Iften volna, 
. ' * *. • Negíedík az Euangelíom ez fzeles főidőn hirdettetik, 

es meg az Iften az Ifzrael fiainis kóníoröl. 
Ötödikes közel való, az ember fiának íegye az eghben 

meli mikor meg íelentik, hamar el ifi az ítüetre, 
Kjczpdaakitek biro'* 

*A8« M* Gzal{, egíea51 az Chrifbs mint az irasmongíar Ren* 
deltaz Iftenbízönias napot, mellyenmeg ítéli ez főidet 

foma. 14. as Chr íftus által, mint í• Palis mongíaí Mínníaían álunk 
az Chíftus ítélő fzeki el eíben, miképpen meg vagíon írua 
Elek en Iften énnekem haíol meg minden térd* . 

Chrifksnak a^Afoflohknak es a^hmekneké 
A Ckríílus itel mint fő bíró, kinek kezeben vagíon az 

$letes az halai. Az Apoftolck ítélnek Euangelíomnak 
hírdetefeuel, mert az kíkhifznek íduőzSlnek, az kik né 
hífznek el karhoznak* Az híuek ítélnek a hitnek általa,, 
mdl) el az engedetleneket karhoztattyak, 

Kitkititzlmegl 
Eleueneketes holtakat, 

Kjc^da^ertethefyazhohakon! 
Az kik világ kezdetitul fogua aa ytotfo napig meg 

• Sálnak., " """""" '" K í c z o * 
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K kíkzz Chríftus el íouetel^kor az életben találtatnak es 
meg nem haihatnak3 hanem czak el változnak az .halha* 
tatlmfagra, mint í\ Pal mongía: Nem mínnyaíanel alud
junk, de mínnyaían el változunk* u Comt' 
\ Kgzgdaerojitimeg mind e%ekhma%himkt% 

~ Az lent Lelek* ~ . w~" 
Híiek fent Leiekben/'" 

..AZ SZENT LELEKROEL; -
Micsoda a^/íent Ltlé$ 

Igazlehoua ki az Attyának es az Fiúnak oróeke vato ' 
lelke, qs az Attyatul az Chríftus neueben adattatík' a hí* 
ueknejt, hogí uket el peczetellyé az őrök életre* 

Mimi Mxpnmdho^ vahfag^ ta*' 
Mertazprophetakates Apoftolokat fi valaftottaesbo* boriit . 

czatotta, fi tanította es ifolot altaiok, es az hínekís ennek 
lakó Templomi* az 6 neuebenmegís'kereft€Üted&nk, rae *': 
ly íllyk teremtet állathoz* Végezetre az 94 Péter níiuan ^8°i 
mongía Ananyasnak, heg az §• Leieknek hazudot2 eshog 
item embejreknek^háiieralftennekhazudcu . 
Míucl bizpnitod hogy Atyának es Fiuitak klkfi' 

Az Chríftus azt mongía; Hogí az iga {Tagnak Lelke az lotm ti 
Rxtyztul §armaztk* Sz* Pal pedig így ioli Ki boczata lile G*l*.+ 
az fi Fiának Lelket*. Mafutís azt moxigya? Akiben nía. 
ezen Chríftus Lelke az nem őue* 

Mit c^ekle/ltk a^jlent Lde\a% hiüefyetfi 
Őket meg fenteit? víorian ffilí, vigaf tallya* baterittyaí' 

tanktya minden íga(3&gra,bol.czef€grei Iftení felelemre* 
cseleuenítí bentiek áz meg hallót igét* cs&ketlftennek 
fakó Templomimtefu ~ •"' "*" ~ """ W e g 



Megmaradt mmdenbrd^ /?* Meka^hím^knt 
Bfiii» Meg marid, mint az Eíaíaíhal raongíaí Az en lelkem az 

ki te benned vagíon? es az en ígem az mellíet vetettem a 
te iayadban, el nem,tauozík az te f apátul, es az te mago* 

IMA t« d n a k fza ía tui+ Chr iftusis ezt erofíti: Keré azAttyat es mas 
• vígaztalüt ad tinektek, hogy veletek raaradgyon mynd 

.' orókke*" ,. * 

AzAnya-Sentegyhazban* 
, AZ A N I A 5 Z E N T E G I H Á Z R O L , . 

, Hifck'kőzfinitgcs^crcPcycn Anyafc'ntcgyhazar 
fenteknek eggyeffegét, / ' "" , .- T 

Keref tiení ientgíölekezet, meli az prophetak es az Apo 
ftolok írafaual fel §ppítettot a? Ckríftusbanazient íegíe-
kel igazai* el* az Iffcent hitből es ío lelki efmeretbol tthz* 

' ' ^ Íí?metínekkulf6 tarfafagabanazkep mutetokis meg ma* 
radnakrayndvüag végezetik* 

sSMiert mondatik Bentmhf 
EloSőrazChríítusb-anvalo hitre nezue,. -melínek általa & 
bele -oítatík es fiente leien* 

Mafodior az vyonnan vafo fifiletefert; 
• . ^ '• Harmadé or az íüuendo tőkelletes fentíegnek re*. 
^Pr\ menfegefenezue* . 

MibUtfmmúil\m 
Eloíor az ígaztudoraanbol, mert ez czak az Ifteimek 

tíztjígeyetveií* 
Hmm MafodSor az fent legyekből? radlyekkel ygí e!> mint 

az Ckríftus rendeitet " , ''* . 
" •• :" . ' ' "" • H a t * , 



Harroadfor az futnék gifimoíczebo?,iizkereftfenf e. 
lécből es az íeretedből. 

Minemű tok hirdetnek a%ama$entegihaz$anÍ 
Bönnek boezanattia.teftnek fel tamidafa es aj orók elet* 

Hífem az bűnnek boczanattiat* 
AZBüN RŐL • 

£Kíic%oda a^Bün l 
Valami az Iílennek tóraeníeuel ellenkezik %l%m^ 
- Hanifelea%bütú 
Ketfele.EredendoesCzelekedendo, 

Micsoda 4% Eredendő hun t 
Kz eptermeSemek meg romlafa,meíí azefctnefc vían ffihu] 

na mindenekre farmazot azfogantatasbol,es az által ha-ífk* 
ragnak fiaíualefnekv 

Micsoda a*Cze!ekedendo hünl 
Minden fele gonoz gondo lat,Solas es- czelekcdet *z If 

ten taruentenek ellene,. 
Hanifele a% Cselekedendő huna%<üetk%>jitme 

liekrenczue? 
Neg fele. Halálos, Boczanando, fient Lelek ellen valö 

CS az ember fia ellen való bfin, 
h4k% oda a% halahs hun ? 

Mindcn bön halálos 3Z haragnak edenifenj 
Micsoda azJ?oc%anandohün'Z 

Minden fele bön boczanando az híuekben,* kik tilíi 
fiuelaz Iflenhez ternecc. 

<3v}icmdd aztmt LM éen vah hünl 
Oo Vak-

.& 



Vakmcro/egbol va!o hitetiéTeg,meHbé á haragnace Je
nt az meg ertet ígaífagoces az iduűíTegnec okait, lelkek 
címereti ellen karomlíak,es ebben vegigten meg mára j 
uan>foha bűnöknek boczanattiat nem-merhetik, 

Hani' dologvagion a jxk vetetytnl 
Imez neg. • 

Elío az vakmerő hftettenfeg,meií az elío tábla elle efifcj 
i. Az íga(Tagn»k értelmére. v»to meg viIagofltis» ' 
2* AziduolTegtul való el fiakadasesennek kafomlafa* 
4, Az bűnben való meg maradás,raeliból őrók karác
sai kőneckozik* 

Miczpda a<zjtmhtrfia ellen való huni 
Tndatlanfagbol való hítetlenfeg^ es az igaz tudoman« 

nak üdalmazafa, melí az varaítottakba á pxnitentixiar* 
tn altat boczanarido,az hitetlenekben pedighahlbí* 

Kjc^daa^bünmkoktí-ji 
Az órdog es az embernek akarattíaf 

Leheté Ifima^bunme oka* 
Nem lehet,mint az í•Da*ríd pongia i OIÍ Iíte vagt ki a» 

ffát alnokfagot nem akarodímert az Iften lent es ígaz> ki a* 
bfint tíltia es meg b&ntetú 
AZ BV-NNEK B O C Z A N A T T I A R o J U ) 

'<i5Mk%pda\ a^bunnt\boc%anatüal 
Az bfinnek folgíarol az őrök halaltul való meg fába* 

dulas»I&en kegielmeból.az. Chriítusban való. hitnek a^ 
tata* 

Kjczpda loc%attía meg a% íünt £ 
CzaftegíedölazIftenazöírgalaiaíTagaboI,mintazEral 

H*-tfi: ^fMr naongian, Ea vagí ölt az feí aa te alriokíagidat eí 
iarioas* 



toriéra eh magamért, « azokra! tSbhe meg nem émíe: 
Kezem.' ** 

Miért boc%am'a mega^bünH 
Czafcaz Chriftufnak engefiteiő aldozattíaert, kiben az 
fiíueckelmeg bekelt* 

Miuelvefíu^daxjbünne^boc^anattiatt 
Kz híttel,meli az igébe tot ígéretet meg fogú es á Chri 
ICus ígaflfagaban fel őltőfaec. 

Mim ver hat a bünertbaeczgr megboc%attia~t 
Meg boczatotta az kárhozatra nezue,de míert hog bé 

n&nk az gíőkercá niomorufaggaifogíattía a bánt, es ne 
tieli az 6 aíandekat,aj hítet,remenfeget,lftení felelmet es 
légítíégül való hiuaíl, es kiíiankoztat az halaiból életre. 
Micsoda iegiei vadnak a%bün bocsánatnak £ 
jElfő az hitben vato neuekedes, 

Maflk az bfinnek vtalafa,es az ionak kouetefei 
Haymadík az attiafmí Seretet es az kereitieni Setídfeg 

fiamíis egíebeknek vétkeket meg boczattíuk, mint az M , ^ 
Chriftíi s raongistíHa ti meg nem boczattíatok az ti fele- * * *-
barátotoknak bűnét iiuetek £erínt,az Ifié fem boczattía 
meg az ti. bűnötöket, 

A Z TESTNEK F E L TÁMADÁSÁRÓL, 
Hilem azfcftnck fel tamadafct* 

sSh/liczpda a%fdtamadasi 
Az porra lot emberi teftnek meg eleuenedefe,esa^ lelek 
kel való eggiefuíefe az vtolfo napon,az Iftennek rende-
lefeferínt aa Chrííkrsa*C?I,hogya$ híuek őrökeletetve 
fgtcncfL,*? hitetlenek pediglen kárhozatra vettefTenekf 

O o ) Mi-



Mmcl Uxpmtod a& te(im!$ fel tárnadafat; 
Etoior azegefi fentiras crrqjt niluan valobizonfagot te 

Imn.n* g€fltmínt^qhriílus.motigía: Az ki énbennem hifién ha. 
meg halis eLes én utet fel taraaicora az vtóifo napon* 

t.Cor.ií. 2* Az Chriftus fel támadót, hogi áz el 'aluttaknak elfő 
%*Tejp4 . fengeie !egíen*e$ 6 általa mindenek fel -támadgianác* 
fiTrJtu j # X» Iflennek- ígafíiigaís afit ielentí, hog mindenek fel 

tamaduan az & tatalmokat cl végiek* 

•x**. Mmemü hafinlatojjaggal magiaraggp. Emi 
• o i -;" ;Palazfe4tamadaft£ . :; 

Mint az földben vettetet mag cloSor megrothad.es aj v 
tan meg eleutnedík: Igi'az halandó teft az főidben tette* 

. ~tik,dé fel támad dics.&feggeU ' * 
Minemű rmdihjlm axjtl tamadafiahi 

K SzentPalezígeckelídamegiÁz'kikazChríftosbaii 
tXtjfr meg holtanak,elofior fel tamadnak*es az"vtan mi kik ele 

• tíenen talaltatonkiaz c'ghben ragattattlnk az Vrnak elei-
\ ••• béníts eckcppeh mindenkor az V m l eggi&tleifoík* 

t
 fAZ 6R5K ÉLETRŐL* . '' 

Hifem az $r6k eletet* 

Véghetetlen bodogfag^halhacatlanfag^diczoOeg t% 6«' 
.r&tn»ipeli az fel támadás vtan az Iftennek rendelefebol í 
Chriftus által adatiatík az egekhez minden hiueknek* 
hogi azlftent iinrol Sínre IaíTak> es fitet az Angialockal 
egietemben orocké díczcríekí • 

• ', , * ~ "" " '' Ssent 
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Sz. Ianos ez igeiben meg ícTentí í Vgí feretc Iften tz W 
vílagotihogf az fii ülőt fiat adna erctte9hogy mindciraz 
'ki bennefiífcn cl ne veif en»hane őrök elete Iegíe« Mert 
22 őrök elet Iften aíandeka azlefus Chriíhis alta!9ct a ki 
fiifenazChrífhisban őrök elete vagion* 

Holvagiona^b^thi^tkhelkl 
Rz egeknek felette I houa ment az Chrí{luf3%m!nt %% 

IPal mongi a«Mtkor az főldí hazunknak latort cl ronta-t,ÍIF* 
d%őroekeyaIo hazat.vef fink az egekbem 

Miudpc^ttlimtg benmm^ Ifim e^iokat! 
Azfentíegíécke!* 

AZ SZENT IEGIEKR6I* 
^Mü^pdaafemiegyi 

& Chríftusban tot lelki igereteknek látható bt zonfagi» 
az íílen kegíelmenek es az mi hitünknek erőffitefere es 
fiai engedelmeíTegönknek meg ielentefere. 

Ham dolog kiuantatik áfient iegiekpen $ 
Három, Elfő az látható allatok. 
Mafik tz ígebétóc igeretek az fcfinnek boqanattiarol 
Harmadik az czelekcdet es az iegicckel való elcs> ol-

lían módon mint az Iften Serzette. 
Mi vegre @er%ette Ijlen ají. iegkktt t 

El6főr,a2ukegie!mes igeretinek bizonfagara* 
Mafodíorazmí hítfinknek erőffitefere, 
§• Az aníai.egihaznac meg valagtafara á poganoktut 
4» Azhíuekengedelmefíegenek meg mutatafara. 

Ham/km. kgi vadnak a% vy teílamcntombani 
Kató* Az Kercfriég-cs az Vr vaczoraia, . 

* O o | AZ 



AZ KERESZTSÉGRŐL 

f^Qlixiüa^olierötctztíJegmdibezz víznek mofoga 
tafa Álcát Atíanac fiunac es Meleknek nettében peidafka-
ttk*z bűnnek bocsánattá es az vyonnan valoSöletes* 

Hamdolog iekntetfy azjvtfö forefitfegbemt! 
^Ketto, A bfinnek boczanattia es az víónan való Sfileteti 
Miképpen pddazga a% bwmtkboczgnattiat l 

Mint i viz az tettről az f enniet el moíTV lg az Chría 
^M*'4' Icfafnak vcre meg tiftit minden bűneinkből, 

Miképpen peldaz&a a^vyotman való lluhe/l I 
Mint az kercltfegben i vízben be raerittetfinkjilgi az 

Cbriftus halálának ereteuel meg halunk az bönnek, Es a 
mint az vízből fel emeltetünk: lg az & fel tamadafanak e-
icíeuel vy életre tamadnnk fel. 

f(inek neuefon kengfclkedünkmcgl 
Jlttiamk Fiúnak es $• Leieknek neueben* 

Miért fywqclkedünkjllicn módon* 
Ezzel meg íelentetik az mi Iclkf kereStfegfinfcnek ti 

iduotíegönknek rendr,mertaz ifié az fi kegiclmebólaas 
CHríflufertbfmeinket-meg boczattia azhijnekáltalaes 
f Xelkeucl vy onnan f &I az órók életre* 

KJket kel m^g kerepelni i 
Mindeneket Sidokat es Poganokat,NagÍokat eskícjl 

nieket* 
Miuellrizflmtod a^c^niekne\ kre$tfegetÍ 

Elíő:Mert az ígéret az kíczintekreísegiarantncz, e$ 
•%tr* ezokaert&kettstzkereítfeggelaz Aníafentegihasnak 

iirfafagaban kel venni* '""" "*"_....""' Mafodf 



öcs az kiczimekre nezet.igi az keref cfegís. 
Mitfogad Ifién a%fyw${egbeni 

Hogy az hiucknek kegíelmes atüok Iefen,bibóktt 
meg boczama az Chrifruferc,es az & lelkének riuia-vy-
onnan f uh az orók életre, * 

^ Mitfogada^cmherapjlknmk i 
B ő i ör hog tob Iftent nem ifmef ánnal, á kinek neuít 

fel veií az kerefcfegben, 
MifodSorhogyazegykőzbeniaroual az Chriftuffaf m<rS elégelik. 
Harmadkor hog mennek haíaado fia Iefen,« fi neki 

fentfegbcn.es ígaOagban foigaU 

AZ VR VACZORAIAROIU 
^ ijMkzpda a% Vr Vaczpraia i • 

^Chriftaftu! íereztetet 6éc tegi kenierboU borból, az o 
e"geltelő áldozatnának emlékezetűre, es b&n&nk boeza» 
Hatnának bízonfagara. 

Hamdalogvagion a^Vacxprabaní 
Elfó az elteto altatok,az keníer es az bor. 
Maflk az ige. Harmadik az Chriftus teftc es vcre* 

. Ncgíedik az czelekedet,az aldas es^eíeU 
Otodik az Vr halálának emiegetcfe. I 

Mire való a% fymer es a^bor l 
Azkenieresazborazlelkiioknak emfekefteto íegfeJ 
mert miképpen az keníermeg fcgetík íg azChriftpte 
ftemegrontator. Azvtanmint azkenierrd esazbor
ral az embernek tefie taplaltatikríg az Cbrííhisbá adatofi 
telki aíádekokaíá hitnek általa â  mi leikunk tapíaiutik* 

http://fentfegbcn.es


' Minemű igcckc!'ílcrzftte Chri}w a^vacsgrat* 
Ezeckel, V É V E az Chriftus a2 keníerct, cs;'mikor 

fislakat adót volna,meg Sege cs ada aj u can.ituaninak eií 
raonduan: Végietek es egietek,ez az en teftem,e$t vala. 
meniíőr eSítek az en emlékezetemre regietek. 

Mire Unit tzjgekbent 
Azt ielcntí az Chriítas, az vegvaezorat, mikor, mí-

modon)mf'bó!,kíknek» es mi végre íorzőtte, 
Mikpp$m%ia * Cbrijím a% kaiéra, ö teflewfa 

Tífitúreesiegizeíerenezuc. 'gixpnk^ mcgefki 
Elío.Míndenfientiegíbenmeg valaScatik azkfilíoíegf 
az iedzendotfiK Azért az Vaczorabanis mas az kenicr* 
es mas az Chriftus tefte* 

Maiik az hafonlo áolafnakís mogía eít mutatna, mert 
Gen.ir. az korní&lmetelkedes Ifté frigicnek mondatik, maga cs 
^J"4**.' czak peczetí az hitből való igazulafnak*AzHufueti Ba-
fcCw.y. r a n j s e s JZ j^g^la %% Chriftufnak mondatik íedzeferc 

nezue: lg az keníer Chriftcis tefte, nem változatta!, feni 
teftí telén letellel, hanem á menirc az Chriftus teftebeq 
kerefetioknak látható bizonfaga. 

Harmadík.Az Chriftus tefte az meníegben vagionbl 
zonios hetién. Azért az u tefte az kenierbe nem lehet. 
é^íikeppen vagion hat ielen a% Chri(lus te/le 3 

Az hitnek általa az ígéret Serint. Mert az hitnek oly 
hofiéu keze vagíon,hög Sintc az Chriftufig er, es valami 

**/* iokat az 5 halálaiul kerefet,mi reánk araztía, mint fi* Pal 
mongia: Az meli eletet elek,az Iften fiának hiti által elé* 
Mafuttisvgtanit,hog az Chriftus lakozik az mi fiiu&nk 

ttheff. ben az hitnek általa. 
Mim mondati^a^Pobaf <vy teftarmtomné^ 



• Mert az pohárban feuo-bor hizonűgzuzlámiiuofí " 
í 5 kegielmcnek es zz Chrifhis vcrc ki oncafantfc* az mi „ 
buoeíakiiek boczanattiara* 

Mi'végre jímgieM a^ Vr vac%orasa t. 
Ef oi or az Chrí ftusban tőt Iftenr igztmmk es kegíei 

raenek bizoníagara* 
x.- A^Chríftos halálának es afdozareíanak cmlekezetíre 
p Buafinkboezanattianakmeg peczetlelere* 
4* Hirfinknekerőföreíefe* 
f» A biuek kozőr való ztthüaí leretetnek bízofagant* 
faEnemiifylSületdfyla 
ProbshíTsf mint &PaI mongia í Meg proballía az ember iXmm 
őnoo magár* vg egíek ez keníerbofjes vg ígiek ej pohár 
boIjmercikfmeítac[aneltesífa,tte!eretvefenmaganafc« 
, Mani dolog hutantatik a^probalashan * ; 

Harom*Eifo az Vr vaezoraianak es az ídaőílegnck i~ 
gaz'ertelme« 

Mjfik zz hit* 
- Harmadik az paenitentf a .tartás esaz attúfiut f éretett 

. Miüeltartokunk 'a^Ijknnck ap^. iokert * • • 
ÜConíorgefTel ei halaadaftat* 

AZ KSNIÓRGESRŐL* 

Lelks es tefti ioknak igaz hitből való kerefe az Iftentfií 
iChriíhisrteuebenesazel vot íokert való hala adás. 
Huni dolog !\immatfya%jga*Jfiniórgeshn % 

Harom.Elfő az alazatoítag es meltatlaníasunknak ef-
mcrecúMafík az hit,mintaz ChrSs mógía; Valamit kére jf4r.n1 
detek hitből el vefitok. " O o % Har-

http://jf4r.n1


\ Harma&feazfeiííentía tartás, 
i^linmUmoMalkgllfynwTgtmt 

Mint az Chriíius tanítót az ml Aidánkban, mclt mindi 
feoniőrgefeknek feie* 

Hanihf€sbblalc%}SnurgtsÍ 
HetbóU Az három elíoben keriök valami nczlflenclt 
&íc2Ófregerc,Aznegv£olfoban valami cartozík lelki es 
telfa'ifik (égőnkre* 

»*U *5Mkrt mondatik d5>l(kn Jttianaki 
2M*.I. ^ 2 Chríftusban való fíui fogadafert, mint §.Ianos mogia 

Hatalmat adót hoglííennek fiai lennének valakik az S 
neuebe hinnenek^Sz,Palís erről ig taniuMinniaian ti If* 

•**** tennék fiai vattok az Chríftusban való hímek általa* 
Mire tanit a^eljo igewH 

Kft ielentí kit keüíen>kí által es míncmS bizodaíommaí 
áegitfegöl hini» 

fymekkelkpnniorgeni'Z 
Czak egtedfil az lítennek es az mi Vrunk Icfus Chrifrji 
Atcianak, 

Ki által kelkoniorgemi 
ÍM».S4, ^ kozbeníaro Cbríts alrat mint 5 maga tanít: valamit ke 

rendetec az Attiatul aj en ncuembé meg adgia tinektek* 
Minemű birodalommal kiijlenek hpmorgenü 
lg hog hm kegíes Artianknak hígifik lenni,a ki aj fi fis 
h meg ba Jgattía akarattía íerínrv 

Ki vagy az mcnniegbenC 
Mim mongiuk Ű% iflentjegekben lenni 

Ezse! az ö mindenható ereié meg Jelentetik, es az mi-«I 
maikis €Z földiekről az menniekkre fel emeltetik/ 

Xhaa.f. 



- ELSd KERES, 
Szcntclteffek te nmed • 
Miczpda a% Ifttn mué 

ftzfibóiczefegenek, ígaíTagamfc cs írgsímsflTaganife 
efmcretí az igéből. • Mkzpda a^mtth X 

Kz Iften neuenek emberek kózőc való bőczulleti est 
gKCif teleti* I4it j , e r ü n k hat tbbint 

Kcrifik neímkaftengetetní, hog mindeneknek felet 
te ÍZ fi diczoíTeget kereíT5k,es valami az 6 ncucnek gi«. 
Uzattiara vagion el tauoítaíTuk* 

U* KERES 
IüiSn te orfagocl 
Miczpda a^ljlen orjlaga* 

¥ÍZ aniafentegihazmk glfiíiefe es meg tartafa az íílen i 
geienek es i. kikenek általa* 

Micgpda mmk tliouctcüi 
&3 Ifté igeiének be&fegej hirdetefe es kf teriedefe mín»" 
din helíekre>es ennek fogonattia az hiuekbcn* 

^Mit farunk hat éhn i 
Hog az Iftenaz fi igeiét tíftan hhfdetíefle,to tanítókat 

adgion,az híueket eppiczc5es naponkent roncz* az or# 
dögnek orfogat es minden hamistudonaaniokat* 

III. KERES, 
Légien te akaratod* 

Micsoda azjften akarattia • 
Hzlften vegezefe, raeUiet vagraegkíentet as fgebea 
vag ped.g el titkolt 

' . Mii 



^Mkkruúbatehkm ' 
Hog az Iftcu.izmi kcraenif ifiönkct eitehaíczafhog 

jroindcnekbcnazfi akáractianak engtdh.c(I&nk> cs vala-
'miYa4tfiIcioncuencs;halaadaflfaIvchefluké 

• 'Mikben eagedhetunl^a^ lften akpraitianah i 
.,. Ketkeppen«Eló£5r az bícock a!tala,tniiitf alános mon 
gia:Éz az Iftcn akarattia>hog higietek abban a -kit Iftcn 

XM*.*» clboczatot* ' - ;: 
., <"'MaíbdSör*A keletnek a!tala>mint J*PaI mongía: Ez az 

t.2V/5|i ,Iftcnnrkakarattiaitudnia illik! az ti meg f enrdeftck*-

itczíUMnist 
Hog az Angialoknakis példafaüal intcfTfink az rnge-

delemre* hog cckeppen vélek cg tarfafagban Icbeíliak# 

JIIL KERES-
Az mi mindc napi kehierünket ad meg nekünk mai 

Mit karün\ ében t 
, Hog az [ften az mi eletünket tapfalliá minden teftí a!« 

daílua!,es víf o ntag oltalmazzon meg ehíegtül, dog ha
laltul es egít b niaualiaktul. 

A//ir iegie^ hat a% kcm'er t 
Valamínekölifikólkődfinc ez iele való eletnele snrg íar 
cafara. f^/Ht icgie% a% mindermafix 
Az meli elegfeges az mi etetőnknek ío móddal való tap 
lalafara. HotlWt 'VagtOfi a%cltgS€gl 

Az Iftennefc af<fafabo!,ki az'kicjínnielis aj híueket meg 
**Tm.$. *^g'tí.mínt f,Pal mongít:Na| kereskedés az Iílení tií-

seíet az elegfegd egictemben* 
Kellc 
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Keik fWVjfapW miniSnapknkraimi 
Igenis kel.Mert az ember nem c z a k ^ t . - " ? ' 

líd az kémet meg fenteltetiMoé az embernekSí gereestaplalaíaraiegíen. S'zeműernekegefle.^^ 

^ « 5 V / « mongiuk miénknek? 

<UVMrt f\erm\hogyma adna i *Tef* 
Hog ezzel meg til'cza az telhetetIenfegrt> es »m ínczc 
hog ez tele valockal meg elegedgí5nk,es ez X K 
hamlan iorgalmatoíTagert allftl or faga£ h^™g 

V* K E R E S -
Boczasd meg minekünk az mi bűneinket* 

tSMitkpünkébml 
•.£!$ ^ I f t •" *í Ö ígaZ "íetí * erínt'3z mi Műinken f amot ne végien, hanem az fi kegíetaeflegeuel az Chrif 
tus atdozatnara nezue minden vétkeinket el fbábztz hit 
nek általa, " 

... ._. ' Mtiegü%a%boc%tÍ0si 
Az mi adpOkgunknak tudnia illik az kárhozatnak ínsie 
valomeg engedefet,melírenezue Ifteneioc igazaknak 

::«djc«oOcgcf *a iduóffegnek minden okaiban ^Zffnmpr -^ •wí.wm.gci. aüiuuuiiegneK,mjndenokaiba 
W'^/ ykm\hoc%attia meg Ijim <^ö hímókt í 
" A^.&«nek általa 4 Chriftustótot igirethez ngaíkod. 

v L jh i • %% 
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fufe« « mdkt Igaz"pacnitentht eartana^míní ez ígeü 
ismcg^iclentik mikor af t mongíuk; 
Mikepe miis meg boczaíunk ellenünk veteteknek* 
Okát a%mi boc%ptafimfy a^ Ifíen bo£%atafanal 
Nem oka,hanembízonfaga,miert hogi az attiafius fierc-
ttt «eie az hitnek es az ígazulaíhak* 
Tartogj&f hat a% hnfyim ember fdebarattia* 

nak meg boczatani, 
3kKnfc»9> ^ 2 Chriftus e§t paranczollía hoé valameníf er felebara -

tffk bfinet meg banniá es kodét; mind anníior neki meg 
boczaflunk § iufink ferint,es iz az; ö veledelmet ne kiuá-

^ • í * niuk,hanem az gonozt íoual gíozz&k meg* 
VL KERES, 

Es ne vigi minket az keferteáben* 
M í kerunhebbent 

Hog az Iften á bfinnek es niomorufagnak miatta ne hü 
B.Cír.t'e. gion fellíeb ke(ertétnfink,hanem qak á menníere ellen 

uedhetti&k,főtazmíerotlenfegünkben batoriezon az ö 
#• Lelkeuel,es mindenekből agíő bodog ki menekedeftt 

Micsoda hat a^ ke/ertet • 
Valami az embert hitiben es kereStieni életiben raeg b» 
fjoríthatna auag meg keslelhetne*-

Hamfeka%jfjbftéti 
Kétfelé, belfö eskfilfó, ao& 

Miczpda a% belfó hfiftétt ''"**„ 
Az gonoz kíuanfag, meli az embert índittía az^&hntfc 

bed.*, czel«k edetíre, melínek altaU az embert az órdőg meg 


