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Az igaz e e 
Uri mekoíaggai Tfiíidoklo 

•TE'K ÍNTETES ES NAGYSA* 
c o s U R N Á K 

P R £ N Y I GÁBOR*. 
NAKv llgocza es Aba-liyvár-mc* 
gyeknek orokos Ifpannyának *• es ke
gyes házas-tárfanak az régi nemzctá 

N A G Y S Á G O S SAL-
G A I K A T H A ASZSZONY-
N A K , az ApoftoÜ vailáíoníevó Ifteit 
AnyaScnr-egyhazának hifggcs Day* 
, kainak, Iftentfil kegyeimet * minden* 
nemű. dolgokban kivan, &c, 

.TEkintetes es Nagyfogos-tlram ,.fcé« JL gyes Pátronufom cs,Nagy'fagö$.: 
Aifonyom. el hittem az Migyíagtok 
kercfityeni indulattyabol nyiivati-I.cn-
ni Nagyfagtoknal, meily fififefeges do*. 

X,2 • iQg^. 
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-._ - íogh legyen minden ember* 
nektiídni melyik fej iegyé,ez 
cgym )iYú lemben• ellenkező1 

cs uy/at vonyo vailáfóknak-
küvec-ji kozzul, Iíiennek né
pe, váhícot Serege, Anya§é-
egyházi;mertezaz Iftenfiek 

MTimi r. háza *, mellyben az Chriftus 
ty; PÚI. lipcseiedének be kell'gyűlni Ez 
b, rcoí.íi az Chriíhifnak telteb, raelly-
v'u.i? ' ben minden híveknek bekell 

olucniok: EzazEgbolleSál-
c Apoc.«- j . 0 E v«rosc, mellyben műiden 
^^ w* idvezuieRdüknek be kél £ám-
J , T;« , lilcarníok: Ez az igaffagnak o« 

Vtl,- Biopa •cseroíTcgc vazmelp* 
tSl az kereíryeni hitnek vai« 
lafa vetectecik: Ezmindcni-

*iG*v 4»v. künknek Annya ^mellynek 
»• **p*l«*» ciniojctiil minden hivekfűgr 

* l)?* nck , az mellyenkivfii nem a-
' datik idveífegh, 'aminthogy 

.• ezt peTdázoNoe bárkáján Já
vái fém adaték az őzön Vize

iül»» 



1 E y t t 
"• túl m is mégh iiundífaak -e'z*"' . 

köze. 
Az régieknek-is illyen ér-

, telinek voic ez dologról. f , í p«igí« * 
•••jd/dAi *^ Jtfiiafi-m-epüpti / c ; r

d c f i i e a d •• 

/»/j^'pmegyén, a^mtUy megkejii* 
teleti a7,ördögiknek es e\» Jktí^á« 

£»M& M w f í /f»fa<«; ^ / / < ? / ^ g, cypíiíBf 
#r-w w e ^ í , hdriem csuk ^ , *5^/- <ie simg; „" 
*fA chrtfiuifejcfehkinck penig rtselat'» 
az Chriílus nem fe/e.va- - . 
jaki az Anya Gent-egy háznak 

'_.-iaemngja. Oilyigaflág ez, 
15 hogy mgg az poganyok-is I-

ílen gyölckczetinek mond-
gyakes urtyak magokat; mi
vel hogy e^en kivől, el hit- " - , 
ték, hogy fenkinek ez ejet' u« 
tan íoJ nem leSendolga. 

De.bodoglften mint va
gyon itc az embereknek alla-
p^ttyok? Sipslmafon* bizo
nyárai mert nagy fokán mi-



A j A K L Ő 
don vélik hogy íftennekigaz ' 
Anyaíent-egyházanak tarf> 
fagabanvanmk.* ha tekintik 
az Iftenteleneknek es Illene 
csúfolóknak féregében ál
nak : es nemellyek midőn ve- t 
lik magokat á Chriftus jegye* 
fehez kapcsolni, meg csaJac-
tatvan az kfilfó f^nyeflegtfil, 
akkor amaz lelki paráznának 
kebelében cinek, honnetfel 
nem kelhetnek, mert amaz 
magát bíborral es bárfonnyaí, 
arannyal, es drága kövekkel 
meg ekefittetet paraz-na A£-
fony, kiroiientlanosApoc. 
17. v. 4.7. foll, megcsaliya es 
el hiteti az Anyafent-egyház
nak neve alatt, az igaz helyet 
hamüTat mutatván nckiek; ki
nek féregében nem utoffok-
azok, az kik az Evangeliom-
nak valiafan lcvo kere£tye-
neket az moíhni Komái Ca-

tfauii* 



L E V S t 
rholiaifokcui banvan ho£ cl 
állottak, yiSont azokhoz az 
fertőre térni kcrik, és mindé 
eróőak-tetelleMs kenferitik, 
Chriítus vcrcvel megtiítitta-
.toccsÉabadofíatSt emberek-•• c^r- ft 
hoz illetlen okot §aí?ván ele-.9jt,h 

jekben. Mert hogyhog egye-
fuJhemének azok meg kik az 
idvc ficg :ek fuitdamentomá
ban tcnyeíleggel egy martul 
kulómbSznek ? Az mi igazfá- J'£°'* A 

gunkn'ak, igazulafunknak,id- b',Hcw.c<m 
VüiTegunknck feíe és funda- fe<* »«»v 
mentoma b, aá Vr lefiis Chri-l* , ; ,

r l( 
ftus: vailáfunknakeróífegee, ^ M I Í . 
az Iftcnnek mégh irt beledé, AÍU.V.U 
mellyet az Prophenk, Apo- •'••'*•v- J" 
ftoJok és.Evágeliftak által ca-|0..€7jV* 
nuláfunkra es vigaítaláfurik- e.Híl/.cfif 
ra adót, az mely funda men tű An,i,i:iok 
cs eróíTbgh íerint hogy far- <» * j«: 
junk,az Jílennek parancfo- £"'4/'*'. 
latcyacul mozdircatunk mely TTimr^ 

X 4 az *ö.»7s 



A í ÂN t O .. 
az tobta kózor igy kötelez: 

9Ait \T v.e HÜYIC Auál'c \ Jdl'gem ar .ultefih 

in rrsf üe bi-whoi\ non ersí ers mjttitin* /í<.t0 

ívom. rc.n- Az Komái Cntholicufok ez 
"̂V-w0"1'* e ^ e n a z Ecciefian-3k meiroü-
cap io, gab-in, az Papoknak talál ma
ivá, D«ín- nyibaesConciiiiimokiiakve-
I* ífb "'A § e z c ^ e n esKegulaibá hely-
co^cip.z! heztecik valüfoknak csidvőí-
ue^Ex h'.s,' légeknek fundamentumát es 
fcaPM> igaz voltat. * 
feí^: .Hapenighmcgh kérded tfi-

Jok,mit ertfenekazAnyaíent-
*?Í.JS. egyházon? Azt felélik egy 
bjGrat.̂ cc fzifaj: b, Az Komii Papát az 
£*.£«/£ « CardinilivaUPufpókivcJes 
Kníni&il Príehtufivaí egyetemben, az 
i,Tít,íí,eap, ki az hitnek fundamentuma, 
KbBedTrS 3Z ig3Z^§n3^erefc av2g kez-
io ' ic t^ ^ece- Ellenben azChriftos er-
fta, scá -demét elégtelennek kialtyik* 

.a*^£c
í
,jbjr midőn azt tinitryak. fcíólle 

' ií.Ex hls J n o á ' M " ^ ergdcndo hunétt aldor^ 



rsrtw>»«£&(t̂ körofít fan. Ármint fc&» **«•• 
Thomas "Ágvinás es Gregori-^05K'nc^* 
usdeValeiitíiunitcotak.' >\ vdioVei 
Ezek erteimeyel nem elege- ti&% (*&?.* 
dek megh Gábriel Biefhires•"*©»,« c>*v 
Tanito, hanem eleb meiic az £?;, A-!!:?" 
i i • j • i • • V"OJiCi i t t a . , 

káromkodásban, így írván: feíSl4, 
hllebet *% Cbriftusnaí^ ftgnvedefi 
eís'ó érdemlő ok, de mindaiptitbal 
fiba nincs egyedül) fét nem-is ele<>-t< > 
dend'é ck} mert mindenkoron javait 
Chriftus erdemébe^ neminevn'lmu-
hlkod*s.Ub,j. dod. 20. Con^ • 
dllf.T. ; ' ' ' - . . • - • 
Az fzent iraíl~is penighcfii* 

follyak es nevetik valamikor 
á: Bálványozó Romai Gyüle
kezetnek értelme ellen fzoL 
Az mint ez imcz ó iraíökbol a,?etfus-1 
megh te t í ik : Tréditiones $£- sow Cent-; 

tfíAnet Ecdtfioe efficatiares fant o - Catll'»/d«sr"' 
fmtiores facra fcriptutA â  Tydditio E c c k í i a ^ ' , 
ifi ad jalntem wtcQária mdgis cft*a- ^ g^^ 

fcriftHr*,^ Cüftems Ieíüiu-is Dis^Egii 
X £ igy 



AÍANLO 
így Í r ! iA\Tr*ditioktiák mehofd-
gok fokkal n*gyob a% ^fpofioluklul 
faprojjm néhmkhagy-tttátot irafj. 

-m coft, in mk me!tefa*a*4l. *. Ha kérded 
jncb, c, i, £ f i |5 k ^csodáké ezTraditiok: 

Azt fclelik,az mint hallad,h oé, 
az Romai Ecckíiac, hoc efh ai 
magokat gyalazö, vallafokat 
hazutcol o,fzent iraft c% tifolo, 
csaz reghi fényeskedő, igaz 
Tankokat, fz; Pátereket kár
hozató Pápakc,PapokeJefu-

I kakc. Barátoké. Egy fzoval,az 
Romai Papának akarattfaraes 

" kfitRegulafokferege-eCmerc 
hittel kőteiefek akarattyanak 

b nccret €seJekedefereb:)kiknei nincs 
Grcg, iib, i! az bold'ogh elemek remenfe-
wt,y,caf??s ge, nincs az teltnek feltárna-' 
íignificifti, daü,nints ChriftnsVamknak 
*4,caP.4, "életre való el jövetelének 
ijő4 tudománya, nincs az Pokol" 

kinnyanak hitele. Az minte-
zekcc kefcredec íziveliemek^ 

rehan-



L-l v tv. *'• 
re hannya OJa£ (Magban f5' 
tudós Papifta ember Franci-
feus Petrarcha, az ki éltes irt **ncif,?** 
ez dologra! U4©. cftend6-"aIc^' ** 
tayban. Az 2rdik Epiftola/abá 
azt raondgya, hogy *\ R-m.ü 
gyülekezetben a\pk fig*é tértét* 
naky é^gonöflo^fiabddofox élnek, é^ 
Chrijfas innét fymkhetefre kiddé. ' 
tet, t^UnfichtiftHswélkfitlik, et 
é% britek Fejedelme é^ Belzebub-
ilele Bireftgat yifel. Ezek az 5-
Savai; Cur éktem,fMAdq*id? Ut 
vide*m borsos mergi, malcs erigisrt. 
ftércécjuiUs vé(im$yoUvto-c*lh 
beros lufos, égms in *fac*lisy ChrL 
Jlum denique exulemy lAntichrijlu 
B*mimmv&eeh(tHib ladicem. 

Hafonlo koronával ekeíiti Betiar cis 
Bellarminus lefuica esCardi-i7vi*W-
nal-is ez illyeten-meJtofagos 
Tradíciókat koholoPapi fére
gét, az nyom oriiíagrol irt el
ső Prédikációjában, melynek 

X 6 be-



Á j A NT. cr 
bé-tékchven első reíet azt 
tmittya,hog moít-is ollyanok 
ők, mint az dce voitík. Az e--' 

"' JebbiáiÍap.utyokrolpenigazt 
pnedikalla .* Sa<ri ordinis decor 
ferier*t. Sdctvdotes gyári diittuY* 
naq, luborabxnt infamU. S. Vál° .. 
lyon miére £ Ezért azt feleli, 
mm rf7v reflegsegh körZttck. dicsére
tes ddogh volt. Ebeket ^ada^fra, 
}o"v/ik*t nyargála (t áh injaim ,és f>d* 
fdVptfágra Kurvát pfpere%tfi a% 
Ecclefia ;*y>aío{, bun fem yolt U-
ly ene L tíék m ondgya moílis á 
Papi Tereget ienni: idm ftmut 
i^uilemper fuimus. 

Ezek gyalázzak és hazuttol-
Jyak egymáíh mert egymás 
vegezefetronttjak^tiidoraán-
nyokat karhoztattyak •, azzáí 
d ienkező dolgot végeznek: * 
mely dologról, ezer kozzul 
it legyen eiegh péida ez:. Az 
Ili. Alexander és az VIII. Bo» 

nifacius 



líifacíiis Papák végezek, ho | ' •• 
az R.omai Papát fenki meg ne 
iceihéfl*e>fü£esak mégfe kérd* 
. heífecfelekefeífül.-K^i^, 

^ÍMÍ í/ife y*; Z)'emjntcwitafacü £' " 
*,. C Ennek okatadgya Miklós-** G»t,mfc 
PápaDift. 96. cap-,7. fatis,Mert*0? *aP*s*f 

lflennekmimdttik a^Vapa. ) Ezé-''***. ^ 
ket követik fok föTanito Do-', 
csórok; midőn aze allattyak * 
hog az Papa érteimén inkább-
megh kell kllmi, °hogy neifr 
mint ezegeS világon. V . :fcteiné' 

hzöK ellen azt végez© az ne-conciib,i, 
gyedik LCQ Papa b^yaT.kfffeg^^17^^ 
irvM'battyá Gradan;Caiií :2.""^^. 
q. 7. cap. Moslí&cSEzt követ- de Vaenti 
tek az Vclqnczefek áz ótodiktom> I* 
Pai Papa elkn vaio végezi:--'.' 
*fekben.0Catharínus-is illetlen1 

dolognak tartyashög i tudós 
emberek, az Papi ítéletihez 
kóísSkmagokat. DeCen.-Grti, 
**JftrU n> eajttanu* azuanitti* % 

X 7 hogy . 



Á.f AN L © 
•hqg frabad.a^Papa ellen állani.. 
Be<Auihor. fdpsx, tsr Ccnc> C4p 17. 
Bozius a<zt alíatsya, hog *\V*~ 
p4 eretneket khet, űefig Eve. 7#W» 
s. //"& i&céf>t-6* 

Ezek verik meg és ezek kat-
•hoztattyak az regi fzent Pa-. 
terckec-fcik kőzzíilfzent Ori-
genefrol Bellarmin* azt mőd-

•*> *«y.t** gya, hogy AriuíTál és Néftori-
*;d;Jurí ' uiTal Pokolban ég. *, Ter-

tulliánus, Montaii-ifta eretnek 
vók b, Modinna értelméből 

*iow,irom3 azS; hozza be, hog AriÜS dog-
hh'*> G'$,lcletts elteimében leledzel 

ember-volt, Hieronym.us",. 
Ambrofurs, Agoítön, Seduli-

; iis^Primafms, Chryíoftomus, 
Theodöretus, OrumeniusV 

•••'.. ... Thcophüadtus és Origenes., 
«iecict.caps Miga erceim cbol-is ugyan 
a* " ezen ».cs ezekhez haíbnio S. 

Pátereknek tanita fit fok helyé 
racgíi veú cs megh csufollya 

Difpu 



* Ltvit • ,, '• : 

Öirpucatioíban. Sütnémiveié 
hogcsák kéttöc-is tudna akaif" 
mely Miikiismmmniiz régi? 
Páterek kőzzűl, kiknek ertcl-
metBeilarminnsIeímtáesCar-
diíial mindenben jaVallana^az 
mimcőtrovcrR'dimníattyak. 

Innetvagyő hog ezen Bel* -
, lafminirs* egy£er f-mind kee " • 
faz hixSon egyben gyúlt cs 
eggyet végezet 'Pétereknek B 
mondót értelmekét peki »rutittty4 es ' 
bármily«. a, Nem csak ez egy''» B4tl: ** 
Bellarminiis cfiifoílyav hazut- J í J ^ 

' toilya es karhozeattya penig 
így arreghi ient Pátereket > 

1 hanem az egéfz' Papiílafágot 
oltalmazó Iefuitak, es egyéb5', 
Regulás rendek. Azmintfoíé ; 
eierkaromkodáfoknak bizö* -V 
nyos laiftromáboÍ,ez íráínak 
n egyedik rc&ében, az' kegyes; 
olvafo iáísp világos példákat; 

Ez féreg az,az ki egyraáíM 



•agy kírlombuz^ogy nincsen; 
csak egy derekas Theologica 
q.uídtio-is, ímelyben koiőm-
bóző veiekedeíek nem volna. 
"Ennek- bizonyica'íára állnom 
Bcllarminus Difpmnioit. Ne 
cíüdM-GZíjmQri azPariíhiPa-
pilla Docíorok mg bnprhg-

líIircr:A',tgaltiiiitr/ak a, hogy ok íem 

' nak, fémLombard-ufnaksícm.' 
Aiifelmuíhak, fem. Hugónak . 
ne;n hímek. 

Bellarmimis az fzabad aká-. 
b: leli. íentnak "dolgában l\' karhoz-, 
cm, & ubicattya Scotuíl, Duranduft, Ga-
«b, tűit, ^bríelt, Anmineiifüt, Capreo* 
"fc4, "lufoMarfiiiuft. Ezekpsnigh, 

mind fő Papilla Authorok 
voltak. 

Meliy dolognak kozonfe-. 
ges befunimalaíara csak az ür 
vacíörajanak. megh csonkító 
meíierinekSavanromie, kik 



„,. , ..- L-E V, EL 
nyilvanfaggal vaJJafc tefnek v 
hogy akazChriftuflalazApo-
ftolokkaíes az regiment Péte
rekkel ez dologban nem egy-
gyeznek,sőc ellenek végez
nek , az mintáz Conftantiaj 
Gyulefiiek regulája tartja; Lu 
cet Ckrifttu fuis dtfcipulú admini- G°náoIá 
ftravtrit, lub -utracl panis ar y'wi meS-e*rkl 

fpecie^emrdbikhQC liicnunentum'. 
tamen hsc mn obflante: cotifvemdo 
Commumonisjuu un* tantum Jpech 
nupicpre ie«e e(í ha bed a. Es ifmeg: 
LicttinfrimhfaaíLcúefiahiiiUím*-
di (dcramentum reciperetur Áfideli* 
\ bu* (uhuira^ (perié: tamen hoc non 
ob/íante cenfvetndo introduBa SíC-. 
Mikoroh azertaz mi eleink es 
az egyéb lelki dolgokban va
ló fok fogyatkozafokat az Pa
ffoknak megh láttak volna, 
kezdenek fel nyiic elmével, 
azChrifhifnak imez idvófse-
ges inceferól gondolkodni; 

Megír 



AJ A N.X-.O; 
•««**&» Meg oyjapk íi magspökat az 

hamis Prophetaktui; esel yá-
lánakazPapa'földoíínakvefe-
"delmes ulalmanyituU es zar* 

• lak magokat az oAtty oknak 
í . t í^U' kuJcfos hazában, s á hol az 

Anyasent-egyhaz, az mi A-
nyank vagyon. GW.4-v.2-0. 

Mely cíeíekedetekecazmr 
"eleinkneken>-is, az £ent irasjbá 
íolo fent Leieknek vezerlefe 
aitai javalvan, ez kis munkát 
annak pjccfetlcfere adtam az, 

' en Nemzetemnek. Meílyet el 
hittem, némely Timon ter-
mefetűnevet,csufoj estre
fal ; de ezeknek cfacsogo £a-

yro?,i^^/okat cfak imez dologgal pe-
%& cfetlem meg ; Bjintttefek kefiMeU 

tenekax cfrfnlo ^nah CSíhogV'CZ 
írafocskanak, dolgaim kozöt 
való végben vitelére nem hí
jában való dicíeretnek kivan-' 
faga, hanem az ens igaBtnú 

- cI-for»'-

http://GW.4-v.2-0


L E V É L 
cl fordult, vér ferinc yalo A-
tyamfianak idvóífegenek fző-
juhozafa, vont es vitt5 kitol 
noha az cn czekely tudomá
nyomnak dob mozdiuüra 
alkalmas fegitfeget vottem ; 
mindazonáltal, bolond, té
velygő, Uy, hamis es Pogány 
valiafon levőnek, nem ritkán 
mondót hozzimkuldct leve
leiben; mely dologban hogy 
megh fenyitodven, az el na
gyot igaz vállaira tcrne,vege-
zem magamban ez levelemet 
neki küldeni &c. 

Hogy penigh moft reSekre 
oilatot es ki nyomtattatot,er-
re nem kifseb okok mozditot-
cmak: Mert mindeneknek e-
lotte, ez földen vitézkedő I-
ften Anyafzcnt-cgyhazanak 
az mi nemzetünk kozot való 
terfedefe, az mellyen,c Iften 
vele.n leven tellyes crómból 



igyekeznem, hogy hi^inten 
ixoá.íí^feiyrnet,czőftüt,ar:nyat, cs 
?'"''5hf drágaköveket eppitó elekc-

gere nem adhatnek-j*:, mind
azonáltal , vékony a JI" pacom 
f érint csak kecske íört-isad-
nek,az Izrael fiainak peida'ok 

\ • férint, kik midőn Sa tort akar
nának aztSrnak parács.ó] -ntya 
f érint eppiteni, fokán kozzá-

, luk csak kecske iortadanak, 
mely kedves vaia, mert az Ur 
fatorahoz az-is kívántatik va« 
la. Az o£vegy í egeny Aftfony-

jf«,fc, #,fijlyere-iskcdvesb lón azllr 
**'44' .,* élőt á kevély gazd3gokt.nl ha-
.LU.P, a> Jf'nyaccatocfokpénzeknél: így* 

el hittem, hogy ez 1/tenajan~ 
dekaböl formazot es Nemze* 
rémnek adót kis munkámat, 
6 Felsége jo fémmel nezven, 
kedvofen yeíi, hblat jol lattá 
.mit néztem ennek végben"vi-. 
telében. Ide/áruit az en ke-

http://gazd3gokt.nl


gyes Pa trón ufómnak eiPaf-
tronamna'k l'evei.ek-b'enjeleBv 
tet kegyes igyekezetek, mel
lyel kwmtikez iraíöcskanak 
kóz helyre való men'crelet j> 
Az en jot akaró Uraimnak ta* 
nacslaíok fenrkeveíse-mozdi--
tot, intvén arra,hogy minden 
akadályokat felre tevén, kő-
zoJiyem Nemzetemmel. 
* Hogy ha penig mindéin kó-
zónfeges helyreiraíyabocía-

.to, magának Tutortes. Pácra-' 
ííiiíl keres, az kinek neve alac5 

munkáját ba torfagosbba n ad-
hafsa íem efeíben: Bizonya
ra en-is- méltán igyekező ke* 
refetémel vagyok azonv meg* 
penig annyival inkab, menyi
vel kiífeb es aJacfombez Le-
vei , az-nagy elmeiu emberek 
tatfagmíU'hogy ha iinten 
magami nem repulhetne-is,az 
otet oltalma alavevónek,mci-

toíagps-



A J A N L O 
cofagos ercjetul vaftagulvan 
bátorkodnék, es nagy embe
rek eleiben-is mcrnê  lepni. 

Mely gondvifeiőróWmidőn 
forgalmatokban keztem vol
na gondolkodni , egyedül 
Nagyfagtok fok okokra néz
ve, adaték élőmben; mc'ltan-
is pcnig:mcrt ha clnezellyfik, 
bar ugyan mef £e fd emelvén 
§cmeinket-is, az nagy rende
ket, hol f-kicsodat találunk 
(tifteffeg tülem mindennek) 
az ki Nagyfáitokat regi tön-' 
dőklp Nemzetfeggel,viragzo 
elmével, gyümölcsöző ke-
gyeíTegel, es igaz líicni feje-
lemmel , iliy feled erkölcsei ,. 
mellyel Nagyfagtok az Iften 
igejet igazan hirdetőkhöz, 
es azt vevóíokoikódókhóz-
cleitSífogva voitr meg hatad
ná? Nem vélem hogy .csak ha-
fonlo-is %aem hog feliyul mu*. 

Lolák 



I /EV.ÉL '. ' r 
tótok találtatnék: Mert Na|-
fagos Uram az Nagyfagod -di-
dicseretes eleiről k/a eztBon-
ÍÜnillS .* vtmiqttisjtm* jemptr ar Bónf, aee 
(Ufifsima iníer Troceres baé>it4l',hb,i'fiS» 
fcrrfil möndgya Iftvanfi: tto*/. ^ ' . ^ 
hsfimum genus 'FtrittUdumi/jmt/ÚEtiib,!;, í } 

. -S:c. Méitan-is,iíicrt nincs moíi*^-
s oily família-, melíyboi annyi 
niéltofagos Tiftvifelők, es ha
talmás Uralkodók fzannaztak 
volna, mint az Nagfagod böl- >. 
dogalt eleiből: Ezekvoltak* / 
kikCsafor es Király vegezefe- T. ,.. , 
nek-is ellene mertek §ollmi:rJ^r 

• *, meg mertek Királyokat so-
Irtani, b, Nem-is csak Magyar *•• Bo.f. De 
QrSagban.vokpemg íabad ü.~s-Iií);Wi*€-
ralkoda fok, hanem' az fz. R.Ö-
mai birodalom ban-is, fz^bad 
Herczegfeget; Fejedeimi ti-
rtijuftvifeltek. «'. 

Az Ifteni tií telctre na g gon-'" m*i4 

gypk volt: Mert ezekeppit-
tettefe 



A J A . M L O: 
tercekCafón az Frapcifcamj-'-i 

Jawn,*m*ft fokChítrOmat, 3Z N:lgV SzÖ- i 
K í l S f i p n k o n ^ ö a a l t . ö . n a l i j 
u7lli9(, .Ezekcsinalnttak Toké Tere- j 

beit azKeiirete Pál ney ere. va»." 
a.iftriibí.loTemDlomot. a, Az Sáros -
jag so. .-paniíiSjchoJae íep Pnviiegm-', 
'Wiabr. inmaí es Jé védelemmel-.ajaadc-
Orat.fane-kOZtak- D, . -
bu. , Ezek vőttek elsőben be az: 

XíiaushW. icivoíseg hozó Evangéliumi, 
L"iftY7iib cudomant, el -hagyván az&o-! 
io.p tó7.& maiBalvanyozok találmányit} 
ui>»ij.pi/4»me1ly igaz tirdpmaftyert 6t ei*, 

teádéig tomlóczőt, es Becs-
.• ben C ki. által holt meg az tit-| 

kokat iato íften oidgya) alighj 
ha Martyrfaggaí né koronáz-j 

Sí; fii™ b t f e t 0 E- Preny1 Péter. Ezek az j 
paúkiBiĥ Evangeliomiigaz tiidomany»| 
*»"»• nak Nemzetönk kozőt való | 

gyarapodafara, idegen Orla-,| 
gökban haénos embereket ta-' 
nittatcak. I 

Moít-is I 



Í . E V Í L 
?' Moft-is hol es kicsodaazki 
""így nem csak halgatoja, hané 
lJ»igyan koveteje-is az igenek 
e*rtintNagyfagodnak; Az mely* 
?"*ol tegyenek bizony fagot,né 
* ;sak az Nagyfagtbk jofagiban 
h€v6 Tanítók, hanem mind a-
c"íok-is, valakikNagyfagtokac 

ím érik: Mert kicsoda az, az 
!z'.i minden majorfaganak tize* 
mfet, Iílen tiitefsegere rendel-
Q,fe es adgya, mintNagyfagtok! 
[Síel es kicsoda az, az ki azbé-
*ie levoig^az hitnek gyümöl
csét, kűlso j*p teternenyivel, 
'hem csak az bckefsegnek idc-
pen. Hanem meg akkor-is,mi-
:"fn hazánk ugyan iangozna 
3Z-Í hadaktul,ugy meg mutatna 
P.iint Nagyfagtokc Mert az el* 
°iult rÓ22 efoendótüi fogva, 
a"z IÓ^S" efcendeig, ót Gémei
teknek derekas költséget ad-
. an, idegen Oriagokb.m ta-

JIL X X nit> 



A Í A N L O L E V E ' ! . 
tata, kikkőzzöi kettőt moíl 
ottan. 
. Ha penigh az fegenyeke 
yalokonyoruletefsegrul kel 
íenefoini, fok időt kívánna 
mellyröl tegyenek bizonyf; 
got azok, kik Nagyfagtoka. 
iöksegekben meg kereftek 
az fok fel neveltetet cs b,koj 
nyos aílapatra allaccatot Ari 
vakkal. De hogy az nyilván 
való dologban ne mulafsak 
az jelen valokat-is el hagyon [ 
ÍCerven az minden-időbeni 
gaz gyámolokat ado S. Iftent 
hogy fok időkre* Magyfagto 
kat azó éukőlkődo tagjainai 
laplalafokra, fegeny hazánk 
nak oromere, meg tartsa, hol 
az jóban az 6 vitézkedő Anyf 
íent-egyhaza nevekedhefef 
Ámen. BeregSazt SMafcii An| 
ao Domini \6 %<*. 

Kafyfagwk 
AiaMtoi Alumnufst 

Tcjfaivi ChibaMaitoi 



V KEGYES INTÉS 
\A Táp** Eccle/iaho^mellynekutdUtojfigjí 
. e^könyvetsktbenh-jelentetneh 

^\~J Babyloií-! elted gyalázat rutru£ 
lni nya pironfag, Ez könyvecske mi
diként megtanít arra téged: Tiftatalan 
'%agy tes-Kiralyod Sodomita parázna 
C*A tudományi nállad lelked emcitő Sa«-
zoiak. Vérf oppk'az fiaid, lelki vakfagba 
Aitevelygók, Vldozik á Criftuft; vipera 
Jínyelvü fiak! Ifmerd meg magadat, 
alíjobbuly meg, fgliyed az ISTENT, Míg 
°taz « R hozzad tér idvozit-is tégedet. 
'fl'Oh nerajobbulz meg! jaylangozo 
II gchenna jutalmad Férgek, tuz,£omo* 
K ru jaygatas es íiralom.Poklos fekélyes 
it Báltientfcgére nevednek Gyogyistd 
il meg kerlekfzent feregeknek Ura. 
.0-
y. Ezt/oes tif taft vei 
c Jkivanvanirta 

Kifmarjai VÉSZEL W'RAI, 
Egy4iazi£olgad. 

{>, - )( X * MYTAT© 



MUTATÓ TÁBLA. I 
A. :' 

\4tok dia yejcttefient VaUi^PafifiaUt ptt 
ío. 11.440' 

lAbelUniflak Eretnek[e°et követik $6( 
*^gy*(l (íabddúrtamek l82« l$$.qij 
tAfakfigtul terjefítetik 4% Papifta tudomány 

*dng)*hknakpAYdntfoUt^ápA. 22y. £9$ 
tdnpalokft fydtko7%. ^2J, 
tAngebaifukéretníkfégetkióvetik^ ^6t« 

jUntkhriftm kilegyeit 267. $8 v 
Mi tegyen. 377-iH 

lA-núcbrtJlué 4^ I{tm*iT<tp4. fdpan ember ̂  
értelme (terhű tt $%á 
; Ufd4^g. cdputot egéften ! 

^fpqfioitíkíudsmányayal meg nem elegeflne^l 
iSó.crf, 427. esi 

*Ap«Jlohk t llen vegetpek 18 9 J 
+4poftolok ReguláitmegvetihjOS 2o6.-2$j,t 

€3-(equen. . " ••• f 
sAfoflokk reguUít éretnek ember munkdjaná\ I 
tirtyak _ • 237, \ 
v4j>oftú%\hdfit ntmböcMl't\. 18 9.150. 

Apa. 

file:///4tok


' JUTTATÓ T A ^ L A ; • 

"f! *Attyok<tti ^:'wy> kat, fiukon > leány tkon 
"'. talt)k<tt*Iomtr4lmegfofítydb 1J&. 
'í ^fVi* ///**» Í7/Í>W káromkodók £fo5. 
"( vffífíony yÁitQttdmegef^yiUooi. n o . 

!j BÁlrányotyfvafsabadfdgotádH^Tjp/fl't 
jj,. tudomány 4 , 4 2 ^ 
, B4hanyo\ckd'2y'p4j>íJ?dí{ 4 ! . Í * " Í ' . 4 0 S Y 
J Bdnnyaka^ [t-ivasbol^dhdifputalafi69 70 , 
4 Bélyeget nyom *7, Pap* díjöveire. qzo» 
i Birodalmakatyítltoyarbata^T0*!'*. 3 0 ^ 

BÍ7xoddhr>ht cse.ekedetekveii kelyhet-
\ tettk. ' ' • ' • 4 0 6 . 
I BHcfmjardfnak rjÁíluk hafin* ridgy vágyon 

r617- 22y.&feq. 
B<t(f" í.troJtdYfimd^dgjneny kikéi meg 

[Lthxditk-tt VurgMortvmb',1 \ lbid, 
Bü»-<-k*tn*k* ise!ekedc-}'ónckl(í?rtt, 

monrlgy,k \ 17> iS r*9, r40. 
2?« ?r<» fafjddfegad/So/gahst *7, Vaprjtd tudó-

w<vy J 4 o r r 
) ( ) ( í »iin4k* 



MUTATÓ I 
Bhnok btcsdttáttyat nem t*rté%n*k 

hinni T*?. !$& 
Hem bi/ik Chiflui álulmindcn bunnehul f 
•vtU fohádmUftkí* 107- <?t\ 

Bünbk bocsanattytt fícpeh'úlkertk t tf. i í j | 
Büntul meg retteaete/ifd% fcnt/rt * 
Rébtdii if.ré.í 

c. - m ! 
Céhinué, Jjlent nem mmdtd 4%jrttn*Au. 
thounak $31 

Cdrpccrates eretnekséget köyeúkd?J>*. • 

Collyric/idftu* e'retnekfeget tyvetik 373*1 
Concilikmakfcjflellenkednek 2 3 7. ty \ea\ 
Cbrtfliu ejméreti nelk'üliá vetélhet ni i ^ . ^ j . i 
Chrsfím ellen kdremkpdik *% ÍUy>4 ^07,1 
Chrijlufl Orfidgfttulmegfvfítjd. 146.1 
Cbrifim nevetmigdndkh?f,<ir-'tty* 302.t 
Cbnfiíun^termt^etheles tifithel 

ellenkt%t{ ^ 3$% 
Cbrtfisa e'rdemehe% járul\<\ embernek matd 
t'dtme^ A\ Ecclefi* kencfe^fíu^ MAY'H fita\. 
"tedefe. I09. drc 15-0. ^03.4^4, 

Chriflm nem elegfeges keidben /'* j o 14$, 
Chi-ttoi 



TABLA% 
Chlflt^^Ká'3\ eredédó hunért fíentedetlfQ 
ChrtfiuR martul vak igdxjfi ennek lenni 

uoddgydk * 45- 407* 
Crijiw p4r4ftc(al4ttyatfelfanthauyxa\ 

fapdts ellene rrg\bet. $$6 
- VegeTfü^ d^ ajjnhikreiben. 

' Ckrifiw tejlét eb > cl fa«>e$e'r ,c?C, megbe* 
bet'u t ^05428 

Credontk minden á«d\ath i<**<tdg jwfc, »»•«• 
'hlhihf ij$0*f"t* 

Csdtrdúk. 410 
, Cf*Urd cptdakut cfehkef?»ek, Ibid, 

CfulniumtnA. - ' . 7 .117.4^0' 
C/alardok <*% P^g^Us ekwy>e\, X12. Gr<v26$ 

&ft 4 ' 0 43 Q-
Cf4hrdof{d\Vdpdkf-miéirt 4 ro . 
Csdfdycl{> Kirdlfok ^,c*Hrá!koddfokdt vtfik 
*\Vdpdtt4. 401.402. 

' .Kijjebbekj^dfdndl. $98. 
C<ig.i%7^<'\feihÍ[weretct qy.fyjeq. 
Cj'oak/iifdkwondiydka^fienthttJI. 2? 6774 

' 7 8 8h I9Ó-2J6. 
Cseres yetekben (Ul^, Vihibtn jgcirMö 
fkhpú, 280. 

X •(* ** Deere mm 



MVTATÓ 1 
D 

DetreiumAtd\V.ip4ni\{ megyeto, yéth7jk j 
á^fienl Le'ltk ellen 407.I 

borutu* éretnthfegebcnkevcredet á\fap:ftÁ 
tudomány. 270.1 

• ' • . ' E 

Zcch/td neve mit mutaffon. 79. | 
Ecdepd ellen tdnitn*ksilV*l>tf}<ik I<?J«t 
Ectlcji* t*y<tn*l\ hifik a\c7^gem La
trokat is If4» 

í r Í /f j%'o£ ««» /SV»* /• iw/Vrr i 235.236. 
Jtccleftdiukhdmis. 440. 
E^y»ffegfe'ldfmbölvdiy«nkö%tek.26<>.2(>6 
Elvtelennek kUltya^a^ fönt ir^JiLéjd meg 
fellyebífar^xrfílk 

'íUer/ke^ntkegymjffj!. 266-djdnl leveL 
*A\Ap«fto!i vxllafil i86.&[eei- qi/.&feef* 
jil^nindennayi i<n*tptgg*l. l ;> 8. l J9. 
E%t meg-Is cf'whttya k. ' 16 O. 

sAt^is }>*> aurJoUttdl. 16 r. Qrfeq. 
Ember hev rétik *emen(?»eket. 102. 
Eretnthk ültaláltától es vetet tetet d^ TV-

tmtiek-



TÁBLA; 
1retnel$f*re fiabadfdgot Ád q;tl 
ti (Senye dk etet len Eretnekének t*rtty*k mi 

bennünkiA\mim*y>kbán mm-ü Ifim. 38* 

JEskűfnek emberre heréltre crc, 166, 247. 
E sfa* vejjel fódöTJk hamiffago k-it. 2 6. 
Eskuvejjel fíabad maftmeg cftlni. iji,4^0. 
Efítendönekréfíeit fentekre ofítytk. jff* 

' -.F V 
fejedelmekre, Vrahd fsc Um*(3tya^(iolgd-
jókat , 7 r . 

Eegy véreket >hau!mok*t el vette Atf>aj>4.i 75", 
JofítgelytbiradAlmokaiclki'vet. 177, 

felefeget embernek felebartttytydkfojitk 
untitya\ 209. 

ferenc\ Btrttot, mint dfjejufl ugy hiyj* ̂  
(egitfegre. . , o r . 
Bünnelmhákntktmyah 14S:149. 

Fófveny *\?dj>A* 4 r 7.413. 
G ' 

GŰ><$ T4nitok4tb*7xugckn*k't*rtty*k 2 t f. 
212* 

Gnojltctu eretnekfcgtt kivetik. ? y.8. 



MVTATO , 
.<h'lbf*i')tj*v*ll . 177-17?, 
Gyilk?]]*gr* HkjtlmdUJftQi nyit- 4^0 
GyilkpItiknAkJHtalmatlÁci. 177. i^g,! 

,. _ • H - . j 
ÉtredimiJlÁeveinekfegethpvetih | é o | 
Hamijjag a^faffifid tudumanyt £, Ksru 
Hamijffan eúmnhdtiit. %.2yú 
Hamis ^íjífflnlii^evetoi 3$Ji 
HamisChnjo/t tifíefoek fjjg,. 
Hamijfagmelly vallásbantaUltaii^nmcs *%. 

étjlienielhtol f^ 
Slgnt Haromff'ot csufoftn irjak 16 f. 406Í 
HÁ%afJágban élni nagy oh bun hogy nem \ 

pAra%riiilko({nÍ. 4 2 7 . 

Ha^ptnakűltQÍ1gyaU'^l $61..414.42;, 

H^yigfag at^ hol fagynn^rnCf ott a-^ Cf)ri« 
jítu myja. fía^nttc4ly*k fgymájl. 24,2 (39, 
&feq l*felay^ajanh levelet-ts 

Hifinekiématert a^fient irafnal^ £yt 

HirntUga^ativaleUeakeTpeL 1^8, üpet. 
l*fc/a%4}4*l»/ey>rlft. 

Hit n<!knl"tdvót^ilhetm 4^ , 
Hm elkötitfiga áajnak megfogat, 1 67, rsf, 

Hiitől 



TÁBLA 
tiittdp\*tt*h 404.424.eir/fy. 
Hitéi fi<*k*t kicfUtU* l$8* 
H»g*n cferett Cardinali veres ktetö/l 

.: • T • < 
Ichoqtíföknefyiföklennidifieytptet* 

Jemfalem Ut*[*bdbi{ii\burib\bocfamttyat 
16. ; -- • 

JmAdh?ji*k t^fitnttknek^Hgyaluknak <̂ <"« 

JnUb vethfijk *\ Vtpdvegeiffe tUen}ársr 

boiy nema\ Ijíen tirwnyetwegrpnto.qiy. 
Inn evet nem ljien úfsteletireuüéneh \}J9 

*Á\(i,h*ff*l eüenhe^k 4 Vtpijta tttdohunyé. 
€rÍ91. .©•/. r $2. cr/428. or/fy.-

' tAifi lrdffalmegtienielege(faekmiert*3l%4* 
^ /?. Iras ellentanacska'rjtak.ktromhpfinúe 

' 7t.€Srfeq.2 24. 2 26. 
*A7ifí.Ir*[nA Vápa értelme net^l nincs bitek. 

79- «S0. 
• ^ /»vw Í V p fi frW fllcn tevelytefnekvegu* 

la)*. 6h Mfop/a fábpUjábc^ bafinlo 71.72 
*4\haji embernek ceti/ura}* *U ymfiÁk es 

X X * , vetik 

http://404.424.eir/fy


MVTATO 
Vittk 28 62. &feq. Tf, 

frafi ohdfni eretnek emhe- jele. 175*. 
hajiugyfeytegetfk *%mini a\\a<)akr I $H ,4, 

Ttíiert c[elekedig? T98. 
Jjlentelenfeg a% Vdpifia éittleiH, 64. 
JJSen felől gom/Std ért. 19. r.35). 
iftentd%íím e^anak, cfeUkedejenek. fscfele- \ 

kettttofonekmmdgy«k. 19.^7, 1̂ 5, 
]{lennelmegnemelege[?»e^. __ 14re?/, 
Jjlenekfth vapon. T 4 M J 2.25-3, 
Ifién nevet htyjaban emlegetik. fy \, 
ijlent ugy tifitehk 4% mint tagoknak tetfiik. 

Ifieni tiflteletet vefien mágtt* di^Papa. 406. 
iftenen fe/y'ulemeli magát a\ Vap* $ 97. j cjg. 
JJieni valUsttem lehet melly felbontya a7y 

bitnek fundamentétnát IjB, 
Ijieni érit ,n>élto(dg6tituUydonitna\ regulái 
mk*joknal\. ró4. J 

K 
K * W ^ wZtyí a^Vapifia tudtmdny felól, 

Kártmkodék- ' 40L 



TÁBLA 
'! JLirmtafra álktlmatofjligit 4(1. 41öl 
'\ KépmutatókayyVapiftak. 40Q* 
I ^Lt^Kepelíjieni uptleUelti(itell\.2^, 114, 

í Ktpéket a^on tifítelettéltifielik, a?x müyeltifí. 
' .fítetik<a7x, a^ kinel^ kepe. 44,114. zs-ft'q, 
)• $06. 4^6. 

Kepéknek Ijlenl hatalmat tulaydonittial{.^f. 
\ . • '• 114. . ., 
' Kel fegyverrel bira^aM. 3$7* 
; Kételkednek íjien kegyelmében. 144, 

KezeK munkáját Ifteni tipeletteles nevel ti/?, 
telik. 46,114.405". 

Cbriftmho\ bafirilittyiak méltojaggal es ér
demmel. 114. 

Ki mondat fcntentiatntegvaltQlfatbátd'^ • 
'Papa. 40?. 

Kompi nkodik,^ Vápa: 417.4 ' 8 . 
gerefitfibanveakrcmenfegeket. J f>. 

/ Idv'ótytöj'okntk hifik Ibidem, 
Kh'ófltelnek eí^kenfeg nelkid yalo dóinkat 

172. 
K'6%benj trop.k fok vagyon. ? 9 2« 
Xnrv* tartafraJSAbádfaipt ad»a\. lB2»lb}> 

427. ; c X / lai: 



MVTATO 
• L 

ínt/íramá d%Trddithkpak. 79-Scj. 
Idijlnma *% Ily Tdprftd yaüafn*\. j 16. ej-( 
JLopdfrd aytót nyhd\VaffiJid tudomány,429, 
Lelked ifmereti ellen faramlytkjvdllsfMnlítt, 

; 122-<rfeq. 
Siy LMellen kdrom W* *^ P ^ ^ . 407, 

M 
2&<£efc rf\ Vdpijlak magok, mellet tanuk 3 jí 

24.66.67. 
"Mdgtflrdtufohn felyul emeli dfy Tdpd tnagat, 

397-398-
TtfankhAftseretuekfegene^kfivetéi. 36$, 
Tvldrion eretnekkel eggye?j>k. $61. 
TtUriat *gy imadgyakmtmregikigytnak 
rontojat, ^p. itj, 

idv'ejjegh dtftjdt, í r j , 
2úariatna0ül>úf$ielettelu(Stelltk Chrijimntl 

i'oj. 
Mariánálnincstöb remenfegek. io2 . f t2. ( 

Ddarianalmindent meg találnak,- 1Q4 i í 2. 
W**i<< 4^ / 'AÍ Í *>*% kéjéből ki veheti. 1 of, 
3* /^* 47; /7r »f Huntnfag eikit ve/e eüe» faftu 
k Mih,. ws- M* 
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TÁBLA 
JAAYU *tgy fényedet a\ ember Vdltfagajeri 

mini Chrtfiuí. no" 
1 TAavu neveben httnareb meghálgattdü^ em" 
I ber,hogy nema^Chrtfiusáltal. 4 ^ 

TAariá *4nn$d méhében b'im neMú\fog/nu\ 
' ttt. 148.1491 

Méreggel cük egy*»>*/?. 18 6- 2$$. cj-fiq. 
TÚifehalgatdpiakhaRna 4i8.4^« 
IdmUnui eMnekfávetöi, sfa 

N 
Kapfe'nt ne laffon d%kfa P*f>tjáke!lefege.422~ 
Hotelenjegre eiktíttekf$7$tlft!{4n gyilktfol^ 

Kovdtui gretnejijegenekfavetst, $6f„ o 
. ' Ocfmdny eleiiívek. 16.4 í 2.4 r f* 

^rdeggelptrtufok; 36, 
'érdögben hifinek,. 159.140. 
%refe<,itadományt kivetnek. 417, 

* érdé'1 W/.W*70a%nteüy csak egy rhjngban 
ű ^lenkeq^ nifient iraffM. 61.1f6. 

'ériikéltMjÁVtí'áknem kitek* 410. 

téifé 



MVTATO 1 
" \ : P 1 

¥djnt\sfngydlüktidk pardncsot. 22^,j 
J>^4 kevély fegnek m*uu Táblajd. 32$, 
?dpd ellen [enkjtdnu nem lehet. ' . 4^2. 
fapatfenki meg nem helheü. 24t ,268 4^ 2, 
^dpittfenki &eg nem f$olitb*Uya. £94. 
Pajtának•Jfienime'ltofdgottuUydonhn ak^ 40,j 

47. 146.157.f66.cr/ty. •] 
? ^ f ijlennek neveyk. 26?. 268. ^27.^94, j 

Pdp* vege%efe íftenpAva. 290. 
f>af>*e% egef%yikgnak Urdm $24, 
5P*/* yege^efet rnegflegóinkpbh let, bogy fem 

atjjitn törvényét megrontó, l 6 j . 
SP̂><* pokolból ki ho\hattytt atjelkcht. 8o< 

229. 508. -
fafdkegymaffalellenkednek* í r . 266. 

egyma; ellen vegetek. 266.267. 
'Pupifia neeben ̂ y'ónycrkedntk. 217. 
Tapijia Unacs4% fieni tras felöl. 69. 70. 
füpifta valUs •nincs 4^ fsent itdsbdn, $ 1. |2, 

68,98.99- í£2 C"*/^. 
New Ifíenivaüas. 86- t £2- £ 11. úr/". 

Tdpifta vattástul fiabadehtt*»i. 57. £8. jFó-
g*ddjo\ perint elii kfll A'UUIQK 1} 7. 

http://157.f66.cr/ty


TÁBLA 
f.tt>'ft.i\ egymds eH.ntdfihfiú 2&f &fel-

ty Hc?n tgat^n bitnek, Iftenhtn. , U9» 
!i 1>4pi es Vi opbetai úfiih d\ Chvtjitunak mt-gb 
!i mocs\ollyal{. 39Ujj2. 
I! faragna ^Pdpifatydl 4?yi t^kitöbbel ocjl 
1 mankódat bufian bdYtm epernél. 18 2« 
^Prf j -4^^ $6. l8l.&[eq 4 t 2 . 
1 Tara^nafdgra alkalmdtoflagot ád. 4 í S"* 
13>4rd%nafagot jobnakurttyakd^fant h^ds-
%

KJpign*i 9. io.T 82. 
í Materek értelmei meg vetik. ly^Cffej, 
1 Páterek érteimet nem kori-tik. 2 2 $.<<? fecj,. 

Tatereket [emmirekellö ember ekíickiarry áh? 

Ellenketiipkvelek. 222. & fej* 
Etetnekíknekmmdgysik. 199. Zjrjeq. 217. 
HimiJJiliyak. 2 E gr-

^ Hji%uttollyak. 17^.209 Cír/p<7» 
. KaromI'kna({k'dfry.-t\. 2 I 2. 
- TeveH^oknek tar ty dk- 215". 

7^'Ug'Aatboi^ij'kb^l'>n'htyal, 219.wfeq> 
T-uenkirafittharnú ?s cfalard-kö»yvrh*<k 

t<irty<tk, ' '201* cA*̂ * 
feUgiw erttm%eget kj>vetik. j S t . 



MVTATO T 
fentfn tépnek ufiet. 2 4 ^ 
3>enK£Ytbocfdtnakb'únt. 417, 
Tendáltál, bifuk, lnn alólfiabadulaJt\at. \A 
3>ogatfyi>ktkles éretnek^emberehtil vit eredt. 

tet t^fapifla tudomány, 3f3>&[fq; 
?tganyokk*l eggye% 6?-m 
VttfálUniftak eretnel{[eget kéretik. $ 81, 
^ureaíorittnibol'Pa^at jí^ad- Xlvfiabadit. 

409. n - t 
3>«rgatiriumb»l ?*(><* lelket fíabddit. jog, 
T*rgattmm»t lenni 4\régi faterek nem 

R 
X/gi ígdtyTdnitA trafat nem mindenben ke. 
teuk. 191 e/ff 
Értelmeket meg yttik, 222. fjrfeq 

fypig*^ Tjniufatbitwlfíakattak»ak,eret-,' 
nektknek biyjak. 217. <s?feq< 

fygaUi e'etu rendeket ki Vet n^Vapa 42; C54. 
fidrrk, [rak&r. biroíffilrnebol. 4?9i 

J{khit}a\n*l{ ifhni me't'tofagot ddnak, 164. 
s 

Snytollyá Ijl m d\b'mre a\embert mi^o 14 r. 
Satur-



TÁBLA 
Sdturninus eretnek,lyyeüi <t%f<tfiflak. tff. 
Saruja a^fdpanak fel flabadtthattyita^ ex-
communicaltattakft. $ 2 y, 

Senf{U\?apat meg nem Ítélheti, 241.2 68, 
4*2. 

Simtn Tddguí eretnek Idyetet, ? ? ?« 
S^ekfdt^fapanÁ^entfeges. 3$6, 
S-^n tekét lfteni tifitelettel, tifi'telnek. 4 $. 

, Kdgyobbal Ijleni úfiteletnel. i o r . 
erdögéktül fía baetnU(i't'óllók yarnah 4^. 

Segitfegre ug y hiyjak mint ijlent. $S. 
"Mint megváltót I0I« 
Rfmenfegefythelyhe^etik hinnék. I02« 

Si^ntekud yarnaknyayalyajokbel gyógy uhjl 

T 
Tanti Bgybá-ít fiemeüy ellen 72.64. ay^tgy 27 

állattaffek,. 432. 
Taytomanyokndklfteneketrendeltek. 162. 

* Teremtőnek brfítk a%jYlijemondó Vapot» t44* 
Termedet törvénye ellen diffenfal a^.fapa, 

326. 
Terempthet [emmiböhahmit aíjpjp*. 3<jé 

, Te^elygéjekberiinegiltAlkutuk* ^41.42. 
Tll-



M V T A T O 
Tikyalrtyfícnt iradol Wo tUjputdfttfl. 6^i 

70- . 
T'JSiakn tgyltol(Htdttetfíemeh tifítava teht 

a^Vtpat ..-• .326* 
Tiltat alánjáénak mendgyaka^ fiem hat^fja. 
g*t.' ° 414. 

Többet bfíncl^hogynem*\ fent ira> kjvaa. 

Tra.iithl.4t a%{icnt irdfnal méltefagnsbna\ 
Urtyok. 22.26.7$. 
HahmlonAmmctgytk^tbc^. 224. 
S\entir.ifl magyaraljnak vélik. y^% 

Kémei a\ Trdditioknak. 79. g 0. 
V 

Ytknún'dtiui eretnekfeget k^Vftik *\ fái 
P'ftA. < 2? 8. 

J'j'ljf k ellen fagyon, midén fyfaggdltet he-
lk vállajuntát, jfi, 

Jer elln chftenjaU^Vdpd. 426, 
Jé ontíl^ 4 2 r. 
J'i ferdéimet t ̂  V.ipifla tudomány. £ 5, 
Vig-XjtaUi ne kjdvjlo tudomány a% Vapifta, 

VAII-TS. 49. &feq. 
Vi*h ^rant Cbi ift(í}ho\ illendő tífetckttd 
iTiteJki.4, Chtl&ui 

http://Tra.iithl.4t


Chrtfi^véreéreiemebe\h4fon!íítyÁ. Ibid, 
\lr vecsoY*j*ba)i hogy kenyeres boraJaQtk 
a^Mdgymknakmtg engette IV.Pitts Taps 

Iralhdttptt ít% VnpanÁ hd vaUki t*gddgy& 
megdtkfiTfiak /g$>. 

•JraJkod*fof{<it Yéttek. a^Csafürsktul. 40c. 
IXyatJ*'dpjfía tudomány. 21.316. Cr(e<i' 
H'tre fmcs a^ sApoJlolokndl. 2 2 ? 49. £ 5T0. 
Hdtyan kilettc^ peldakjídlmutéttdtik d%V*« 
fiftd yalUfnal^uy volta fdf>> 7. />• 2 *4- Z?(l 
fflimd* á\ uy tmitttany, X87«>i4*££|* 



. . t 
£&'• ö&db'- <$> £fe t£> •£& c-fc 

i -OSON, MOSÓN, ES 
K O M A R O M VAR-MEGYEK* 

ben lakozó ver-íerint va--
lo Atyaíiainak, Iftentul 
mindén idvofsegesjil-- ! 

- daít kivan. 

D E £ neve
lő H|Za.M«~ 
bán el fér
jedet S « -
n\m*t A-
tyamfísi.a 
mi koziá-

lunk ki mant AryafíaPa'karvjtti 
.«rvofoloi,cickélyitilct<fn"£c-
rint»nejtin fiolithatlak tiktc-
ket az lefut Chriftufnak An
gyala által, Pergtmum ei 
iírcyrna Városbeli valaztothi-
vf ih«2 kulítet levelének* íum- a, Apo***; 
írtjával: r.ij*u.ir. 

A Tudom 



füipm Kolotiaköisl^üduí 
illik áheli í>íúnmk itki t* 
fyon,e* i holot *z S«c*n lakó* 
fik : Tudom n/omoruf»f ódat, 

' e* áegenícgedrt (de'g*idig 
*igy) tudom azoknak k»ro«. 

Cnfcolicu isíokati kikmendgyak migo. 
(qknkk katSidokntk lenni,cs nemi 

sok, hanem a/ Sitann*k§y& 
lekezcte. Semmit ne fejy »zolq 
fc»n á mellyeket fenvedend* 
vt%y. íme következik hogyi 
Sitan egynehányat tikózsúl. 
Jetek *z íomloczben veíTcn, 
hogmcgprobilteífatok- Légy 
hú mind h«Ulig es neked i. 
áom ez eJetnek koronáját: 
Enned «4ok i m n s\ reyteti 
&i«nnfth*n, es adok tsjer kő-s 
vecskeí, CÍ azon uy irot nt-j 
vete, meilyct íenki nem tud, 
hanem citk á ki ci veii.> 

' , Íz jóvendoíétock feytégc-] 
Ufet ci buon;oi Scrael/rr, fi. 



víg* rencfrt való'« iraut, ha* 
gyo» •* kegyri olvafora^ogy 
Jtedvetlcnfcgct#or»é<4t oknál 
ne íercíTck. Intés tereiméi A> 

" tyinsfiíicsakaf cnfaltSticze-
lom : Inütk pedig á hitbeli al-
hatátoűTagra, á mcgiímcnei 
bt vet lÜL«n«a Ivangtliomi, ^ 
tudománynak hűfcgej mftg. 
tartafarai ai vt§f iclímrc vi. ^ 
v$ tévclgtíck-nek , tudomr- fejitoaV 
nyokoak d kerüi&tr*. E« *o. v-iá-
ticltkedcyecck flkirtsJcntknek*^^ 4i r' 

• cl$tÉ# az l&m paraiicfoUttya-,, ó-hifi,*. 
r» nszve ^ Erramozdíciorti* v,»i 
áJhaNtfoftagnak jutalma, mely * Timi Í A 

ör£k <cj«c « £r*t vigyen if Heb. *..r. 
ÍJcnt Prophítaknak, ApoftoT* u. 

'toknak c* meg boldogult Mar^c' w»ttk' 
t'tyro'knak dicsemet ^Idajok- i*'™0,'* 
I * kik AZ igeííag mellet min de- lo,' x" * 
I jBck-ct nagy iihataCQÍTtgg*! «1 «\ •• R«s» 
lícnvedtek- " y 1 ' 1 4 , 

í Soí w iften i4vlfffg*i «f- \&\%; >. 



'4 
gstretifichí! Viío pö|snyok< 
nik-ii "itoxJithac alhitatolTi. 
gtScj kíkttck p^Uijok a'tal int 
Idái) «•? áöliígí-aî  ítt. 2. v. ro. 
I I . Nerö-ü mq'-io á Chriftuj. 
-kozagákisz if'-'íTftgbAn a!hi. 
tithn,azsrt kij.üki © fóifcge 
azt fcc'm.fi&jaboi.Luc.^.v.őz. 
Apoc. $. v. ié«-

Aleg bíí«i»k a m t ficrelmc* 
£pfc.4.t. fim» v«vtn s? Sjunr Pál inté. 

.H» fst, ioDbe gycrnsckfk ne le-
•gyftek, hogy haboznátok, er 
ídeftov* hajelnatok, á tudó. 
mannikak^rmi feele által, « 
emberek ülnokfagok skalpéi 
álnokul yslocl hitctcfrc mc| 
rogiot Cí*}ardf*gokaíta!.Ci.ík 
Ééi es hamar, cl fuío arnyek M 
vüagitizt, pcfíz,-marhfl,j®ii|,; 

JitrcktűiVigtrtecct akármié*1 

• .'_ '• fgycbdoUg^i'ss Azti.meftahí. 
'•kc.rc%cn~ vtlúftokat ««t 



j! Bielf minden joSagoi cs^íe* • 
'' kf detefcre aíjulíssátafsá t*£i 
'' a/ embert, ezífegríeinejud-
c-gyatok. 
11 Ugysn-is micsoda eüenkezS 
1 tudo.Tisnra térnétek? Metrc á 
í moftani fapiftsfc taáómány* 
1 harniffig»«f«rcáinokf*goks ÍS 

el hiteufrt .megroghzoc csa« 
Isrdfggok ftkisi-iiterjcitííilf. 

Hamiflfágriák mondám k 
rooíHni pspiíSia tudomgíit Í . 
Ezerí, mfrf az Sásot iraííd 
goí?ítoí §ombsti eihhhsüki 
Immsrp^áig -azt tsmitiya. Psz-
msn IU, hogy ördögi v&ilas sí 
v$Saír?dy cjuk egy dologban 
tllenkczik-is az Szent irattal. 
Az Bihar-Var mejj: küldőt d s l 
könyvnek cap. 7-psg- ̂ o-

EJJenkf 2Í-k pedrg sz Papifta'" 
.fag azt tanítván c. hogy á ttí\i 
§íínvcd«fnek félelme miat: 
iabád á Bálványoknak aidoz-

A ^ ni? . 



ÉÍ: Eretnekségben íeícdmij 
Ai igaz vallaft k t r b o m t n i i 

- Atcretnekckktlcgg'yilt cönon. 
uicalni i i tettetcikeppen ettu * 
Hckstget kovt tm. Amin t c i 
éogJtlttCí értelmét BüUttru 
Aufnak.Komai Gar din álnak t» 
Tílaboí, papifta v*llafn»k len. 
ni jrk-srH-is it-<g olvashattyi, 

'' -- Bell: Lib. 4. d< Rom. Fonti 
Cap. 8 § Üccifftus. Et cip.sj, , 
§ Quoil HcTcricus. Et ícq... Et 
Cíp- 10. §^cito. muíti. &< i;:q. 

EÜenkcnk ci Pnbcktcgrc 
lytotnyitodoiog t í i c n t mf-
aak irr.czidvoíjcgct u n t c s h -
fival-

• líMtkio. Nef^llyctckazoktul, akik 
*. ts.$i- i tcftct oihetik meg , hanton 
1,6* , f-*4 fciljrctek at tu! ,áki mind a te- * 

ftet, mind a lelket el vei thrí i 
á Gehcnnaba: valaki vallaft 
tencn en rólam az embtr t k c-
ím, %a,-n vállait telek síről «i 

http://irr.cz


t fiMfnnyei Atyám elof: Neai 
folgsihattok két Urnák,Szivei 
hi^Űnk«2 í g í í í í g r t , §ayjj>?t*. Rom-iá, 
Mnk p c á i g v i l h f t t2 idvof. ^ w * 
fegre. íd« jaroln«k« l i r $i v« 

, 4f. Apoc. r&rv 4. 1. Kcg t& 
v 21. Ahol á B*lviríyo*óktuI, 
"*» cgy«k bt mis' tudományú 
c<T»bcrckcúlvs!oeJ*I|*t pwá-

' c s o k a ú k á híveknek 2. M « t 
ai t tsmitcy* hogy a;eádo ** ve~ 
y c embernekfeibad i»tftmeg 
csalni m*gs háPnacrc. Toletüf 

'"lefuit* eS'G%r-íinal öcfep tem 
peccítis morCalibus Cip. 49. 
§ Quarta-p. m. 744 -Sot-bJlib. 
6". q. J . ' t ó 2- így ert Thomat 
Aquinaí-íí, 4 mifít Tok£»s ci-
taíifü. 

' El le iticezik'cz t i ü*nt Pálnak' 
lmt£ Regulájával : Ncrw k*| 
gonofct cicíekc'.nihogy afofeol -
jo {Syjoo ki Kom. i'.v.S- £!•'..' --• 
Jcnkeiik imw meg [sgy* tt he-. 

•. . A 4 iyeíí-



S ' í 
lyekkeMi. i. ThfíT f.v.if, j 
Prjpv. 20 v,22. Rom.i2.v.i6. j 
i . Petr.$.v,9.Ma[ch.£''v.44. | 

j . Mert éabsdfssgot ádem ! 
fosrntk maga tntnrfcgejére a« ) 
hamis eskdvcfrc«avagy az ez ! 
Lúvfsben'<való'tétovázó bei j 

< ledrd. maffiák cia1afara,ádo» ; 
logaak cl fodóze fere 5 Es 4 hit- j 
te! fogadót dofogaak meg£«.. | 

; giíere. Dsc: Greg: l. 2. tit 1, j 
cap* 2.7. Sicut. Errctanittjrta. i 
papokat á «eg ncv.ezet ToJe. < 
tus Isfuita £$ .Gardinal* Ds • 
Inftr:Sacerd: Lib.4. Cap.^.-p. 
2't. 22. 2$. Et"-Lib. 5. Cap. c/g. 

taW meg Kafattziri Append;Epift.-2.§ 
cap.?. y.p.28. SimacosEpitcopus Ds 
jrscc-j.j. l n f t r . csihol:esp.46.5-2. Niíra, 

£2 doiög ie'mcoi §?fBbsn 
.cl?'*nk<'/ik_ amsi iivnek ej' 
nyelvnek tiStafagával, nieilyet 
"kivan ISTEN' minden hiv«kql 
Hil:7.v.i£.es I5.v.2.es5r.v7t 

Exod. 

http://esp.46.5-2


y 
Exoi. 20 v. 15*. Dsut.yv. ig< 

4. Tövabbaámoftani papi*" 
ftafag skkar-isüsmtúiiombea 
ellenkező tuáomanc taxiit a* 
fcnnrilTal midőn igjr'fiol: Ve- f.Cor.?,?, 
/*& f// Hubert fojt vetum qimn P- H«bt|. 

~ Uri: ES,melim eji UnejHamnn* \.%m^t 
here Mágisifo peccut cfifipjfi vetitm 1Jf -fii. 1. 
mbUJhet yfrum contrahat matti* v <s. 
msniíítn, quAm qui fiymcátur: m*+ '• Conu,» 

. jisá tMmeBmxlHtn yajlvtlummkt^ 
; r?, <yw<<»j *[sidhéf«Yriu*vi. •, ) 

Ily ciittn bcfiél BeHarminas 
Uíuita c» Gardinal Lib. de 
-Monaehii Cap. 30 § Sed a<S-

'• fcramui- Etfeq. EtCgp. 34, § 
Eft aucem. Ezen sríeleinbfíi 
vagyon Coíl*rus l?fuiU-is m 

.Enchisid:art:de Ccdibat: § 
-Noná-propoíitio. S*cer«iti($ 
furnicetur, <tut ánm cwcukináin 
fi> vtátittmetftfYAy't ptcrilegif (e ob-
flrtngjt} grfpiw tdmtn fecc*t>(t -
ctntrAhAimátYimanium, 

Aj; XlJ/«n 



l é 
Hlyen éfttlembffi volt Roh 

mafeinfabriciuf ncvo'irfuitij 
mtliytt .HafcnműUtruíTt) vaíaf 
bcscdcbrn jelentet mondván: 
Eg» mtllem^ SodemUm exerctrt 
<qtiAtn ctntrápáf* m*ntÍMnm irim 
tnAtrirntnittm. lily porason fii. 
toí az-i* á ki így SoJoe: Km 
fnlnm ffccMSAcerdus ftuxorem dn, 
Cát^quétn $£um MuUrem báíe*i. 

. lalausj. Mely dolgok után vegyetek 
*xö* ffiíttkbcn Kalauznak imezt*. 

nitafu: i. Átok sia veti genj 
Pál azokat valakik ai Apofttli 

Bal-s>.«eot«iíW'««"»"7Í«nBk.- 2. Ne» 
r igaz Ecckfía valamely aj Apo. 

ítaíoktul rcank SaJJot tudó-
«*nt nem követi Es adgya-
Sok feozza ezt. 

Tmm ta Df ai moftani Papiftak uyjit. 
«afey«- i J | f c i j f f A p o f t o i j £ á s n j t a s c j j S j v : 

Nem követik az Apoftoioktul 
We. eap;.««nk*allottudoiisanc. Tehit 

* ámoílani Papiftak, átok~aU 



ix '. •• 
vkt&tlek az fant PakuUTefcaf 
Bt iitoftsni Papilla Eectefias 

. nem igaz Ecckíia. 
Dtugjan-i* hogy hogy cg*-

gyeznenek azok ÉJT éent iraf-
sakíanitafaval.á kik ícm ÍSÍS-
gokk&l, fein az Regi Pajtcrek* 
kel,fem az igaz C«nciJiow>©k 
vcgtzéfível nem eggyeznek 1 
Mafokkal nem eggyeznek *M 
Papiftak; Amint fejikaek, a 
Papáknak egy'mas,ellett'való* 
vegezefek", Decretomok, eze 
vihgoían meg mutartya: mert 
iabados torvén/ ez I. kozot« 

1 fok, hogy eggyik az mk&kyt-
"- g*zeset el ronthatta, es azzal 

eUenkezourhaü'on. Aminets • 
dologra fok bizoníagok kozot 
fafá meg Gradinufnai. Ex-
trav. loan. 22. #íit: 7. Cap. .', 

. Sanda- Ezt cietekedetekkiíl 
bszonyitak Sabinuí Turfens 
pápa, midőn az u Gcrgeif • 



papának könyveit meg e|fté ; t 
hz 6. Iílyin ptpí» mi;5ni j 
Formofus papa vcgfitzit cl 1 
fonta. Ai 9* íanosj AZ I, j 
Rj*m*nus Az 2. Theodore- í 

Jusm- t ln tz6. l.ftvtn P«p»k- i 
fiakv^g^z*fit karhoztaukÁz 1 

• $>• S«?r{|iu8 Pipt* á ki miodi 
' fzc£ío«k Vf{é2tfekct ifmég.ti'1 
rontftőcc. • -•••„•* j 

Ktla»z g? , Mi'doB pedig Uttyuk, lít 
?<%»» tsioüdffáKaisuz , hogy mtgír } 

icJulí Agya. az Hadnagynak,, | 
konyű meg értenünk mén- ! 

nyit h'cllyen bízni az uítnnt 
| -̂  • ta!4olt csőcselékhez* Migok--' 

is ínig valjysk- tüádmmyok-
, bantgy msftol való kűlombo-
. séfeket, ftieft BcfJarminüs/* 

^IclhDe 'pMtfijrCdih»lUufók«A írfríjMöZP-
ÍAitmczD.trJ , , ., ' . . . . - 1 

P 7.1-. io. kW, &kw, Sententurn *c ojnmi-
ae, nem tenent omm.no S'mguUrem -cr 

wvAm cöntr* <,mnfm- Ecdefi/t ö* 
Cmtilij ((efír/íti$tttm iContr* emnes 

Mh 
- • ; • • * • . ' • , " • • • • \ : 
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éttttitjws #* Sdnitm, 7ht$t$gts á€ 
drw% cantr* t-cdtfi* CdthiUc* fi. 
iimtt' fententhm. kik l*gy«nek 
ezsk ide aláb meg nevezi. 

MildonatHi íefuita fejteget-; 
véntz Serit laaos Evsngelioi 

r ^ a n a k Cap. 6w.f$. EsAeo* 
fíi íefuita Az üf viiigbafl !s-
koknsk iávof dléfckrő) irt oCo« 
sáik könyvének íurma'dak r#2c> 
ken, a?i bí^cliik hogyá psupí-
ílta fu4omsnC kévető Do&o-
rok kozzű! vmn-'ak (oly értei* 
gssst kővetők, » mcíynckfun-" 

' diacntoflfeinincfazfiefltirir-
biiiininci & Páterekben; nincs 
á Concilitfinokb^a T- Sot á 
rae Ily ért regen á Pütijríktui-

--rgeiimcgdorgaitattik volm , 
űgy«»int§efttiráfí:$lvafö *nv. 
berekhez ilJetien dö)ogér£ 
s-Micsqdi nagy dplogbsh va-
Jo helytelen értelmek ez i.* 
Pipift* Dottofókntk í Meg 

A 7 • m®ad* 



í-4 
ilöfiájyi maga á Iefuita: Eft 

T«bináe Meri azt tanittyák hogy áChri. 
inf: «f.ő. ftus efmcrecintkúí-mdvozűl* 

het az ember hogy oivafaffalit 
"\ ne tcrhellytlek benneteket a. 

hol 12 Páterekkel ei Conciliii. 
mokka!Ttloviéilkűdtfok irat. 
tátik lf az Papiftaknak. 

II, Meit t bűnnek cseleke. 
df tire aytot nyit, alkaltnatoíít-
got Éolf altat: mivel hogy mi-
ctodaábűnnek ciclekedctirs 
nagyub afto nyitái mint azt 
taniuni, hogy az ember akar 
meJjrf axvat báhcitdl-is magit 
meg tif cithattya, foí f abadit, 
liactya pénze aital, f-m ég pe-
dig csík kevés által-is. Ezt etc-

stliftm- itjteíi »f papifta Vállát. (A 
íí£*íá!i- mmt trrólirtkőnyvok bizoH-
í«fi.A«- fagoetcécn. Melynek TituluP 
a<s ipa- fi ez: Xaxac Canccllariie Apa. 

ftolicasr. Et TaxacSacrsepoeni* 
ttntia.fi*, iúitm Apoitolíc*. 

http://ttntia.fi*


• •• f f . - ' 
EzkonyfiíJc lafd meg j^fo1iö« 
mét, e i d hifeií'ext ágaznak- ,;'. 
lenni, «§errottcjEtoSv§shato4: 
Aki Szenccgyrhazban valaki ci««r 
feiefegevd paráználkodik a n - ^ 1 1 8 

nak oldozati birsaga hargaras. u ^ 1 * 
Aki Aísnytvaljhugivii, Vagy 
valamety veritrintvata Attya> 
fitvai parazoaikoiiot, a&nak. 
feimgaot garas. A£<hitéc£Íf«* 

-nckbiríaga hat garas. , 
A mclyparafct Apaturfypav " 

pot>.barátot, páfpoknél aláf* 
vaSot <n«g oSnc, «'*t m«go!« 
áotthk > hét nyolez, a vagy- ki
lincs garasért- A ki koz <tfi« 
bcrtpjtm«g, tnnskbirfég* ot 
g«r*$- A ki Anyát.AonyttNc-
nycthügat, t>4íy t̂,ocsec,aVí*gy 
«fycb feculérú Attyaíiat ölte' 

'". meg, annak bkfaga hét gartSi- • .-
Az mdy Aéfiony oly italt ivót, 
mellyel a meheben vei© gyer
meket meg őlt€. Avagy w t 

"• cttle--



cselekedte hogy ne fof*dn* í 
msgot. Az 6c gíraíTsl íöriot« 
te el gyiikoíTaganuk faunéi, fá '• 
mely ferfiu terhes felefegct |. 
ugy ocőttc hogy á gyermekei j 
el veztettc jtthtta-: hat^ g*r« | 
birfagon maradót a2 bű»n bo. * 
ciafo es bűnnel clo Atyáik, 
2. Ezt cselekeiik akkor-isini. s 
donbuesujmfeknek.tz éent 
foldnck.es lerufakm l*taíi» I 
nak.es az Papa oldozó leveli- * 
nektcHyes hatalmat'tuitydo- * 
mtnak á bűnöknek ti vételere, \ 
Mely dologról 1«fd meg Grt- s 
timuftjCIement. Confti£rL% •; 
3. dt. r6. Cap. Si Dominum.1 
Az Nagyfagos Lanczkoronai i 
fűiklofnsk #ent "főidről irt i 
könyvének rnafodik levelet,* i 
hol circa med: azt írja, hogy i 
az Apoftoüfekíűl azaz^á Pa-
patul vagyon engedve, hogy á 1 
l i Icruíilcmet meg Jattyi, 

térdre 
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17 
térdre ifik, egy Mi Aidánkat 
űdvoz légy Mariával el mon<S} 
tsílyesbűn bocsánatot veién. 

.Az után, á varasban egy né
hány helyeknek* cs íurdékok- ' 
nakUtogstafinak ugyan azon 
mgltoíagot íulaydonirtzicnt-
íegcs Papa. Ezt crófsiti amaz 
1620 . cítendőben kijot ln-
tíulgeníia-is mezben ha igaz 
íz Olaraucsbol kőit jegyzés* 
1 6 24. tzfrc6tcndoneltpvab 
-időre cerjedet bún bocsintí 
igtrtetec azoknak , á kik Ro« 

. mában mentek, cs %z rendelt 
templomakat bizonyos órák
ban v~tf3íáirak,friert Dominica 

„.pafeac ad Sz. Mariam Msjorem 
plenáris: indulgentiae &. ^ . 

• imlüa annorum(fub audi rc« 
fríifsio.pe.ccatorum>toiidem<| 
quadr*nten« DisLunsc adb. 

'•_ Pctrumplenariae lndu'g: & 28-
fTiillia anrtorum. Dic Msrtií-

.•dS, 



" i 8 
aá S. P*u?um p!cn: Ind : 20. 
Biilüi Annorum. Díc Mcrcurij 
td S. Laurentium pi : Ind. & 
18. millít fcnnorum. D k lovii 
gd S. S • ApoítOiOS pl: Indiá t 
18. miüií AnaoruiTs, DÍC Vc» 
I t e r i s sd^ Mariam R.otund*üi 
p l : Ind: & 15". aiülia Anno. 
farn. Die iabbarhi ad S. ÍO»R. 
iwm pt: Ind • & 17. miüia *a. 
norum. O&av* Fifshae sd S. 
pactrundiuín pJ; i nd : & i-j, 
lAiÜia. Annorare*.. £• ftlcrr azt 
t*mrcyik hogy nem üűkségcs 
&6t ugfsn nem-is tartozik 
mitíJgyaitftcffttcuTan ember, 
nek bűneit eí hadni meg ter. 
ei, pcenieersnat tansni , c?ak 
cselckodgye hcrgdor«|án,mi. 
áon ScSkc cl akar tnennL l$y 
én Cmmin Rclf <ífc; de peemtr 
psrr. 4. § Prt?aun. Hm temtur 
kéme fvctsnw **ivt famienú*m,& 
K<» e£t ficcát$tiittf>enitínsi*m Mf. 

fmer 



fevre* § ídm ejuwtt.Etlbiéem § 
Ficigifur. FrscceptuTi d* pce» 
mtcntia tnaTficűlo ncccfsiu-
tia ideit mortis Öcc. Et §• \f 
Prseccpto. Qiiocifct tunc fo-

• lúm peccatu«io cn t pcenittn-
tiani nonsgcrc. Cufr̂  quii to *-
i c m p o r t n o n *gi*quo ccneba-

' rur , neropein aruculo ntcef-
fiutis. Mely dolog fccmtűl 
iemben ellenkedik ai§ent irat 
íntcfivel. Hcbr- $. y. i$. Pf*l: J 
95". v. 8 2.Cof.6. v 2. " , 

III. Eícrt hamiflag: mert i s 
' iga* ci orőkke áldanád Iftcn 
felől dogícJeccs tudomanc t«- ! 

nit, hogy tüdni-iílilt íz bűnt ae 
vétkes emberrel eggyűccseíc-
kodgyc A mintc / t Vcganevű 
Iífuita )(viiagoibotúvelpapi-)( vega; 

' ftt vallaffisk Ienni,viSas» eleibe fconc.Trijlv 
t imai totUígyloivair . Deu* »•• v c»?.i*' 

§áf# 



bit cufácitptecátá. Enne! nigyub ? 
lévé világi ir,$ltofaggaIBeliar. . 
rnínus lefuita es Gardinal, bo. 

(:)BeihUb. veb es káromló értclembcn-h 
2,DeAmíf:mcr| j g y j r # Q £ Z Jftcn.^ gQ(1 
^ípecea-noíc akarónak, avagy g0. . 
»cap.i5« no§-> hamis, bünos, akarat-
feft.sedfi nakmozdito/a, gubcrnaloji, 
foice. v e z c r e , igazgatom, korníj-

nyoflá,cs facsaró fa: Dcus c 
tii© pr«űckc ipíii vcfontfeti. 

- bút miül, eefcg*. regit) •guber-
nát,corqyet; flcétit, in eij invi. 

* íibiiiter operando. A)ab-egy! 
"1 htvehé&zt bcieliihogy iften " 

taéiitya az embert u viéga for; 
dúlt érteledre- C*p. '14. § i 
Quar£o Obfervsndgm. illata < 
ocr, es az Cap. 16. csalónak, t 
5'fidaimaioná.k , el hagyonak 
mondgyag2 ff regeknek-Urat. 

Vegye-



2f 
Vegyetek ehmkbtn'ezt4i» 

rcSmcs Aty$sr,üz'\f &$ iÉcnyod* 
gyacok e£űogí«?lgí*s értelem* 
tűi. M$ azoknak í§rff.f*goktul 
fuíTsíok cl, a kik igy karom* 
Jcodnák.ftz Searlftenfclol", 1'" 
ki oly t iéu hogy cssk iitni ftm 
akarja ízgonoff.nsm hogy «2t 
csclcktdöé , ivigy v#iiki£ 
arra íiytolna. Pfal: f. v. JVCI 
piai. 44. v. 8>Stp.' 14. v.o, 

Alnokfa g.i'ltil trrjef tetik az 
p s p i ft a c u á 0 ma-n y. r. M'í rt_ 
noha tninipi ei magok í tki-
roinyia £und#JtAíot, mind-
•zoiúltalártgi lent'emberik 
valhfsruk £i Apoilobkíul 
JUrmozor íudomsnnsk ei igy 

' fínuintitttifatiMfoskt^rtyftlt'' 
knni. Dehololvsftitokh'ogy 
sz Apoföalok.koziűi 'v«Umití- .. 
Jyik »eg köronaztatot volna 
háromrVndo koronával? Atel- • 
Syik Apoüolvolt: ez *gel ví-

Ingnak 



22 ^ 1 
ItgftikfoPáípoke? McHyiífhKl 
vatta rf'igát minden mfkoft.l 
gok fólot Uiúkodömk, Vidt 
Concil: Tridcnt: Scfs: 14 
Cap.7* Sőt]ftennek,i»Hit«i; 
á Ramai pap^í Dift: 96. Cap, 
Satit *vtéenter. Sixti. Lib. 5. 
€*p. F«Ucii.in;Glpff. Difi: 22, 
Cip. Omnts Greg; Dtcr: lib. 
2. tit. 24. Cap. 26. Mcliyik E. 
vingslift* avagy Ajpoftol volt 
üy Páva módra msgatmutaga, 
to Gardinalí Volté « fokRt> 
gulat Barátoknak, Apaaik. 
nak,r*ndi avagy ctak nrveze* 
ti-is.ar Apoftalok tdtj.cbc*} 
Az Siouo icmely «k> f1 rcndc 
Icfcknckidcj* bizcnyitrya hog 
fcmmi eiekbtn nem volt! 
Mcllyik Apoftöl. tanított* «*rr 
hogy á papa kozot t iaz Kiraty . 
k&sotan/i kűlómbség legyen,, 
mint ai Napes Hold kő*őt. > 
Grtg; D«cr; Lib 1 úr.?.*- Gap. 

Solicsc. 



ti 
BoVttst Ho l vcgezfék « A p ó i 
i ta lok azt, kogyá H iv tk rca jok , 
vaio korőac hsny&ííaJ *Íd»tát* 
fisnak meg? Hogy ae Ür Va-
c*oraj*nak Poharára et fetnf 
Itcaycrerc ug-y ke i l yoa fngn i , ! 

' j n i n t «?a- á P*p!Íi?k csclckez--
gtck- Hogy az i en t koroétipg*' 

• titkvite ugy aidairaf ék meg , . 
l. 2 mint ak c»clek<ziuk véle, 
l>Jlogy olajul, njralal, f o v s l . & c ! 

i Kennyék eshmesek az k ö r ő s - . 
' to londokct? Azt felelik írt S 
•: magok a f^pi f tak Grafianufaal 
»'"Dift: i r« Csp. E?clt í i* f t ic«-
í rum, hogy ezeknek cs ezekhez 
1 haíonSo PapíŰ:-Atudo«itanyokN.' 
(,-n-ak, cask hire-is nwcsa i Apo» 
I ^o lokí já l iazcrchogyfudoma* 
r nyoknak csonkal&samiat kárt 
í ri« vislJyanskjok a í jo £0*ng«-
!,.|iftak«8k <FÍ Apoftoloknajctu* 
» dohányokka l meg nem «!«-• 
i'(g€2ft£kih«»&íis « & c l c j é k t d l 



' "s ' 2'á. ' I 
... - - •* T- I 

/vott&skuft* traditiot-is ugym 1 
tioati§t«Uítcivé§ik, tartyak,f 
ct oltalmazzák mint az Apo.j 

-. ' fíalokirtfir. ••• I 
legyezzetek meg itt KaUuM 

K*I Hb.4. nak imezfavá^ Az fnetygy&l 
«p.i.g, - {ékezet, csak egy hszugfsgbssfil 
m* fltegiogattatik«ii nyilván váloj 

dologhogyaznem lehet igif.| 
iagnak oíiopa, f-?rofsége,ci| 
Atffi csak az o íanitaftnak b|. j 
iorfagosin nem hihstűük", tot 
abban bizonytfak lehetünk, 
hogy ha az. Hszugfsgnak Au 
tyat bele toyhatta az hízugfr. r 
got: ntmlehet.Cfiriftui nyíji. 
De'ímé'i Papiftik a mi U? Re-; 
g in ek, a mi -(Ragoké azt Apo-, 
ftaü tulortiannak fttondgyak. 

: 2. iáctt '-nyilvaiifagga) titkol. 
- 4yák az kofaégtűi vallafokaák [ 

mi voltai ipiftüolnak »z kof. 
íeg élőt, ci máfk hitnek *ni< 
fok, hogy akképpen vals.fok 

hamif. 



I hamifsigát takargatván ci vi
lágiakat magok után vohtf-

1 fak. Innét vott eredetet nalok Btpe«f«i» 
azíöjplicita fides. Eiégá kóf- ••<:«»?«• 

; légnekazt nmni , ami tázRo . T i m ? i 
^ mai Ecclefia tanít, ha az mi le- iefuitse 

gyen nera tudgyaes nem érti- AngíoRe-
is. innét v.otc eredetet a**tQt Z^iíZ 
iras.es az mi Tanítóink kény. 12/V.IU 
veinek olvafasanak es Prasdi. Num-f. 
kailafok halgatafanak tilalma. ' 
P^ídabol tefsék meg ez csele
kedetik igaznak lenni. Azt í a . a 

nittya Bellarminus Iefuita es 
Gardinal hogy nem jo, ei nem BeI1: Lib* 
kel ÍZ kofségnek hirdetni l&ta.cZ 
hogy valamely kép Iftcni ti&-'»t.?ropV. 
telettel tiitcltetnck noha á do. ?t cap. 5j8 
lógnak valofagaéerint igaz az, p£0S'^ 
hogy a kép Iftcni tif telettél tii-
teltctik. 3. Mert esküinek az 
kofíég elot, es azzal fodőzik 
tévclygfefcket, hogy nincsen 
femmi abban igaz amit válla-

B f«fc 
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fok haaaifsagi fcloi az kerti.' f 
tyenDo&orok írnak. Errebi j 
2oníag Magyar-OrSágbanPai. f 
manyUr,az Bihar-Varfücgyi ( 
svek irt könyvében, mindgyi. ( 
raft az elaő réfibea, á hol ad|p j 
achány dologról cskűiik hogy , 
femroi nincs ábbin az mit u , 
uyjitók (érti az igaz Janitokat) 
reajok fognak f-micsodak i-
zok? I. Air taayittyak ami 
Dodorink hogy á Papiftak! 

* follycb bőcsúilik az emberi '-
Serzéfcket az Ssnt irafnál. Itt 1 
Pázmány Ur az égre cerjeitvén j 
kezeit sztmondgya: Te tudod 
1?R ISTEN hogy ísmm'i ebben 
mnesen. Maga csak hallandó f 
ember-is tudgya ezt felöllek \ 
ptiodt ierínt igaznak ienoi, | 

v coft:in^crtigyirCo-ftcrus lefuita cr- \ 
EneWrid-, r©J)( A* Traditioknak"m$lto-
c*p.i.f. f^gok fokkai nagyob.fcz Apa. 

44* ; j ' 
ftolok-



f ftoíoktüf pap^iroiToi* nékünk 
bagyattatot kainak m^köfiga* 

J na!. Ennek ily mflyíegeslefui-
!| taielmébcn formalutöt okát 
1 adgya.r. Mert az Iftenuyjaval 
f. iiattatof.Ez pedig Apoftolok 
í töilával 2. Izholtbsti^tecly 
l! tcntávaí irattatot, az pappirof-
{-- ra r Az Tradíciók pcáig literi 
'' uyjaval Írattak az EccUfiának 
[ fi vében. Lafd-tucg Decreto-
!' Ri«kit-is erről Gratianufnal 
;* Cauf, 25-. 9. t, Cap. Nulli. Et 
1 Cap. vioUtoircs. igy ítélt er* 
| rol Romában az clot említet 
' TFabrkiut IcfuitMsesazértf0-
1 fot ily karomlaft: E^s m*lmS$~ 
1 d%midm extreere, qantn cintvttr'fa-
' p4 mtméátum- inirt mttYimmtnm. 
1 Az Papák csclckedcttekcHs 
' m*g csafoitak Pazmant mert 
' á Chriftuínak egy nehany pa

rancsolatit bontottak fel, es 
azokkal dknkezo cSrvént es 

fi 2 parm : 



^rtncsolatottttok Lafd me|; 
Gratunuíhal. Decr. Q-eg;^ 
2. Út 24. Cap. 26. Et fi &c. 

II. Azon.cslfűéikhogy ne« 
vetik á Papífták az fecnt itift 
emberek cenfuraja,itileü alti 
De á mint ezlo Urafaga §aba.i 
dofanirta, ugyiabad nekünk1 

nem hinnünk, mert vilagotf ér.; 
telmek ez: Hogy azfentiraf-; 
nak igaz értelme az Komái \ 
Anyahaztol függ. Lafdm«g[ 
Vazmany Urnák meg jegyzőt f 
könyvének Cap.i.p.j.es CapJ 

- 2.3. esCap.4.54. KaIau2tIibJ 
7.Cap.2.p.?i8. í 

Az pedig az Ecdefía embe.'j 
rekből ál; mert ved-ki az cm-1 
bereketbciole, es nem lé§en» 
Ecclefía. Világos értelmek ez-
is: Hogy az fent iras akkor 
csak íften- igcj'e, midőn ugy 
feytegettetik mint az Komái 
Eccleíía kiyannya. Bell: Uh, 

i . dc ip 



2<? 
i . deverbo DciCap.r.Ecfeg^ 
EtLib^3-Cap.4. Ez Pázmány 
Ur eskúvéfct esufollyak akkor-
is,midón annyi Iftcni mejíco-

'íagot címernek az irasban, 
mennyit onagoktulaydonitnak 
neki- )( Stapíet. cont.Vict: )(Ketetem* 

III. Azon esküdik hogy .A te *areo-
Fapifíák az §ent iráft nem **"•** 
reondgyák csonkának. Meg ' -
bocsaííon Pázmány Ur; de bi-
zonnyara á Papifták kozonfe-
gcs Dcerttoma meg csufoÜyt 
ez cíkűvéft. Bdiarminus It-
iuita es Rőroai Gardinal-is 
nyilván allattya ef vallya az 
i e n t irafaak csonkafagat, es 
erre p$idák*t-is akar állatni. 

•Bell: Lib. de verbo Dei non 
feripto Cap. 4. Sot maga Páz
mány Ur-is barorokarban alla
tot argumentumokkal oftoroz-
za alattomban az éent iraft 
cionkafagarol- Az Bihar varnv. 
f B | kűldot 



$6 
JmláStLib.i. Cap.g. pig.ft . 
&feq Elcb megyén K*Uu2t2 
dologbin, es azt á kcreityea 
iicvtdi-is meg foztya, á ki cui 
izt hiét á mi írva vagyon « 
fent Írásban. Azután fok do|. 
gokkal tamagotya az iras CSOQ. 
kafag*t. Lib. 6Cap,2p. 461, 
I t fcquentibus. S-még-ii azon 
tskúinek hogy ok az éentiráft 
csonkának nem mondgyáki> 
Iollehet ISTEN es ez világ tud-
gya hogy így iolnak Decrcto. 
•okban. Dift, 11- Gap. Ec-
clefíafticarum. HamiPapifhkl 
csak az Igennek meg irtbcíe-1 
derc tama§kodnánk,eshacsak j 
azt követnek, azt tartanok t 
meg", fej kopnék ugy az mi al-! 
hmk; mert minden értelme
fen gondolkodó ember íat-

í d lya,mely nagy kárrvaliamni, 
i^czfzo- es valJaíunkban mely mezite-
uhkít lenál maradnánk j Kogy^zert 

vezkár£ 



f*tz kárt cl kcrülhcfsuk, flem-
\* akarunk csak az jo Apöftolok 
1 cs Evangelifták, iraíaval meg 
1 elégedni, hanem ezek melle 
• fok egyéb dolgokat foldó-
' zunk, á mellyekec titkon az 
- mi cicinktől vőtrunk. Az u-' 

tanclo §amlalaz Papifta Tra-
ditiok kozztil néracllyckcÉ 
f-mond*. • 

Mert nem t^nit az lííen be-
, ilédc minket arra: hogy ko-
, rőztőt hannyunk bankra: 
, mcilyunkre: Hogyá mi éte-
, iúnkre, italunkra három 
, rendbenvciiunk koroztot: 
, Hogy az vacsorában az Po-
, hart, oiy formán aldgyukjá 
, mint ma mi cselekedünk. 
-i Azt femparancsollya az Iftcn 
, beééde minekünk hogy kú-
, lom ben ne im átkoz unkj ha-
, nem csak napkeletre fordul-
, va. Meg écntellyűk az ko-

B 4 rőzt-



írSztfcgnek viíétai BerinJ 
, lafnak ci kenetnek olajat; 
, Harotnior kconyűk meg^: 
, kőroztőlendo" gyermeket 0. 
, Uját, haromior-is toítúnl 
, viietfcj.ere. Azt fogattatta 
, velck, hogy az Satannaíuj 
, annak Angyalinak .ellem 
t mondanak; Ezekről pedig, 
^rrint hogy az mikőrőztőle. 
fÚKköen való tőb csclckede-
tűnkrói-is csak egy bőtü fetn 
emlékezik az lftcn igéjében,1 

IV. Mert ez Evjngeliotm 
tudocnant Praedikallo kőrőz. 
tyen Tanítókat minden, rgu' 
oknclküi órdogt gyűiolfegbol 
iarmazot feidalmazo gyalaza. 
tokkal terhelik az kofsegejőt.' 
Bizonyfag erre Kalauz kibel J 
Laiftrom Écrint csak en-is ha. f 
rom iaz gyalázatos íonál | 
ociroan karomlatnal többet f 
jegyzettem, i 

Neve-



1 Nevezet Éerintpejda legyén 
1 erre Calvinus, kit kozonfcge-
1 fen rutfcrtcímes embernek ki-
r - altnak lenni, es ezért belyegzet 
! Prophetántki gonoé bölcső

ben belegctet, ófdőgtűl ta
nait gemelynekiidgya Kalauz'Kals p.4ir. 
esLefsius ( deAntichriftó inüb*f*"£*••• 
Appendíce.Num.5"2.) s-Kivel 
bizonyittyák ez felőlié költőt 
fertelmcfs éget? Bizonnyára 
csak Icfukakkalcs Papifta §c-
melyekkel,az aZvCalvinüfnsk 
es az EvangeSiomi tudotiiant 
kővető kercityeneknek esküt 
ellcnfegivel. MertczOcsman-' 
fagnak koholó Acs^sieftere "v p 
Hiexp.njmut BolCecus^Apofta- l £ *'*". 

Ta, á kit minden leíuitak es Pa- / '•••-
piftak ez dologban követnek. 
Ez elsőben Papifta ember volt 
azutarí az Evangeliomitúdo-
mánt tettette követni, Geno
vában lakat, de rut reieges ei 

By hafar-
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iiafartos ember leven Calvi. 
nuftul tíiti gerintfokfordor. 
galtatot.cs vegre az Magiftrt. 
tuftul Genevábolkiűzetet.e, 
zű való boéüíagabol vií§a tért 
az fartőre, cs Calvioafr-ol ugy 
költötte ez őrdőgi hazugfagot. 
Az útin at követte egy gonog \ 
nyelvű, Papifta nyalakado,Iu. } 

Megcsúfol Hus Srigerus. Ezeket -Staple- j 
lya ezeket t o n u S j Campiantis, Duratusle. I 
S S . foWk « . Suriu. Barit, Regi. 
ám Papifta nalduffal, a ki amaz karomlíf. 1 
Antor.Lib. nak es hazugfagnak Attyatul I 
2?oa$ít vőtt könyvet á Calvinoturcií. i 
ftŐ^Ha^muft irt*- Ezekből feyte Ka. 1 
«s, lauz-is iidalmas karomlaíit, j 

Nem emlékezvén meg arról* I 
jnitirt. Lib. x. Gap, i. p. 646. 
Az fűket Éoiga jotnem mond 
Urarol, csáki partot ütőt Fe
jedelme eHen, gyalázatos né. 
vei Tyranufnak híja őtet. Sem 
az H»%y Agofton D. íanitaía-

rol-Si 



tol r Si laudantí imico cré* 
dendum noneft,nec inimic® 
dctrahenti: Sem arról amit az 
kozonfcges törvény fart. Lege 
cautum eftneinimicus vei ad 
verfarius in teftem admictatur. 
Mert igy Iofeph es Sufannt 
Paráznák, A Chriftus pedig 
Szent Iftvan es az Sz. Pal &c. 
orfcag haboritoi voltak volna. 

Nem igy bizonyittyuk init 
Papát Antichriftufnak lenni, 
fem á Papáknak Gardinalok-
nak feslet éjieteket, faytalaa 
bujafagokat, paraznaíagokat 
ördöggel való tarfalkodafo-
kat, hanem avagy Lutherei 
Calvinusclotcjo Papifta hite-

; Jes Aufhorokbol: avagy te 
fientirafnaktanitafabol. L4fs m^s 

Pcldanak okaer midőn az 11 fzomotu 
Sylvcfter Papát ordongefnek K'datMtf. 
es az órdSgtSl el S i g g t t M o t ™ ^ 
icmelynek iwondgyuk, eztfeiu?. 

B 6 nem 



nem Evangeliomi tudimtotl 
kevejto Authorbol,háti cm p * | 
pifta hiftoricusbol, Martiam k 
Polonus Chronikajabol bizo.f 
nyiítyuk mert ő ezt nyilván ir.j 
ja, ci Bellsrrninus fem tagad. J 
gya Lib. 4. de Rom. Pont: \ 
Csp.i2. * • I 

így midőn az i j . lanospj . I 
pat rut ocsmány ejetűnck 1 
mondgyuk, ezt bizonyittyuk I 
Papifta hiftoricuíTal. Platina-1 
vaJ, ki ennek cjete felöl igyir: 1 
Homo ab adoicfeentia, oroni. I 
bus probris ac libidinibus con- I 
taminatus. Sünt qui íeribant, § 
hunc íccleratifsimuia horoi- 1 
nem, vclmonftrum potius,in 1 
adultcrÍQdeprcheníum,&con. 1 
foífum interijíTe. \ 

így az Vili. íanos Papatfer- í 
telmcs parázna Aionnak,csá [ 
Pi-ocefsioban gűlt kurvának [ 

Jenni , fok Papifta Authorok- í 
bolbi- ] 
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bol bizonyitryuk, ugy mint 
Martinus Seotusbol. Sigebcr-
tusbol, Vitenbcrgai Go|cfri-' 
dusbol, Parifisi Ianosbol,Mar-
tinus Pöionusbol, Petrarcha-
boí, Bocatiuibol,Lucidius la* 
noibol , Chaicecondylabol, 
Platinából, Pairneriobol, Neu-
clerusbohőcc 

V. Mert á mit mibennünk 
el tűrhetetlen Eretntkfegnck 
mondnak, magokban ciak ki
csin cfetnek tannak avagy u-
gyan fogyatkozafnak fem ef-
roernek. Példának okaert A. 
zorius Iefuita tom. t. morál.G. Tnmo. 
lib. 4.Cip. 22. azt irjt hogy I-GS«*. 
ften mind á jónak f-rnitid á go-
no§nak authora, Quidaminge. 
nue fatentttr, Deum non ejuidem 
peccare fed efse <?* mali aperá- au-
íhorem tr bon'u * 

Az utan meg jegyzi kiket er
esen *z Soalatejuidam mond-

B 7 vaa; 
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van: így értnek Gregerkis,Ct:5 

prcoíus.Bonaventura. Ezeket 
fenki ily Eretnckfcgért csak 
meg fen* íolitotta. Calvinuft 
pedig pokolra kárhoztattak \ 
az ícfttinflfal való ncmely ke. \ 
W m b Saváért, noha Bellar-
n-inuf-is bizonf*$ot tegen Ga|. 

• vinus felól hogy b az lftentá 
gonoő Authoranaknrwmon. 

Hriretíea U- Cannes <dhinus mn uno in \ 
conftff: léce difertii ftrbü tffinnat, Deum t 
A«í.fa7« „tn cfse ^íuierem maltrum. Bell; | 

Lib.2 De Amif:grat:Gap.2.art. < 
3. AZ Efther könyvének toldj. 
Jekit meg veti Seiicníis in Bib-
liotcea fua facra Lib. i. &8. 
A mint Bell: bizonyittya Lib. 
i . de ver: Dci Cap. 7. art: 1. 
Eretnekack czert octt nem 
monta, noha az Trid: Coitci. 
Jium ellen vagyon Sefs.4. Ca*. 
nusazegei RoraaiEccIefia ér

telme 
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tt\mt c 13cn opinion'em omai-
raoaövam& íinguUremtcnet 
contra omaera E'ccleíiss & 
Conciíijdefinitionem. Aminc 
Bellirminus iol feloilc. Lib.de 
Mítrim: Cap-7.art. t r . f-meg* 
h ugyan ©tCap.8- Homo ve--
réCatholkusdicitur. 

így Cajetanus es Ca'fhari-' 
nuiazcgeí Papifta értelem el
ten való dolgot tanknak. Bell: 
Lib. ée Mattirn; C*p»tf.i$. 
IgytanitGroppeuí. Bell:Lib. 
de Matr: Cap. 20 Ezek mind 
Catholicufok, ícnki okét Eret
nekeknek sem moiua. Eret-
nekfeg mi bennűnk,hogy á kt» 
péket nem imadgyuk.Ázmeg 
holtakat fegitfcgrc nem bijuk. 
Bell: Prxf :tooi. t. cont.7. -••••.' 

Eretnekfeg mi benoűrtk 
hogá Babáknak nem hagyunk, 
koroztcliti. Bellsr : Lib- és 
Baptif*.Cap, 7. Ihol Catholi-

• , eufok 

http://Lib.de


cüfok Bellarrcúnufnaká kikuy* 
es magán vala értelmet követ-' 
nek, az ege6 Eccteíia esCön. 
cilium ellen. Maldonatufnik 
(Ioh. 6. v.53.) á ki az icftt ifaj, 
á Páterek magyarazattya es az I 
Ecclefianak eggyezo értelme I 
ellen ío l : Acofta Iefuitanak- I 
is igtz Catolicufok azok, á-kik- J 
^ekkaróitycH emberekhezil. I 
letltn értelmek vagyoa-is. De 
Iudorum Salute.Lib. f.Cap.j, I 

Továbbá icreímei Atyára* [ 
fiai meg gondollyatok azt-11 I 
mely rut vétek es gyalázatos I 
dologlegyen az Bálványozás; | 
Ez-tiltatik ám mindgyarafl az | 
elsó táblán levő első paran
csolatban: Ez az élo Iftent igaz 
ti§teletitűl rneefoitya, icki-
bollcveti.es mas idegent mely j 
nem Iften últett helyében,es | 
azt tiictli Itteni ti§tclettcl, 
mely dologért nem csak rut 

nevelj í 
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nevét, Lelki faytalanfagnak, 

JbazaíTagtoréfneír,esLopafnak ier.j.r.i. 
nercbe az Urá Balvtnyozáft, *2«h,lí* 
ás rettenetes búnteteíTcl V'1Í4 

mcg-Í3 bűmőtte. Meft az Bal-
vany imádóknak az 6 rcéck az 
tűzzel cs kénkővel é"go tó
ban le6cn,mely ámsfik halai. 
Apoe. 21. 8- Ez után gohdol-
Jyatok meg hogy á Pápiíhk. 
Balvanyazok. mcft; , 

Valaki terem tett állatnak I-
. ftenitizteletette£cn,Ifte-

• ni mgltöfagoT tulaydonit 
. Bálványozó az i 
De az moítani Papírtak Iftc-

ni'tif eletet telnek Ifteni 
jmeJtoíagottiilajdonitnak 
átemremtett allatoknak, 
(ugy mint az Boldog fen
teknek , azícnt tetemek
nek es egyéb Keliquiak-* 
nak á kepéknek, az tolok 
taiairacot dolgoknak.az 

• . Ur va-



Ur vocsorajaban levoO? 
ftianak es az halandó Pa-! 

panak.) 
Ttha taz moíhniPapifhkbal. í 
vanyozók. \ 

Ez csomónak első réfet, 1 
»cm csak az &ent iras, hanem f 
azértelmcsbrígiPapiftaTini. [ 
tok-is bizonyittyak igaznak '• 
lenni es mind Bálványozok- j 
nak mojndgytk szokat, valakik 1 
az Iftcni tiitelctet teremtett [ 
állatnak tulaydonittyak. Ugy j 

?h-0íírA:* m * n t Thomas Aquinás. Ué. ? 
ad Épbe*. Utná ejt quandt honoY Sijt Detdt. \ 
cap. Í. buMimpenditKYcreat'tíYA, Mafut. ; 
Lefttj, | , jgy difputal: ( In 2da 2. q. 

94. art. Í. m. p. $"oi. IfohUtru 
tfi Sfípé/Jfllits íjlta CYf4tUY4y-Dhh 
mttí cnltüő ex htbetur. így tinit' 
sz Tridcntomi Catcchifmuf-h 
( I n explieat: Piasccpti t.)Si \ 
creat* Yei tYtbuátuY h$T3or Desde- \ 
bhm idoldlatriam committi, Rore, I 

J.V. 



, . V - - •• : 
l :i.v.2;.2f. Ier^.v.ii.x? 27.28. 
^ Efa.42v.r7.occ. 

Azmafodik reieaz iemla-
í tornasbol csá magok irafabo!_...> 

crofsíctctik > mert a.z meg bol-
í dogult ienteket oly tormán 
| mint az $l*rftcnt "tíitclik. ld-
1 vől^eget>őrokcJetctJ©rdögha* 
; talmabol való meg iabadulaft 
"kerven tolok. Szent Philep 11- Holtul: A-

runk Apoftola : te rmíerego »»n>*infi>fc 
peccator deprecor, ütme ab ta2'AB° * 
omni damnatione libercs. Sz. 
ludas Apoftol te neked cfe4e*.'• 
zem, hogy az te erdemed által t 
éakaé cl az en bűneimtűi, es az 
őrdogok hatalmaiul , Szent 

'-Gorgyrol ily valla-ft telnek: 
" Hic f*ivet nos á p.eccatis &£..; 
Az ezer ketfaz eétendobenta->/?etruS(Je 
roadot)( Kalmár Ferencz Ba- Natnibp/ 
rattul-is ig'y kerik az őrök e-cag.iS- i 

letet. Libro Conforrn: Saad:. 
FrAncifci*. 

Fran-

http://Efa.42v.r7.occ
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' Francífce letu typiccduf 
normaq? minorum 

Sedesnobispcrperaédare. 
gnicoeJoriirn. 

Az tetemekről cs egyéb Re.: 
liquiakrol czá bucso jarafok,! 
Procefsiok es á'mellé *datu.| 
tot Indulgentiak, es Erafmm 
inColioq: Peregrinat-: relig* 
ergo bizonyittyi. Lsfd meg 
Cicracnt: Conft: lib. $. tit. i&l 
Gap. Si DominufTi. | 

AZ képeknek tiSteletiroIviJ 
lágos Savókat láthatod idea. 
lab ahol Thomas Aquinn, 
£onaventurs>eí Azorimsleíui. 
taigy &e6é!grt: Alhatatoi ér
telme ez g'z Romai Ecclefa. 
bari iraft msgyomo emberek.' 

>ek f«- n e ^ ' h°Sy 8 2 o n tiötelceul tii.! 

ti. tdcefíck á kép , valarrtincfr.d 
tiSceiettci tfótclretik az kinek 
pépe az. Inftic, lib. 9. Cap.6,, 
CmfUmeJl Ikeologoram jennmU^ 

eodm -



' ndem cultu honore coli imáginem 
ano eo,iuuy'idcujuieflsmdgiMitxt 

1 cselekedik ezt: ízért mert L 
fteni erőt hi§nekbennek lenni " 
mind u oítaimazáfra., iába-
ditafra f-mind pedig ábünte-
tefre &c Mely dologra legyen 
bizoníigunk Lengyel orisg-
ban Oeftaho világos hegyen Az esefta-
lévő Templumbeü Boldogb Koképnek 
éúi Mariának kepe, melynek Ift_eni ra^* 
oly dolgokat tu laydötutnak, ,^^ . 
tneUyeketcsak Iften csekked- nak. 
hetik. Ereket fok karban fog-
lallyak. i . Hogy vakokat iá
tokká tote 2. Santakat-jirova^ 
£, Poklofokac meg tiütitott. 
4. N-emaknak iolaft. <r. Sike

reknek haJJáft adót ő '-.Halot
takat ta»á2tpt,f-mé*g-oiryaf-is 
á kit $$. m$ty földről vitték e-
ieibcn> es három hétig fekuc 
halva. 7. ordeget úzot*z Em
berikből. 8. Harcson patro. 

csinált. 
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A*M t^?.Csift»lt .9.v i z b*n h* ! o k a í m e« 
áictf.Mtij^gitct, fold ala buntuttakat 
elótttievcnm U r t o t t I 0 , Fogt>*okatÍ4 . 

S g é f " bJuoU bánatos ftvú embc 
femfiraf« reket vigaztait- II. Betegfc. 
aemlatam, v e k b ő l g y ó g y í t o d 1 2 , Al néki 
nemhogy «\£C fo g adaíoliat , be nem tai. 
JSSije*' tőket meg bűntetet. A mint 
gyexhetté ezek<t Fráter Ludovicuí Csc. 
•öinímcg ^ c^Q garat ,nftvcntkől kibo. 
fíSo «ciatot, kincs taitocska kSny. 
Samariai vének rnafodik reiíbea nagy 
nagyo^*- bizonnyal bciélii. Az tolik 
Sírilkí- csimitatot'es raodgyok §eriAt 
pehez meg fieatdteteU dolognak, 

hogylftenitizteletet tulaydo. 
rácsának* bizonfag íz viaz 
Baranka , kit Agnus Deinck 
mondván így Sóinak fólillr, 

Fulgura defurfum depdlct 
őcomnemalignum. 

pgecaruniffangitut Chriftc 
fáflguis Őcongit. 

Az Éencclt Oft/at hogy Ifte-
üi t-iz-
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[ m tizteíettehi§telik,az Ur ÖS-
j,pi Procefsio , Es az Trtdcnt©-'-' 
. EBÍ Conciliumaak Deojrctooia; conerTri* 
. az §em latomiffal eggyűt bi- *e™ Seft: 

,'zonyittya. y ' a*'*' 
i A Papanak-is Illeni m$lto-' 
fagot adnak>mett mind holta- D«CHGMM 

.kon es eleveneken Uyra!kbda-iib.j.'tit,r, 
illik hiSik es roidoaazt tinit- C2P« J>-
"tyak, hogy az Angyaloknak pa-
^ancsolhat.)( Aztií;r*tslá Agy. ^ I n ' Bol!a 

boUarmazpt fiemelyt, t i g t a v a ^ q u í i 
teheti. (OOelckcdetinck okát vide apud 
Jenkinek ne,m éabad kérdeni, Bal«miii», 
Miért cseiekeded ezt: ha po*6-*'**1' 
koira feregenkkt viíJiá lelke- ( :)Decr. 
•1cct»is.(-:)Miko$Jftennek mód. órcg:ub.4, 
gyák es az Anyaicnt-cgyhaz ÚUI?' C*E-
Jéjenek hiiik. &c. ' ,J ö# 

Tudom ez arant mint vife- yD iM»-. 
lik magákat, mert minden Bal- a?* ** 
vanyozafokat itnez ket Gorog 
Igenek paifaval takargattyák 
't?uliajLatria,,esazt mondgysk, 

j ' \ . Nem 
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Kern vagyunk Bálványozok, % 
*vert nem egy úUeltml «§.•! 
tellyúk az IfteRt, es az Scntc. I 

nn-tt'96 kec» ( : ) mivtl h 0gy* a z i^ft í i: 
cag'i^r/Latnával; az Szenteket pedig 1 
saüf. Duliayaltiétellyuk. j 

De efreerjttek m«g Serei. J 
-t̂ efim ez csaló aiefterfcgtt;;! 
Amit ez loval tagadnak, azt 1 
cselekedetekkel világ lattart i 
csuffollyák; az egy, Elő Iftcnt 1 
illető ttétrtetnek nemét azon 
iitones Riódon, fok teremtett ' 
dolgokra ruházzák: amint inj 
hallok. Es ez két Ige-is ti§te. 
Jettel való folgalatot tcicn: 
Egy dologra nez mert az §olgq 
•Gőrőgúl Latrus3 roas igevei 
pedig Dulos. Innét LatriatiS. 
telet ,Duiia §olga!at, mert az 
jo fiolga tartozik Urának Ti§. 
telettél való Éoigalattal. In. 
nét vagyon hogy mind á kettőt 
egyben kőíi Iftcn, es kivannyi 

az cm. 
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!o| a2embertúl,hogyofc!fc|cnek 
li adgya, Deut. ó.v. 13 Domi-
ntí num Deumtiium rimcbis &il-
ttflifolifcrvies. MellyetChrifius 
lá-Urunk-ís be ho2 diípütalvaa 
,,*z (jrdoggcl* Mstth. 4. v. 10. 

rí Az te Uradat lftenedetimad-
;«. gyad, es csak otet üolgallyad. 
«E Így egy fioval mentfegeknek 
iffíummaja ez. Nem ugy tiétek 
íDt Jyúk mi az écntcketvmint Iftc-
% neket, hanem csak az Ifteni 
ti! iolgülatnak meltofőgat adgyuk 
\% nekiék, lfmet á mit Éovai ta« 
agadnak Gorőg Igevei azont 
nrerófdtnek. 
H* Vtgrc gondolíyatok meg 
ti ezt i hogy áPapifta vallás fem-
S.ímiidvőfscgcs ha§notnémád, 
12: de nagy lelki tfmeretnek nyo-
í morufago$csigázafatfeijli»min. 
V, den igaz vigaztalaftul meg 
!(, foGtvan követőit. Mely dolgot 
i igaznak lenni > 1. Ebből ve-
•í C hetttk. 



hetttkegetekben; merta?f«|. • 
lattya azífapiíb vaiíás, houj 
fenki az krrcfetyenek -kozzúl 
bizonyos nemiclm az iltcn. j 
nek kegyelnie ftioí, cs bűne i 
iitk bocsanatryarol, hanem 
iűkfcgcskeppen mitvdcnkoroü 
kete kedni kel. A mint ezt « | 
Tridentoroi gyű-és vegetefe, 
bizonyietya; Stfs : 6. Cap. 9, 
Innct iatmazot 5 bennekimez 
vel«kedes;hogy hajót éreznek 
nugokban, Es hogy ha az Atya 
1-ftenc Éerdmes Attyoknilt 
mondgyak~is de &zt fem hihe-
tikj hogy az §ent Leiek munka. 
ja volná, hanem csak valami 
mtg ryca vélekedés, A í?iint 
BcHifírinus ísoi: Lib> 3. de 
Jnftí. C p 9., Hoc ipfutfí qiiod 
Spintus SaíxíiuS fit quurotdici-
HIU* Abb-a Páter non conftst 
oobis ex filc Divina,fedfoium 
sx conje&uris quaefailaces efle 

pof-



f pofiunk Az mi pedig meg csat 
'; lo vtíekedéffcl gyamolittsuk, 
!i az csak kőtelkedéit, es az le-
:' kknek.éorongato fay dalmát 
< iú'i. 2. .AiiUnc Sacraottöto-
! makro! való gorvdoikodaf-ia k 
• Papifta váltásban csjstk kicua 
|í kételkedett §ű$: mivel azt-ta-
\ nietyák hogy az Sacrament-o-
|. mok nem hathatokjcsncíiriid-
f vofiégtfí:k, ha oly igyekezet* 
i tel nem éoIgaltataskkif amint 
l azRamaiEcciefi.it cselekedik*cone: Tt!* 
i iroraarki tefciá Pápiflia embert dem :Sefs: 
• bizonyofía,hogy-az o Papjának 7- ^ir,'.[u 

• oly igyekezete;, cs nem vaiamil .Desac; 
heaban való iandékozafa volt in cíea: 
midőn az Sacramentomot o§- cap._a*. 
totta ? Ha iembto 6ál az ordog 

; *á Papifta 'emberrel ez arant> e$ 
íagadgya kereityennek lenni 
mondván: Te nem vagy iga
zan meg kcrezcclkcdett: Te 
neked az Ur vacsorája hmmh 

• C2 íem 
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fem haSnal, mert á teged^ 
meg kőroztolo, es &z llr vacso. 
rsjat neked ado papnak ncn) 
volt igaz intentioja; Mit felel 
rea az Papifta ember ? Ezt nctn 
tudom &c. 3- Akarják vigaz, 
talni, es bátorítani az így meg 
febefedet lelki efítiereteket á 
t-orvénektellycsfac toitefevtlj * 
De it fincs vigaztalafok, -
mertkicsodaaz3az ember akit 
ez arant lelki efaiereti nem 
vádol, hogy o "az Iffen tőrvc." 
nyenek oly éppen es tokcllc. 
tcífenj mini Iften kivanta,ele. 
getnemtőtt; Ebb6lmikovtt: 
kezhedk egyéb hanent csak | 
kétf^gbeneytő rettcnetefscg; I 
Tehát en nem idvozűlhetík; I 
Tehát cl kel vcinem, mertif 
torvennek eleget nem tettem, ' 
es átkozot vagyok, 4. Az bú-
nőknek éam éerint való clól : 
f amlalafaval 3 á Pap fűiében I 

való. • 



vaío be fugsíTal, vigiztaNyafe 
magoksr, zt vélvén hogy min
den búnok Váíamellycc meg 
válnak á pspnak meg bocsát
tatik. De ez,feni vigaztaláít, 
hanem uyjob mardofo gyö
trelmet hoz magivtii mtttu* 
tanná vetik ezt ámdlyet meg 
nem val, szokaloifd nem iá
ba dirtátik Immár ki az lelki 
efmeretnekfurdaJafa^ h* min
den meg cselekedet gonofsi-
gat,es minden ijönak el muiata-
fat éppen, igazan, cstokeíícte-
fen eíoí jU'fnItltg»-é'. 5. Vigaz-
tallysk á Purgatorjumrol való 
tudományokkal,ezt mondván 
az roítogojcslelki cfmerctibeo 
háborgó embernek. Ne fély 
mert ha ez világon bűneidért 
elégetnem tehecz-há ms$ vi
lágon Purgatonumban azok-
tuVmeg'.ti&tuli. De oltalmazz 
rocgíiéciftcn ily vigaztalafnak 

C$ nemé-
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fléfétűl minket "hiveiáetn 
Gonduüyatokmegezt , 6ere|.' 
mcíim , micsoda lélekkel, mi,, 
csoda csendcfseggel hal n I 
tr>eg,á kit az*l biztatnak,es tar-1 
tozik-iscl hinni Hogy mind. I 
gy*r*ft halálának ideje" cikizd. I 
vén fok efctíndokigié t»rtoc| I 
vifclhcretlen kínokat kel feepi I 
vedni? Amintfrű á Fapiftak I 
cttclmefjerint á Purgatoriumi 
tűznek kinnya,mcrt ez á Pokol 
Jnnnyanak r c i c ; azon htlyen 
cs azon tűztúi eztk-is mint az 
elkárhoztak. Bcli.ar:Lib. fi de 
Purgaí: Cap. 9. § Öbyxiunt. 
Dccímó. Et Lib. 2. Cap. 6. § 
Deindc.Etl ib. ide AmifGrac: | 
8c itat. pec: Csp. r $. § Uaq^ 

Mely kinzo hejytúl, estűz-
tű l , fenki könnyebben mrg 
apm menekedhetik. Bellarmi-
nus értelme Écrint, mint ha 
ezt egeékn költőt hazugfag-

nak 



ss'- , 
t flsk vslíya lenni: mert ezekről 
x igy feol: Qui non credit Purga-
v tórium, íidiHud nunquam eft 
i .pírvcnturus. Bel: Lib. r. De 
l Fur>i : Csp. 11. § Quintá ratio. 
I Utoléor gondoityatok rocg 

vali?;ftoknak igaisagat, tokel-
lctcfsigéc, mert eggyez az a 
Szem uaíTal; az hirntk ágaza
tival, cs az-Anyaéent-tgyhaz-
nak rtgi'fenyehkedo Tanítói-
m k TuJomatiyaval- Hogy az 
flent iraffai cs szre^i Páterek 
értelmévé! eggyc?o legyen, a 
Le vélne k • Appewdixét, toida-

_lékj;«t ísííatolí-meg. 
Hogy az bitjük ag&ativ*i-

is-íjjgyezo kgyen »tl magatok 
vífgJíilyatQ-k meg, cs eggytz©-
ntk találván, marsdgystok 
if»eg annak húfeges. követeié
ben alhatatofsm, minden ha
mis tiidomannák ellene mond. 
Vau: hogy •az,.ál..h*tatoftagnak'-

C<f jutal-



S* 
futaimat, az őrök Jetnek ko.| 
ronajat, kegyelemből sz'ig^ 
Bírónak az Ur lefus Chriftut-
aak kezéből ci vchefsétek. 
AMBN, í 

írtam Beregfazt Anno! 
1 6 ^ 7 . BódogASony 

havának f. nap/an.'[ 
T E Y F A L V I C H I B A 

M A R T O N , 

AZ 



í AZ TEVELGO ATYA-
.. finak cédula/ara küldőt leve** 

lemnek rövid íummaja. 
MELYMEGMUTATTYAMI- -
csoda igaz okra néztek az Ke-

reftyenek elhagyván az , 
Romai győiekezec-

nekvefcdelmes 
találmányit-

Í ^ H R I S T U S - által idvőzülnr 
^•^ igyekező cmbernek,gabad 
illik, sőt ugyan kivantatik-is el 
állani az ollyan gyotekezettul 
irfely i. Azient iraflaíj 2 az 
hitnek ágazatival ;es^. aztiz. 
parancsolattal ellenkezik :• 4.. 
Az lftennekregi Anyafecntegy* 
hazatul. f. az kőzőnfeges igaz 
Conciliomoknak vegezcfetűl 
kűlómbozi 6. Az melynek 

C? tagai 



ttgai egy-toafíal uyja-t vonfcl r 
fiák, 7. Az mely avagy yy tu| 1 
domanthirdct.Avigy 8- arc, ] 
gen meg atkozot hittűi iákat,, 
tudományú cmb.crekkcl vallj' j 
fának agaiban eggyez: 9. Aij 
melynek feje az nagy Antichri. 
ftus. 10. Az mely hittűi §akat;t 
11. Azmelyroeg}obbulsft)fo.j 
gyatkozsfiban be venni nemi 
akar. - j 

De si moftani Romaigyo. 
lekezec, az §enc iraíTal,á hitnek 
ágazatival, az tiz parancsolat-
talcilcnkczik. Az lftcnnckre. j 
gi Anyaient-egyhazatul,szko. í 
zőnfeges igaz gyol*kezetek-1 
nek végez* fitűi kűlómboz. I 
Tagai cgy-maflTal uyjat von§. 1 
uak. Uy tudomant hirdet. A 
fűiben nem uy-is á regen meg 
atkozot hittűi éskat tudomá
nyú emberekkel valiáfanak'a-
gtiban eggyez, Ennek fejie az I 



nagy Antichnftus. Hittul gg-
kat, fogyatkoz*íiban jobbolaH 
be venni nem akar. 

Tehát a2 moftsni Romai 
gyoiekezettűl éabsd jilíikjsoc 
ugyan kiv*ntatik-is. Chriftus 
altsl iávozúifíi akaró embe
reknek el állani. 

Ez erofsegnek, clso rc£e 
minden kegyeíTen ejo értelmei 
embereknél, nyilván vagyon, 
f-még ugy annyira hogy nem 
feákítg Szt próbálni jírtert va
lamely gyokkezet valtakban 
•z ient iraíTal Ellenkezik, 
hamis es érdogi tudomanc hir
dető gyülekezet az: Az mint 
hogy valamely hitben csak egy 
hamiíTagtalaltatilMs, annak e-
rcdctilftcntűl nem lehet. » •, nutw 

Ha pedig oly vifc§a fordult lik *•<:«£•. 
elmtjű ember találtatnék ,á ki ,0*B"*7* 
merné tagadni; Tekinti* p>eg 
imcz £©nt irasbclí bizoníago-

C 6 kat. 



kit Efi.5-2. v. n . Icr. 5ri.v.8,1 
Matíh. 7;v. 15-.es Cap.ij. i^\ 
C*p. i6vV,6.íohan. io, v.27 
Ad;. 5". v. 29. Rom. 16. v. 17. (8. 
1. Corint.f. v. 1 r. es Cap. ro v, 
14. Apoc 18.V.4. Hallék §0' 
zatot azxgboi, ki ezt mondgyj 
vaía5 Meny ki abból en népem, 
hogy ncreécíőly annak bűnei. 
ben, esreadn«fesilyanaka2Ő> 

Az maíbdik reget pedig ttni I 
dcl igy próbálom meg,el kezd. J 
vén az ciofscgnck első darab- !j 

•jan. e - . } 
. ELSŐ KÉSZE. 

Mel'7 meg mutattya az Papi- j 
íhkat ellenkezni az lene ! 

irafsal. , ! 
Kfli.-Hb. á Ztbegtlli Kalauza ha az \ 
C&*' *"enc iraí"nak csal<- 'leg kif- r 

febbik csikelyetfil el fokadot : 
az Komai Eccleíia, és valami '• 
• * rése- ; 

Cap 
166. 

http://15-.es


é l 
; reíebol ellenkezik az ISTEN ' . 

iavaval, tehát immár á hitnek 
! dolgában el tcvelycdet, es )( j i z m i r 
i nem igaz, X mert nyilván ha- ui».i. ad 
' mis ámiezzel ellenkezik. Ma- Cora: Bih: 

fot-H igy iolt c Valamint hif-p*'' . 
ifik hogy Jft'en vagyon meny- sksaV 
•or5agban,ugy hi§fókhogy6r-ad cottum 
dogi vallás az, valamely csak B'hancnsc 
egy dologbm-is, az fent iraf-p*$0* 
fal ellenke-zik. Es ifmec. *- A- d IbidetH 
tökalivettyuk-valaki legjdf-E't K«I™*, 
feb csikkek meg vet"az íent P-SM-
irasban.- Mondgyaezt Kalauz, 

" de nem azért miatha magaes 
fás-tarfai meg mozdulhatatla-
nuíigtznskltnni hintek csak 
haurof*n követnek,hanem 
cs*k püfogatas -ez- ,cs -abrak * , 
ptltasj'sz o irafókat nem olvaío 
ember eíőr, hogy azt könny eb
ben cevelgő Bilvatnyozofokra 
vobufla»tmert valofagoíTan , á 
Romai Ecckfia §emtűl §o«n-

C ; ben 



ben uyjat von§on az íent íraf- j 
fal: sőt Praelatufinak nagyobj 
rcéekarornkodik-is ellene. 

Mert azt á mi minden ho« 
nia!y nckéllftcntúi éarmozot 

i?iti.T tudomány az emberekhez, é 
a'oÜi.i-' vegre hogy az által minden jo. 
Tim-.3j. gagos cselekedetekre alkalma. 
-*• tofsak legyenek; fényes reej. 

tof&gatul meg foityak. A mi 
pedig halandó embereknek 
£ava, azt Iften betjedenek , « 
magában hiteles tudomannak 
tanyittyak , f-ugy-is kötik az ' 
kofsegre. Amint irafok bizo. 
nittya Gratianufnal Dift. 19, 
Cap. fi Rom. Conc. Trid. Sefi: 
4.Beílar: Lib.i.de Conci.cap, 
11.21.$' Quarta. 

I. Mely dolog ebből vilago^ 
födik meg; Mert az-gént irafT 
fnejcofagnekúi valónak tatnít-

• tyak, ha halandó cmbcrektűl 
agy mint az Rom. Ecclcfiatul, 

, nem i 



ti 
flemve§en§úkfcgkepp«ncfot 
cs hiteire m^lroíigoc. A minc 
jhol le irt értelmek bizonyít-
tya. Scriptwam non efse authentt- * Eccíiis in 
cam, nifi Ecdefi* authorttate * Fi- Enchirid. 
giiH cggyik, to Tanít o kozzu- Eccl ^ 
Jók, igyir: Omnk quá nuúc apud 
nosefí Scriptur* „Authorittts ab Ec-
cle(i* duthontaie necefsario depm> b.L&.i.dt 
4t% b S c a n l e t o n U S IefüiCS-isigy Hierarch. 

érc efíf.lol: Tamum DhhitatüZcc^Ua2' 
gis in efse , quamtum (ü Eeclefia, 
fápA.tributrit,. - Stap:Co»-
. Soc kozónfegc? értelmek cztraviih. 

*o a c k k k : Hogy ÜZ ient iras p e ^ c o t e 

csak akkor hitnek Rsg uíaj* DOC r 

mikor ugy magyaráztatik fMntcs.v.14. 
azoEcciefiajok (0 kiv*ony.i, 
az az , mint magok aks4*k:(:)Kaiaua 
rnert az o- velekedcfck b**iM &*&*?*' 
CSíkomagokazEccUíia.BeIi-cap.2 p! 
De Ecckfiamulitrltó. 3- Cap.í'5' 
2. § Noftra autem. Leísius 

•CöftfuU: Confi4.ó r 

P$lda-



64 ! 
Toldanak okacrt, á Chriíhf.j 

nak imez parancsolattyat: Ü 
gyatok ebből mindnyájan: Af 
Papa Pfxlatufival, csak az egj 
házi gomtlyekről magyarazt, 
hogy csak azok igyanak bort ! 
az Ur Vacsorájában, tikofseg. j 
nek pedig elég az oftya.hr mint 
ez az Conftaníiai Gyolcsból 
megtetéik. Hlyen értelemmel 
hanem akarod venni, immár 
nem hitnek agazittyanak meg 

Hofeusd* probaláfara valónak, hanem. 
Kxpref: teveJgefnek regulájának neve-
Dfi rerbo yjk 
p 4 4 ' Mely értelmeket az Papiíhk. 

nak méltán meg veetyuk,mi
vel hogy ez Iftenttelenfeg, ve-
iedelmes es Képtelen dolog, 
JftentcUnfeg, r. Mcrtaz igaz j 
mondó ISTEN Savat,romlan. 
do ember akarattyara mér-
Éekü, es az felfcges Iftent 0 
tnagat i halandó ember aia 

vetij 



[\ veti, f-még úgyannyira, hogy 
«" nem hifüi azt, hogy IftenioloC 
' az embernek} avagy az éoio 
I Iftcnnek bciedc hdycs , ha-
i nem ha azok az emberek mon-
; dangyak á kik az EccSeíianak 

íituluífat vifclik. Ez pedig I-
ften éllé való karornlas,es nem 
kűlombőz az poganyoktul,kik 
nem akarakaz Chriftuft Iftcn-
gyanánt tiécelni, ezert mert 
az Rostjai akkori Polgári Bék, m Apolo-
Iftennck nem kiáltotta, amint Setico A4« 
Tertuiianunrja. £ ^ * ; 

Ember akarattyara mérfiek. 
lik> esemkeriindulat ala-is ve
tik, midőn az Eeeleíia cs en
nek vegezéfe ala vetik : mert 
hiéem az vitezkrdo Ecclefia, 
csak emberekből ál , ved ki 
az embereket bdoie, esnem, 
le&cn 

II. Iftentélenfeg,mert ez ér
telem Écrint u ient Prophe. 

tak, 



66 ' 
talc, Evangeüftak, es Apoftö,L( 
lokirafikozot, avagy c-s k ^ 1 ^ 
reánk nezvt~is, femroi cgytb|li 
feűlörnbfeg nem voína , cs aj ¥: 
doiílclefcs Askoram karom)*.' j 
üi iozótannaiámellyetázEe. j, 
cltfiamoíid, Mcjy érte lem §e. j 
rint az iftcn az ordőgcűl, ai ) 
igafssgazhamií^agtu: Öcccíak | t 
annyit lm ómhoz, á menyit i. |2 
telnek azok, á kik »z Eccltíia, H 
oak titufuf^valgőgózkóínfk. |j 

Vcfedcltnes: Mcrtaz Ketefi. í 
tyenireíigiot farkából egeélca L 
Ju dori ,es ?z karomk> bidok- | 
n>k cs Tőrékoknek ne vetít. 1 
gűl sdgya j midőn azt unit tys; j 
hogy azért higgyenek az l é - j 
tokok á n*lok lévő irsfnak, 
hogy ők, kik az Ecclcíu tifu- I 
luílav?! §lmk,azt f artyák.hogjr 
IftenÉava az. EzjűazPspifta 
vailasboljmcrtsz meJy-Eccle. 
fianakm$lcofaga.eruanitty*k, 

hogy 



L hogy szirsft íften §avanakkcí 
"hinni, az nem egyéb Ecclefia, 
^h*nem á Pip* aző Cardinali-

l^val, Pűípokivel es egyéb Ro-
ltr»ti-HraeJatüfíval. így tehát ok, 

/ h ű n e k magokért, az «z Quía 
[f'fóc ipíis piacúit ŐC p i a c e t (:)(:) Grat: 
y Mely dolog keptclenfeg-isí Dift:1°-
:,|inert nincsen Iftentűl votbi- £a

p
p
a#

Sl 

J?zonfagok,hogy ily nagy dolog
iban , botrakazafnclkűlki(hef-
%cncic/-
J*' III. MerUzéentiraft^eleg-
Jjtelennek kultyak, az üvofseg-
|iick utanak meg rautatafarar 
*az jofeagos cselekedeteknek 
|| |ővcteiere; az eretnekeknek 
-wegcs*fFohfokra. 
)t U-^fan-isha mind ezekre e-
"fegíegcfnek hinnék az éenti-
?4pftj nem siíiatna ez ellen &»- Líb.r.caj. 
!lauz/aiordfal)f3<>bol otíeshe- j i>. <«.. 
%ckct,es6cmtui§emhennem ^ ^ í * ? * !lí|*niungf Az fent iras ncnx 
í" • lehet 



6% 
lehet icelo biro á hit dolga. 
b3n- Hlyen vcSekedeibcn VJ. 
gyom az Romai Gardimi-ij; 

(0 Lil>« 4- BciSarmin9 (?) Itiyenbcn mind 
devetbo. a Z 0 Í M S fciknek 6«-nt írás ellen 
D d G s p . J . e r e « , , r . • , 
seft coH-val° borogo karomiaíok ide. 
ttoverfia aUblc it4tfauk. Mely tevelgo 
igiturEt értelemre mentek bizonyosai-
"p.iz. kai^atoffuggal, midőn az Ke. 

refetyeneknek fok kenéerite. 
fékre cs Proíefíatiojokra vallj. 
fokát az feenr irssbol aksrnák 
állatni, cs az Balv3nyozafn,lr 
fotetfegebol nsp íenre hozót 
Evangéliumnak világos t^rjt.1 

ckíct homaSvoíicani ( mivel' 
Teftrs eft ^ ^ ^ j e | e | n | . a l feor^etCI! 

C o l l o q . , i t i • I 

•vormat: Baratokrul.csak ezt kivsnnyalíj 
Aa i5í7. vala: Ha vállalunk az Apolíoí 

jj tudománnyal nem eggyez'! 
m Lica'fíák meg az fent irasbol)j 

nyavalyáiul jaranak tevelgo! 
tudományok ki ntiUckozekj1 

mert nincs u egeé Écne írás-' 
báni 



69 
iBiná mi ugyan Papiíh vaflis 
iíjcroíiccfcre csak egy bőíú-is; 
ilj Meg okoíbdanakde veiedel-
li mekre > mert az éent iras ellen 
tjforditak nyelveket, kezeket, 
j-toilokat, hogy azt á kőfjegnei 
ékfcfegeíTe, cs elégtelenné ten-
Jnékjá mi Iftenes hírűnknek 
I cs vallafunknak crőfítcfcrc. 
£ Mely dojogra clegfeges bi- tib.i.de 
^zonftgaz ő Tarfoknak, fő ta- icciefrHi: 
j,uitojoknak firankozafa, Pigiüs caf '4" 
j, Albertnak üyirvahagyot ércei-
}mc. Ha erről meg emlékez
etünk volna, hogy az Eretnc-
ikeket ( éíti az Évangeliomi 
^tudoroanc kővető kereicyene-
rflcxt,) nem az íentirasbol kel- -
-Ivón megcsúfolnunk, fokkal 
jjób karban voina dolgunk: 
jPc miulta, nemellyek cime-
íí/eknek mutagaufanak okaert, 
tjaz irasbolkezdcnek diípunl-
,niaz Evangelicufokkak oh 
v. íiran-



70 
firankozafra mejto dü!og?% i 
Sornyö romhs ,e mellyetl* 1 
tünk , kovetkozoót, "lickoj. J 

Kalauz Ub-ban, de KaUuz-i? ugyan ezt u. J 
3 cap.í.p. fucsollya az é Notcicn ho§. I 
pl ' nck,midon többi kobzot igy ok. t 

tattya: Az tévelygőkkel nem f 
kelegyclobenazientirasboi 1 
való poriódefre bocsátkozni, 
es valamely reS ierint való I 
verekedefre ercikedni. i 

. ft Mely Pspifta tanácsnak Ke. I 
illtnT reityen emberiíiyen vegét ve. 
tatcsakB-e-heticgébcn. i. Mi Romaival. 
guianaki |s|-onicvok.szécntiiafTalnem 
T^iöak- -győzőnk , hanem gylzettc 

tűnk, Tehát Regula Helyet a« 
ne tartfük, hanem elégtelen, 
nek, erőtlennek, es homályos-, 
nak mondgyuk : 2. A Papi 
nekünk kegyes Urunk :Teh»t 
ó legyen az ient irafnak, mi; 
nálunk czapo-finora. j . hl 
Ivangelicuíokaiöent ixasbol 

meg 



7 f 

fSíegncmgyozctctbetnek:T«- " 
hat kezzei hozzajok, túizd 
r^yrok'- IV. Ezc-is meg jegyez
heti: AféentirasmipmunlU'. 

' rö i ,« n*ro á Papiflukerol i-U. 
irivei hogy ebből ő nekik 
romlafok , nekünk pedig uyju-
hfunk kovetkczSt. 

Ugyá-is pedig ha tevrlgefe-
k«tgjí»Tioíettana,fnicrt Sornak 
teüycs torokkaJ, im.ez.ko.vct-. 

• k-eztndo karombfokat ellene.. 
: I. Msm tóbbec kel hinni az 
•, irafnak mint az yEíbpus fabu- • • 
s Iáinak. A mint nyilván vaío ub,?. de 
t Éavacz VoííígangusHermantjf s.cr5: Au-
y nak, kit Hofius Icfuits, az jegy- c^t

ta^ft. 
| zet helyen, §ctmtelenű 1 esíciki Mem. fol] 
t címered- ellen oltalmaz.. l>y 898. 
i|-ércelennbén lenni mondatik 
f Piftorinuf4s, 
K Las emlékezetet. Hiftoriat 
l! efFdol SLEldanufnaí, lib 25V 
t mely lot Anno i f j " j . Lu.g<áa-

http://im.ez.ko.vct


72 
rmimba, Evangehoroi vallj, i 
fonlrvő kilencsferfiaknak,i i 
Papiftsktul megegetcfcncki. i 
dejcn.AhoU2§cnPáHcvelci. 1 
Rck cn$ltoíaga,az Romai Sy. j 
nagoganak értelme cs magya. ' 
rszafakivűlsz Papa Inquiíito- I 
ri eftz Király PrsefedufatuliE- ] 

fopui fabuláihoz hafonlitatik, 
Ncro hiiik tehát még-is.az I 
Éentiraft, á hitnek csalhatat* ! 

lan Regulájának lenni; es bi
zonyara nefohiH valakiigyir. 

lt. Azicníiras, á Bibhantk 
a kit-konyvc, bténtavaürtbo-
to.c holt jegy, <* holt, cs meg 
őlő bótű, e neraa eseíctncikűl 
való, mely fem érez, fem ért,f 

halon neikűl való dio hcj,g 
némájukét es meg holt bizon. 
fag, Mcfter, es biro; á ki á p©r-
Iődo feleket nxm halhattya, es 
ncrrt-ú mondhat f-ntentiat ne
kik. (így ért Kalauz-is az §ent 
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lirts felől, pag, >27.) * viair* 
,|>ol esinilt orr, mely arra a* ^ 
£értcl*mrehajol amelyre akir-
íJti-is akarja.^i Oily fegyver* 
ímely egyfelől ejci, mis felől 
Lfogas mint á focegj Lesbiai Re
gül* h-e* Minúcn felé hajlo i 

! mind á két lábra illendő farú; 
? minden eledelnek crdfcje. Vár
i a k fegyvertartó hatasSpfiinx 
! titkos mefeje •. pőriődefnek ez-
íiőze, k Lafok baHangja/E-
ífetnekek műhelye* * Oly do- *7tgy tef.' 
5 fog meüyet akar mely ellenie- bofok id«. 
%» tudon.Sflyr.-u «»bh.tni. J ™ £ -
Vcgrc, a Hunt Kozonfegeícn Kegulíj*, 

Urtnekj elégtelen, kétíegei. 
homályos, fok crtelmű. ficc. A 

, mint ezt Uf4 meg,az meg jegy
eiét iemelyeknéi: Inxu Ucobi. 
I Iduréntij dnmUtionem»quam (erip-
fit contra lohannem */índH* Cop-

' fenfiemium \4nno 16,25'. Amfttl~^ 
redami. /*£. 67, 68. * Lindanus 

D Tana* 
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fdnopk/tlih.ii-cdp.n tnlnhlő, $* 
Lth.<í.cet\).7. > idem ibidsmCáfk 
2o. c Tdem ibidem, i. Striim ; Q>, 
2- £i Cíf <í, * Jdem Panap: LtK 
j . €<ip. ii. « J^m ihiikm Lib. y, | 

Stnm: C*p< 6. g Uem Panop. Lik 
•j.tap.7. § Oftenfo.Et BMmlg. \ 
futtAtn Cittkeckejjquseft. 6. Et Cd. 
tiuiinhüc, Tbeolog. Lib.i.Cap, 7, \ 
* C*nu4 Ibldetn Lib.%. C<tp,%. & \ 

'. Kec wro. Ft ftcultat "Patifitn.oíru i 
19.Et SalmeYonJn Prolaoum.in•£•-j 
fíjLPattli Lib. 1. pari 5. dt§, ő. § 1 
Terim, *• Turriénm adverf: Sade. 
{empng.Qo. k CbáionmJib éeirn 
bút "phtutibmpng. 220. i Léfsiju... 
r// Cohffíh. B^tims Ji. /><*». fa/, £1 : 

ííí. Ezt eroíleik az Trafói.'j 
oknakSorgaJmatos oltalmiba.; 

f«*ai$merthaaz£cn£irafthin..' 
n«k..eJígfcgcfrick» miért eo!«; 

dozDAfc-foldoznak* mocskol-
ö»k&-



'.íuS» magok ieteminyckkeí í 
ílmser£ bocs ülnék nagyobra áf : 
'jtuagok fej ríűí kőitől dolgokat 
j'fig §ení ir^ínal? Miért kiált g.' 
['nak-is ezt teli torokkal: Sok 
'liáveífsgrfi tartozó dolog nincs 
Spiegirvaaz fcentirssbán. Belli 
*lib 4 eievnk Deinonfctip\cap't 
'•• 4. § Centraverfia* Et § Septimo. 
* Kakn\pag. 400. J?í #&. r. A £0": 
1 tfór;)>:<*̂  ComitvBihAYÍtn(émcAp> 
£$. tonc> Jnd: fer. 4. 
*•. Ez cselekedeteknek bizo-
''nyit* far*, rovidfűgnek okaere, iacoH 
* nem ho2ok tob bszonfagokst, Laarc«f. 
^hancoí á magok irafaboi, csak p*68' 
-̂#*t jegyzem fel, á meg nevezet 

i>- Authornakjkirtlaiftromalie-
-rint, micsoda fris iolafokaak 

^formtjaval illetik, cs emelik ai 
tfífjenürss foliben az o íoábzo 
ftfoldaickjokaí, ellenben pedig • 
Ctz §entiraít, mely mocskot 
£f okkal, tapodgyak es karos*.* 
tiyak.Igjf írnak azert. A* . 
\ • 
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Af Romai Eec'efíanilfTri: 

4i<io.ifi-num * próbakőt GQ, 
Hat fegyvert melyhez nincs h|. 
foolo ; Hercules buzgannyi: 
c Romolhatatlan paiía A]ÍX. 
íiik a Az Iften AnyafectH-egy. 
hazának eggyetien egy vaj 
íKicskafs, e Minden eretneke.' 
ket meg győző hanesar, m*. 
chsera »'f az korezryen gyol?. 
kezetnek fegyvere, g Mindé, 
nck ellen minden._* -Eretnek, 
legeket gyógyító -orvoiTag,! 
Az Ecclciianalc-rev'helyt, k 
Erős n'yil, * Az kőrozryen hit. 
nek meg tartó ezkozc, « £ bit. 
nek v&lofagos paifa, n bízp« 
nyosfuodamentoma, o AzrV 
ligíonakerős megtartó vara,] 
hát regaJ»j«,p.Áz Se ni iraíaaii 
erófsege es fundan>cntoma-l 

Livdmm "Pam? \ lib. r. C<</> p. J 
Cum igtur £t C«f, a* & 24. C«nm. 



! In tat\ Tbeolo*. ühr%. Op.i. § 
Wain b Sctecbiiu dr puro verb$ 

[ Dei, n Vrxf: apudMeifnerum , itt .,— 
Conful; p*r. %. raiioneö, <: L'tndi 
thtfupa Lib I: Cap 7. §Tbihp-

£U4* ktl'ih.i.cdp.ts. § /wm, Et 
§ pvius. d Idem Ibidem Lib. i. .<:<</». 
2. « /Í/ÍW rA/V; C*p. 7 ( Idem Ibid. 
Cdft. <3. S Idem Ibid; C*p. 14.1» idem 
Ibid: Lib. 1. Caf> 8 •§ qnxrtt*m * 

deminm<trfjne ^ Ldfm Ibid: Lib, 
5. Grp 2 § <>er«it}, 1 /Í/Í«» / W £<i>. 
j ft</>.3 §^^>j»aírfi'4íf Ethb s.Cap. 
1 § Konigiw ErCdp.i m Idem ' 
lbíd; Lib. 1 Ctp.r. « /«&>» Ibid. 
*Ltb, I. C*^. ? ° /ílfw Ibídcm , /» In Enchid. 
j&íf. £í CV/> 4- § /Wirff. , d iü c»r- >' 

Mely fundioicnrumbol igy pSÍ*44" 
irCoftcrus Icfuifa, mocskol
ván az geat'iraít: á z Tradi-' 

'" tioknakmglcofagok fokkal ni- , , . 
gyob, azÁpoftoioktul papi-
roffön nekünk hagyot ira fiiak 

j O $ mglcöN 
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stt£ltofaganal. f. Mert az Ifteo 
llyjaval iratot. Ez pedig Apo. 
ftoloktollával. 2. Ezholtbe. 
tű mely tcntaval iratot á har. 
tyarai avagy oly Jcvel.meliyct 
ha ki meg akar cjonkitani&c, 
xiemcrzi. 

AzTraditiok pedigISTEH 
Lelke által írattak az Ecclcfi* 
nak §iveben, meg nem csőn-
ídtíuhatik,hanem valtozafnel. 
3kűl meg marad. Az iras oly 
hüvely> melyben mindenfe
le Éablya ülik ? aksr az a-
czél s akar ón, fa &e. legyen: 
De az Tradíciók csak egy bi« 
zonyos feablyac , az az: értcl-
jmet foglalnak imgokba-n. 4. 
Eí csonka nincsen benne á 
hírnek minden agazatrya: AZ 
Tradkio pedig tőkeiletei, min
den igafsagot magában foglal. 
A melyből ez következik (Co-
íhrus bofogefi m ég czdí) Hogy 

a* Tr*. 



t gf Tradiíio legyen az fic nt iraf-
t jDak magyarázója? minden ér-
I1 teimeknek meg itclő biraja; 
, Kinek értelmen mindent knek 
: meg kel állani, nem éabadícn-
[ kinek ez eloi mafova appeiíaí-

ni : orea kel pedig minden i-
t<$Jének Éjemet fordítani. * 

De ha fenki kozzmok ezti» 
raíTal avagy Éóval nem aliat-
jna-ís, ig»z elégedendő kep-
|>en bizonyítana cscieksdetekj 

'.mert Romai Eccieíhnak tsz 
az: Barátoknak Púfpőkeknekíapíft* 
Cardínaloknak vegezefek csTi«*"«k 
Tradiriojok ez t-m ég pedig 
£eatira:>£iíen: Hogy á í'apaaa 
Cgek Anyagsrnr-fííyhfeZnak te-
je/es Tanító Oodtora lepyc-n: 
Hogy 12 Romai Eccltfíaban 
Vágyom , Ifién kívanfagsn fe-

• lyuj áiodoe lelki ie títetetot. 
kénes, melyneki Papa kutcsa* 
'ra, ss tzokruk oithatcya ákilr-

D4 nck 



. nekaJurji,ügyhogy,hiimm« 
TU'BulUs Purgatoriumban, avagy pokol. 
c emcfctis ^gn volnanak-is azon ki vált. 
^I'f'ef- haflTa: Hogy az, az o6tOR«at, 
feius coa- avagy Indulgcntia, bűnből vt, 
mítcrb: j0 ? ncgoldas, legyen izenoa. 
iSppa* V3gy Jc l e n8<c 5 , t V c l által: 
c.p.deju- Hogy á Mifc leg főveb Iftjfffi 
xc cinoni- tiécclcc legyen '• Ho$y uey kcl.j 
co menti 
nem faci-
co mentio- j ^ £ n J,J { ,0 |g aI t , tni , á mint fn | | 

10t, 0)s}mo^kod^yak: Hogyazcm. 
bcreJítcikcb'n huhito műn-
kalkodaía Jegven: Hogy an-

l u k annyi fok kúlomb kűlómb 1 
fele nemei legycatk&c. I 

Ezeket lob ezerni Romaj ! 
tradíciókkal, minden Papifta, \ 
tarrozik hinni,ugymint ann..\ 

{•)ézfz: denigaíTagfőlőtvalo(:)f-még 
íiaflai e- pedig ecetének el fogyafa, e$ i 
gvenió idvofsegériek el vefetefe alat:l 

)( Az meg iratát Iftcn beiede. 
c*p.6 &9* nekmejtofaga ellen pedig C2t-
Dift.- 20. ii uriittyak; Ha valami á Bib-

- •' _• ' . iiiDin 
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tiabin bo£Ü§crintIeirv« meg t&nf.Dfat 
taia!tatik-is,arroi~i:>uy bizon- [V £t

aJ.a
In 

fagotkdalatni, (:) ha igaznak 
akarod hinni. >ci«. EC 

Példából ved egedben . eV caufat*.3 

telmeket: OlvaflTuk Motel Z>-%* £a'* 
todik kőnyvtnek cap. 6. v. $". Cap.'vi-
bogy azlftent Veretnünk kelj oiatores* 
inert igy vagyon a parancsolat: 
Szeretted azte Uradatlften*. (;.jKaI>tt* 
det, tcllycs fiivedhíi; fcIJycs *'^^ 
lelkcdbol,es rellyes erófseged-
fccl. AmintChriftusUfunk.il 
jnagyar*za 5z. Matth. Cap. 2 2« 
v.27. 

Ezt nem kel hinni,, papilla 
értelem éerintj Iften akarat-
íyanak, parancsolattyanak len
ni ;cs igy nenvis tartozunk I-
ftc nt ieretni, *2 o velekcdeítk 
Écrint, ha ez iratba kivul em
ber, «*z ,á Romai Pap* Pr«-
latuftyaljaztncmmondangya; 
Iftcn kivanlaga ez,azért cíc- "* 

D$ Ukcd-
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82 | 
féke dgyiük rotg. Lsfd megKf. f 
lauztá meg jegyzet helyen « í 
C2t, igaz értelmeknek lenni rt- í 
is bizonyitod. \ 

Miért értnek (mert kuíóm.' I 
ben io lnsk) ily bocstelcnül, • 
azfJcnt irafrol, holot I S T E H í 
fhind sz O f-ír.ind az uy Tcfta. 
fnentumban erre igazittyaaz j 
emberifcec; es csak azokat-is ] 
feddi cs bünteti á kik ennek 
parancsolatit el h i t t ak , avagy ! 

o!ydo!got cselekettek áericíy- \ 
fői parancsokét) c* nem voltj 
A kik pedig kegyefen akartai} 
(lni,enfKk űc mutatafat köve
ték * Deftt: 4. v. 2. rj CW/>, 5. v. 32, 
tfí CW/VI2. v li. Pro*. 30. v. 6, Eft, 
8- v.2,0. E\ti(t. 20. > JS> M . y, v, 
59. ^ / Í C : 22. v. n 1. C/jr«»: Gi/>. 
lő- >, 40. fs 2. CAre«; 17.1?. 9, £j 
€ap,5o.y 5-. 

Meg feielc erre oda felJyeb 
ft^iui Albuu de hall/uk ít& 

zonfe-



-tfonfegcs (frtelmeket-rs: így fe£ 
kinek azért egy£ivei éajaJ-az'Gnt'-BUfe 
egcé Romai vaíítfon levők:•"• ?al*r 
Ha mi papiftak csak az Ifter*. caruml^ 
,̂ek ki.adatot páran ctolattya-

w. es meg iratot beüedcrc t i -
fnaékodnank, es csak a/tkö
vetnők, azt tartsnok meg,fel ^ 
kopnék ogy á ftsi állunk; Merc 
minden címefen gondolkodó H.Ü-
ember iaKya, meJynagy kart 
víUanafik.es vallafunkbá mely 
mezítelenül maradnánk: hogy 
ftzerr ez kart cl kerűlhefsakt 
Nem akarunk csak m jo Evart* 
geliftakes Apoftoloknakiraíi-
vafmeg elégedni, hanem ezek 
melle fok egyéb dolgokat fol
dozunk, * meilyekct titkon a 
mi nagy Apainktul vettünk. ^ 
Mert nem tank minket azlftea >i 
beéede *rra: hogy köröztet 
hannyunk iánkra, Biellyünkrer 
Hogy ami ételünkre italunkra; 

Dó lU£0£» 
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Barom rendben vefsűnk ko, 
rőztőt: Hogyaz Vacsorabíts, 
az Pohart, oly formán adgyufe 
á minr ma mi cselekedünk? 

Hlyená* Azt ítm parancíoUy* az iftcn 
Ttanflub- keíJede mi nekünk; hogy]<£. ! 
f/seiíTih. lomben ne imádkozzunk, ha.. \ 
j.dcEuck, nem csakn*pkcíccr; forvtuiv»,-; 

«p u Mf g écfttei'j'ök az kcre&rfeg. 
seft.se nc^ vlztt-y A Bcrmsiafnsk es 

kenetnek olajst; riarotftfeor 
könnyük meg á horézctlenso 
gyermeket olaja! j hai*o.ngor-» 
toltunk vizet fejére i Azt fogst-
tatcyuk vélek, hogy az S«can-
nak,e$ ennek AngyaHiisk eiíe. 
ne mondanak;Ez?kroiptciig, 
á mint hogy á mi kőtóz.óie-
fűnkbea V*IÜ tob Csekkedé. 
tűnkro!-is csak egy bocűfcm 
emlékezik *z lilén if ijeoen. 

Vefd egyben kóíőstyen oU 
v*fo,tz kozoníegrt vaUeste-

^líiekkeJ.azüc mutató Kalauz. 
n*k» 

http://seft.se


luk imcz mondaíit: Az igaz 
KcrcityenvallíS, az Iftcn lá
ván es bizoofag tételen fun. 
daítatik * Az kereétyeni vallás, a, LÍW. t.' 
nem^gytben cpitetSr, ha&tm Caj?- *• ?• 
csak az egy ejő lile nnck, moh- 0 0 , 

dafíti, b *z igaz hit, nem tm- b I b l i . 
t>cri velckcdcfcn, t\mé\ksú€- cap. io.p, 
fen, cs találmányon fimdaíca- *?i> 
tik.. c £z kozonfege* Dscretö-
jiiok,tőrvcnyek pedig ihol vai-c' Td: tá
lait tc§en> hogy i&pift* Rcíi "•'££ **,,# 

gionaknagy rcác, fundtmen-
toma, Nem fundaltatot az I- . 
ften beéeden, hanem emberi 
találmányon. Azért ugyan a- videiu-
zön kalauzból, ad ezekhez azt,laut Lib »• 
á íi>i irv* vagyon Í a ííemesí(S^*!''1?* 
Bih*r Var-mcgyehcz, 6enc 
•irafroMrt könyvének Cap. 7. 
pag ^o . . 
, (Valamint hiföőkhogy Iftcn 
vagyon Meny oréagban, ügy 
lúítéukhogy őrdogi vallás az, 

D 7 v*U- , 
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ttístndy csak egy doíogban-ii I 

^ sz §entiuííal ellenkezik} es ifc 
keidbe: -

rmm m Az kereityeni vaHas, ei íz r. 
teöpcT«- gtz Hit, esakaílftcn bt. 
k u a w ' , iedcnfundaltatot.es nem 

emberi vciekedcfen,tjiUl-
manyon* 

hl Papifta vállai ,hit, (á meg 
jegyiét i. Decreto»§e. 
rint)ttero esak az Ifícn be. 
ieden hanem nagy re§e, 
emberi veiekedefen, ti* i 
lalwanyon fundaítatotr 
Tehát az Papifta Hát &c. 

Hem kere&tyeni vállai. 
H£t micsoda"? Meg monda 

^ Kalauza í&liyeb meg jegyzet 
helyen: Valamint biiiúk hogy 

xedíTm- Iftcn vagyon meny oj§agbanr 
i*m_>. ugy hii§űk hogy ófdogi vallat 

m &e. Az lften igaísagra ve- ' 
zci\6 Kalauz út mutat a fa ezt 
IgaztebiC-

A*e» 



Kt cr&fsegnek mafodík da-
rsbji-is, jolicher ez ideig ekg- iáapars 
gé bizonyittatot* midőn a* Atgüatí 
Traditioknak roejrofagok Éá« 
lakatot: de hogy meg-is he- . 
I/csb legyen cs jegyezd megh. 

Mert oly könyveket, levele* 
ket es regeket tártnak lílen be-
§edenck, hitmerfekió Regu
lának , & meliycket nem Pro-
phecak, Apoáo)ok,íera nem, 
E vangcliítakirtak, hanem em»' 

: béri munka, es íaratfag által i-
rsttsttak. ArnintSyrach maga 
felöl azakanyvenek elöl jaro 
levelében bizonyittya.v. 4.5.6. 

Hlyének A Tobiis íuáith, 
, Baruch könyve; AzEfdrasn*-
* vétvifelő Harmadik cs negye-
, dik:az Mtchabcüfoknakkony-

veiveirlljyen á bolcstíTegoek 
könyve, az Eccleíiafticuílal a-
vagy Syrach könyvével, A Ma--

; aaífes imtíaga, legemias lev?• 
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lej Az Ifther es Dániel Vu* 
pheu könyveihez adauctotot 
toldalékok. 

Oly könyvek, Levelek, ci 
toldsltkok ezek , mellyek nc« 
toltak az Sidoknal, kikre bi. j 
zattatot volt azlften beiede, j 
Hitnek Canona,roerfeklő Re. | 
gulaja: A mint Agofton Dô  \ 
«ftor elot valakik <̂ itck , es ez { 
dologról irtak, mind azoknsfe, [ 
crteimekbizonyittya^ugyroint j 

pt.p.Sio. Eufebisu Lib.%. Eecltfi I 
hifi: Cáf. io. Milit* dpud Eit'á: \ 
Lib 4. C*p 26, Origmes dfudluf, 
lib. 6. Cáf. 18. Cypriantu in Sym. > 
boío *4j/qft: *Ath*n*fim in Syntpfh 
K 4 \ « » ^ » « in Cavminibu*. Az 
Ltttdkiái Concilium Xánone sp. 
Hitronimtu Treleg* Gtleatt. Utm 
in jnr*f*titne Inait, Ttbi/t & &/<• 
menü <?c. 

Nem-is csuda hogy nem voí. 
Uki 
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I tik, mert nem Prophetáir 
í könyvei. Az igaz tudomtnt 
• pedig Chriftus es az Apofto-

Jok-is, oltalmaztak cs állottak 
u Prophctakiraíibol.Luc. 24. 
v. 27«44. Rom-1. v. 2. há 28. 
v.2j. PraedikalUfokban fem 
tanítottak femmit az Prophe«_ 

:: tak irafin kívül. Adt 24. v. £4. 
cs Csp 2 2. v. 22. Az ő btalgato-
jokat-iscsakaz Prophctakira-
íir* igazgattak. Luc. 16 V.2o* 2.' 
Pet: 1. v. 19. Gorog nyciven-
i$ irattattanak, az Oanfcl cs E-
fter toldalékul Baruch>Syrach 
az Bdlcsefeg könyve á Macha-

I beufok könyveivel. Gorog 
f nyelven pedig nem irt Prophe-
f tt. . . . ' ' " 

Ttavabba ez könyvek (ki ve-
ven kőzzáiók az Syrach es'ből-
csefeg könyvet) ísfagy regre 
funtfabulofifiofiabtfstdbMittokt 
amint Hicronimusiol felöleld 



&i Agofton Dodor4s áztirji ] 
€Z könyvekről: In ^ípochriphis • 
4j*jf inveniatur a}icj»* venta.$sUx j 
snen propter mttltáfalfa , nuüa ?J , 
Ctncmca duthor'ttas. Szemtói \ 
jSzemfoen-it ellenkeznek ezek , 
az nyilván v*lo ient iraftui. j 
Mert t &z igtz Dániel irafj j 
®2t taríya Cap. 6. v. 2. Hogy"i 
Danid az Dárius Király rendé- | 
lefcbőljazÉazhuÉ Fejedelme- j 
líCfj, ega;>3k fő gondviielo es I 
ésfinvevő Fejedelem volt r Az I 
toldalék pedig szt jelenti hogy ; 
Dániel gyermek volt Cap, i^, I 
V-4S"- Az gyermek oly nagy do« 
lógta aSkaimat'ao. 2. Az igaz 
Dániel azt i; ja hogy ő így cyjel 
vak sz Oro$!yanyok Vfirme. 
btns Cap. 6. v. 19. AZ toldalék | 
ezt tsnittya hogy hat nap. Cap, ! 
i4.-v. $0 • | 

így 22 Eílher tctdalekiban-
h hs egyben veted «2 igaz 

Efther 



$1 
Efther könyvel fok ellenjte-
zeft talaté. Az igaz Efther 
könyve azt mondgya Cap. ?. 
v.2.hogyotct á Kiralyjoiera-
njei lattá, kedvet találtelőtte; 
az toldalék pedig Cap* ij'.y. 
jo.-azt mondgya, hogy kegyet
lenül ncétc á Királynét. ?. Az 
igaz Efther könyve azt tartya 
Cáp. $. v. 9 hogy Haman azért 
liafsgut Mardochcufra hogy 
nem tíéteite: Az toldalék azt 
tanittys Csp. 12. v. 6. hogy k 
két Hcp-mefternek meg okt-
tetcfckcfcharsgut 

Továbbá vefd egyben azi-
%&z Efther könyvének Cap-'6; 
V. ? az toldaléknak Cap. 1 2. v. 
6.. Es C*p. 2 y. 16 i az tolda
léknak Cap. c 1. v. 2. cs Cap. 2i 
v.ii.k toldaléknak Cap-12. v. 
1. ' £s Cap. 17. y. 6. .Mindé* 
nűt oíy eiienkczcft tálaié, melf 
ncmillik'izlftenigijchtz.-

"ígf-



I^y crtf rovidfcgnek okiért I 
átob megnevezet kónyvtkfe, j 
lől-is: Nem bizonyíthatni te. I 
|iat f zekbói ahitník, v*ilafQ|H 
dolgaiban. I 

Nem-is íegiti ezeknek rc$. I 
Cankajia: tofagokat, hogy ncmcly Cog, f 
47» cilium őcc A hitnek ReguUji I 

kózze fcamlalta; Mert fen> PJJH 1 
ísm Páter» fem Conciüü^j j 
nem ciekkcdhcti azt, hogyi I 
mi nem őentirasíízÉcntirtf. | 
cá legyen. Foldanak okaertj j 
Ha minden Papák, Páterek ei 
CönciíiofnokegyiivclÉsjalt. ! 
kariak voína-is ez ideig, u ! 
£fopuif*butak£«nfirafiátea.' 
ni; nem tehettek volna; mert 
Iftsn az, á kitút *z iras eredet 
éerint Gint leéen. 2. Pct. i.v. 
2i.Efa.58.lM4. Ezech: 12.7. 
2jT- 28. i .Coíint; 1. v- í j . 

Ezeknek utaona, hogy vüa. 
0cBhf* goipf látra mson/é az dolog. 

. Kcrd-

http://2i.Efa.58.lM4


9? 
Kerdgyukmegaz egei Rö?ftaÍ 
gySlckczctjick Tankok: *An, 
cmne idpro verő habeant,qHo(ictim 
jtripturd contyuh', tymneidpr*. 
jdlh cjvód cum fcYÍf>tM4ponctngrH' 
itt Igaz vállainak hi£ike azt, 
az mely azicnt irííTaleggyez; 
« hamiflfeő naUMsaz, á mi 
azientirsffatsilenkezikí 

A kár tzt mondgyak igaz val
lás, vshmely az éent iraíTal cg-
gyez; akar azt, hamis es te^tí-
go tudomány valamely kűio®-
bezazécntiraftuh mindenic-
1©1 meg gyozetetnek, mert 
mingyaraft fel vegyük- Az mi 
Icereétyeni vallafunk eggycí *z 
fent iraffal Í A papiftakc pedig 
ellenkezik: Tchat á mivalla-
funk igaz, (:) az papiftake ha^ (;) Ka !wt 
mis. Mely dolog mivel hogytib.? eap. 
probálaft, rs §cm laromas ét- *• l?aS-*ö<>-
rint való pejdat kivan, így 
mennyünk egynehánydolog-

baa : 



b*n clo> mellyel u crofíeg-á 
gjrimolitiaíik. 

Ltb.i.áe Első példánk legyen azfe. 
sacscóftígjtfcgúlváiohivafroi; esim^. 
^ 5 . " p ' dafrol ,mert Kalauznak telünk 
comt. BÍ- ktvant dolgok kőzzűi ez első. 
kiác&fem. Az könyörgés által fegitfc. 

gál való hívásban* e« imadas. 
ban az kőroétycnck parcyarcl 
vagyon az Sent iras>cs nemi 
papiftakeroi, f-m ég pedig ugy> 
hogy az egei §ent írásban Szó
ló Szenfcge* Személyek} az 
fient Angyníok, tt azmeg bol-
doguk hívek igaznak lenni 
fnutaíTakí Mert: Az ient irat 
Cgyedól csak az Atya Iften, az 

- . Iefus Chriftat által, az 6ent le
iekben tanittyá imndenneroé 
Éűkfegílnkbcnfcgiífcgrc hini 

M#ly áentkas ttnitafat, igy 
állat azécnt Haromfag Ifteit-
*iek, ci az §ent Angyaloknak 
fy&UksztU vajofigofsuk len-

auA 



9f 
jiií A. mely gyolckízeíben el* 
fóbcn-is á Mindenható Atya-
Iíuni^y feol: Hif engemet fs-
gufegre , az te nyornorafsgoí!-
nak liejenj, enmegkahaditiak 
íeged cs dicsoitcé cftgcíB«r. 
Píal: £o JT- IcrifKÍas Prophe-
tanak-is tizenhetedik regének 
őtődik verfeben igy §ol: At-
fcozot az fsrfiu, ki bízik embe
rekben. 

Az mi IdvoziioChriftufüük^ 
is igy k<C2di el. bcőrdet ebben a 
gyoSekeznbcn, Az.re Uradit 
lítenedct imadgyad^es Csak 
őtet iolgaiíyaé.Matth.4. v.io. 

; Az éent íanos Evangeliftanak-
'' isCap.4.x.2}. igy tol: Az igaz 
irr»adok>irmdgyakaz Atyatlc-
lekben. Ézert adá bizonyos 
formajat-isa kőnyorgeíhekai 
ó Tanítványi eleibtri. Matth, 
6. v. 6-9.14. Luc. 11._v, 2. 

A* fsat L$CJÉ Iíten-ii cg. 
gye* 



96 
gyei ez dologban; mert v& 
lyon mit éerezinkab egyebet!; 
rrsi íivűnkbtn, mint hogy n 
Atyát hijuk fcgirfegrckialtvia 
otetedesAttyanknak. Amint 
ez meg tetiik az őent Palnik 
Rómabeliekhez irt levelének 
Cap.8.v. t^.Ef Gal:C«p.4 v, 
6. Igy Sotvan: Mivel hogy fiak 
vattok, ki bocsatta az íften ÍZ 
ő fiának lelket az ti feivetek-
ben, ki azt kiaítya, Abba,az tz, 
ml edes Atyán k-

De vaHyon az fient Ángya-
lok kűlomboznek-é ebben£ 
Semmit nem: m ert igy §ol %i 
Angyal: Apoc. Cap, 14. v.7, 
Imadgyatok szt á ki teremtette 
&z Mennyet cs Földet tengert 
€S az vizeknek forrafir. Oda t-
labCap. 19. v. 10. Tiltya m A. 
poftolt, az Angyali tifecclettul,-
ifjidőn igy iolittya meg fient 
lanoíttMegiafd aztt&c mivddi 

tuoni-



^unm-iilik hogyengera imad-
iljál.&c.Iftcntimadgyad: így 
%oiCap. 22.V.8.9. E$ azBi. 
ríjachkonyvcnek-isCap. 1} v, 

: [gy minden üemek-rs eg» 
: gyeznek,ez§rntfege:s Concí-
- liumnak vegezefevcl, cs egy 
• íovsi fel kiáltván mondnak i 
* Aroi^t Efaias Propheta i»eg 
' irta.;Cap.67. v. 16. Az Ábra
hám ncrotud minket, cs az Iz
rael nem efmér: Te vagy II-

j ram h mi Atyánkat u mi meg 
Fgjbaditonk. -.Innét vagyon 
(hogy ugyan mozdíttyak egy 
(maftaz Iftcni riStelctre; A 
I mint az kilencsvcn 6>ődi!t 
| Solrarnak v. 6. meg tecfcik: 
jövetek el í-rtadgyuk, búrul-
j lyunk-le-arczal, haytsuk meg 
("térdünket á mi teremtő U-
runknak előtte. 

Az papiíhk ez meg jegyzet, 
£ esszek; 



9§ 
EioálCap.ej ezekhez hafonlo feni iraf. 
*° e

v
t
z

6 r nakbizonfagi es parancsolni 
ij.eEt*cap.el^n ; nem csak az Iftct hij«| 
IOV.JQ. kőnyőrgefek lítai feűkfsgtk-
kfc benfcgitf^grcjcínem cstkíj 

fent H^romfag egy bizonyé, 
íők lüf nt imadgyak,hanem « ; 
ifceg bodoguit Scntckct;ávi. j 
ízbui oirult barankat; az ot\. 
lét, irt, es faragot képcket.tf 
fa köröztél; í-még pedig oly 
fcgiffcgűl való luvtfnaketi. 
ma dalnak nemével á mellyel ' 
Iftcntőnnőnmagatimadgyik 
ivagy fegitfegre hfjak. 

Tagadgyikez vtllafokaíit 
Magyar-Üfgagi papiftak; De 
mely igazán, itild meg ez ko. 
vetkezendő, idegen Nemzet. 
bol való papifta fő Tankok
nak értelmekből: A kik meg 
vaílyak ezt-is: Hogyábodog 
íenteknek fegitfcgül valohh 
Uh tőb fok tolok elől Éamlaíe 



í. papifta doígokkal, Semmid-
• ton femmi. módon az Senti-

rasban fel nem találtatik. Hee 
eper te nec Obfcuré, nec Pr*yié 
txemplo in facris liter ü eontinen* 
tftr. EckJHtinEnchiridiinuírtici. 
15. de yenerat. Stndarum. {uh fim 

, nem. Sdlmerm lefuiu in 1. fim. 2." 
tlijp: 7. § Secmdum. Et § Hec 

' ObJlat.Etdifjt: 8 § fsjiremt. Et^ 
§ Qu»d w . Tetrui *Sotoinlibr* 

' contvd Brentium. Canifíítt in Cd* 
techiJmtCdp, $Je prdceptü EccU, 
Cojleritá in refutt Scrifti Walieff. 
tntithefiő. Stellán in Luc: Cdp. *» 
>. ÍS* 19. Ily énelmú embere
ket lafs többet apud Uctbun* 
Iduremij in Cenfurd lob: ^Ancírat 
Copptnjieinij p*g. 82.8* 

I. Mert az boldog Száz Sz: » . 
Mariát ugy imtdgy*k, cs ugy-ai órdök 
ts. híjak fcgitfegckre mint azfejenck 
Regi kígyónak az ördögnek m«iwt> 
fcjjéc meg rontó iemelt. t\t0]H 

£ 2 raüH 



ICO 
mint imadlrozafoknakforfiti; 
jajiraiokj csá naponként?*, 
lo csckkcdtccktanittya. 

Imatko2JÍokbanigy§olnik 
a Imádom esaJdomazteboi* 
dogfagos lábaidat, (Q^ibtu <* 
tiquiferpeniis catn cmmbus-pmtá 
ejm Ctpxt cahstjii) mcllytkkeí 
azrcgíkigyonakféjé^mindcn 

t . ő kerületivel, crejcvej, met 
b. In Anti-. . » _ J u í r ' t~ * 
photde tajjouad. b Ifmeg: Ez amaz 

eroísegnek Aífonya, mely 
aofttt. meg törte á kígyónak fejér. 

, Ham peccéteres cityoté tdeAmu 
i reapeSiirAitinclémuí tdicenitr, 
t elem eh s <$* fis Bumm* nofbg, 
így feoínak áz Maris nevére 
forgaroc Soltirokbati-is; Ne. 
vezet gerintg*?2.á ki onalok 

•egeanók. imadgy^k,c$ugf hijakícgitfc. 
gekre mint meg v*itojakstt 

I4vo. 



lOf 
|dvo?it5jcket5 cs Iftcn hirag* 
ja ellen oltalmakat. Innét va
gyon hogy 6ent Geórgyrohljr 
vallsft tcgnck. Hic fahet nosk 
teccatü, hogy az boldog fen
tekkel m£ny-or6agbaa mi-ii 
meg nyu^hdifunk. 'iicnt Fhi-.. \ 
lep Urunk ApoftoJ* , te mifer ^ j 

/jjo percator eíe precer, ut me *b ont-
ttidamtMtime hheves. Sz: ludas 
Apoftol, te neked eírdezem, 
bogy a te érdemed alcalr§aksé 
ci az cn bűneimtől, cs az ör
dögök hakalrnatul. így im*t-Hortulai 
koznak «*tub §enttkntk-is, .A"'mim" 
líiintLitini*jokcsirafokbizo-íu :Ag0 

nyittya: Bo^iiim.pápifta tudós 
co>bcr: igy ir Antal felől. Szr 
Antal foícaktol Ola£~Orí?ag-
ban cs Traciaban buzgob in
dulattal, es bizony nagyob fe- _> 
leiemmel tiíitcltctik, mint a* . 
htIhatatlan Iflcn- Az Fcrcncs ^ | a l ^ 
baratnak-isigyefedeznek. Te Qngej»L%aí 

E } Ferenci ftafcciftj. 



löt 
Fcreiics ibrazakatot Iefus & 
gyad roi nekünk az racnyoii 
Ságnak £ekit 

III. Mert remenfcgeketei 
birodalmakat helyheztetiku 
fentekben, es ügy híjak fegit. 
fegekrej mivel hogy igy &§. 

fc Ion* nyórógnek: k Aéonyunk Mw 
lunírfai r i*-; e V4§y m<í o lc»l^unk crof. 
Mt:oü.iaU fejjünk, minden nyomorufa. 
46 ginkban. Jgy roafut-is c Xe 
e,pftl:ai« 5Cnncd biztam Afc&onyom, 

kérlekfoba meg ne gyaiaztif. 
íam, végy az te kegyelmedben 
engemet: Az te kezedben a. 
janlom az cn lelkemet &c. 

é, ín Ami-. Bernardus, regi papifta te*. 
áotario A-isigy croíici letőcczelankat! 
ÍÍTleM. t :d N e m f ü d o n > kihez folyai 
cia. modgyam, hanem csak te 
«, idemi- hozzad en Ai§onyomhoz. 0. 
bidem ora- icat adgya ketclkedefcnek ma. 
S2Lit í f . íu t- * ö h Mtria.-legy jelen, 
iúai, hogynalíJomnakorajan^ket. 

fegben 



. fcgbcíi eféftűi, meg ne uyo-
fnaccaifatn , mikor nincs tob 
f-cmcnícg náladnál. Mas if
in cg így imátkozik f ^ídtebo- f,i«Ord!-
He o unk* fbes mtferorum confuiio, n*n0. Hl!" 
CÍT fkn* JttÍHCta ubt metrum CTÍ". fi<ie Com-
Commendo, pafs:Ma-

Ugyan-is nem híjak azt fc-Iiae-
gitfcgre á kiben bizodalma-
katnero vetik, g Kérdhetned; f;dB

eB«aris 
jrúert tulaydonittyakmind e- $antf::cap! 
zeket Szűz Mariának esátob xo.scft A4 
megbodogultéenteknckí ?rimum-

I. Ezcrt, mert Mariát na- n. .„ f 
gyob bocsulecben tartyak az dogszü* 
Chriftuínalj mint hogy ezvi- Mariát 
lag ecrinr-'is meltofaeosb az m,l'rt*}ft'. 
A

 ö % c , T ° - fc. telik Ifteiu 
Anyaanunal; ezcrt, mintha tií-Ilclettelg 
moft-is Szűz Maria gondvife-
Icfc alt vettetetet volna k Chri-
ftus.ogy parancsoltatnak ne
ki. Mi iukfeg volna azertá 
papírtaknak á Chriftushoz fo- Maris ru*-». 
J/arriodniok, ha ntki-is Szúz «om«. 

£ 4 Mari-



T04 
Maria parancsol: A mintif^ 
Profájokban bizonyictyak.Ohl 
boldog gyermek fsúio, bünón.f 
kert aídozo anyajmejtofagotf. 
dal paranesoly az Szabadító. 
nak. E^ifmeg: Az Iftcntktor. 
t cnyc unitty*-fe vagy neki A. 
§onya; mert *z torvrny ej n 
okoíTag kivsnnya ho«y %z \m 

l>yafoiiycb vaíotegyen %zhu. 
tu l j szert k(r]cá al>2atofm 
CSj'parancfoly neki fe Ifcgcfl'cn. 

II. Ezerr-b c?ckkeí>ik,mtrt 
el hitrck bizonyosképpen, 
hogy ók Mariánál mindent 
meg taiílnakj azért nagybo-
íondfagnak tartanak, tovab 
« Atyahoz , avagy á Fiúhoz 
való faratfagokat; cs ,ezért 
möndgysk. Te vagy Maria bi-
zenyos remenfege az legé
nyeknek, cs te vagy mindé-

ttüíaáe nckhek mindene. 
coweptío. in. Láttatik Bcrnardüs ;ex 

doiog. 



dologn nez ni Scrm: $. Part: f. 
Holot Iftcnnek igafsaga et 

Z)tony omlett Rege volt.azigaf-
fagot hattá e/ foldon , hogy 
iDunkalkodnanafeavval neki; 
az kőnyorúleccffcgtt pedig at-
taazo Annyansk>Azerthaki 
vagyon,á ki veí i eéeben.hogy 
meg íuíiyofodik az Iftennck 
igjfsagos törvényen, az vegye 
porit az ő Annyanak konya-
lúletefs^genek^ törvényére. 
Ide járul DetriUi Iefuita ka* conuntt 
lomlafa: Ha az teltyet lentin C*MÍC: 
Haromfag Iften meg esküt ««»«li** 
volna-it azChriftus íebeirc , 
hogy foha irgalmafiagot nem 
cseiekcSikábűnőíTch még-ir 
megnyeri Szűz Maria. , 

IV. Mert azt hifiik, hogy 
Szűz Maria azirdőgok keze-
ben levó kikeket-is i kit im
már Pokol kinnyaraviinek-is 
teftetűi való cl valafa ütan ki 

E $ iába* 



Ia%aö1thittya,cf á Uftfeen pg| 
niccntia tartjfn , tókcllctti 
Confefriora, vifeőa bocsáthat 
tya. Mely dologra- l*s p̂ ld*t 

t]ttc£Frctnel. Ooir>inircsi. ^o| 
Epipha: Scrmone y. m p. 124,] 

Ez tehát az oka, ámrcjti: 
y Papiftak, Iftcntúl, ugy tnwt 

haragos bo§iu-aIlo kegyetlen 
cs irgalmatlan ítelo birofni 
fflneki es ezért hadgyak h». 

n?£<t«ex tra"" ^0 ,y?modvan « kegyel, 
mwfaii- mes-Martához. (•) Nem em. 
ttfComm: lekeznek meg a Chriftufnak 
1A:* de edefsegei hfvafarol, Mattb. 
« : S & " - v . J 3 . l o h . 6 . v . 7 S . í B « 
üesanao- Sz: Pálnak tanitafarui Hebr.4, 
rnmctp, v . 16. Akol 12 Iftcnnck ickít 
I3T: ' kegyelemnek Étkinek ne v«i, 
)(i?«m"i4. ácc^Sem az Iftcnnck kőnyo. 
r.ig.pfai. r&o voltáról, )( 

f i*c: x." « c m .Wik. hogy az Ghriftui 
*. u» ~ *crc álul mindco benőknek 

. - V kaihoz 



ío7 
UttíiotHto ereje atol»etegfe* 
gélképpen meg tiztíttatvan 
fel iabadulnanakihanem csík -
az eredendő bűnoktűl, az csel 
lékedet bűnből pedig magok 
cs egyebek érdeme által, var
jak §abadulafokat Ezíchat az 
oka hogy imatkozafokban a2 
boidogiétekcigykapdofnakv 

Ei értclmek-is magok ira- De renera* 
fabol bizonyos*. Mert igy ta- W'fS*c:Ai-
nit egy Tomas Aquinas nevűtam c,?*u 

Do&orok kit immár áPapa.az £x T t m f t 
6 lftcní koZZ^JamUlt, CS fia- canoniiaU 
val fegitCcgre-is hivat, ta-aznu* 

A mikképpen M Urnák te.nolP«P* 
fteegyicraz koréit fan meg*'1*1*' 
aldozcatot is eredendő bűn
ért; ügy (feolvan á miiében 
való oftyarol) ez-is aldoztaf-
fek meg az oltáron bűntelen a 
Naponkent valobűnófcert* 

A honnét e&cdben vehedd 
hogy ez Tamaŝ az Komái Su 

E6 ttigo*. 



TOS 
flagoginakfS Doöora^Chit 
ÜÜS kcnienvedcícnek cröe. 
metcsak Éintcn az ercdenaS 
bűftcrt valónak mcndgya^ 
tr ifcbcn való aidozatot peíigi 1 
á minden napi bűnökért való! 
mk tanittya ; Es így hatható! 
fabnak tamttya á mifet á Cfcri-
ftus ienvedefebői ianrioztf 
érdemivel» hoiot á Chriftui 
verc csak oly bűnt mos cl (ej 

: c'rttlcrri ierint) mely cisk* 
:§enycs mocsok az Bcllarmi. 
nus tudományából. Az csele-
kedendő, pedig oly nagy, n. 
gyan *zon Cardinal értelme 
f érint, b hogy csak á ki á tcm. 
plomban mpc'nó koioníegc* 
őrat el mulaíVa-is, poklot e'r. 
demeí. 

pyen értelemben vagyon, 
ma* to rudos Tanitojok~-ii: 
Gregorws de Valentia « Tud. 
gyukfcogy ő úert jelent meg, 



fiogy cl venne á mi bűnünket. 
A hova járul az(otanitÉÍ4 meg 
«z) koroiíelő I*nbfnak~is a- ." 
maz tettetés bizotiyfag tétele: 
Ihol az Iften báránya ki cl ve* • v 

Jn ez vüagnsk bűnét (igy hí-
* farozN ) tunnia-ilUk az ere

dendő. Ama-z Gábriel Biel 
UevűTsnitojok-is igy károm
kodik d Ioliehcr. azChriftuf-dvLii, f . 
nak icnvcdefeelsó érdemlő do£t: **••" 
oki de mindazonáltal fohaCoI,clan* 
nincs egyedői > főt. Nem-is e-
legedendo ok tmert minden-
toron járul a Chriftuserdcfpe 
hez néminemű munkálkodás. 
Ily értelembe** vtgyon kozj.ü' 
lők". Iohannes Geyler Kerícr-
fpergiut.' 

Akaróié megtudni,kije aas 
i rouoWkoda*, mely janii az 
Chriftos erdeméhez? Ez, K&«^ 
zónfeges velckedcíekéerintj 

. Kinek kinek »z 6 maga cselc-
E7 kede-
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fEcdcti í es iz o Eccleííajol 
fentinek érdeméből aradot 
ki ncs, melynek Safara a Pjpjj 
Mindazonáltal, kiváltképp^ 

JU sz&* valo értelmek ierint: Az Siái 
Mit'ufxíft- Mariának munkája es Szcnvc. 
»edefcvei d e f c } m e r t u g y munkálkodót, 
lS»«m« et-ügy Senvcdet (izonyuhit 
kettn«m- lafsa) az emberi nemzettük 
*««* valtíagaért mint az Chhftui. 

Ezt így bizonyitcyak. c AI 
AnMi"6i-llr m i n d vegiglcn vele volt 
Ar

n
gentin*'Mariával: Maria-is az Úrral 

infbitins. ugyan azon munkában, cin 
jtxffum. m j idvofscgűnknck meg itt* 

zefeben. Azkőnyorűictefscg. 
nek Annya, azirgalnufeignak 
Attyat fegketíe, á mi idvőfse. 
gűnknek heliyre aihíafabin; 
A mellyért mofidatot az eisá 
embernek'.Tecemcsdnk neki 
fegitac. Mi dolog tehát, hogy 
az Urezt roondgyaEfa:^.?, 
$» AM Ssjtdc cn magam, 
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nyamtm, nemzetfegtkk?r- -
fűi, nem volt fenki (Shozza 

„ teéi eftyegyfcrfiü-i§)velcfTi< 
* Igaz dolog Uram,hogy nem 

volt egy ferftu-is veled: ha-
7 oem az egy Aiiony. 

Mafot-is így irn*k ez dolog
ról f A mint hogy Aiiony; az f, stellaria 
ÍZ Eva karhoztata el ez vila- Benedia* 
.got: Ugy AÉgonyaz ai Maria £* t f * 
valta avagy tarra meg. i. c»p£. 

Irafok kozzűl legyen elég 
, az a könyv, mely immár á mi 
nyelvűnkon-is vagyon; nvert 
nem regen, az Papiftak te mer-
dek balvanyozafoknak megh 
mutatafara, magyarul illyen ti-
tirululíJ nyomtattatok ki; AZ 
üentfeges cs dtcsofeges Ma
risnak Mennyeknek királyné 
Agionyánakadajarol es fiol-
galattyarol vaio könyvecske. 

A hol az negyedik reiben 
, \\y papifta itnatiag ragyon: 

Oh ke-
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Öb kegyelemmel« dicsoíTeg. I f 
geltellyes Királyné ,es az bú. j 
liőfőknck remenfege Öcc.ld. ] 
•vőslcgy irgalmaflfag királyné 
A§§onya?ktnckcdcf.cgc,n,i 
remenfegűnk: Idvőslegy.te 
neked efedezem, te benneá j 
vagyon rt!ÍndenremcnfcgC(irf | 
te beled ugy mint kegyelem. ! 
mcl kifolyó kútban bocsátom 
fnagsmat, kerven mejtoztaj 
azzal engem meg őncőzni: \ 
Oh minden baíoríagos roara- \ 
dafnak tornya csbaftyaja&c, j 

őriz meg engem mindeni. \ 
dőben te hozad futónak varo. 
fa, es az meoyoriagoak ki §al-
lo rév helye s ve2ss esvigyt>e ! 
engemet paradicsomban, fo. 
gadgyad en tolcm 6 Maria az ' 
cn remenfegemnek jo indu-
lattyat. AZ te kegyelmedaital 
vaíltgodvaft mind orőkkeűl-
dozőm minden en cUcnfcgi-

nicc: 
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f firft: az gonofi Sitant, ez vi

lágot, c* aZ teftct. Agy énne
kem crot, hatalmat, es győze
delmet, minden en titkos es 
pyilvan való bűneim es ellen-
fegim ellejti,rneliyerten tene
ked tuti indulattal eifiranko-
âíTal cfedezenní, &c. 

Las éhez haíbnlo Balva-
. ©yozaft, az otck'ik, harmadik, 
esclsorcébervis. Hogy pedig 
ezülycten kőnyórgefnek for
mája p nalok kozónfeges le
gyen; meg tetíiik Bellarmí-
úiufnakirafabol. Libro de Be
at : San&orunrCap. 17. §£ft 
tamen. 

Cielekedetck-ij ezt eroísi-
ti}mcrtvailyon miert hanem 
ily imádatnak okaert., borul-
nak eggyik kép előt Iccl hagy-
van á maiikat; es miert men
nek fok mely foldnire ugyan 
azon fentnek othon valóké-
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jeiiutLib. peneklfttafaerc. Némely Veíll! „ 
fd^^ :Iftcniti§telcttelciétcinck AtL 
«4, seft. viazbolcunalc SaranksvaHa.J 
BiccttU- lo balvanyoz-tfok-is n y i l a i 
y**> tanitcya ha igcz B<ItarmiiM«Í! 

CardinainaMbalvanyozaifc, ? 
lőlimcz értelme: ldoLUtr'um 2 
Untum tft cum adwatur id&tm \ 
reliftoDeOifedetitm cum adm. \t 
tur tdolum jtmulcum Deo. Mtrt ' i 

, kcpckkei: Innét vagyon how * 
Stttir. Ce-

BceitfiKo, «cpcKtíei: mnet vagyon hogy <\ 
maa; Lib. ugyan tion nevel nevezik ez 
Mitr.debirankac mint gcnt lanot 
Coróca- C h r i f t u s U r u n k a t l Q h r y ^ 

így énekelvén felőle: Omtu 
maligmm f>eccatnm frangit, gf 
Chrifti S*ngy>ü, csr «ngit €jrc. IQ. 
ntt aradot az f. Orbán papá
nak imezirafaj meliyet egy i|. 
lyen barankavai kúldeaz nip 
keleti Fejedelemnek, Fuígurs 
defurfum de peliit & omne maiig, 
num^eccatumfrán^ittfr ut Chrifii 
('ngHÖO-tniiu Jfl. 



Innét vagyon tz-is hogy 
, Ugyan azon erőt tulaydonit-
, salc neki, Mint az Chriíhis 

vérének. Ezért ioliltyak az 
Atya lítcnc igy meg felőle. 
Cselekedet, ezt hogy ez macu» 

! lanclkúl való baranka oly erőt 
vegyen, az ördögnek, e$ ai 
gonoé leieknek csalardfags 
ellen j a minemű erővel a* 
Ártatlan bárány az te fiad, az 
Icíus Chriftu* az kerejtnek 
oltárán áldozván, a mi cls§ 
íálenketaf ördögnek hatal« 
inabol meg gabadicotta. 

Az kere#tnek-is igy imád
koznak: Oh tckcreÉtegy re-msteiUtíö 
nienfegűnk neveld az Iften coron* 
ifílákbcn^ ig.&.göt« Í I ^ - S S S 
noíoknek acigy bocsánatot.Pír5imin 
Oh győzedelmes kere§ífa, id**.itifei» 
vő* légy ez világnak igazid-&c* 

•VÖfsége, kcreétycncknck or-
voíiagai idvőzics az cgefsege. 

feket, 
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fckce,gf o^yics meg tz bctffft 
kei. Ifmég: Az kercitoek 
iolgsi.duiírjck az koroztc^ 
ctraondg/ak mindnyájam U 
vozlegyezcgeé viísgnakád 
VŐfáégC. 

Azon ti&eelecnek nemevel| 
tiételik á. kepéket, mellyel tiS. 
telik azfá kinek kepe. A**j 
Magy«rink kőzonfetjes be^ti 
ben mondgyak: Kőnnyeb 8 j | 
háziig embert el érniy hogy 
nem egy f«nta bafhac mta 
fogni; mert á mint hogy q h*. 
fiinak maga §ava árulója: u« 
az hazugnsk-i* ki mondót ii. 
va,megirc beiede, köcoifi 
győpioje. 
^ Ez dolog vtíofagot vc6ea 
apapiftskjelcn való, magok 

v * i. v^cl<rf*oenrmcrcaztnitákof. 
íii>.2:de i c 8 e,°£ X tagadnak azt ma. 
imag:sách 8°* kozot nyilván valiyak, 
wp.». PeJda legyen á kepéknek ti*. 

teleti, 
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í teleti, tagadgysk koíónfeges propn. & 
* feclycn, es á mi emberink élőt- "P **• 
í is; Iraíbkban pedig ; nyilván-prop' *' 
tjaggai a Hártyák. 
I* Amint igáznak lenni,ezle 
' i r t cselekedetekből jegyezd 1 
^meg így fiol. erről Thomas 
*' Aquinas * Az dolog es annak «, wn j . q. 
*' abrazaty«,krpi, egyenlő ti§te- **• »«.*& 
Héttel tiiteltetnelc. Bbftaveit-Í *•Scnt: 

f;tura-is b minden képnek oly 
í tizteietetkel adni, á minemű £ ^ fj-
liliikahoz akinek kepe, Amaz 
j Angeiicui de Clanafo pedig 
taiam ezeknel-it világosban 

Í r j* c Egy rifitelettel vagyunk cmft:ní»; 
idolTok az képnek e$ á kinek 9.*«£*s< 
abrazjetyát vifcli a kép. így 
tanic B«iiarminuf-is Lib. 2. de ' ." 
xSanft: ImagvCap.2f. "-

Fejczcbee'zcket Azoriuslé-
fuica cjlyéovaltanitvan. Ál
lhatatos értelme az Romai Ec-
jclcííaban, «z iraft magyarázó 

•cm be- '• 
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embereknek, hogy azon Hitt 
Jettel tiitelteflfek a kép, vtla. 
minemű tizcelcttcl tiztcltctik 
az, akinek kepe. 
^ legyezd megezekb&lazle. 
futtat tudomannak minemű 
voltat: Azt tanyktya&cllarmi. 
nu$ Lib. 2. de Imag: Saoö. 
Cap.22. propo 2. Nem kel it 
kófsegnekhirdetni,hogy vi« 
la mely kép ifteni tiiteletttl 

(-.) tí«m cizteltetnék , (:) Noha i do. 
jbídem Jognak valofaga ierint ig« 
S M * w, bogy Iftcai tiztciettel tű. 
, t0 |* , teltetik. 

Kern egy avagy két ember 
értelme pedig ez ó kózáttok; 
hanem kozonfeget tévelygés 
ineitaz Njc^a Városbeli auh 
födik Concilium vegezefe. 
ben. Ad:: 4: Hlyen Sokat ol. • 
vafuak: Nem ket imidafik, 
hanem egy imádat á kepe ei \ 
12 t kije 4 kcp. Ugyan azoa' 

'' Gyólci 
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Gyolesigy hoz be egy Pufpo-
kocfeollani. En a képnek a-
zontizteletetadoká minemű 
kel az Gént Haromfagnak. 

Hamis azért esíemmireke!* 
. !o imez meg ha tarai* fok; Mi, IR autid<s« 
,»em á kcpet hanem á kinektarioad 

^tapcMti i l ie l ly íkj»iv«lhoíg3~ világos botuvel tany«ty»krpafMmi» 
l Te 6ent korőztnek jegye, ol.*"ü»nv. 
Ualmaz meg engem minden 
gonoétul, cs adgy á bűnösök-
nek bocsánatot. 

I De am bátor ugy lenne-ii 
'hogy.oka koroétfaban kép
iben, gálámban &c. Az Atyát, Jel1 VA- *• 
fiChnftuft esaz Üent LelketifíIt^L 
íes az Sentckct ti&tclnck az dn.sek 
• kepékben, cs nem á kepéket K>uKjaz-
- ( noha az ellen tanit BellarmV** 
- uus) de ugyan Bálványozok 
, volnának; mert az Sidok-isá 
r|pu§taban nem valanak oly 
i, bolondok; hogy az o íulekból 
I te §<? 
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U §edettetet ezűílből ctA. \ 
ranybolőntetőt Borjutugjr«t 

" azon valoíagos Iftennck v& 
nck es hinnék,á ki ókctciB. 
dakakal Egyptmbuiki h<mi 
vala, mivel hogy az terroeitfr 

.-,<•, nck folyafabol-is tudgyak vi-
la azt: hogy a teremtet aliat, 
teremtő Iftent nem foiâ U 
hatna>,h&nemfaltai ákep 
által aksrjak vara azt az lftcot 
tiitclni, akinek kepének ve* 
lik vala« De mindazonáltal 
meg vftc Iftcn cselekedete. 

^ ketet karboztatt} miy el hogy 
nyilván es nem kép alul akar 
Valatiiteltetni, 

Aek&refx- , A-*tk«,rd«n it a Papiftaem« 
ífenck c- beftűlí'Xz a tifjtdet* mellyel 
tófstge. tizteitetik az Ift ennek kepe, 

.. es á mellyel o maga *z Iftto» 
kit á kép példáz. Avagy, egy* 
•vagy kuhoWboz. Ha egy öí» 
zonnyara iftcni ufetcicc neK 
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' lytURtR tjzctltetik,idittatifc 
\ táletek á képnek, ámely nyíl* 

van vaSa bálványozás: Ha kő> 
lomboz: Azc kérdem, az a úé* 
telet, á mellyel á-kepet tiztclK 
tek, femmikeppen nem Ifteni 
tiztelcte, avagy csak re§ Serin-
te az? Ha femmikeppen nem 
Ifteni fiétclet, Bteonnyara a« 
által femmi keppen nem íi§-
telctikí mert oly tiztclctnek 
nemével mely/ nem lftcni i I-

. Ően nem tifcteltethetik. Te. E/*; 49. íj 
Jfeat ha a képnek ttétcleti által Math.̂ .* 
r az Iftent tiőtelni kel, Sákfcgcs 
hogy az a tiStelet Iftenes le

jgyen, valamiképpen: Esigy* 
íii egy reGet az Ifteni ti§telet< 
nek á képnek tuUydonittya-

rtok. Es, tnég-ii bálványozok{£™l**** 
íVattok. »cgig«ffiv 

Maíodík példánk legyen: itftoi. 
Az embernek Iften clot való 
%azulafarul. 

E KÍVA« 
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r Kkanatos ezt tudni eŝ ite. 
fú> mttt az eggyik fő dol0» 
•i-melyben kűíőmhozúnk JI 
PapiftakHil: Es az, á mely fc. 

X,ib.i.c«p.*.|ol &ZÍ kivaonya Kalauz. Hol 
í*r-49-/l« vagyon írva, bogy csakátiu 
»d comit: ig^ i c ? E z d o l o 8 a 2 . a mely. 
»ifaarie«*é,ben tudgyak Karomloiíikigii 

vallafunkat f-még-is lelkek £ 
méreti, ellen mail irn*k,cs 
maftiolnak ellenünk. 

Mert tudgyí&k.ők azt hogy, 
: mi midőn hit által mondgyuk 

az embert Iften élőt meg igj. 
zulni:, nem oly hitet értünk, 
mely mindenjo cselekedetek I 
Bckólvalo, mezítelen, űra 
&c. Mert ez iilycn hitet mi-ű 

itc:t.v.iy; az Szent lakabbal, Sient I'c 
*iFct».a<r. tctttit. Cs ludas Apoftollal, 
ittdsrr.ii. m c 8 vaiIyuk, hogy holt hit*. 

Vizneíkűl valojkutjes Eísőne. 
kűl való folyhoj Oly hitet «» 
tünk azsrt, meiy. minden jo* 

. * fcagoi 



" T3f 
§tgof cselekedeteknelr trsw-
thoje', Avagy á mint Szent P#l 
Éol: Gal: 5". v. é. A- mely hit-*f 
éerctet ákaJ cselekedik} esi> 
mely á tob jo§agos cselckc-
dttekel-is egyben vagyon köt
ve , ugy mint á remenfrggei k 
bizodalommal, az ieretettel y 
J Í Í eisgedelmcfíeggel, az kőv 
nyorgeífei, a# Sirankozaísal* 

°cs tőb Iftcn elót kedves-döl-
^gckkal. Lafá meg ezekről 

Helveticam Confifshnem *€rt, »J. 
es 16. 
- Tudgyák ezt mi vallafunk-
ftak lenni á lefuitak: Az ir int 
MeÜAYminu4 mtg vallya, midon jeUanmin 
így if : vrfeherptri). tatnetfidkam lib s- <ieiu-
rexmísionem peccattrum non pen-.ft,f: cap.<5&. 
dere4ioatttúMQfterum. rlecpcem* seft: DÍ» 
tentiam, (^rfidem, dutullum aóium cent. 
mftrumeffe caüfam,aHt meritum 
Itiflífiattionü ;• UWÍI?# non ne-
g*nt reqairi fidem zsr ^cmitinti?-
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Mm, & fidem viva n , &p<tnh 
tenúám Scriam cr fine his utm. 
nem luftificari. így teien .vil». 

la A«ido-gos bizoníagoí Snpletonus 
tis Apofta- ieítík*-is tzmikereístyeni£r, 

»•,7'jcriar. Nem íd vczit a* á h« 
Sót ciak ne ver fem Érdemül ( 
iiitntk, az melly }o cieiektdet j 
aeküi vagyon. Ezt követi Fri. 
cifeus Toletusieíuita így £oi. i 
Yio*. Ez mi idonkbe}i£w»fbi j 
< érc ifinket kercfityentket) t. j 
íegedendonek mond'gyik a; 1 
hitet az idzcíícgrc, negMnt um \ 
Jine biinti oferikm effefifse* 

fudgyak • azr-is, hogymu 
don aztcaaittyuksOak hitit-
tal igazittatunk rocgh lftenc-
iót. £ V £ Í S»Sácsak, ájo cie- i 
tekedetekecneüi az idvezito 
hittűirckeitieh (Mertettűi 
tz foha el nem éakadhat) ha-
&*m azidvozulciiiek mi vol

tat uli 
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latol; nert ez á hitre ei n t » 
A cselekedetre tartozik,mivel 
hogy * hitnek vagyon elfogó 
erejc,fnellycl az Iftcntúí gjan-
dckoztitot igaftigot el fog, 
jik,az ApoíloJ tanitafa. éciiat. 
Hcbr. i i . v. i . 

Summa éexint: Hakcrdcd 
tnfcsoda idvezitáhit-éavagjr 
az jo cselekedet ; Azt felti-
1/űk, áhít íz fent inínak tani* 
taft ieiint. Ha tovább kér
ded Í micsodái az á hit tncjijr 
idvcziu Azcfelellyúk, nem 
holt bit, hanem fiohit > nem 
oüy hit mcilycuk magava* 
gyón « el fákatmioden jo ese. 
Ickcíictekiúl, hanem oily 
mclly az iereect által munkál
kodik, &c. A mint rooft meg 
hallók. 

Példából ved ezt egedben t 
Az Nap nem csak maga vágyó 
az égben, hanem ióntelea 

F | tele 
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veti eggyfo ott vannak, á tSb I 
PÍantták<i5C2Íihgok.i». dt| . 
icrc, mindez viiagoiiénycf, 
icgct, f-miadpenig 4 meleg. 
fc get csík ő maga %tni\ Q%1\ 
áécmlat, ci csak az gémnek ! 
v-agyon latafra Vaio ereje: mj, 
•cl hogy »z tíftben csak n 
fjem lacafnak ezkozc:dtmín£ 
izaltal nem lat magán,az t z : 
miáon csak maga vagyon üt 
foiúi c* egyéb, tagaktól cl S*. 
Judot. így éinten : csakáhit 1 
igazit, ci»k*zhitviéivegfeen I 
iziga2uJafnakmÍYoicácímert 
esak a hit czkezc az mi iften 
elotvaíoigaztíiafunknak No
ha nem Í£>*zit csak magán,íz 
az : mikor cgycdúl vagyon,« 
ájo CfdckedetcktűlÚFci; ha-
nem az mint hogy az éem latr 
á fűi hall, az fovcles az több 
tagokkal eggyútle^en: ígyid-
vezit áhit-ii tffcmcnfeggel, 

a* 6c-
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*z fieretcttel, ci tobh jo'Sigo's 
ciclíkedmkKeleggyut leven. 
Így értíeztCalvinus: $ides\<>ld 
eft qu* fajltficat: fidesumen qua 
juftificat non eft foU. latötuíst* 

Ez mi értelműnk három u- f°*cm. 
toacs módonDi£onyiíUíiki-f0rs: <?.aij 
gaznak knn i , c.Azáent iras- caas u, 
bol. 2. A? Páterekből. ^. Az 
értclmeib Papifták irafaböl. 
Az II- bizonyitáfnak tiodgyat 
odaalablafd. 
. Azöent írásból két utón r. 
nyilván való feocűboi. 2. Ai 
botúbőt Sármazotigtz követ
kezésből j mclly probalafnak 
formája egyenlő erejű az elfő* 
vcl & BcHarminus értelme §C« 
riht-is. Ii& 4 oV VWÁ* De£ c*^. i 
9,/fá? 2. EtMb,}. tUjttjiificaf. 

Az nyilván való botu vt-
gyon Szent Marc Evangclifta-
nik otődik résének harmmxrí 

F4 ható-
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tiitodik vcrfcbcn; á hol Iávc. 
titonk az isjiruft biztatván ez§ 
mondgy a neki: Mf *»#!»<# ^ 
wov TCtstm $9Í*m msih eredt. H«» 
fejy csak hidgyj Ahol meg j e . 
lenti az Ur,hogy ő hitet ki?*, 
mell? nélkül lehetetlen hogy 
valaki oocki kedvei legyen, 
Hebr. I I . V . 6 . Szent Palwk. 
ii Galatiaban irt levelének I 
cap.2.v.6- ahol az Apoftol 
nem egyéb által hanem Ci*k 
hitből tanittya az embert I-
ften«lőt meg igazulni, midoo 
vilagoi bőrűvel igyioll: hfi. 
ficáím b»m* Km mftpetfidem, 

s«iíGri:t. Értette ez Apoftol tanitafi. 
^ft 'jf^.oak erejét, Salmeronlefuitaf. 
i§», '™ ^^creirc Hlyen formán} Sifttm 

*tn ex ifié prtpi/itotie: Hmajufti* 
fit^tur Nonnififtrfidem, refleiw> 
Jtrétur. Erg» St/* fide JHJl"tficétkrt 
vddmittnéum efi. Egy rég ni 0« 
lai nydvea való Biblia-it, 

mell/ 



mtlly Velencicben uyjonmm 
ki-nyomtattatot Ann.i c/46. 
ez Apoftol éavat fordított* 5 
fer SoUm fiJem.. 

Il!y értelemmel vágyó Mal-
donatus Icfuita-is. la 7$Utb*nm' 
37. C4p.. Ugytn-ii iStmitásbí 
ez MeHwjii.Vttctifyntolta9*9 
n*n> McrticntMarc-Evágeiifta 
cap.í4»v.j2í"azutolfo napról 
tanítván így;§oll: Ö'edieill* yel 
hraKemtJdtnififater. Sz* Ma-
the ezt igy itta le; C*p. 14. >. ;& 
De die iktnernofeitnifi Sdtutdten 
Ily értelmetUfd: Marc.!2.v.2tf« 

Bizonyos következetnek 
formájában* «*ezt croíiti az §. 
irasf Merrcsak két modgyat 
jrtcntá az megh igaznlaíhak% 
íudnis-i!hkv á cselekedet cs 
hit által valót. Ennckis eggyt« 
ket, úgymint az cselekedck* 
hói valót, nyilvanfaggal meg 

F $ vcií. 



rjcr I 
y«tii m eg czaf oilya. áz hit ji, I 
tal vaioc pcmg allattyt -troljí. | 
íies bizonyíttya. Amelyből) 
ez jűki: Az §enc iras csak hit I 
*h»i ítnitty« ®2 embert Iftca í 
siót meg igazulni j 

Ez dolognak c\íoji§t nyíl. j 
van vagyon. Az'm*fikatcro. i 
fid az iencirafaák fok karban | 
sllo bizooyfagtéüílL j 
. Legyen iszok kozzűl ciío sí | 
ü«nt Falnak' Rom. 3. v.2b u \ 
hol igytanic: Bizonyosképpen ] 
i»ondgyuk hogy a*emberig* 
zul hknek á!tála5az tőrvenntk 
csctekedctinelkűi. G4,i,ytlé,. 
Tudgyuk hog nem igazul meg 
az ember aztorvennek QU\P 
Jted^tibol- hsnem az ÍEtgi 
Chriftuiban vaio hic*)ul. l§f 
Eph. 2. y. Bp, Rgm w y. 6, es *.», 
%o. GAI 1Í v. ír. Jsfe. 3- y ié„3á, 

Ez igifstgcrösfitctikbizo. 
nyos tö4os Papifta Tankok. 



hak'.is villái? tételekből; mert" 
rgy ir ez dologról Iqhannci 
Zérus•*, Barát ember, Mogun- *>In *&$*'• 
áa Vsrofanak nchi i fo Praedi- R»m í i** 
catora: Mindent«i érdemünk 
nclkűl egyedül csak az-I E S -a* 
Ghrftusbar* való hit alul iga
zíttatunk megh; Ezt követi 
Mclchior Caniii fo tudós- Pa-
piíhD- h J*m Ef'faU<td % )£*£" 
tnAnus fv&c'tyHMn sArgumentHin sactam: 
4ti£ 4^9 /c#/j)%í ##•, oflendere nec paKíx.fe&«; 

ntitwá, necfoipWYAt legemfttftí* PUHium« 
tUm praíihifsé t Sed Mamjidem-
Salmeron íefuiu-is r, így ert adGal:

r
disg. 

ez dologról. Otimpttresiffa(fi 10.fe£t. 
á/f ) /o/á nosjuftificMitrédifíti , di- quodoli*. 

i • n n • fi £tíbet. 
(e%iesh0tMmm?HftfreaYti>erf9tem q u a 4 B jg ; 

#*/??». í§y tcfecnezigaísagro-1 Uus. '"; 

\w!!sft*Iohannes Hoteezfte* 
r u s , ^ fő PapiftaTanito. Jf»-* i»co»« 
íe exortum hum inEccle(iaDei ín- ^J*] .̂ e®° 
multam nem* fait ojjtnfm ftartic&< guftaris, 
'UHU Sglaqtédm jam> teaere qua- AU. v 

í ő fHndám-



nmiám ánres vtx fim po]jum,\ 

c*yii £>. >Ambr»ftMm% Qutii*ffir, \ 
m*rh kminc SoUfide lujlifitéú 

Az honnét jtgyezz három 1 
áoldot. i: HogyámoftmiPj. 
I>ifta'kez:áranr, szrcghifient 
Patcrcktűi kűlőmbozntk. 

II. Hogy aYhitaitalvaJo iga. j 
fultftt az réghi Páterek ugi 
tanították mint moft mi. 

III. Hogy áPapifta Tanítók 
ÍZ hitnek fundamentumibm 
egy maísal nem eggyeznek, 
A mint ezt alább bővebben 
meg latod: 

Aeicdcfi: h Végezetre; Az Sentiiíij 
•nakfej*. azt tanittya, hogy t mintáz A. I 
I*i* iryaSent-cgyhazegytcft, ugy í 

csak egy fr je-is vagyon> melly 
az Ur Chnftus: i C$r. io. y. 17.« 
12. *. ix Efk. u y. 12. es % r, 17.« 
4<y. 15 iő. A P*pifták azt ti. 

, lúctyák i hogy á Papa-is feje íz 
. F 6 Anya-



I f i 
Aoyalentcgy-háznak MeBarm, 
Üb. 2. dl Kom: ?«Mi cap, n. Mofct-
ntutdt triéi/ejfatt milit: Ecckf/4 
Ub. t.céf. i; 

4. Az ientirái fiabadófnakAteiedt-
inondgya Í Í eledeleknek nt-[*^aekr»*' 
incivel való ejeft; ciak legyen t^

roi" 
mcrtcklctcíí'cggcl, ci hala a-
diflti. iidttk.tf. v ii. 1. C»r. é. 
y, t^« 8. v. S.«lo.y 25. C§k[r.i, 
yi6i$. i.limt4.yj. 7jf:i.y.ic. 
*\j»: I4.V.I4; Hebr.nyg. *A£k 
IOTVIJ. AzPapiftákcz ellen, 
halálos bunnekmondgyák,ha 
lei tejeit, vajaft, avgy hüft'?§ik 
bizonyos időbemez napokon. 
Toletuf Kardinal de inflitaümt 
Sscr. Uy*%*Cdp, Z m.t. % 7 } . 

f. Azf ent irás ctak két he- A* ?i#t B. 
lycttanitez éjét ytanPoklot»*nT»)oh«. 
esazM&ny*ot§agot. Mktth.?}?*^*1* 
>. I?. Í4 Jo/>.fil4. AZ'Pcpífták' 
ócról emlékeznek; kózonfe-
gefenpeoigma-is harmat bi§« , 
aek, F7 6. M 
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A*Et?Hl- 6'. Az&tntuíst'ütyuztyy, 
f jf"?" hizi Némelyeket ez vitigbi u. 11 
ííodtfokralkodaftul. TfiMttb. to. y, 1J; , 
»L. Z«c22 v.*?. M^rc. 9. Tp.35, ^ | | 

Tm.i.y. 4; x- ?«• f * ? Eit ki. 1 
vannya tmók az Apoftoli 6. } 
Cámn-k. Az Papifta papok ez ( 
ellen állatíyík az o vilaghiy. \ 
nlkodafokat Beüárminué ltb;\, * 
it fent: Bgm: c*p. o. es io- . 1 

Aikcfek- 7. Aztcnc irástiltya azice, 
?él* péknekcsinalafat>tiitelctit,ei j 

imadafat. Exod. 2e. *. 4 Le>, :ÖÍ j 
>. 1. Dfxt.s-V.S. Vfdi 97.y7.iJ1k, ' 
y.v.tu *z Papi fiák mind esi* 
nallyik, ti&tchkj í*mind imid* 
gyák, 

Asiinfeo- g# Az fent irás taoittya hog * 
töeJps aí-embet bűneinek bocsánat. 
wUuoi, tya felől bizonyos lehet. Tit.ti 

y. 14, j^ow.4. T- íö'. ts 8- !5«'H.Cr 
/fy /«£• iv.iú es$ v. 2*-hhh. 
$, v.io. Hebr.év*.]?, Thify, 1.y. 

http://97.y7.iJ1k


ki Pabifták azt timttyalú 
títm tartozik azzal ember hog 
feidgye búnrinck bootanat* 
tyac. Ez kozőnícgcs vaihfok 
BI Tüdcmomi gyűlcítUbcn e-
rojfíccetet megh (:)á meíyboi()sef$.& 
állat tya,ts tamttya Bellarmintu ca£ ?• 

'//"£, 3 rff /«#/! ÍW/>. 8 § IVre /» 
9. AzuyTcítamentomban 

csak két.Sactamcntűnak ier- **f*e'*"ir 
1 ' • -t e » mentőmön 

z-efe találtatik, az Bent korozt-nakízaiu*-
Stgnek cs az Ur Vacsorajanik;*»h 
(AZ minthogá Chriftui oldt-
laboi-h csak viz cs várfok ki> 
Jó*. !9 v. ?4. Melly hely m§Uan 
$z Belí-rmirstf értelme éerint-h1'*'•* "?* 
magyaráztatik az megh neve-J a a : 
íetkét-Sacramcntumrol.) IÍK-
nsarpcnigaz cgyier megger-
2-ct, es meg crősfiíretet Tcftt-
mentumot Senki fem fel nccn 
bonthat, fem többet hozza 
nemtehet,azttatitty*l?e.ntPal ^ 
Qáii 3;?• I7-. Az Papifták ez cl- % 
..•:., U n : '' 



fent ezekhez otót toldom^ 
Bei', lií. t de Sáctám i cáf. 24. 

Ut rávidfegnck okaert cob 
fent iraffal ellenkező vtlU, 
foknak le iratának bekét h|. |l 
gyök: követvén ezaránt.azi. r 
gazfagravererio Kalauznak i-'( 
roeztanatfat:Idvoíregcve§te. '] 
feilat taríozik.roindcnezzeli ;< 
bogy £emroit- ne bidgyen n 
cllec ami az ient írásból elti- I 
ben adattatik-i akarnyilvmt I 
akar homalyofan legyen « | 
megirva : Innét vagyon hogy * 

'íTSp-y roaíut 6 , t k e g y ^ M * ^ ki
festet: van,megi»u6'*tni • fotUu\bk.\» 
setipt: ** edfélh fjg, 284. dérek vallafok-

n g .ft. nek.lennijcsroindgyáriftma. 
4*- 5«* ga-iielhüi'haatií&gnak; át

kozol tudomannak,es Ordo-
ghi valláfnak. lcnmaz Romit 
tudomant. 

AztvclcM pedig hogy hí 
nyil-



nyilván H«-if C itíJfye á kegyes 
-olvaíb) de homalpofan ez pél
dákból elejékben adsttatik az 
Papiftákn*k az Seat irásho!* 
hogy űk ellenkeznek az Se nt i-
j-aííal: Tartoznak tehát idvef-
fegek vcSícfe alat Alt hinni. 
Es Kalauz-is tartozik hinni 
vallaíat: Harrdífagnak átkozot 
tudomannak 3 ordoghi vallaf-
nsk es az hamiííag Attyanak 
tanitafabojfcármazotnak ten
ni; Es fogadafa ierint)(ez o-)( K«I«» 
rabanclhadni ?*§.a4»-
<«5&» "•S&*' «0?3«» «•§&€•«•§$«» «*§§#» 

A Z E R Ő S S É G N E K 
M Á S O D I K D A R A B -

L A K O L . 
M Á S O D I K K É S Z . 

APapifta tudoiiiannak, Apó-
ítoli vallaíTal tuíakodo 

hamif&garol. 
T Eht tétlen hogy igaz illeni , , ,*"„. 

tudó-



.tudomány IchcűTen ibbinn 
vallásban, (azt tanittya Kai* 
MZ) melíyákereétycn bitaefcl 
illand© fundgciJentumsc fój; 
bontya, cs káromló velekede. 
ííkkelmeghrutitya. £zKala.j 
uz érteimét, haazPap-iftavai,l 
Jafroí igaznak lenni megh r»a.

? 

Utbaeom^ci kell térni ámag,! 
Idemlbid.bcrekcztlíJavsC: tehát nem 

Jehctfegeshogy igazcslftec-i 
tudomány legyen az Papift̂  
vallásban. Meily dolgot tz \.;, 
poftoii vállainak,reaúihr'm 
jgykczdsk bizonyitaní; 

1. Agazactya az hitnek: Bi. 
fck egy f ítenben , mindenha 
to Atyában, menyntkes fold. 
nek teremtőjében, let négy 
dologról teí?«n-k vallaft. It-
Hog hírűnkéi: bizodalmunk** 
Ifttnben helyhezttttyűk. 2, 
Hogy termesedben azaz, j . 
ftcfl Ugyen, $. Hogyfcroely?. 

ben 



4 btnWiomhozo.4. Heg min* 
| dcnhato. 
: Melly ágazat ellen vét k<> 
;• íonfegcíen « Papilla gyüle-
: kezet. 
t - I. MertolJyIfl:enthi§en,á 
1 ki az embert á bűnre jigazgat-

rya, Vezeti, viti, vonéa, ta§it-
í tya, tekeri,Ssytoliyt,czigazzt. 

Ez penig kicsoda IegyenJmcgíKatasi r; 
, fimtattya Kilsuz 3 hogy az Po?72- J^0 

j kolbcli Sitin. M^kso-ís^mert 
j áfsiigazlftcnűnk, esorokkt 
1 imádandó Atyánk 3 nem aka

rója az bűnnek, ffal. 5 v.f, 
, G/űloiojc az gbnoff^gnsk, 
|''5Pf*í/- 4?-*.8.So£nem-i?XK2he-
í tiávétkeket ntmhogyssele* 
' kedterné, Hab.t.v. it, Tütya á 
I gonoit £/5, Í. v, 10 kiváönyaá 
I éent qlctet i.Thefí. 4. u ?. Hogy 
\ pedig az Papifták az o Iftcnck 
Lfelol á meg ne vezet dolgokat 
? hidgyék es vallyak » ez értei-

~ .. acknek 



íreknek fundamcntatcíbol y 
tetiik. 

I. Azt írja ez dologról Végi 
nevű fo tudós Iefuitt, hogy H 
Iften eggyűt ó veiek csclckf. 

a, i« exp«- di á bűnt. *, Deiu mbücm fa 
fit:Goncil: (itpecC*td. 
JÜÍif '*" I L *^Áfmlnm l€filitt ti U 

utan Cardinal, nem elegük 
csak illy egy-igyú káró mliffil, 
hanem Vega-nál nagyoblcvc, 
bővebb es Káromló értelem. 
benis; mert így ir: Az Iften i 
gono§t akkaronak, avagy go. 
noé, hamis, bűnói akaratnik 
mozditoja gubemaloja, Veze-

!>.UVt. toje,igazgatoja,kormanyof!i, 
4cAmifii! cs facsarojt.b, Dem ttim 
gtarfcáa- hf^hdtt ipfü n>*lunt*tibus mtlit t I 
tű peccati r -, i „ I 
su fi f»tte .<9»' '9 '* '* yijibiliter •feránds. 

Alább egy kevefsé<}Ifteo 
«ídf'ífeft t a f i t t / a **enibert á vi§Sifor-

dult értelemre. Ugyin ott (§ 



X4t 
í §Stmiií efi) hclyeíTen ciaío-

nak,Szidalmazoa*k,r*/>. tó,§ 
\ lt*% dieru Deut)cl hagyonak. 
i • lbidetn § Hejjiodet recie S. ^íw 
' giifiintté. Haíonio értelemben 

vagyon mafut-kigyirvan: i^liiiibu, 
Deu* nm falum deferit feccttom, " f .itf.&ft. 
cmn eos trddit de/íderijs cordtt t%- j ^ J? ***" 

. rn m> fedetUmeottm m*tks >«/*«• 
; %áte$i2dirdbttiter toriét rtght Or* 

dirttt > ut etUm in yitas 4C nútnm 
fbifervidnt. 

II. Mert az oi€kke való I-
ficnnel íem mcgneelégeÉik, 
SélftenidicíoíTcgétmegh ne 
tdgyt , «ível-hogy Pogány 
modrt * az Iftcnf^gnek egyf$-
géc, es mgttofagátazPapatuf 
főlientcltctetlftenkékrc o§-
tya: ci Annyi Iftcncket, annyi 
világi Uralkodókat, csGond-
vifciókcc éamlai* mennyi 
boldogult éent vagyon, es 
m*nnyi Fcrfíat AiSonces Le-

anzóc 



I* 

öt 
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tnzóí Canonizál. Kikre rotálj 
za ez világnak gondviftlefetjí' 
teremtet állatok éaporodafjjltf 
ersmeg tarufatnohaezdola|p 

«á mindenható IíUnntk mj^"1 

tofagat nczi. 
Melly értelmek ebből tet« 

ük ki, mivel ho§y * P»pafi 
Or&agaban :• az Meny-orÉag^ 

-nak Szűz-Maria; az-égh-aiatltU 
vo tűznek Lőrinc*. Fioraetlh1 

Agotha: az éltető égnek Vefa-p 
Sius csThcodofius: az Mcnjr.Jl) 
dorgefeknek Schotafticé Siúi\{\) 
tengernek TtiikUs es Cbrijlyh\\\ 
*z hegyeknek Euftachim iíU. 
ne , avagy gondvifeiőigazgt. 
tója. az Lovaknak Tclegm: az 

ii>fd segb Ókróknck Vtlagiu*: az Di§nok-
t&oi&zAu n&k Antali az Ludaknak Gk/: 
-reAlejcn- az Egereknek Geidrudft^crf. 
é"* A melJyek femroikeppennem 

cselekednék ha hinne az ram* 
denhato Atyalftenben; 

III. Meri 
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{ UL Mert oly u? tadoma- CouaTúfr 
k íiyokat tanít hit ágazattyanak 
í lenni, ntcilycfc magokról kől-
I tót dolgok, hitelre fem m$l* 
; tok,ncmhQgyaz Apoftoíi valr. 
\ Jasban volnanik be fogJal* 

tátva-. Ugy-mint,«, hogy á Ro-*'Sef:CÍB«k 
mai- Papa Jegyen á Chriítüfnsk \%[\t " |* 
ittez főidon hely-t*rtö|a, az iont! 

\ Ecclcfianakfcjc. f , Hogyolly f»c°nc: 
heíy legyen ez ?ietutan á hol á ™ i : Seí , : 

, tűz által ai Lellek f»eg tíStul-
lyanak ,cs .«zután viteíícnek 4 
Meny-oriagbin. g, Hogy azglibi<ícm 

' Mifc kgye engeitelo áldozat, sefs: Zz. 
IV. Mart(nyilvanfaggal)hi-"P-2-se~ 

tekét az boldogult Mentekben-raffm* 
ishelyheztetik ; nem csak az 
Mindenható ifiében. A minc 
ez t i ri fo k e s Gy d! e fe k v eg ez e-
fc igaznak lenni Jfeíojokcrőf-
íiti. tAtttigyitBellerm. Ub-2- eh 

' Beatt: Sanfr. Citp. ío. § lAdpmnu 
tutimcrc. Conc. Trid, § 6.r$td& 
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In-vtr. Nem hihattya az a Szejj, , 
tekét ícgitfegre , á ki nem hj,Ji; 
fen es nem remeni bennek. 

V. Mert kételkednek Atyii 
kegyeffege felől. Innét vjgyj 
hogy az emb*reket-is kéttl« 
kednitanktyákidvciTegek fe.j& 
loi, cs irra ri§ik hogy azt hid. \í 
gyek amit az Romai Ecclefii!] 
hi ten, akar tudgyak f-akarne íI 
mi legyen az. f 

Kalász UV. VI . Mert tlgadgya az Iftft jl 
tt.cif.x.?. csakagyedúl teremtőnek len. I 
2SJ52Í n i > h a n c m á Mifct §o l8a l° p»' 
t_.oitc.iriu. . » i ». 
*er«:<s.cap. poktt-M teremtoknek f-tu^ 

d. Iftent Coh káromlás.) teremtő 
Személyeknek hiiik. i 

Ga |-#
Bi" ! ArDmteztMiíejekCanoBi ! 

nipetclaő « * z t magyarázó Tanítóknak I 
mifix. iratokban jegyzet értelmekbU* 

zonyittya. 
Art s a. Az Apoftoü vállainak II. á« 

gazattya ez: Es I E S US Chri-
(tusban o egy fiiban, &c. Itt: 

Surn* 

http://t_.oitc.iriu


k$i»mm§$etÍQt bárom dotgo* 
"Igöoncíiink. f. Hogy SÍ Atyai-
^ftenbea í ESlist, azi2: ld-
*? veíiíócadotc szemben Nem

einek valíísgara. 2, Hogy a* 
mcgh keosítceet Papifc|ede* 

;f ltmíegre, lelki Kiraiyíagra, 
^ Prophcttfagri.. 5. Hogy c* 
( ftieífiaieggycclen-egyfiattA; .••" 
( tya Iftennek. 

l2 t fok keppen mocikol* 
i lyíkmegápapífták. 
\ I. Mert azChnüuU » i g i -
;. tul-vtlo orők Iftcnnclt kan i 
j tagadgyák.--a,. a, £»!*«* 
I II. Mert cgycdű! clégfggts üb *•«*?•£• 

kozbets-jiironak lenni nefi>hi*sas,Sr* 
fik ? A megtnodogtik fenteket 
fco^ben-jaro ti2íiaek táríavá 
tc§ik. 

III. Mert Csgtdgyak á Chri-
fluft elégedendő megh váltó
nak fenni» hanem hogy kinek 
kintk elégh leliefTea az ro*g* 

<* cicid* 

1 
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cselt kederit-is hozn tol1 fa 

IV. MertizChriftuftolíL 
jr3elI:ni,.gatü!mcghfoÉf>ák,tsSztí4, 
l ^ U ^ . " A n t i c h r i f t u f n a k . Mel. 
tecap.i7. Jycl i.Tíjgyeo cselekednek. Ir 
feciTeniű. Mikor á Pápát tz AnyaÉcn/ 

capN 0 lu i t n e k x»m o n%a^ 2.Mikorazf 
Hb * rit:i. tsnittyak;hogy á Chriftus ui 
12L ír"t;>mi»dcnh*í°fagac kő l̂6tte»^ 
cau. !.tü:7. p*P*vah A mcSlybol állíttat, 

hogy.az Papának véghcterlta 
cauf:tr'g.es batár nzkáí való Qrfoga va. 
•ap.jSEx-gyon. ?. Mert azt mondeyafc 
S I * ^ 1 1 0 * 7 %z P;P*n»khat.lmtV|. 
cap unam gy«n olycorvenytknek ki ada-
f«ö5c*m, í t r i , ámeJiyck ellen, fenk| 

telke vcitcfcgeellen nem mér íolni. 
Nyilván vagyon ezekből 

ho|»y %z Papa Chriftüfou o di-
csofeges éekiből aláveti « 
•bbannngaűl , nicrthaaPi. 
pa az A^iJéntegy-háínakfc. 
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íjje, nem az Chriftui; nrert egy 
ji"e<ft leven, csak egy Feje va-
i, gy o n : £ ' ^2 á Papának adatti• 
, tatioiindenhatííom, cl ve-
• tettetet az Chriftuftuli mert 

kúlőmbőző termééctek leven 
egyenlő Uraftgban nem le* 

* hétnek. Végre ha á Papa olly 
\ kózonfrgcs Püspök kinek az 
• egéé gyülekezetre gondot kell 
: vifelni.nut mivel az Chriftusi 
[ Urolfiorha á Papának.vágyba 
• hatalma olly törvény ki adáf» 

ra, á mejjynek engedni kell ki-
' nek kinek lelke idvcfségcalatí 

ftiőt§űnkáChrift9nak igaffa- . 
gaval az Anyaient-cgyházbá ? 

AzApoftoli va'lláfaak har« Att 

- tnadikagaz-cttya ez: Kif&gatttd-
fek fíem Le/ekml, S^leuk, STÚ^ 
"M*rUtuU itt i. azt vaüyuk, 
hogy az Médiás nem ugy 
fogantutot mint egyéb embe
re k , felírni ina-gbol az eU& 

G2 Esti-



143 1 
Emberről reánk ialíot átoU 

«,ioki4.». j^ja, hsnem az Szem LtUk J ' 
** *̂V<>• teje környékezte meg « S Í M ' 

tttt ugyfogada .csS/álcfitíj 1 
fiaf. 2. Mivef-hogy vslo^gw 1 
íűlefci által jo££ CÍ viíagra, j . 
jert fíf m tettetés «t §caj-fcn| 
veitoTeftbenjott. 

Ez ágazatban megh úúoi* 
ílcktzPapiftak. 

I. Mert Szűz Msrisf, Ft« 
renczBaratoc,'keresőid (|.;. 
noft, bűnnslku! az o AnnyoLl 
nak méhében fogantatni tt« 1 
tűttyikí Melljr crteltm SIÍÍOÍ 1 
Lelek rrejet-fcimnifse'tc£iJu 
Chrift?nakfogátat»fsbá,mcty. ] 

••••-• - nek haulsas által fogsíiísíéfe « 
tigtafágban az Chriftuí. Siái ' 
Marii pedig nem fcj-fiumig. 
nekűífogsnratöt. (áíYiipedi| 

b,iok ?.?. teftrű!Sűíettetik tef tu , « i . ' 
> 4 . rúi f i r a s fe,tr,nt* » n ° b * ** o oehe 
».r- íjh,*. € s vére meg tiztittatotai kűa« 
t'h iűUié.Lckkáiul , E* 



Ezertelmekcc Séz Msmri 
Itéivc bÍz®nyittyssYnéct®m« ~ 
fedi GyűldVfmck vcgcícfe*, c,**-*.** 
Fercncz barát Moi ptnigh i- * p | * ^ 
gaznak ichnimutattya,a2'£fc-2[hi>.4'« 
jí-felot vito irat Bixfcbáá c*f.iff 
Galliának fo Varofaban ,. hor 
lotáTcrptum kapuja feleket 
ysg^Qn irva-fcloiie: Kercfni 
fogjak az ó bonét, de nem n-
Jaltttik>mcrtug)ran-is csákil-
Jytn kozbt-jaro es mcgh tsrto 
kellőt ÍZ emberi nemzetnek. 

Kcrciioio lanos fcioMafJ. 
BtlUrm'wuíl £»&.}. <fe C*tk:$anch 
•€dp.i6.§Dice[-bafm E$$Udrá» 
tioriem, 

'Ncgyedikagazittyiaz Apo« 
Hoií Villáinak: Sigrtvgde fenti* . 
w ViUtKptakdUudtmf^fffiíitetfkt 

„ mf*bal4, es ei'temettetek?$*&d pm« 
fc-.fcrrf. Itt 32 tObbi i o Z O Í §Z 
Mefiias fJcnvcdeítnetc idejí-
lol, rettenetes voltáról; *s ál. 



áozsftyanak cp?»fofigirolttJ 
fúnkvsil-A. M-city ellen v&j1 

nek a Pi| ifták.iüycíi módos; 
a;Tipr«u< 1- Tagidgyák az Chriftufc; 
Tom;< art. a 2 § kín icnvedcíevel hith*. 
•.4csa*>f. toijCppcnhogyc2 világ bűne-

ért eledet cctt volna. | 
II. Tanictyak.bogy az Chr'M 

ftus elégtetele imégh c;ak nc-| 
vet fem érdemli az mi bűne 
inkert való elégh tételnek. Az 
föiritlafJazkáromkodaiokit.! 

III. Mertazt vitaCtják.hogy : 
á Chriftus csak ezupan az ere
dendő bánért, cs nem az cse« 

i,Tfc«»ms" ickcdendóértienvedctjmcrt 
Aq-ÚMfin t á M i f e b e a l évő 0fty«|{. 
«5Fu-i, d e , - i u 
•Ven: Sac: d o i f a t l k fRCg. D, 
iítariscap.i I V . Mert 91 Chí í f tuft C!ík 

trftben genvedm unictyak.ci 
^Ghú.femmit nem leiekben, e, A2 
** cap- s #cnciráfnikime2tanu-bi£on« 
Sea ^íd-fag tétele ellen.Kezicéomot-
&T&Í- k°^ni> Cifcio«cige gyötrőd-



, s í : Mindenfelől (zovamsz 
«n Lelkem mind hasaiig. ftlaf. 
26.V.27 &*8. 

Az 4poftoIi valhfoak V. A-1?. Aiticui* 

b»lftlum*dA> Vét ez ellcn-is á 
Papiíiafsg:!. McitcStcndon-
kent majom ltodra á Chriftus 
helyet egy fa legrnt2ár az ko-
porfobm, es azt fira'mss ének
keltimttyt» őrizvén c?|eí es 
nappal, cs ez képnek alamif-
ru>kodv*rt. A mint tz dolog 
nyilván vsgyon az o cseleke* 

- dctekből , mcüyct balvanyo* 
20 helyeken latunk., 

11, Mert tagat'gya hogy az 
Chrjftus teft §crint *zon culay-
donfagokkal tamador vo'na 
fől,á rm.tncmúkkci halálacloC 
vol t ; hanem az látható tefi> 
bőljathatatlanná.csa^fapaz d> Bel!: de 
taihatoboi Upaztalhatatlan-s" ta,.^M" 
na mondgyak h&gylett. v c a p ö r 

G4 Huo-



Ti.Atties- Hatodik articafuffa hitünk, i 
^ ^ ntk: Vihmne mennyekbe'M*\A % 

tya -mindenható Iftennekjtbjitt, \ 
Mtlly ágazathat az hltQck 1 

igf rooczkoUyák. I 
l. 'Mert Chriftuft tcfte-fe«, 

^ rint moftis ez főidőn lenni i 
T ^ T C Í Í . t»nictyák. s midén frindea i 
y.6s|.i. Miiében jeien lenni hifik, i 

II. Msrt ax Atya Iftennck -. 
jobjáűiőKozberi-jarovaíme* • 
ne?nejégté!uk,hanem(ni(k , 
i\ úUtmkzlo ez tiStre > et n j 
Meny-orésg<kapi<;*nak mfgh I 
ziyitaísra,. á kik küuál Szent j 
Pétert ieg fovebnek tsttyák. 1 

.III . Mert Chi-iftuft ÍZ m^i. -
^ridc A«: fofagböl le verik es az Pipit 
a..£tcaj>.7% ulcecik heJyebf n. f

> 

TII.AIÍI- VaMafunknak V?í. ágazat. 
cahi. ty^í Omjéijiiditélmele+enebtej 

bokákat. Ez áa*ai2actjr* cifen-is 
_'jÉoIntk ax Apoftoü valJafnak. 

1. McjtiiUAJMCjra.k, hogy 
i iChti-



ifi 
ti Chrifim csak crdemboí %, Censíír 
nyerte, hogy ez világnak ítél© Trid: SefsJ* 
bm\thgysn. fi. mn m o f t . ^ ' ' 
ii minden mp zt égből lc£al- d* suíh** 
Jani hisik. g, úMa. 

Kyoiesadik ágazattya e * ; v m .„. 

hadgyák mocskolii <nekúl"'. 
Mert £• ei láthatatlan e*rncg 
feitarozhatatlan Iftent Ga
lamb formában öntik, irják,es 
inndgyák. 

II. Mert hatható tígíi-elfen 
íz embereket idvcifRgek felöl 
kételkedni taoiftya-k, jóllehet 
azért mondatik %z icat irásbi 
el pccfétlcfnck ielk<ock,hogy 
fül bennünk ts Iílcnnek §ere* 
íeticáChriftus érdeméért bi« 
zonyoífa teli. Rom. 8.T. Í>*. 
Hogy pcnig á Papiíhk ez éllé 
cfcJekedgycnek bizonfig a* i 
Tridenti^ Városbeli G/úlc* 
íclí. Ssíi.6.cap.i* % 

G $ " Kiien 



Hf^ny4em^gyld^ti(iiml 
mk egptffeget. E*ág,2a,b/ 
a|thifcfeuk; bogylftennekf, 
főidőn bizonyos G}űlckt2Ctc 
ciLeiUysrofa vagyon, n)ciíF 
-.nem kówkítctet csak cgyri 
*f tfegbez., bizonyos hc!yheí 
Í«m-V4iami mcgh tatarozóul 
dóre/tanem ki terjedet mii 
áen nxníctfrgckrceífciiBáí 
tfcind vi'igb.-.vegczcfigb, &c/ 

£? árciculüít Ibic-kcbpttt 

1. Mcrrragadgyak'sziften. 
• tttl.d-v*Ja>faíot- hivrkhckfc.' 

• fíget CÍ .font GyÖkkezetmfc 
•~'"l'en.n'i, hemcnsliar mcUycet* 
•-gcrtí véíkskbcíi'éidkeí,-m* 

£)Mf»li»n- ftggí! <iÍ20.QkhLó< 'hafonlokar 

•«p.**.de r a p* tud«>m*erát.•JfoVc-ffík, 
|»ft*H«iv.t:fe!^ c* gV-áífkcz-tnck knni 
•íuumciMs. ^msJlj-cl-öiögwkgycfi CI.rr 

-.•• •"- ttóU-



tanuhtlytt BtUurmiitH, V$b.i. efe* 
Tdilit:EcdepA.CAp. T. 7. 

II Mert tagadgyák nem Bellán il-
ftSggcni az Anyaécm-sgyhá-cU}-i^CJ<i,r 

IÁI az Iítennck valazufatui.h, 
Ezt penigtanittyák, hogy az 
Anya§ent egyház tagaiíul c-
gvcb nem kívántatik áhiíoek. . r 
kúiíSv.llás.áclenéH, « £ £ • * . 

Iií. Mert á Papinak Csrdi-fcofrcaik: 
nalival való vegeztfet (mel- conf:o» 
lycthiönckEcdcfi^nak lenni) ^ ^ 
fnqltofagosbnak nagyobnak i-
télik az éent irasban éoüo I-
ftcnnckrm£ÍtofigisnálA fc, cóft is 

Tizedik ArticulUÍ ( Hifíem) Enchind: 
XuwMk»ck/;ocsxn*uyat: E* ága- Com"P-* 
*attyatfem hadgyák helyben á x . Amci* 
Papiftak az ApoftoU valiái'-lus. 
nak.jBcrtazctanitcyak:!. Hog 
ez életben fenki nem Ithetbi* 
lonyosbűneinek bocsanattyt 
fcíoJ>nem-hke!lfíizonyofnak 
lenni;hot ugyan nem h tart©* 

G6 úk 



1,COM. ri& tpBer búne'mtk bocit; 
J é ö i b ? ^ " ^ 8 t hií? B j * m eW/ oftóba ér. 

cap.s.$ca.- Az Unt itátptaig-Hthtiut-
*°r

rr?' V t/* î »W.S !M /rff.f. T». 6.7. Hf& 
' ftiu Cons. 6" »• * IP- *l«W. 8 * IS. | í . 14. 
B.inDoaű- II. B@gf ti élet litan Püf, 
niB:viii.gjltortuml»ia Vagjroa.bűa bs-

sro cap.ié. * "« ^"e"a-MifctSzolgáltató 
?'»Í: f. . Papoknsk hatalom -üefint va.-> 
TÍSÍVÍÍI , 0 - : e r 5 t ^laydooicoak az búa *.«P.ijí;bocsan«ra.ai.-.. 
IS. TÍ2£RCggfcdík Ággllííya 
** eme *f ApoftöJi villáinak: (Hiltm\ 

EfAitículuft hogyhogyei 
SJ, Aróca-.rai qiodon hiégyék á Fspiftsk 
l B S » nem li tom: holof 42 o Fejek 
s, CÖBCÍ

 ,jkz 2* l a n o s .p*P-*-?Ítf ftfseíí fa 
e«&«cft: t*m?«la£ittellyefleggejí lagsd-
%- , ía^íffigJJycreítícifcgsremeg* 

u fogatot* .momtócioztctct 
" ~ /• vallj' 



•afa, a* Gyülcsbéü Pifpokok-
ifü.fUtind* 

Urolfo Agazattyaazhitnek. 
(Bfíem:) ^crik életet. Meliy 
Artkuiüít nem láttatik hinni 
á Romai gylltkefcti mcrc4« 
ő Feje a meg nemzet 2^ lanoi 
Pap* ezt mm hktc.b, így ércei, 
&z 7 Kelemen Papa-i* az ofők cJS" ' * 
élce felől. A Papa penig nems«&. 11. 
vétkezhetik-a Papifta vallás 
ierint-sMetly ha igaz ninezp-
tok qltt i Mcrc ezt a nem vct-c»BellatíI** 
kezhecő Papa tanította. *'áe Conci 

II. Msrtne* hifii hogr azc^lzf 
ember idveíftge felől ez Jet
ben bizonyos lehetne. *, 

- III- McrraztvéÜ hogjr ÍZ 4.Cenfut* 
orok életre el válaGtatot esi - C o l^n j .C 8 ! 

ber-is végkeppea ki eshetik I -SSbriaS. 
ften kedvéből. *. 

Mcgh mutatván ez ideigaz*' c,oft'!* 
Hit ágazatival való ellenkezett ^ l " 
feket, cs azokról vaipkéteike-

G7 deleket, 



„ Tft' 
dcfckct,rovitr gntk olí3ért,tr 
Erófleghben lévő elío réének 
mafodik Darabját rckeéfec bcr 
tzgalTagra vczctó Kalauznak 
jdcn-valo tanitafa. s 5>zin. 

^t-iM. ^n °n? fittül É a k a t c «'»« ki az 
*ai,i4?» hit dolgáról kételkedik, mint 
p$, az igaz tudomant tagadódért 

az igaz hitű ember könnyeb
ben kétdkedht^k á maga elc-

. . vcnfcgeról, hogy fem az hit 
^ f

de iBlCa dolgairól: Ti Papiíhk kétcl-
' iccdtcká hit dolgairól, t-még 

penig könnyebben hogy nem. 
á magatok elevcnfcgcrol. T e 
kát Bintcn ollyan hictűl feakad-
t ik vattok , mint az igazfudo-
roant tagadok- Es így igaz hi
tű emberek nem vattok- Ent 
tanitdib4%*dni nem tudó K*l*ut{ 

AZ Urcul tanult mindemna* 
pi konyőrgcíTd-i* ellenkez
nek. 

Következnek ioimar az E-



* röfögnek hsr tudik darjbjj i 
'. De mínckcíortc által men

nénk arra} Liftuk «neg egy So-
val , azürtulranuífimadfagh 
ellen volo fogyarkozaíokat, 
Fé o hogy czarancis raytok 
nccf-ék az Kalauznakimc2o-
ftorozuft.d, Szintén u»?j meg<.LiH,?f% 
ciaiartsfik á ki ?z biionvoít H.t.i'S* 
Jcéccll'TCsbuanítJsnnátartfá, 
ipúncákiazigtzitbtnifnsks- • 
lictya; Xéirfnrk-Uí/apeni^ 
82 ember az: á miben kételke
dik. E2ccselcfcc*>iká Papiíiuk 
az irudkozas felől, 

l. Mert kérc'lkcdnekhíol'jr 
k'rdvrsé maákniAÍok íften-
nsS bog -.2tmegh-*lj^fta.C*»-ye:,n«r 
f$$i: Coli/i-tif-1*. 8i>. £ / 0 7 Trid Sef«; 
, II. Mertncri? csikaz Afy»«",ca? K 

Jffak ima Jkozmk.a Cmnitjs u« ti::"0,iö*! 
mcaís Scnnt,?H<rí». 6. $. ha^c^n venet-.Sc 
sz 2sicgbo.i.oguft Szen teknek*^ Sal1* 
esá'e. A.i'§)Mokti«k-i?)(n>ó,1 Je 'Kcw 
g j á k €2 i taadkoZj i l . 141: iJU;£,ióo^--



x6o I 
IH. Mert nem eűgfegefo^ 1 

velikcllenfegekéftvalöimtd. i 
kozafokát. Thtm&s ^íquiriás.t, \ 
s*. q. t%. art. p.MclíyfillenChu. | 
ftus Urunk, csa2Apoftolok, j 
mind kovai f-miod peldajok* J 
!ultanknak,I*c.2s-*>.34.M*f. \ 
% v. 42. ̂ í 5 7.;y. 60, i.Tityui.y,x, j 

IV. Hogy fok kozzúl eg. 
*~ gyet hozzak b § , mert megh 

csonksttyakíZ Urtul Unult i* 
* wadfagot, cl hagyván imezbe 
Í rckcitő fééét: Mert tijed n 

orfcag, á hatalom,cs az dicióf. 
feg, Mdtik 6,v, xj. 

H A R M A D I K 
R É S Z E . 

AZEJtÖSSEGNEKIII. 
D A R A B 1 A R O L . 

~ AzPapiíhkiíak Iften tör
vényével való elknkezefek-
rol. Otke-



lét 
gT koíonfegafelei hogy! 

Papiítak á2 Iftcn parao- • 
t lolatit ke vef&e b&caűiiik ,fo- ' " 

H i t ellenkeznek pénig'véltk* 
I. Mert a2t íaniecyak hogy 

csak kűlío engcrfeiméfiéget-
Jkiváíi, meilyet tokeletclfea 
-végben-ii vihet ha *k*rjav.*2 
_tiyjonn»n£álettttot ember* áiSicosc! '" 

II. Mese att tanietyak» hogy Túá • sef» 
•.üem tokeüetes, miv.el • bogjr *»*•.?• **•• 
nem tilt megh 'minden báno
két § «s na.gy czegeres vétkek' 

~ vannakazHmeilyckr&!ha!?at»b,. 
' -Ül. Meirt.«c mofi.dgyVkj'^at

E'f 
1 "Nem mind bűn az,á m-it S2 £or- o»,'iib* $, 
- veoytilt* vado! t cskárhozMté 

IV. Meitazt vélik hogy eze.iakwv 
ellen a Papa íafarkodhatik.e **Kk:,V 

V.'Mertsz.£vaftgt-iior»ota iBpia r»« 
törvénnyel egyben Zúrják-Za-pa v»á« 
várják. C?»f: G/e* j>*£ !9T- •. *'»«? : 

JUííuk rendel az p***ac1^'.fti>*a«W 



YŐ2 \ 
latokat -if. í. tn v*gyoka-rje y: -{i 
t*d iftened) Zirc. Kele^me\tn t. • \ 
Btteidegé .ftenid, Ez ellő páran- ] 
csolaííal dknksznek. 1. Me.-t \\ 
csak nyelvel es Sayjal vailyáfc ' 
hogy egy Itteni tizednek, c$«. • 
kke<ktekkdpenigíbkidegen * 
lítcnekcc tártnak. 

Innen yigyon hogyOrPa- *' 
goknak, Tartományoknak , 
Varafoknak* &c- Okálraaza- ' 
fokra pogány modra Mas 2fte. j 
nckctrendeluk. Migyar Or-
isígnak Szói"Mariát,, litván, < 
Ldjos.cs Lsélo kiralt. Német 
Öráágnik, Györgyöt. GaU 

'lian'4'k,Mihftlc-éf picn«ft. Iá-
cofoót. Lengyel Orlágnak, 
Sz'sniiHot* 

Rom® oltalmizoinak hiSik 
$mt l'aleífsent Pcter Apottq-, 
lókat. Vdchczlnrk Sz.'Mar* 
loc, :Coloauíiak)ázNíp-kclc. 
• . tiha-

http://Ldjos.cs


ti három királyokat »'jBecsncfc •: 
Si, 1ft va.nt: éu'danák Stűi. MA* '. 
xiaíi Váradnak »;L*§Io kiralt. 
Ber?g£a§nak, minden fente*--
ket Koztnavaies De"»»jenncl. 
Szoiőfnek Kofofirp<o; 5*. I | -

•noft> Margkh AééonnyaK •>. 
Hafbniatoiképpé.az egyet? r •*, 

ncwzctfcgek'n;kiV«rafokhik> 
csfaluknsk-iskúldmbkűlomb '.'-.. *.. 
oltalmazó Göndviíelok atlat- ' '..--. 
táttak es 0ia4s á hol helye 'vs« 
gyonáPapiitafagaakttitattát" 
nak. 

1L Mert. inkább figinek(-es • 
czerifőHyeb~i$ tizedik) az 6 
magoktuüneJtoíigra emelte-
tccPápatul,"hogyf€<TiTa«'lftcn« 
túl • mivel h,o'gy ó'iulök'na« 
gyobbat vétkezik aziá ktazPa* Í,őráiY- '-
pa törvényéi alral'hagja»'hogy Corif.-i.jv-
femmint á kr ez parttnesotátot JÜ"!-",c# 
meg fcgi Mert a Papa .tűrve- vwdaú j«í 
nyecalcil hago, az Sz. Leiket' 
káromlyariieg d. _ < Az 

Jímdlyb'öliily di/Ug /» V? 



. t64 
vtlfidtjlent Lelket meg Ureú 

lya, *%minden hmh\ffat ^ 1 *> 
ie £«*f < selekedi k ; Mwr mffj y& 
hocsatbatatlan bum téRn, 
7tíatib.i2.V.}i.n. Jtovr.j. 
V.38 lwf . i 2 . - r . jé. j /,t ^ l 

>. ió . 
D í vaUki 4 Tdfá tcrv/nyét *kt\ 

ídgji.megb kÁrmh* ^ i £ j p 

lelket* ^ímárgwA JIQJH 

Decrettmo^fíerfítt, ~ 
, Teheti?*?* íáryen^étthafbé. 

ge minié bunhk föiit i/ahfönt 
csele({edil{. Es így tg^hog 

•iTlioffiít mgyebbat ve'ikeyk, CTf. 
üquíaai z. III. Mert az 6 migok ciclc 
**t:^iSí>ir«dcfÍDek,RendcknrkKcgu-. 
BdiarminJá* Je t eknek , es ruhajokmk 
inKoftrie. culaydoíiictygk az ig»z lft<n-
Íc1m"ibtn c k ú t ú i ' m ^ w f t g t t , tiittíc. 

ík . e , 
Sl. TaiMic: K# csitt Jiy m*gadnakf*rag<>t kt> 

pet> fentmi: (rr. 
Ez roafodik pírincsolittii 

«IIcckeziuk á Fapiftak. i.Mcit 

http://lwf.i2.-r


I. Meri ez Psrancfolstot 
Ceremóniái, torvennek íar-
íyak, mtlly csík á Sidokat kö
telezte. *, 

lí. Mere nem csak czinti- f: A«ír<» 
I/ák,hanem tartok , ti§tehk, j Ja^K" 
es dolgainak á képeknek,boy- io. Éxo4," 
eejeiekkei, .innepiillcfekk~el-;r*f<5$v 
gyertya gy>jjt*fokkal, fogadat" " 
tételekkel, templom czimft-
íokkai, bucíüj?ir*fokkaI,*sc-
gyeb esejekédctckkel , c c , f-
m^g penig líleni dí?te!ettei s 
mert CM fiám % eB Thttlogwum 
jentwi*» Eocfem tuhn & hőmre 
ccdiimtflmm qm^aUtm id%Citj*s 
iflimét:'*, f̂ *01 *̂ 

Ili., Mert a?penc harQöifagufc 9 ,6 a^ 
egy őrokke áldandó íftent az í . 
kit fo ha jrefflfni.htUodo.em
ber nem látót, l4cbato-f*in§gh 
i§onyu formában írják, *.? A-
tyát egy Királyi éékben, kon* 
tőiben * Koronával n*gy meg 

őéölt 



11!. Tana 
ciolit-

léé • 
otuk hiyjal.es é&killal: E«i? 
rrckólebcnkják azFiattnczM 
telén, kercimjl cl nyúlván fe» 
bescs holt ember képében E»í 
ickkozoiaz ient Lelket GaV 
Jamb képeben. Es igy azlfteafcl 
nudar formában írják, mint̂  
régen az Pogányok, %».i.>J 
3?. Colofvárt hallom, hogy 
volt, három kéftarto hűvelj* 
formában le irva. Ma-is f0fcá 
helyen neveztetik egy teftbőt 
liárom'kijőtfőnekIc irt for* 
majában. ._•_. . 

^í\te Urdditdk Jjftnednek ne* 
. ytt hijáhán ne vegyeet. 

Ez Far ancsolat cllcn»ii \6t* 
kéznek áPapiftak. 

4Í Mert eskuvefekben nem 
tzlften nevérchanem azécn* 
tekre. IrorcTftvan, &c, Ki, 
ratyra,es az kercétre esküinek, 
esigy ezeknek Ifttni hatalmat 
tulajdonúnak, hogy ha eskü. 

http://hiyjal.es


tfyétikit megh nzm tirtyak, a» 
jJ2okbúnc«fsékmegfii" 
•J iL Mertazetanittyak hogy 
i|*z Romai vallafan l^vo «m« 
1,'bcr* nem vétkezik, ha az kc-
J^efityénekfiefc ( kiket uk £rct-
l|Dtkcknck:hinak ) megh tskdf-
Jiilí, ét megh nem Ortya. Er
iről buo.nyfagnak okáért így ir 
fí 2/a#«» Gardinal az akkori Lcn« 
{"gyd királynakJ\Q»odlicet9lrli-h,Eftft:ígr 
lígtttm fit Velomaörémibm rfffcf/?*0*'^*'*?* 
•pdefetiftirum Catbolices & JUmi» 
Isos s Ntf/Sfá ídmen rathne ttmtur 
l*d prtfÍ4ndnm qmd pmniferat* 
{üiíltfd Kog nyilván mondgya Í 
' Nem tartozik fogadót hitis 
megh tartani. Cnnradtu Brun^-s 

* *zt meg erosíjci midőn sffí*/-i, pcH*-

> tűm dherfk reUghnis bmimhtié l u ' s^|f^° 
\if}\tdssf]eirr'itds\ QuUcton bu}uf-tA pa£ta cf: 
| wflflfí ktreth'u Caíhotico nuü,i VAX^^SM^--. 

'sit» MÍ Üli i$endt M cmtűi i 4jÍf 
m& - S 

| ffépejsét 



'' fton'ptfstítf.iAéfiit'.tdJiísmftslm 
• tindám C#" dhommandiim pAím 

, " •tfierf*i'oditio»fíHh4!*tticü&slí}í 
'maikig inkám s ttt qm as sfjendi. 

: ttntfracl^pat ü-cmdemnernnr, ű \ 

'%$&mm ésfi^eHmqMíbtanuíáttmüntxFt', 
fefflkit et« ptfcPihomni ChriJ}kms ö* ̂ ? 4 f 
*sa «ctt«>ar jg^g. quidim éíktrr pojfmui $! 

qmsíegis Chilis Bumm lmt>nü< 

[imnts mc uüam in B^mmt Stlt 
cmyenhitdi.thwandiqjéifiijutm^ 
permhtHmaámqmkqu&mlmYb 
íinquuni,; fa qm etUtn ipfo elrntn. 
tüfidtmjuna: Ű W Í | q u 3 mm 

- " \ ' divÍH*& humane jura iximi'hi 
vsimf. 'Mind ezeknél vilsgcg. 

V tinin fe»ir ez döSogroi, 5?HM« ne. 
jac«»fi»É-vu P«cen.cij Pofpok.-k, Midőn 
fiicopBsifiigy tahittya az fejedelmeket. 
'Cáthoüc s |s[ö//ö 9 K ^ mHomsdúfides h*mu 
Inftu: cap. . , ' j n . r-
46. Ham: asfer**tia* tjt•» efwm ft)mmm\% 

\ • ', - necef 



pgcefse fft 'mccjpbither herdre, Ö» 
(u m di* nm tacere, quam din páck 
siomtn vbtenditur. Addit, oíd^cs* 
fiA*M or ódium h4tethoYumb<iCf>er* 
génére, qmdfi'Jei illit data feyy*tn* 
dtmnlh, non obBdnteJMatnent** 

SemnűTcmmi femrri mö« 
donncmkeí*zEretnekeknejc 
( érf minket Evangcliorm kö
vető kercityéneket) adót hi« 
tet meg tartani ,| ha fiinten es-

. Icűveífeí erosBctetet-is az. Gya-
' Rorta ^eientetet ei'dológ e? e> 
r Sof-is, mindazaltaí^unteteh c* 
í' |ó kei hozni* c» roind addig 
í' ítm kel erről halgatni, migle® 
j .szollyatibékefegnek csakfie-
^ ve-iafonáll, mert a?Éretne-
it kek búntetefere e$ gyulőlíe-
'i gekretartozó tfologez: Hogf 
j á hittel fogadót esküvésfc tar" 
{ fiafsékmeghnekLtk. 
I Idejárul egy Papiíhhiftori-
í eufnak GnkUrdinufnák bízón* 
'{ . U-- • , ' fcgs. 



ísgtétele, ki ez dologrólio» 
)fReferen- SoUot . )(• Vropriuirf cenfmf^ . 

i í í r í r <f ^ N o n G u r a I e Promifta! 
futc belli bb #"<?* J^f*í«w » *í Eccty*, »»//r 
f.cap. ii>. QhBanteccntra&u$Yérni[si(>his,ám 
gag, óőa. . / /^ÍC benefiao, pofsit reir^clayty^.. 

cwirAtas oóligatiofífsc/iffrtheni. 
re,quAi peregerint VraUti foltmni. 
ter. Erre láttatik nczniGratit. 

íiqA c l ^ f * i s < : ) áal^ü'crtelmwb tf. 
Siai/quid. 'naísbol k fogadaft meg gegni 

tanittya. JEzcáilaítya KaUoil, 
l.Kaiauun igy irvan: mikor á magunk i« 
Af/ftEíÍft: 8*^*8a kivannyMabtb ollyit 
M* ****'mondani, mellyen egyebek 

inaft-érthetnek, hogy fem á 
mit címünkben megh határo
zat $rtel«m£ermt akarunk je-
Jcatenii az az ; Szabad fclcbt-
ratank*t, magunk javáért t$-
Wveíúnkelismegh czalnunkr 
Koz Regül aj ok cr: Kon ejje l{$r 
gumOrMag'JirAtuHm tfedmerca-1 

wumJÍ4Ye~jur4meMis* 
ftUcrti' 



i .T7 r " 
: ni'- Mert nyilván tw\ttyx%-
jjogy tnaurvaCAÚbus kulombku-- , 

^lorob teje dolgokat magában 
•foglaltakkal iabad csavar
góm azhicczesben, maftmeg 

i czalnimagi uientíegcért, es 
^abaduufaért™* w, ftandis:; • 

IV, Mert az lobbagyokat s f"'J°b«:;.-
. golgakat, es minden, fejedé- Sactrdoti, 
Jcmfeg alá vettettetet embe-j.j. cag,ff> 
rcket az magok eskuvefek el
len porjnesoilyak hogy fólder 

í Urokrt, &c. tamadgyanak, h® 
t Papának roindenb&az Urok £ 
nem kc2dnek cngeddaicíck 
lenni,•. fi biteket meg oldoz
tak, így c(cl*Jcedck Zachari* 
nPapa Pius kerefercáFran- .. 

I cuíbkkal ADD.- 12 $ 2, így telik ^*: ™* 
! be raytok: lum, pertura, /frrr- vita zaciu<-

Hm pr»de*tndi4 p, nae.'ride 
V. Mert maymosködo or-fr

ell:5^= 
dog űzéfekbtn az Ittennck Ly/ iuroill 

Csudálatos nevezftic, értelem-rag,ys7v 
" fíikcl emlegetik. VI, Meri. 



V 

';_yr. MertazérzekcníegneJ 
liűí való áiiatolut.ugy.minj n 
tUrangokaf, C«efrká,ei0|. 
tarokat korodéi v<n(Wft ok. 
czeket-if megh feereéttlkf! 
**?§ nagyob (olenhiufpi hoj>f' 
nem az Ifteri kepére teremte, 

9 tsurtná: tct embert, mert tzt egy Bábi 
.£&D£..ié ™#h ««»jfedhttii:deiz; 
cack: »P . csak imten Púpok kercfiteL 
»*,NHm.o. heci) ar iént haromfag lftcn. 

nek nevéc ók-nekűl emleget. I 
tib.a I t ik» , 

raa-ix. fitaa- ^ mle\e^lbDíyd^mUt 
udpot> arc. 

Ez Parancsolatot fem had. 
gyak mocskolaclan. 

I. Mcrte2 Űrnapját nem u 
Iften^ ci§teJetire icnteiik.ci 
nem á végre űilik , hogy egy. 
ben gyűlvén az Apoftoli ren4 
i»rrái écrint, az Iften igéje vi« 
ísrgos értelemmel praídicaltat. 
üák, annak tanuUfrbol Iftei*. 

" ' . h a 



T7? _ 
fi?* való raegh tereire, páni-
icncia tartaffa aJkalmatolÍ4g -
•vctet£etnék;es az Chriftuftul 
Jcrcztctctie nt Sacramentum-
irial tz Ur vacsorájával lftcne« 

f fen hiteknek eroíiítctefcre.ei 
! az után az fcűko kódokkd 6e« 
j Vciettfől kegyefen cselekedné* 
\n*k,(merttz végrercnd«Jtc«si ^ 

tet volt ez 6. nap, így » Ctok^*"^ '* 
cz>claz fcent Apoftolokci az 

.' Apoftoiok után levo %tnt Oo-
, tforok. lob. 20. *.t.t9.^íff. 2.V. 
1 K.CsT 2o. v. r. f.Csr. 16. > 2 R^m. 

io. v,í4 17- Hancn az P^paruí 
talalc cs magokcui gondolt 

, dolgoknak végben vivefere, á 
Miícnrk fugafara cggyikfem-
piuncul íT>ífikhozvalojirafra5o.?^n:T** 
az holt íjcpftk innád a fara , esiecuss R Í 
liy.-korcaQid&iiú abrsáz4tban.c"din*lis 

o.to^ve, <>> bizonyos mcglot »cera.|;b . 
avagy csak kóitot dolgoknak cao.ij. 
játziíaraj Ezeket az icm-laeo-

fis mag 



-' * 7 4 li 
.:«Rts"'blzoayittyt. E-toTíi!ieit|l 

.JJS irc^vá-is. erőmmel h*j,í 
gatei a Pr^dicaciot, es gyakor.' 
taolvaffíi aí i tntíraft , Eret--
15tk éwtbuncfe jegye, á raelly,. 
•ben magát rcintaz mtjom J í 

<-'4iova)gyonyorkottcti,runeii|f 
"&frc§tycn ember jegye cí,ho§ j 
Mifcthalgaífon. | 

11. Meri C2 URnapján kivál í 
foíc§*muinncpeJicrc>iaalrak, I 
wőffjckrűi taUkatotÉcntck-j 
fick, ogy-mint Sfaniélonak, 1 
Györgynek, Gergelynek,Do
rottyának, Rocuí'n a k. &c.Ei 
ezeket állik azotűiók C*no-
mzakacottécmelycknckti^te' 

f> tib. d« Jetekre, A «>Ínt Beihrrainuj 
CuicsanftGirdinal ii:af*bol nyilván v*-i 
zt2.it. g j Ó/Í Wo«or Hl»rudie> Km apttdeor 

imwfdtJte-ZF term'jnatiré öertint-
ét AÍ{*ncfo$, qui ejt hkmvr,t%'«-

http://zt2.it


T'7> 
nii. E?f erofxkisz 2? Gergdf 
papa BuHaJ3,mel!yct $.z uy C»-
Jandariomrol bocsstotki, An
no Í 5" 8 2. á hol cz-ő innepe-
•ket üíleni ésman p&ranczal-* 
lys, meiíycíIsfs.Lydkis lanof-

Tifitellyed ^Atyádat, .-eStAnyd-V. ?araa« 
^4 Í . Ez Parancsolat £líenmin-csoí 'á6 ' 
dineknek clotcc vé-mck. 

í. mert á Romai Cicricatás 
12• MaglftratuíUl (ki o neki 
Attya. helyei volna.) G<?». 4?. 
v. 8. 2. J ^ ' í - '*••'*• & fegyvert, 
futaimat cs m^i'tcfagoc mcí-
tyet literi adót vak neki. !{om* 
íj. Vj, 1. £>rf». 1. u ?7. 77r j . T. f-
í 7Jff. 2. TÍ". 13. &Í/?. 6 v..$ elver* 
te ej a.zc magának tul*ydoni-
totca. Innét vagyon hogyirn-
«vár mind ákéc fegyverrel bi< 
ro éemeylnck t a n p az fapa 
tnagat , cs minden rendeken 
urajkodoaak, ámintbizonfag • 

H4 erre 



175 . 
4rre:tz.8 Bonifaritis PapanA 
iava. Dífinimm, Dicinwj % fri. 

. ntmciamus% Statuhnus^mm é*W4l 
»rf crettur* eredére fe \><b efíefon. 
ttfici I^mam, eft de mefsitite /* 

IL Mert hatalmat engcá, 
nek, */fejedelmek, urak aUt 

•.Tide fu-valóknak cJicnek-valo fcJ.tt. 
J^Bütat i-madara *, Amicu a* 7 Pap, 

csclckedck 32,4 Hcnrieusfcjí. 
delemmel . 

III. Mert a* Atyikf-Anyák. 
Uak hatajmok aioi fel öabadit. 
ty*k >z fíikat,leányokat, cs a. 

-f ak akarartya cilcn.Kalaítrom. 
ban menó Babaciíagoc enged. 

fc.Tl.om: *ckncki. b, McJíy doiog, ny«. 
^nuíjc-vaofaggal ellenkezik c*pa. 
il^.attsj.ranc^oíatfatmertolly doleot 

?t«i:b? , e l r t 'd n ,^ f i a k n a k m c i rv« 
uaeh cap í e m ,*t*"n ncm parancsol,fem 
jtf. né feúkfrgcs es 22 Síúick ll«€-

kuv t í mígnem alhat. 
IVMat 

http://fc.Tl.om


IV M Í « nem ifmeiik cl 
ncíi-ií tngcdik ítm jô tJ«go« 
kon ítm tgytb itsarh^jokoii 
#2 Fcjíá-iostknck fcirodaI*c Betti* Us 
mok*t-.£» Ben* Clertcorum Um l\de cle"~ 
Ealrfaflsca quam SeatUrU Jtbé* *' \ " 
VA [unt, <*C mentő effe dtbent% i fr/V 

~ husii; Vrimipum ftCkluysum* yI. iittRo. 
N e oly.- «soia«o-

Vetnek ctcIJenazPapiftak.. -
fok rendbeli gyilkoííágnak ne* 
IDCVCI*. *""' > . 

I.Wertaz'Pjpavégczefevef 
tllcnkozo embereket, nágyoe 
ct kacsint megh ölhetio naiok 
bűntthn .akarki-is s Conciánm 
C9ttflamhnfe$e[s.\i.7irUrtinuj Be-
€cmtu lib\ defide haretit is fervaa* 
d«. Frdnc. Syare%lih. c*jut titu« 
hmfeát. Defetifíe fidei Catbolit* 
üdverfué ^Angikét, {edi* erroreSa 
bot á meg oio gyilkolnak jnta-
lomshacgyeb nem, Canoni« 
££tio,S£cntek koiié £amialta« 



YT8 
ías,b'űn bocsánat avigy C J t ] c . 
ktdttintk dicsimi adattaúfc 

*, Gregon- 4-, így csekkcdck á gyilkos &a. 
iw'ij'Di- rattal, az?Sixru$Pap*Rom!l. 

ívh L'yd. ven, Fr*nconianak^. H^nti-
fag i,-$. cu« nevű kiraliytnak meg őlc-

»mBag"ai9 tolJulctefcvelfs ludic csele- f 
«$$ PUtinakcdctivél egyben h'afoniitraa 
í n " ali«^yi^oíTjigat. Anno Chrifti 
ivIrajV"* 5"8 9-2t Sf ptembris illyenju. 

talmac von Garnctus lcfuita-
i* taríaival Anglia öriagh Sta-
tuíintk, esá-kiralynakcláfot 
Puska-por altsl, bohe'rf*gra' 
vagyodo #andckaé'rt,mertgo. 
ive>í"*agok kijelenvén, az cl á« 
íoc Puskapor fői találtatva!* 
irmnkajoknak érdemiétjut»l»-
mátvővek' Londintimbanj* 
Máji. Anno 1605*. EsczCtr 
nonizalrtttk, ma Martyrn*k> 
Samuk, csaz kíuiukiui tié-

ccltt-



fe?ik, £egjtícgrc hivHUt'á: A>- . 
sviint *2tfolikt Áf.olögbjok 
biíonyittya, 

jl,,Merta2Evsngs!íoroitUf 
domanntk v«tfafaért fckeztr víje Cf~\. 
e^bercktt é k e k i g , m C l l y . f c ^ c r ; 

re bizonfagBclgíüíu,.Angliai 
Gallha, őcir, 

II[. Mert a* noíele»fcgfe , 
wkúc Kegulásieméiyck, kéce* 
lenfegbol íJármazot tettetés- • 
guzefsegek'nek oltaírnazafaéj* 
forcclroeskcdcfckben fogin- ' 
íatot, fok ezer gyermekeket 
rckkentnek el.< Amintez tá; 
aagy G<rg*ly Papa halaéafa 
bizanyittya; ki hal helyet, egy< 
icr 6000 gyermek fejeket vo», 
nat» ki ha lóján c, 5»***J-

IV. Mert az gyilkoJíagra ma- EPiftoiafuf: 
gat el 'kéiitet embetfitk g.o - ptoiixa. SÍ- « 
noíftgat, ha nekick nnegh val- |c^^"ift? 

lya.is, ugy-titkoHyak hogyha^g* 
aWböl u.egéé kcrcitytQfcg-* 4, 

H6 ock-



ir Jö
tteit vtíedclmct tudnak k$. 
vc(kfzni-if , ki nem jdcnrikti 

f*aaterin rendelt goncffsgsban eio bo. 
,# Pd"? TÖ «atty«Ic» f.Meily doiogmivcl 
fek'if "^ ̂ W keífcgcln - k tecéik « 5 i, 

rdokat nem olvafo embernél, 
ím iátokat jegyiem mtg: így 
tol iazcrtSoto: Utet5*i-n^t 
yiífeat perfonjm imucrutifiimám 
tHiniute 0* attttritaie maximál, 
fafupluiittn eapitü v*pi pij^certif: 

< sirnué per fentit cofifefsionem, ilUnt 
tjfein/nKentem, ffft% eum factt-
me dtteói* cnnféfmw. ll>cr*rtt 

g,Ht«rica» ntutiquam Mi fai efl. Mai megh 
Henriqitei e k k é p p e n § o l l 5 , 0 6 Htttlam c«U> 

•a Síuum. rémeot.ff(rdre*eljriphff*nliq*4m 

siaiib 3«{. •*•« # ' tónus orbis Salus.. Kff 
46. pYo-vtttitiio kllotMef+etiamgrrtif. 

shm lnmremi$ , dnt tjutet ejjfet t o 
tius orbis confragratiö,V»Í 
ff'r v/-r/7orelÍgÍüIlÍS> &• ommnm< 
Sdc>4ment«tum in tentalA cfemtli* 
iiti qnaíff btmiutí fduUm tjjs 

«> fi* 



tSt 
étffjtterftur, E^a^gyi!fcoí^agri 
való 9Íka!m«coir4ga»k ayto* 
pyitafj. 

Itt « tfapiíhk ieiki pam-CS0Í4t» 
líjfagokrol, baivany iítiada-. 
fokról, németien ío, f * m a ^ 4 * 
Kcgutáif rcndckftck rioxclen- ioh;de u* 
fcgekbol 6áfmt2orforcclwtf"c»i"*! Egi«. 
Iccdcfíkroi. &; Sem *i bordi> 
íyoknak tsrttfaroi: lt Azt fcm V *!ari*«* 
hozom be, a mit Ra^ifius Pta< ICÍ lib d / 
tiniből a« t2 avagy miat ne- specUcmii 
vrixílftkíitk'-ttitiit I | lifio'i *'«u»: • . ' 
Pápáról emlievhogy pararna-

.fagbao-találtatván-• ugyan a-
2on paráinatuk ágyán <ncgo-f;)Tiltini 
lettetet: A* 8 lanos Papának- ittyita loh, 
i* ( ) kurvtfigatcl halgatom, vili. 
AÍ 6 Al«xákrnev« lapátol* 
Bilcuibol, tftfe'm cmltténi 
hogy á mag* leányával Lucre- t« , 
tiaval ocsmankodot. Mert ha Kais,I,í 1*». 
C2t a* *ngc<n igaigato- Kalaw* "tl7

7
0 *' 

H7 ír*cg 



r82 J 
megbíUana, Papokgaiteyfat 
mondana turkálni ihanemlc. 
gye dég ez p^nncsolat dlca,. 
imez Következendő- bitón 
k5zónf£gesRegi»lajokit,mtg 
jegyzeni. De mrigien az leien 
jegyezd meg kit ta«íanakiií>j, 
piftak parázna SemélynekMit 

fcGiofs: akinek'többel volt dolga ha* 
nift 4?cíion három ezernél. Meretrm 
l>irci|iina. efiqMát ddmi[(P plféfqMdmi$mMé. 

yirorum *} 

>(Gf«ia«ní * R e8f* ' Qtjinoithabct 

n ^UÍ " binam licec habere.)( A2 ki 
ncknincz felefege, fcabauaz, 
helyet ágyafttaruni. Maydif. 
met így Éoli Ketcityen em-

2Í.ÍS*b e r n c k iabad, w f*fc«* 
ídpiina. tarcani avagy felcfeg, helyetá-
B« Urm.iib gaft. Alab egyke vcíTe: <A\mely *• á*Men<gembernekKfelefege hdUUután.paU 
€*?d™.'t™S.'íúját*l.iy?rmek k/ien, jtp.U. 

II. Ri-



It. RtguU legyen ScHarmi1- ~ 
üüsRoífisi Gardioaínak ime# 

; mondaía: ínLihelkelu-vof^Atni 

I fat felefeoe ne legyen, b»gy nem-
mint jigrf* ?"' Mert (á mint lib. 

: 2.u)*^deConeiLed[).$.§:l\vde'". 
íirtio, Etfeq. Ázágyas nem fe-
lefege, csígy nem vétkezik *z< 
»6tJony ha óllycmbcrhcz me
gyén aki ágfift tart. 

nyira yéihtfk^ h*($Á%,doyaJ}tArt- lefuita in 
# , mim hd fgAtJelefeget. Tckc-ETich* cs?»' 
gy^sofvsfo gondold megh e» 'I7' 
zekboi mi következik. 

Nsiopy, v.nr.ji.-
E-2; Páran etoUt elícn á Papi-tMcwiw* • 

íta papok csegyeb Htitit% 
íCínbcrck vetnek^ I. Mert az 
Ecclcfia jóyedelmécbe vciik, 
cs mcgncmiolgílnakerctcc „' ^ 
hívei-cfll'ltoicvenidcjcket- , 

il. Midón ciakrd mefter-



feggel az nap-nyugati birodaf. 
oiat el ctalák ai^jcdtlmck^i ijí 

III. Midőn az Evangeliotriliií 
vallaft kővető embereket, a 
cgyeb vegezeíen kivűi-jaro-
kat-is, *vagy megh őJet avjgjr 
§ám-kivece!re űzet.ei azokn»í 
marhajakit, joiagokit, u$ 
porázokon-futo feeméiyekntk 
oit, A mint ezt az Papák felől, 
itvan haítak azhtfíoricufok. 

IX ?má« Kef$9ly,*\tc felcbxrdtodellen. 
ssuits. Vetnek ez ellen, I. Midőn; 

azt tanittyak, hogy áfaragot 
képek.vcrrcl vcnteítek,firukt~ 
nevetteki egy helybal masSan 
snenrek, Üoitanak, cs meg for« 
gtttakmagokat, Tiitcffegnck 

, . c»Sanakoz&fn:»1c okáért. Az 
í i r e n n ! ^ i n í *»ol bofegefcn.olvaf. 
g,oj inop- hatt abban ákönyvben me!y« 
fidoiH«ec- nek(ituluffa ez: Specuíumexem-
S ^ í i p í : fbnm mnib* CfoWcotu (MtU 
í*m. ter tH^icundum s utexemptü dh 

{cárit díjcifünam. U. Mi-



IL Midőn az ő találmánya- ; . 4 . 
ícir igazaknak es régieknek vid*lnfr,t' 
moodgyak es ugy hitetik an» 7" 9' 
nak kovetefere ÍZ koiTeget: 

Ke kivárni 4%t'é felebarátodnak* x parsa-
Vétkeznek ez ellen» 1. Ez c«oi«, 

parancsolatnak két felé-való 
iakaztafavai. Melly dolog el
len tanknak , hfepbwanűq:/;&.' 
%.c.a-p.6,%.Qrigenes in exod: Horn i 
8. vdtbamftM in Synopfr: Húqaxo 
1^-ntu in verfibwfdecaiogúCbrtfó'Ja • 
lúatih, hom<4\. *A.mbrtflut in £-
fbes. cap. 6. Vroecpiw y.fypertu* 
in cap. *o. .Hxad. Valid: Firg :lib $. 
de luvent.c'tp. g. 

II. Midőn az kúlfaLUcatko-
daft magokévátőttek; esna-
ponkencigyekeznckfővebtil 
rckcí bírni. -IIí. Midőn á meg
holt iemelynek tiétiért fokán 
fupplic*Ji>aJcte» n*gy futhaian-
ti egy- más elot fel valtysk. 

IV. Alidon á tiéc&rt fókákat yuc e s f . j . 
á2 



- ?8é .. j 
i-z eííok kozzui, méreggtj $|, 
;t.ck mcgh. A mint ez dologéi i 
jdea!abpcldaj{4t ulag. §Zil I 
Jftcn parancsolataival v»l0 I 
^ilenkezcfckról. - , 
.«•$.$•» «o$5«* «•?§•» 4 § 5 * * < ; $ * * Í $ ^ < 

. N E G Y E D I K . 
R É S Z E . 

A.z E R Ő S S É G N E K 
/ N E G Y E D I K D A-

K.ABI A R . O L . . 
ÁzPapiitakvaJlakkt'iIómbfc , 

az Apoíloli es réghi Anya-
fent-egyháznak tudo-~ 

manyacul. 
XaiaBxJi^.^ZKsUuz vezérltfe icrintj 
s.eap?.p. Három doíogh kivant»ttk 
íSjScjpi, hOZZ3 hogy valamely Gyű le. 

htm Apdftofi es réghi Ecclc-1 
íiaknakmondattstfek í. Hogf 1 
*zApoftolok>cminclftennck 1 
kóvcficuöteliye. II. Hogy u 
ő irafokat ugy tartf* mintifte-
ncktula/donáavac. ni.-



"..t'Sy . . . ; ' • . -
TILH'ogy az oifafplíst az ic-

rint feycegeífe, á minemű éí~ 
telemmel mondottak az Apo« 
lok, ej-veitek , f-egyebekre-ts 
terjeztettek « Ápoáoícrktul £• 
pitetctEccl&íiak , cs ezekbe!* 
fényeskedő Tankok: mert le
hetetlen dolog hogy fent Éc-
elcfia legyen az, melynek tu* 
doman^at fenki azok kozzű4 
néni követte kiket az egéé ke-
rcétyen világ, az ÁpoftoJok" 
halála után meg dicsőült Edi
teknek tartót. % 

Meg eiégiem ez űc routataf-
fal, mert az Ily TeftameoíUnv 
bah réghi.cs így Apoítoli gyü
lekezetnek tartom, aztjaz.Ec-

( cleíiat Í melyben ez dolgok 
világofan meg találtatnak, Uy« 
nak mondom periig azúrod!/ 
az Apoítolokcul Vs rrinduya-

• •.lift'o ucannok következő es 
Apoítoli íudamant hirdető 



?9$ 
Taniioktuí kűlomboar, nei 
Bcm-iíient Eccieííi. 

lifyccéntknek vallom lenni'' 
ámoítani Romai vAiláftkovc 
«o Tankokat, meSJyecrcndej 
íeloiők mfeg-ismutatok. Hogy 
pcníg,€lfőb€n-ú A^oíloli£c, 
cltfi«ruk ne mondottathafl'ek 
árooft*niPapiítaí%g,4Ki!au| , 
Így muttttya : eneri &g Apofto. 
Jókat fim fcem.éiyekbcnüoy,, 
roiíU iíttnnek kove(it nc«i 
fiéteJik;fcm irífok^t^ugy-mmt 
litírnntk fajit bcücdet nem 
Uttyak, km plly éríclemmtl 
mar* fcy£cgcrjk,á rainemuvcl I 
fMondcjk'»z *poütj;okeivct«1 
t rk , f-tgytbekre-is ferjeztet-
íck, a/ Apoltolokrul éppitéttí ! 
hccitfíik csajokba f̂ nyeske-1 
úo Taú'ok. ' \ 

AÍ eííó dolog bi/onyi'tatik 
J. A p.póknak Dipjooiijok* 
bo),cifiulJajokbol, (áholas 

Apo. 



Apoílölok ellen erreük ma« . 
#gokat) meiiyekriigyfcjcífltle 

ke: Kern gonJolvan aí Ápo
lóknak ^fgcítfevcS/s vagy; §* 

« ptternck es Pálnak rendele
tekkel. A mintcrfelafspcldáf, )(Q«s?f® 
t i 8 Kelemen tapsnak Bulla-*xln-J* 

* rattSÍOt GrdtláHU.) Difi 1$. Cáp. es Bift:ti,Ca?0 

'ét&t.ű///. V. Capintlumar*. Vits* «• N,,n **-
fc/*r. Es if Cd*fjH*k Vi. ( W . , r t r " J - , k 

* ctoritdtem, muníiu». a 
E?t láttatik erőfiteni I 2. íu- m> *" c»f» 

li^nevűPápavkikcvcIyíegcből e ' 
m Sz. Fetcr kulcsát ízTiberis 
viliben vctéP ily §okkal. CU« ' v» 
?# S.Petri nonámplim valet. 

Uh Az Coníhnüai gyűlés-
ben §oUo Gardinalokmk cgi . • -
Püspököknek vegeacícből%z 
hol miioo az ür vacsorájá
nak egy Sin &ht való ki-§ol--
galUUfct VCgeiifik V®Ínas »£-



Apollóigyal^actyará így g0I* 
nsk: Nem gondolvánu^ent 
Falnak tanitafavai; Tituluíbk* 
itaí-is ezt iBtitsttyak midőn A« 
poftolicus Dominufnak hivat* 

)(Mcfteth, tyak magokat.)( 
getm:*. Iráfotat ügf-mint Iftfnntk 
X)6:Lxt,wfajit bcőedct nem tsrtysk. i, 
/•> vid*í« M m 8faia2aíos nevekkel il&T 
pMcaj,̂  lítík.'(•:) 2.-Mert csak annyi i-

ütni inclcofaget iímernek 
benne, amennyit űk adnak 

a,Stapief- neki.*, | . Mert csak akkort«' 
cont:VLt:c.a|'|j[|^en bef-edtnek', mikor 
£ & t * w 5 értelmek Scririt feytegc 
syji., tik. BelUrma hk i, d§Ver >. Dei 

Cdp.-i.orfeq.Etlib, t.cttp 4 &c. 
4. Mcrr nemhigik tőkcüctef* 
nck,aZQttaditiojok ntkálBelli 
Ub. 4*rap.z 5M- 5-Mert«t ki* 

ÍJ, Bell- Ub. aJtyak felőle hogy az Apofto-
A. cap, 4. lok cs Evanj;eJiftak, nem az I-
áeftprob"-n"ften P»Mncsolattyabol wt*k á 
sut.' mit irtak, *y 

Q\y. 



Oíy^rtelemíDcl fc-m teyfé« 
fcetik, .ts magyarázlak á roinc< 
^úvel mótak aá Apoftolök, es 
vttrék f-egycbekre-is tejjet* - ' 

lettek, 82 Apoftűloktul eppi"•_, 
letet BcehCukts Ázokbifi i& 
aycske4o Tinitók. c, Mellyet e, Bellar«# 
íjiíonyas Regulákban mut i - J^ j J ' . , / 
jokmegh. 

-^MertáPapiftak í r A p o - ^ - , ^ 
ftoloktul fundaitatot Ecclcfi-Ench:ca? i 
ikban fényeskedő réghiTaM-infoi«tiö1* 
toknak, irafokac,esbüonyi- £°bJcft*-
tafok*t, nem mindenbe véiik-
'\}é. Példa mutaíT^ezt meghi DuremeS* 
•. S/yz Mariának bűnben va-«a -vit.fc 
Jo-fögántátata felöl r neme!• G(egorií d«. 
lyík í^'. nemeílyek 2ö. nemcl-vakatuiiw,' 
lyckpeníg 500. réghi Taniíek-8"p«s. i»•« 
^nak-it megh. vetik éVelmektt, A n a lP-
es igy fcíeinek bironíagokra A»d> $t\m€& • 
Ucum ah ^íítthwitdie ejfe\infir-icMtti. 
tn»mI4tpp*deits qvidatnpater di- ^Jfyl 

r Nos-
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p 

'in caHtrarium abjkimus. iV-vJ 
á t ' . L . á/*[i 

a, í&t-ocu e*tn dologról Canüiigyir t 
IheötetUb. Sii„fti QmneS qui in ejtu Yti^i 
f>sag» 2- timem indkere, yno ore afmm 

B. Vivginem in pecedto Orim4]i 
•;.'•• éonceptdm-.EtcumnulhisSuntii. 

'••itmetotraherit, Umcncontn. 
rid (entemia & probubilitef & $ 

'•.gBrtá.' '»*«$* W<«M*r* -
Hb.de Ma- Bcllarminus tamttya Canut. 
arim.-cag-y. f e l ő l , h o g y téLCgé% Eccltf i j j . 
£*&,«* quo, nik hitív.cícs cggyefeícvelelifj 

..r . icnkczo értelmet tanie. f,Ei 
| £ S « ! Regulát rekef B> bé igaznak 

lenni a*'Romai nehsi Pracdú' 
^oi»:tca? C i t o r £ Bitofttinomi Pifpok,t 
i* i« & k i "gf «>ocikolly.a réghi f?. 
<ÖO<S. nyeskedo Tan ltokat. Egamh-
Eefé'rcnte genué fátedYy PJus /» /«w/»o PAJJ/I. 
p.Riveío ,ficecrederi'm,in hü quafiddmiHu 
m t«o cit- • „ , 11 „ „.• 
tíco u' PI»- m '*"£*»*, <?«<<»« miiie ••Augufti* 
% « W * ## £ Hytrmmw» Gn*tnt'm, »e 

http://Hb.de


idcreclo etitm C* fiio , quod \ummm 
^fonújex in hü qu* fideifiwt erra • * 
iltnonpoteft. _ 
iT lí.. Mcrtazienrirafnakfey-ir. Rc|uit^ 
^ ífgCtcfcbcn fcm kőzonfcgef-
i fcn,fcm cggyencggycn, azÁ-
,,; poftoloktulfundaltatot Eccle-
:.: fiakban fényeskedő réghi Ta« 
unitoknak éilcJmckct be nem 
• vciik.. 
i| Mely cselekedetekről elfő-
J b«n is iollyon Cajetanus Púi- h. Ca]e: is 
tj>ok, S ha víhhol valamely t

P
e
r^-inPe"* 

í t«xtus éent irás mondafa, ily 
! értelemmel hozartatik be ba 
j Éinten azíbk íentDo&orok 
[értelmctúl idegenis, kérek 
I minden olyafokat ne veflek., 
I ne utallyak megjhanem Jegye-

I nck igaz kilói, mminerint /#* 
JHHmcuifytribuere ,c& a\abb egy 

f keveflc: Senki az Sentiráfnak 
| Ily éríclméí azért meg ac utak 
S J l\ , ' ' ' lya0. 
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•T9J 
' :lf%% l iogh^'réghi Doílo'f^ 

taniufaful kúiőmboY lfteiJ 
_• írem kötötté az gem iráfnak 

KB, magyaráza tty? t , á reghi DC-
• rtorokcrcéIrBehezriTiertjpy 

elemetócmdí mi tulfink es az 
kóvetkézendoktui az írás fey 
tegezeknek remenfege. lo* 

% Mekhiet feo4 C2 d o | 0 g r o i Canus-i,. i // 
«sTh<olo- ?*' W ^ W » V ™ /W •»tltaiGh 
gicuhb, 7, i//or*w vejttgiis, ms cjMfy pedtt 
wji.i.Nniu naftái fivére ut puefi faciuni per 

í 0 \ /*/*«», ez dolog-nem egyébnek-
láttatik, á mi elménknek kár-
hoztaufanál, Ítélettétel esi. 
gazfagh kereféfétiíi migunk 
megh foitafávali Követtek u« 
gyan ti iéghicket fedutducesm 
'dominói. Nem uralkodhatnak 
* on i hitún kő o , et nem-is kel] 
rabul magunkat ugy ne kuk 
• dnunk, hogyaigentirásfey; 
tegetefeben ícmroi fafadfar 
gunknclcgyea. 



Hafonlo értélemben vsgy6 
B«liármínu§. k» l4.liud ffl inter-b, Eclhsm, 

" tretarf lepem more Dr.&rü , eltud^'?i ce 

Wore ludti a i ad explaHdUcficm íea. ^/flsa. 
more Doficrüjrerfuirtttfr erudith ^tiiuicfl, 
adexphndtionem more Juditit rt-
quititMAuthwim: DoElwn.nm 
fYtponit fentenüam [üam\titNecef« , 
fério(equendám , fed folum quate» 
nui ratio juddet: »//* ludexprofo-

1 mintfeqttendamneceffaYh. Im.« 
fliárÁgoüon D. esátőbiene 
Atyák izoiráfokban éoitafc 

• ügy mint Ttnico Dc&orofc. 
Ily világosan §o!lchezBá~ 

fonius-is l, midőn igyir i A2i,c*faf* 
«• Szentfeges Atyákat, kiket *n$l« Bar-, in Aa* 
f féges tutomanyokért fncltann"1'7om:!í' 
;Í Ecclííia Doíftorinak módunk, ,4iNumT' 
InohaazSent Leieknek boít-M&rg: ai& 
f gesajand-íka volt nalokmind-
? Azonaltal asfient iráínak fcy« 
, tegeteftben, nem mindenko? 
Us-flnindcnbcn követi az Ca-

[ 



> I9& 
Ezt Diiacus Stella, RQTBJ; 

fe;in fó Írásmagyarázó Minori. ' 
tanús es Maldonatus híui^ ' 
fok példákkal mutogattyakj. ' 
gaznak lenni > meri ezek ne- I 
melytextuft, íoíc réghi Patt. ' 
rek értelme ellen magyaráz. 
.pa'k; nemellycket penigaze. ' 
gé§ Pateterek Serege értelme ^ 
ellen feytegetnek. Ezer pd« 
cjak helyet, jegyezdracghtz(. 
Scctiráfokboi. 

Didacus, Szent Lukacs F,« 
vangelionianak Gap.io.v.21, 

•magyarázván: Canfiiwúbi%* • 
ím Ez igét valllft té§ck,ugy 
feytegeti hogyfohafenkíugy 
ez ídcig nem feytegette, A-; 
mint im le irt iavabol éried 
Communiter qttos ego putsterim «, \ -
poj/tores.vidijje vei exSajiQü Di<\ 
Béribui'ailtiqilisi vei ex modem , 
bi omneseiT glof]<z det Uránt ,/* 
Bumt Confiieor, mnbk accipipn\ 



j ' .*97 • -
(titfe[s$6»fpecc*t»rum, Sedpron 

n' auoddkimw gratias dgere> hudá^ 
if'/f dcbenedkwe. Km^uamtamt 
K r(nfasbic>necqaadrare.necintel-
1 left"i Utiffaere potuh. Qttamtúm 
•j yey6eioconjeőÍ4re'pn/fumtl^eréumt 
'j Confitecr^bicfignificatiqtiQdidem 
Í fentire,concorMre. 
\ Mildonatus Szent íanos E- Mal&NoA 

vangclio rnabol az Cap.S.v^ó. u<?. 
I jmczfcncentiat: .Ábrahám lac-

ta az en napomat.} olly érte- . 
I leme! feytegeti mellyel fenkí 
[ ízeiot, azcmondgya.nemfc}'-
I tegetce. Ülvaídiráfat: ömws -
| 'au&ores CJUOS legére menimi,ext$i' 
• m*nt<i«t fda fiáé , aut fidear- figu* 
;. r* ><*«' frophetica rcveUtime W-

'difié. De fide conveniant Omnes , 
$<n>rx$ A\V\ alias affér unt. A1 a be gy 
kcvcíTc. )( Vereor ne arrogtntú 
inperpretis ejje videaturj tofUmq,} )(Nmmi3« 
gr4yibWÍ auhirib9 diffentire, CTc. 
Táihi iguur non videtnr qmd Chrt-



le 

defcLtfiJe, atit de-figura,, ttlffA^ 
tha'ica re Vikiiéne intiÍUai >:, nf &; 

így minden rcghifjnyn^. ^ 
dó • Tanítóknak kozonfcgei í5| 
éttclmc ellen feytegctia2$?

 s* 
Mathe Evangcliomanak Cap, ^ 
T?.v.2>'. EsCap . ió v. 18.19, * 

y;«tanit: £ s Cap. 26. v. 29. Miért fcytc 

r 0 í ? i , a o i i f " 8 e í r e i i i ) ' a y e ' r t c , c m n , e u ^ 
1 ' . ' irift kérdhetned? Meg fele! 5 

maga , magyarázván az éent 
lanoi Evangcliomanak Cap. 
6. v. 62. Mert azuyjonnanko 
holtatot értelem az Calvini* 
ft*k ércelmetűlrokab külön. 

N1* boz. yerl/a.fnutiNonnrgvrnebH-
W»!don*t J ; " interpreuthnű tuéijrem nemi-
üum : íj). riem b*bere, fed banc tű /».<*/} pm. 

l/o,&c. Qu9d!;<tcci*m Cafajwj}*. 
jumfenf* ma^is pt/gnet. 
• 1(1. Mertaz réghif$nye?ke. 

111. Hff^ do Tanitokatcsak akkorifme-
nk Pátereknek igaz Tanítok-



na1{15ni»-milfóröaíok'üihfioN;. 
-naki ondph pctűg bíivinyo* 
ziíok ellen íaiii'fnak ferh'njirc " <"' 
kciiő cnribereknek tanyák E* 
dolgot az Papiftak íeloi igsz-
mk lenni Duraeus es Greue-
ru« Icfuiíák irifokbao há tuk . 
Duríeus feava ez.: Vitskerus-sl-
Icn üt könyvének Pag. I^Q. 
fjtres nm confentuy fatfís, cum 
fuum aiquid 'qmdéth Ecclefid nm 
Accipen<nt% vei(eribunt véldocent. 

Hát micsodák-?.Erre"felel 
Grctzerus *, f-azt mondgya ? ' t i l > t á « 
hogy ncra Atyák hanem m o - b c n 5 l b r o , 
í lohák, nem "Tankok, hanem aoftroícap, 
Culárd hitetok, Hon Patresfed lo.Ua.l*-
wtrici.non Doclores fed (édaéfnres.tea8^ 

í'éldibol legyen nfilvan-Víi- ° " 
: Jovácz cselekedetek i Az nagy 

AgoftonDoétor irafat, es ér
telmet, ugy vcéik", mikor te-
velygelek ierinc fioll i wint 3í\ 
cg&j nap-nyugati s Eccícfisk-

i- | nak 



200 
!>,Beikrra:íiak víiiigofítQ §5?étneket l» 

nachisfcft: nicg vetik, megczafoHyak,« 
Habids hatiiíicCfak:es toJacíanf^gbot 
quíd. m c g csaIato£ embernek neve. 

%. ad Co- * i K* s 

* niit: Bihar. _ Az Caefareabili Eufebiuft 
cap. 6. hires nevesXathoücus ferip. 
cBell^ lib. tornJi-jj (lyndanusPanop: 1,7, f 
ft:cap i4vf..»7.-§/ff/»"«ii«)S2entDek Mar-
feft: Hanctyrnak {BAfomus in ^ínmtlih; 

Etlib i. de * l J Midőn pcnig eüenck-va-
iLom:ront:io doigoc aliat 5 \Anui párt-tar« 
cap to.feít tójának *, Dő^lelctes Eretnek 

lodsTheo- cselekednek »2 £ufebius E-
iDgiib 7.cm!írenuííaí-is. 
* í™| r - Tertuii*nuft,midSa kedvek 
Apolog!c.gí«nt tanít iliyen dicsirctes 
s Num:s>. nevezetekkel nevezik. Kitlis 
* und: ib: rfí/ m<}({tm author , htimrum com-
l ibi .cap. i ; • / • • . - • 
$ihb.zxzpmt*mftmfif'*e v"ceps, m^num 
a$. quondxiti *Afi& ln\mn. i) Masle-

fuiu-i 
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sor 
fúita-is igy ir felőle, s, Scripto'r g, ̂ utWj--
zrDottor Petufit{simtu , períttfii- V"s^aá'* 
W«<Í, gravis > accut/fsimut. Mi- Etlund.io.'. 
dohpenig kedvek cilen bor-pag.*jS. 
fol, rocgh fordktyak ér te lme
ket, ugyan szón Tcrtulianm-
feiól esigyirnak: ^Autborbare-
úcm -JLtgrisu Tom: i. Morál: ltb.$a. 
cap<}6. Bellarminuf-is hafon* 
lo tituluíiczinai, ezréghijam--
bornak midőn Eretnekek fc- k, Bell. lib. • 
jedéSmének,CathoSicufokei*s desanft. 
lenfégenek , Montanus Ere t -"? *-ft&t'' 
nckfeget követőnek modgya. E t l i K de 
&;• Mafütigy \t$c\o\c.(Lih. 1 de Purgat:cspa. 
Bonts opw: cap* %,arlib.^ de Eu- S-feft:f"* 
íí>ámj?:«^.ő.^TertuH.iano«M-4_dclLom!: 
(equem cttb\abfiulu duthorstate; ront: cag4-
Jtoc magnifaciéndá tfi ew autbo- S- & Ub. 2. • 
rttdS'i tumconflnetUm b'ominem j ^ * ™ 1 ^ 
£CÍ/f/k-»o»/«'$>'• NetTi elcg&ik- ' 
roegh ennyi gyalázat céccllel, í»idemiíb. • 
hanem ezt-is hozzá adgya. i, ^ . ^ p ™ ' 
Konefiomn'wo fides babenda Ter- &lib_ ( ^ 

'tttfam* 1% Sgy Chiifticj?. 



2<51 í 
>fgy cselekednek Hjrrroni.:f 

f, Cantssin ffiulfoJ,rnÍdO'n cUcnck£oll,ot ' F 
í::f )*V t á n «gyfeWö*k-értc»mcre.fc[lí 
-«»j ü.frát Hytrommut T.sn tft re^uU fi ^ l ( 

így cselekedik Beilarrrinuf..j, ,! 
fok heiytn \éíe- Lrb.i.deyttb. ! 

Dn c*f> r 7 io. 2ö, Ei U.u:ft ; 

Chrift; cap.%. Etlib.q lap.f, £f 

lib. i. */Í» i(«w: ?e»í; f^, $. it5. i.t 

ltb.t.csp.6 f? í r . 
így cselt kéének Origencf. , 

félj Mcrcrr.idon értelme nem 
tctÉiknekick, tnindgyjrdtE. -
Títnckembernek kiáityakjHit^ 
lúl-^akatnak mondgyak; Ari:. 

f, eíííiBsn- U* dogteletcs tudományát kő. 
fciíupiaüb. Veio fcemélyntk ir.J*k. 1, C»-» 
fii! u«ÍE6 nus,Mal-áonatu*.csRiber*it. 
jciaidun. in fmtak trre bizonyíagim. 
lohan.i? Deróvidf?gnek.ok*értcsak 
íium: .«•• Beilarminus tefr<rw£r-itne*d 
yjbera ta , - , , 
jdiiadi.- wcgh .e sez cselekedeteket r-
Ixoeiai, gaznak lenni megh iégyezhe-

íedi McRflincsc-fl oliy derekas 
COÜ-



í'ő'f 
p-cncíufiö benne, & hoI'Fátt*-
fiktt Aufhoiökft, nem vetne 
incgh. Niacsí'n-h oííy Patcr 
c^sfcegy-is aKit.vaiahoí íráfa- ' *' 
b*-n meg nem háztittolr.4 , ha 
vagyon lü'Utsfd megh. 

IV. Mert azréghi fényeiké-iv\ R«gs«' 
do Tanitókn*k, egéé könyve* uv 
ket-ii megh vetik,fri4őn él
jenek tinkftak, így fclcívcn a- , 
znkra: Aal hanmiscsc talár & 
könyv az: 

Világofodgyek e^dolog-is;^ 
Papírtak ff lói, példából. 

hl képek lifetelctk tiltó Ti--
iiitók értelmek aHatafna,tob\ 
rroílegek közöttinek az Epi« 
ptunius réghi Tanítónak ér
telmével, kiigyir ez doiögh-
rol ra, * , 

Mcjtoíag* ellen vagyon az™*JPJ"* 
fent iráfnak, hogy az ember- Jl H*c^ 
rick kepefúgjőn az -gyúl elte •foiimUuit* 
aiíben. Azt moridgy* penig 

&6 BeL* 
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Bellirminöj hogy az, a j e ' j 
melyről feo vagyon ez r ( íJj § 
Tanítónál, voir az Chriftufnak 
képe. Mit felelnek erre az fa 
peket imado Papiftakí E2t. 

B , Bell: lib: Ver La HU tffe Suffoftit/a. a 
*.dc sana: Az emberi találmányodat í 
•dquiactmi .meltofcgiellen,« az íJcntirí, f 

tokclieteflegenck aliatafara í 
hozzak az Cyriiius réghi Tani. I 
to iráfat: Ez Authoritás ellen ! 

^Beiirlib, Bellarminus ezt feleli; a, fíí. í 
4. dc vctb. W/'/ÍÍÍÍ tilos m Leviticum non effe « 
í a ^ ö ^ ^ A ' ^ g y H y ^ o n i m u , " . í 
primo, rafabol ellenek hozót erőfleg. 
b,idemib: re-is hafonlatöíTan felel. b, />. 
***,*-{***fbmdf-CMttridill* in EpiBolat 

* 3 nomtneHyerommttnfcrtptatfonef* 
fi^yeronimiJedPelagijHaretici^ 

Aznagy Bafilius Uo&orér-
tél i ict bizonyos iráfabol, hoz-

5?A ,Sí2*k c e v e l>'8 e f t k e , , c n» r B < , ,»f-
«P,«I feli m m u * »8X veti meg . c, Hon Cer. 
jjtdeo nam, ío conjiat, an SA ^HtJUoncs fintma* 

gii'BaJilij. K t 



. ' só?'. 
Az Agoílon Do&or iráfa-- ', ' 

boi rpikor §orongattatnsk, 
hogy az kúifo SicramétoHiok' 
nak nincsen bűnt bocratfeato 
erejek. Azt feleli Bellarminus 
reá. d , Ltbnm cüAtum non effe,d, Beíl"ilib̂  
tAuiuflini \fedalkujüi Hxretki. %>&*$*** • 

Lafdmegh laiftromában az »J{JJ-'e * 
Papift"aknák ííly feleleteket az 
réghi Páterek iráfara, rövid- -
fegnekokaert BeilarVoinufnál' .", ; 
Lib.i~deyérB.Deicap.iQ.^qmd 
éd:Etlib,4 cap^.^ His qmwfcítb* 
i:deCforifto,c/p.6.§ Ad locumz 
Lik 1 de í{om:Vonp,Mp* 2. § Ad* 
dtddhuC, Zsr § Secundo dico. Et 
§ dko tért la.- E t cap. 27:' § ^ d*8" -• 
|ám, £í § JídCanumrEtUb. 2. de 
$HYg:cap,$ §frimó£juid&lilr, 
%.de SdcrAtn.capiQ^^deopn' 
nío.Etlib. deMatrhnowo cap ir« < 
§Sitatnen.Etlib 4* de Amif.grat% 
€Aj>.9 §Sedfitcilis. Et § Hic ve< 
ro AntUnEt lib. 2. de gát: qr /K 
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8tndf5 caf J4 §tycftoCt>ntyitrf9tt 

így felelnek az ípoftoüRcl ! 
gúlákra i«, miiónelUntkíi. : 
tallyak. Igyfcíclntka régiCó- •] 
ci'iomokban egyben gyúlt p t . 

~ terek eggyezo ércelmere-is, \ 
midőn ellenek vagyon. Innct 
vagyon hoghazuttolccxxvii 

(•yst\u<m: pattrt.C) Bciiarminut. 
üb.i.de Mert ha rribcnaPapiftaka 
R««i:pj»t: r t ^ h i fényeskedő Tankoknak 
A4pri*s. egeélenkonyveketmeghnem 
Eifea:Ad vctik-is,dc arról az rítrői.da-
8cKiuoj» rabról á mely íz 6 tévelygő 

velekt dtfckcllcn vagyon, így 
8-*«uUV' gólnak: Nem az Pateréava tz; 

hozzá roldtrot *z;Akónyv 
jrelirolczuiotbcaz: Sok exé. 
plárakban nem találtatik j Az* 
Erctnckcktul vcÉicgcticret 
megh &c. 

AZ mely dologra legyen pel* 
áínk az N, Ambrus Do&or, 
*onck frízoofag tetcltt midőn. 

elit-



2ő7 ' 
eFcníít vcíctttk vofna? Ho«y 
$iZ hazsífagban éio fcrfíun%k'„ 
ha feiefege" paráználkodik, af« 
ful-rl valvan , tutrad'rnas fele'-
ftígec venni j Ez dolgot ne en
gedvén me^h s-.z'Pipiíl'aktigy 
akíiji roncani Bella rímnus *',a, LiS.de 
?z Amfrru* Dodror erceimet: Maj.rhn'«?• 
Azok arfeókvaUmtly c s a l á r d ' ^ ^ s* 
embertől Adactaftak sz Air-
thor uáfjihcz. 

Hiforjlütoskeppen felel az 
Anídminbolcílenrk hozjttar-
ror ti/onfagtetetrr-i* *>; NcnVb, Boiisrmi-
Ithetfemmi k'ctfeg felöl e.hog'úb *>de 
r<t valamely Gorogok párryan E^1ch*l»fc: 

Jevo Éscmely nem toldotta" 
v.olni, Anfclmu^hoz: 

Az Margóról beezutfot hi-
ronffgroi láíJ meg Máídona-
tus leí'uitácaz'éeh't Míthe irá-" 
fának fcyttgctcfcbcn/cap. 27. 

A2 Ignatius reghr Tanito*-

http://LiS.de


208? I 
nalt értelmet tceíkazür v|..j 
csorajaoakmegcsonk)tafaérc- í 
az §cnt Pohárnak. KoiTtgrúi j 
va)odvccc!cértclicnck:Mcly. 1 
re feleiven Bellarminus aztir. 1 

cBetlarm: ja. c, In Latinü C$diitbta nonha* \ 
lifa4.de betHrunus calixommbtu diftrtfa, \ 
i6Cfeft"- ^ N i n c s e n úgymond ádcak 
4eopnmü. könyvekben hogy az Poháf 

mindeneknek. o§togattatot 
volna/ 

Az ClcmcnsRomanusrégi 
tndos ember értelmet vetik el
lenek í melyben tagadgyt j z 
emberneií, az eíet uttn jort 
való őabadakarattyat, Megh 

4BeU:iib. felel Bcilarminus d, f-mond: 
f .deGiai: Hamis cs fattyú könyv az: Így 
ZO^Sl f c I c l a z E«fcbiús authoritaíTa 
ndhiie. ellen-is i Locum Eujsbij fae dubia 

ejjicörrttptttm.e; ~" 
<ídemitb.. Duraras leíuita is azoffje^ 
Pont̂ ca'"' riefc** Kde ién Papsnak.óto-
afiSeft̂ d dik lcvdéboU bc hozoc ocs-
íeftiinosíiu man/ 
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f jnany értelmet akar.váaciafol-
[ n i , melyben azt állatta hogy -
I embernek fclcbaractyaval 

mindene köz, még felefege-ii, 
l\lyeMcktctt€§cn:Nonciiffici-

' U judicare eji cormptum ejje b«nc 
Clementü locam 3 In reff> i Wittaki _ 
/c/.JSS. 

VI. Mert azréghif^nyeske- vi. Regii-* 
íJőTaninókiráfiban, fokvéc-1** 
keket, bamiífagokat, hazugfa* 
gokat, Erctnckfegckctkozőn-
feges értelem ellen-való dol
gokat, károcnlafpkac mond
nak lenni•:.£« magokat penig 
az Páterek egy-rnaflal viftáal-
kodoknak, egy mas-ejicn tő« 
rekedoknek cs aSh^tatlanok-
nakirjak. Hogy az Pátereknek 

*imndirafokat, f-nrrind penig 
magokat igy bőcsűílyek á Pa-a, canu« í» 
piftak,irafok bizonyitcyajroert \odsrhcn-
ez dologról Canus így ír, », Hcap.jMumr • 
fanffvrttmqiiéfyciHnt'iXJtbHmJnoi, 

v íj": 
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áovelm éoenavít, &r, Esa!a{» 
* ."«« i. így kevtífv, b, „ ind t i l j o í •, ; 
* i d « m K a : g c n t í t i á r é g h i c k n t k eggyj ) 

rantvík-oskodni,-eltfni,cjha. j 
zudni mondgyz. Hemo qHm', 

terdum ballucifjatur non alkubi c*. 
€Míttm»quandoj^lttbitHr. 

Sa^mcron Icfuita-is hsfon. 
JatoílYn iü ! ; Damafcemjftűl, 

«. Síim « Agoftonroi ,Thcodoretufrol! 
•Kom: f. Cyprianufroi, &?. «, Noha 
i>isp « icneck voltak, mindazonáltal 
í<ck;Ne<!n?Í mint hogy ncrn mentegei. 

tyúk sprokk bunoktü l , iu ntc 
A quibuidam erreribst* & m. 

J,m ouod / ? í > » '^- Ezsrttanittya azTh*. 
libeco. x, fli*s-H.d>hogyaz§emekncm 

mindsnkoron vczerdtíitt-
*. Be:i«mr nckai icntLelekfúl . 
iib.»der«: Bdiarminus fe<n üíolfvez 

• íeci. Dicis d0ÍOSG*k aiíaíafíban Így ir-
?ui4. van ,«,• Kitagadná hogy á régi 



Páterek kozzúj foki a M Í f ö t 
irái feytegetefeae^jefket bő 
ven.nem vertek voJ na? f-m ég
is nyiívan vagyon hogy nemei- ^ 
lyck sz clíők kozzúl-U nem ke
vese cftík meg, m» fev-te'rkft • f.Idem IfeL 
/S/.Mtfut-iílgy irfelőtök. f, /»MP;* r e í k ! 

guvt/sínio errores al/qHdttao nm 
muhi inádertmt. 

Luther Marton elleo ísnif-.g,RQ.ff.ia 
vsn KofiFc-nfi's s, nag? t'eüí'o* conf*t:\ 
jókkal ksaltya ezt az réghi Fa- ptoem* 
íerek ellen; Nem cagadgyak 
jjaegh valíyak hogy á Páterek 
vétkeztek * mert ők-is erabe-
ffek voltak mint-mi. 

Azorius icfuica , l\ LafiantiJ*: KtMlt 

vfioU Tanultéi hufebtHfto], >A u b s , Ci Wo 
jex.tndrta.1 Kelementől, jíjricai 

r lufim «/ro I • C*/ (w « «/r o j , , e i • ̂ /r» 
vobiuftoX *zcifja: Omnes l^pjifut* ' 

• r*wf /» a/iejuor errores* 
Azon cskú&kCanu* hogy o 

j^sm fedezheti &£ G&rógh 
nc.u« 



2JT2 
nemzetből való Tanúonsfe 
hazugfagat, mert annak 4* 
nemzetnek tulaydona az h;.. 

I, Canns in zügfagfa , V Equidem S&i«.tneni 
l°bC,Tha°6 mnAítct* nm exchf° '• Gr^tciu nm 
f MX*!> ejuefuha-nattobacfHiifempenul 

tntnüendumfromtuU. 
Grctzerus Icfuita %zs aki 

kzt tanittya, hogy azréghick 

s de ptohíbfokban.5 n?ert igyir.t , W * f . 
librisRo&ústeresquinonpattca hmretk* operi* 
cap.24 feít bm[uú aflieríerunts haudpofíremui 

Medina Bellarminustaníts* 
Aptou '(* § c r i

f
n t libr°,de 0erkís CaP- '*• 

§ Mtchael Medina. ^íerius dőg« 
' Jcic'ces erctnckfcgcben léíed* 

\ 2c£ embereknek ' mondgyu 
Hyermimuft^mbropufi^jí^jit^ 
Sedulittfi , Primaf/ufi, Tbeedore-

1 Bdl-Ub Xt
tufl^0ecumen'Ui^ Theoph\UB4\ 

dechíiíbc' 9riienes f«lói_rtiaga-ií bizonyic 
10. t/aBíilaraiinus^ hogy fok ká

rom* 



f . 

213, ' .' - - ." 
j romíá? vagyon irafiban.' 
• filphoníwsaCaflro írja hogy 
I az Páterek értelme gyakorta 
i ellenkezik cgy-maíTal, aziften 
[ penig ellenkező dolgot nem 
í parancsolhat. «*, C»w San&orum,k\fhúlk 
í tatrum(entcntla fapeindicem ^.» adr:H*« 

pHgnent, mn potefleerte Deus con™_.,ca*' 7< 

uadi&ariA pracipere 
Ily vélekedésben vagyon á 

I páterek felöl Andradius-is, c-nsA!ldf fa 
| zert hagyot illy iraft f eJőlók:», dífcnncö-
I. QHtf'tgntret q»*nu interChryfo-cilTú&'.rúf 
.fim«m O" tptpbtnhmde Oriotne^' *íg> Í ,B ' 
Dijfenfió extiterit $ Qutm ̂ íuga-
fiitti atj} Byerowmi de Septutgin* 
támterpmumauthoritttedefy'Pe' 
'troafdulo reprehetifo digladiath' 
nes hte*nt l _ ( 

legyezd megh egyfer Őlofi-
orfiagbi meftcffcgekcta Papi-
ftíknak, valamcnyi§crá Páte
rek iraíabol Éorongattatnak . 
tevelygo todooianyokban9 , 

mind-



2f4 
fHndgyaráft ez ki kota fo. 
lytlírc isiadnak ácpjo,vétek 
fogyaíkoxas, hszugíag, A n>in| 
ezt k i fok bkonyitt-ya,. 

Ellenek vcjtrcttetik'Iuftinui 
Ir«ni?iis, Epiphaniüs,€s 0£cuI 
-m'enius értelmek italokból. 

Megh felel Bellarnúnui f« 
*, seiiUfe i,mond: *, Nem tu4om mkt^ 
ét s*nft:í: á t módon menthetnek mtgh 
* íft&'.í' értelmeket szíéveSygcftűi, 
.AKte»tts.. A j Tunfabfilüam ellen hoz* 

itk'az Theodoretus irsfit; Azt 
is, öreg-, áé UU\i Aletta K Tbeodoretm slledt 
VaientialíM/iw qnibuidámetnribtu in CÍ». 
deTranfu^ / / w Ephejfttonotdtutftoit, 

ÍÍSfy *' A 2 C í í > b e í i t«*»»»n»nyok el. 
Iefl- hosiík Cyprianus értei. 

i,Bett:üb,4'.n>et- AztfeíeliBtliarmíiius* c, 
devcrb.DciCypritnus akkor irta azt, mi« 
«*«lI» &or fogyatkozafác, oltalmazni 

- "... akarna j &c> ldeomnmirum[í 
'.'.-- movéétraiiiiumtiincrdtiocinetur. 

&ocrates bköflíagtt vetiJc 
tilt" 



r!!encír> AztmoncTgya Beíhrv 
itinu*d'. A vagy nyilván 'hizud 4,Táern!iW 

l-Socratei»- avagy az 6 Könyve í , d e btíni» 
mtg vcÉfcgctíctcf. Ugyan e . ' í , ° í ^ , í 

âren1 Socrates Sozoménuííal1 

icggyúí hozzak a iPap i f t ap í ' 
-. pok notdenfege ellen, es Bel-
Í |.r,f>inui így verrmeghr*, M W ( ( j d e f f l H& 

^öft tltif authtr/buf crerit, ^*/\Í i de Clerh e . . 
G> egerto fexto reprtbatur^ijitia in-**>• f«&Ac 

,quit Gregaiitu muba menátuY, *»0<k 
£r Socraresharó kezes labaí!; 

|ha*ud ugyanezekről az Va
lenciai Gergdy-nigy in Socra,* 
tem€r So^meHumJtj htc nayrdth^ 
ne non eJJ'efi'de dignos, quia Sofome' 
nttí multa mentit ur ,-Cs1 Socrates t-
tiamcjHKctam mumftjí fulft nma* 
re fület -

kit tanittya Hytronirous-
hog-v 32 Pdfpok t%k vén-tani- - .' 
tokájScncm volt k ű l S m b f c g S ^ 1 ^ ' 
rcgcntcn. Erre azt mondgyappnt.%sJa 
BcltartKinui *; UtCAtik' hogy 



2l6 
Hyeronimus oly cfteletDben 
volt á mely hamis; Alphonfm. ] 

)( Alpi:* is így ir. )( Hyeróni múlnak, ' 
Cafttoiib. ugyanezen értelme felől: Fn 
ft adventi* ° . e- «MC- „ u 

H«er«-tít: **&** bocíuilom, Szentnek 
^iscopus.hiiemaz B. Hycronimuft.de 

mindazonáltal cmberncktif. j 
íom , á t i mikor tzt esdekelte 
megh csalatkozot. Ne-ircsu. 
daitya eze fenki hogy 32tudós 
Hyeronimus meg csalatkozot, 
qumiam qnandofy bantu dormiut 
Homerus. Mas dologban ifmeg 
illyen Sokkal veti meg Bcllar 

a, seli; Ub. minus Hyeronimos értelmét.*, 
dcCiencis, Qtyervandum efiSandium Hyen> 
íftautiini'nmtim m M*- fHa fatent'u non* 

deo conftantem. V$deri>ut y*Ue pra* 
Itabilefit,. enm nott.mmm cerwm 
fuiffe. 

Vidorinus értelme tétette-
iJ,Beílííib. tik cHeoekjmelyrc azt mond. 
L Í V K ? m Bellarminus b, Vidorinus 
capi 5. na* 0/ . . 
bemuí. iWartyr volt ugyan,dc nem voltj 

bólcscícg benne.. Pú 
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f Oigenes fcotenü jat véV e. *<ii,i»ij,t 
r késnek-, es szkereiíyeni val- (ie?,stfr.1* 
;• lííraieilcnkríontk o>ondgys,C3pilf.j£l 

* Bellarfnihus *, ezért meg-ii Ub,?, de A-
Í vetifokior. n..f:gr«,c. 
f . vif. MertáPapiftakír r é -*^** ,} 
•ghi fényeskedő Tanítókról deuous E 
•, gyalszatoíían emlékeinek ctíefócaf, 
r hittűi éakitcskna|{ e$ Éretne- *» 
; kéknek hiyjsfc; magokat esirá-VH ^ 
• foktchozrajokhaíóiitfyaíSoc-i^ ' * * 

tarfokat azoknál jobbaknak i-
teiik-

Rővidfegaek okaert tz ét« 
•' Éeimekcc egyben kotven á Pt« 

piítaknak hfd irafokbol ren
del igaznak lenni. Az réghi 

. Pátereknek érteStiieket ugyan 
- famoíTsnhozzak,mcrthirota 

fczat neveznek Szűz Maria- • 
nak bűnbe-valo fogsntatafa^ ... ' 
ro). Azt feicliSsirncron íclui- ROi«,?tdiíj-
ta reá. a, Locttm áb au&oritaieef' $u 
re infernHm>mttt 6egeny Paftoiv 

K ho«. I 
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fcoHtiik, fámat C8<lni nysjjj 
nak Ncáliy te fókáknak érte!* * 
mcfcre, hogy cl ne kakagy J ' 
igazfagrul. 

iBelUib.t, E 1 S c n c k hozzak Procopiyft. 
de eh ift Azt feleli BclUrminus. b, <p^t 
ca ,̂ 6,feA. copt'um melkrent l{JietQtem qhí 
At coiiu. Tfrúpvi ^ Nem-isní«*. 

meg mijiovetkezztk.avjgy^i 
vagyon eiŐtte, hanem ki ka> 
pot egy ertclmttbker. ' : 

Prudcnriat hozzsk á Purg*. 
tórium rovtaién, <r$ Bdj*nni. 

S í o r i c*'nUJ^' ^ ^ ^ paternitaftmiay.' 
, ö | donk ncki: Hib/l;liu4dkg nifi 

more Vatico hfifm prudentiutr,. 
i,Beil:|ib,» IgybocSÓifi-TcrtullUnuiUi: 
íp fcíp'V. TírUtlUm cQ»feq«e»< ertorabflHlit 
It lib, j,dc *h&frit*temy nec efl magnifacitn* 
luch.cap.ő <k í/W auőioritas cum c onftet bomh 

ntm Ecdefi* non fuifse.d, Mnfut.e, 
ciáéiwiib.Hemkellíemmi hiteltsdnis* 
í o a n S ° p r s : T C r t U S Í a O U f n 5 , k e S Eufcbiqf. 
Lib.j.de aakihu dolgában ke vc§ hite-
c^ift. «.*.., • - , t e k v * 



tsgyon> Mifuc-is csalárdnak 

Eycronimuíl vetikeUenek>Bomí "°P* 
e t Canus ezt feleli. Hytrm.msu ^ Ecciit9 
nonefi Hfiul* Ecclefa, in hcü ítü.». 
Theűoi'. IIb,i-CJp.ii'.§ Semndum. 
Socrarfnek Tcrfuüanufnafc 
ejEufcbiufaakerecruk nevét 
ói ffje khez Bell. 2. de b&nü ep: c. 
íj . Htlib.i. de Cbriflocap.g. £jt • 
/.-//?.deEucbdrx cap.6* EtlsLi. 
ií SanHi c*p U 

Sixtns SsHcnfú•„ egy Rx>íF fl« 
fiila.nas nevú embítt ki Lu* 
thercllch- irt: Cudorn^nnyai,, 
kegyeffeggel, csalhatatofísg-
gái,áreghi§ent jámborokkal,. 
aj*EccicÍHnak planraioivaí 
p>£}tanegyben hafonlirando-g.Senenírí-. 
nakitcl, midoDÍfiyirfclollc,inBí ií' : i

t^-
S.erudttioHis copm ,€jrc, CHiqsextlt Iük 

fmüifsimü er Ac-errimis Ecclefa Fifcherui,.. 
frtpugrmtwibuf, Hteritoiopttrand9, 

BeiUrmínus felől, Sanóaeut 
K2 Icíni*-
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fi Sard: in Icfuí*3 fZt Írj>. h, fUcsdeV;r>i 
Un *c m; m u( & flifsittt0 , {„ „,o;!?/if(s;mo ,,'* 
ídLameuu i , i p , „ ' n 

B oj . re' Ut íei ult n:'lYt -^^"fitintin re. 
nerabitM* p'Jitrif.ts , »*««•&«,,• lr 

» Í » « ££* Catbalid erudiú /f-ft;t/. 
«»f. Cajcíanuft-ss egyben ha. 
fonlictyaCanu$arcghif^nyc$. 

i, cinci ía kedo Tankokkal i, iHudlnm. 
loc:Theo- ter ciki Potffl: Cajetunnmfummt 
l0? : 1 'N„« ^ttificdteribm EcdeJU pdiem elft 
«o. f9tMffe,<rc > 

Minden homály n~kúl irji 
fc, rete»ius percvioj lefuita k> Toflatuí fc* 
com:f«Pet | 5 | ho í í j r m ? | t a n iamialratiki 
DisM.Nú! r.eghi fényeskedő Páterekhez. 
44, ViY fine non folumob feriptorum 

ntf*lűtudinemy Perum eiUm ob&l>> 
tiliutem , fattndrtttemfyinajhíii, 
ere. tntiquif iüií tntgnisq^ v^trU' 
bmZT Docíoribiu werite4nhnm(< 
YAndus% 

Alphonfus á Cáftro, nún« 
den Papiftt Püspökről, Pap. 
íQj ,Bj rá t ro i , irj* hogy Páte

reknek 
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-v* • '. •- 'or í ' . , - ia .c .*5:hntn5k. l , 1, AC»fit<f 

rff j c-" "Z-'̂ -' quufcttnfy Vrxfu'es. I- ;' 
dejiruUyon Seranus Icíuira- , , 
nak-if bizonfaga, «n.'i ki i g y . ^ J * 
fioll ez dolodrol ; A kik moft bibürcu-c. 
reghick azok néha uyjik yoi-*s-q-'»« 
t ik, cs akik moft»ow,ha líten ffft:Pofte* 
akirja az kovetkezendoknel 
rcghick lehetnek. . 

Saicneron sz moftaniakat 
bölcsebbeknek mondgya, ÍZ 
reghiekncligyiolvan: n, ///«*/„, l B E r l f t . 
üjjerimu* qué juniorti eo perfjiicM- raui.-ír.Ró: 
cteres efftt Doólútes, zjre Hon om- *• assf • í*' 
#/&*« emuiét cledit ut qualifyet at*s 
fnis £a*deat veritatibw.Quasf>ri' 
tr átas fgnordtit. 

Üliy remmenfegeket hc!y«< 
hezcectéká Papiftak sz regbi-
ékkel való tggycífcgekben, . 
hng ezáltal mindeneken gyo-
zólclmcskedni akarnak, <b-
ioiakirjikvatiafoknak iüiiísz 
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Ki!iBí.m. Toftitátíaíni, Afi)int!Cilnz. 
t'l^-ft n a k ' Btllí-rminofnak, csLcfü* 
Bell.-liba* f , . - (• , £ « , « ^ *-»•»»»* 

iiobiiEcci. wínak canitafok foiot erre bí. 
cap.f. zoafsgCtmpianüS icímca, ft 
tcfsius CÓ Rationc 5". igy iol. 
*a t ; *• Ha áréghi Tanítókra juti* 

dolog, ei vegéiterik n vigg^. 
kodásj mert ugy álnak mj 
párrunkrol ÍZ réghi Tarmók.á. 
fninc ez m ottani 13 Gergely 
Papa (ez $lt Campianu? ide-
jcben) icrclruei edes Attyok 
az Papifta Ecclcfia fiainak; 
Mcrtfem Staplctonu? í'cm A-
lanui ,&c Ez uy álmokat(trti 
•z kereéryenek vallafat) ke-
menben nem csáfollyak, h*. 
miCvtyak, minta Páterek. 

De hogy modnekűl es §em-
telcnul dicsekedgyenek árégi 
fényeskedő Tanítok értelme* 
vcl való cggyczcflfcl, azok tu-
domanyanakkóvttcfcvd, az 
fcíí/cbbmcgjcgyztt kécrcgu-

lakhoz, 
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lakhoz, nagyob vilagofFigfrf 9 
add ezt-is. 

Az réghi fényeskedő Tani-
tok, Páterek, azt valiokuk, ci 
.tanítottak* hogy az 6cne irat 
magában minden cilen-mon-
4k% nekűiiíleni hatalmú, 

Ezcigy ailattyaaz N. Agé-
4kon D. A'Z éent irafnak mindé 
kéccUccdesnekúlhknikeK.á 
t,*ophctskesApoftoiokkóhy.t,AufLI?; 

•.vtu ncmfeabadiccictalavcc-iinumEtia 
ni, V^siíVneghha vaJami do* *">em. 1%. 
log az Prophcuk c$ Apofto-*de7"nmt, 
lok irafsbol be hozattatik ca^cíef. 
Bincz mit mondgyunk ellene, con- «aj>.jj§ 
Mafur-isigy goil: TAfUHmmBdo^i^ 
fc'ipturis £*mmcis l.xc i»f>e-nn<Í,d8-
beofnvitutdm efua eas folas ita [e-
qu4r,uí Cofiriptores earunihilin et 
jsrmn'<m errafe^nihilfaüxciter pofit' 
• ifsenodnbin'<; ct Chryíűftömuf-
a* így tank errol : Az g'cntirás*]"*" Jj 
nCíii ingtál halgatoit ti Ce ve- Hycntámi 
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a.H-m-^.fy-ffni^ Hyercmi-nus uvn 
» G e a e l s psr.fcyteíccyen ig y eo ! , . ^ 

havereaudr/itatetnquoríí%n.q „f. 
vn:íe d:erkmexce{)tis ̂ pfflj/*' ' 

í t t ü e m cgoyeznekáréghK 
ckkci az Papiftak, mert ők az 

Romai ConfiftoriuTin^k de< 
-crctumánekuí, viadornak fok 
írttlműmk perlődéi eékcie. 

^ Jfichifk'c. MondgyAkazScnti, 
.'.,„'. ^ * íatf i mert á magok Tradifioit 

hafonlo m$ltofígunak sllsf. 
tyak az genc iraíFa!,* nferc *z 
TriJentomi:gyiíles vegezefet, 

él4Hft 4 * * C § ^ k ő ^ f e g c f k e r e t e n 
Jt .inftifrc: Anjaeentnegyhaz crtclmcnck 
f .Et hi>,?.; Iften §a variak tanyák es ugy-ij 
deiíDeto -adgyak az nép ciciben « 
ariir cau.ii. . , . . . . r ' . 
ír ib, 1, d e J L M e , r t *z r e 8 h l f?nycskc. 
imt cap.ix, >do Tanítok az feenc iraft hittek 

•minden hit'beiivift'galkodafok 
CchryfrHó: nak ic cscndrfifo Rcgulja-
lí^Ti, n , k ' f " « ' C h r i f o f t o n n . i í f 
1..I1. Huiti.íanit. % Az ficQt ír4s ívinic. 
-i>>.ij.Maic. .•• n t k i K k 

f i 



. j e l e n e k mérő Jcrpfnyofe, e r 
p Regulája. Eserős ayto az £ . 
^ r t toekcknck tűlúnk valo-cl 
lS'i záriafara. Az Chnftus Eccle-
*' ííijmak fnegh iíWréfc,, csaz 
| hitnek igaz vo l ta ,csak iz icn t 
Jj rrasiltallehet. 
| Ircnarus.szüent irsft hiyja 
j az Ecclcíia bicíjfundamentu-.-
" mának oáiopaoak, es crőííe-, 
I genck. g, Az nagy Agcfton D. g íren-Ai. 
I IítcncsmcrCcknck,cgyházRe-ver)us Hx-
I guiíjanak, esazviiíMkodaft f c s "F'1** 
«• meg mutató jegynek. Ub.z.de "* 
\ BábtíslCont:DonMÍf;cap.6.Etlih 
\ e- C$nt: Crefcenikm. Cdp. 31. Et lib. 

t.deNxptit's,.&*c., 
Arhanaíius az J e n t iras bi« 

zonfagh tétele után mondgya 
*z Eretnekeket meg köveztet
ni. u, L»fs bőfegefen crroi/» 
Cttbotif Ccnfenfu jttvu. . , -. %£\^ 

Itt fem eggyeznek az reghi- A»an»». 
ckkcl á Papiftak, mert ezek íz 
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fent iraft hóit tanító bírónak* i' 
Siketnek, Némának, esketi $ 
értelemmel bironak rnoni ^ 
gyak. A mint u cap. r. tneA #' 
jegyzet Authorok kívül u W i 
meg Lefsius Icfuiut rá Cenfuk- \$ 
%**: »• >»./>• J28. Lafd meg BtU k 
larininuft-is, aki né higi egéS !* 
ts íőkelleíts Regulának icaai^ 
az ientiraft, hanem rééScriot i 
valónak? mntoulemjed patti* [ 
itmlib.4.devcrb.Dti.c*p. j 2 . , 

III. Mert CanitafokbolpeN v 
daÉcrint-ismegh enutatodikl 
fcghickkcl való ellenkczefck-. • 
fBertarlöennek reghi Anyi*< 
Éent-egyhazaban fényeskedő 
tanítók, íüiaydon nyelveken 

t t a < h i r d c t t c k mindc* nemzetiéi , 
co«:cei-8eítnck;«*- idvefligei tudó, 1 
fttJa. nunt3 amint GrigerKss-Kye* ' 
Hyetón.E. ronimut reghi tankok butf-
fö^£n^;k-í- . 
Epift tr,*4, Aí.fapíítak^cnig csak De-
&uucdi. ákGo* 
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S ak, G©f§'gesSído nyelvet*a*« 
% karjak ki 8'ólgaltatni. Trid: Sefn 
^uicap-S'Bfll: likz.deyerif.Dd 
lfl Cép> *5 § ^ C*tkolic*i«. 
f Az rcghick, hatalommal »Tctt:iib,ii>' 
1 fegyverrel íeflkiraz^allafnakv5"**1*"*.*. 
í be vetelere.nem keserítette*. • 
í nsk, mert aií mondgyaTcrtu. 
í lianus D. Nem éügfeges dolog*. 
I fallafrt valakit kenfjeriteni,,, 
» tucrt fabad akaratból avagy/ , 

eroiakktl nékclastbe v€oi»-
mivel hog az aldoiat-isáked--

. vei íften eiot, mely gabad •••-
, karaiból vicceik fél >. Sot Chrk 
f ílusfetrt tartyt, megér oiaka* 
l ht &soT%nitv&toyhshmcm 

mik-oron fokán el mentek vol
na t&le ,az lucnkettot-is meg. 
kérdi haok-is cl akarnák-i* 
hadni/ö/j. <í v. 6?, 

Á2 Pápiítak tűzzel .vafial 
kenéeritik az embereket bál* 
ván/020 tudocoanyokta hajol* 

K6 fiU- : 

http://likz.de
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»r. Armnta*í»em-Iatoffií!ff. 
re bi/onfag cs az^ Gergely |»4, 
paruk Dccrctuma hb ijít y 
De b&reúcis cap. ExcommHnuA* 
mui. 

A% lactH- Az'reghi'tani 'ók azburzij. I 
|»r,ftol. E- jir2ÍlkÓ2ŐnÍcgcí':n nem tani. j 
1 " V ! V ; M t o t t akső tha íó - Jan f ; r i tU. i 
F.yeioibii- nak luscek Jcnm. Amelyről 
»a.a, így ir Nyíftfius: Ne gondold '\ 

oh ember, hogy íz u r h c z .; 
meny akkor, mikor á dic^irt 
főidre roenéndcé. Azllrjútc | 
hozzad ak?r ce hol Icgy, csak I 
hogy átcf ivednek oiiylegyeri 1 
alkolmatoífaga, hogy ö neki ] 
kedve legyen az oda be-tercf. 
rc> De ha az btl ío embered 
ncmtifJta, hanem fok gonoi . 
gondolatokkal terhes,oh igen 
tavuly vjgy az Urcu!,ha öinccn 
»z kaponyanak hegyén avagy 
á Chrift9 koporfojsn altanal-if. 

A ^apUUk ezc oly iűgfcgcí, 
haj* 
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hifinot es idvriíegef dofog~-
naktartyak, hogy az altul tel--
Jyes bőn bocsánatot várnak. 
Amint a Pipák BuUíjibo! e r 
igaznak lenni meg mutatta;ik. 
Mert az 6 Kelemen -i'ipa., »b-«-
b a n a z ó Bullájában melyről 
Veífdus éoll,az Angyaloknak-
is parancsol hogyan iUyetcn 
buciujarasban mcgh halo-crn--
bernek lelkcc viucn vigyek m 
f^radi/ugl<>riaw> 32 PifadiCSOOI 
divsóifegeben'. 

Más •'Bullájában- ('.melyről vídede 
emlékezik ^ígrippaJejure Cano-J^11 Balefi. 
n'tcor á mcIy ma-is az" Ulm si lc c Icws n.ví 
vei tartó ládában vagyon ) azt 
mondg>'a:Scmmik<ppcn ne a» 
karjuk (foifeges módon Poll) 
hogy az pokolnak kianya ts 
iilyennek árcson. 

bőtat is mcgh engedgyűk 
(a buciujarasban mcgh haló 
€ínbcrnek)'hogy huoiat avag; 
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négyet akiket 6 akarimaganl' 
meg ÉabtdithaíTon u Purga-
totioní tázbóí. 

AzbucfujsrafQik há&nalt* 
tos veltac említi az Nigyfagoí, 
Radzivcrnek Láncz-koron&i 
Miklofntk §€ ni földről irt ma-
födik ieveic, á ho! azt beiclli, 
hogy az Apoftoli éskrőíj az 12: 
A Komái Papatiil, az IcruíV 
lemben-ttiena- Siartndokok-
mk'CZ-hsfion engettetct,hog^ 
tűi helyen meg laiíysk leruf**. 
lemet, ttídre efve htegyjr.i 
Atyánkat t% idvezJegy-Marisi-
d mond tteilyes bűn bocfsna* 
totveien* Azutanhuion ot 
'fieJycn, írj* hogy azon Ramat 
Papának faftrfagaboi bűnbo. 
efanatot veinek Tizenegy 
heiyen tellyes bűn bocfanatt. 
egy«bűthol hét, f-hoikéteS-
(tendeig való bűn boeftnat ál
datta tik »cmnJst qHádragenit. 



Eí kon/v mivc! hogy igen*x?r*r«i'' 
ritka Msgyir-areagbíin, ím

ttfiaeLar' 
«rcg jegyzem a bun bocUnat.ö„«. Ann» 

ra rcndetíctetheS/tkct. tszr. Dt-
^ « CdbdrU hetven, dt TÍ'TÚPJIÁ

 dica!uto* 
7" • i i ' n i > a* Nazvf*" 
Káiitlnajahmket eptenáére r*'»;otGtof 
&/» bocsánat yagytn: es amvy'i ErdááiP*l-
Quadrigena. fix«wAf»-

^ w í / t M j w <i%-vhe%tk förfofre j*onyfak-
l ^ A -a ? -J i Aa«íkas 

tettek A íbrífttít ruhádra c<w kóawaek 
•vagytHt a7, ttimatko^e kél tfíten ̂ haraudik 
<fe/> W o / ü í hocs*n*t»t, ^^.réizebtErfi'' 
/fjiQütdragénitnyér. *y "** 

w-fTi kfrtfstnek / «/ f *<Wf /;?/>•/# te*-
/y« &«» bocsánat vagysn. 

*4%_ ficut Hon* kÁpolnsjabdn teüyes 
bún b»csanst vagy n. 

*4'txczyHf<>Ufnakkc)ytnek^<shdr*n*i ? 
t>Atyt>n két efítendei^ Ws &«« 
bocsánat 3 es sunyi Quairags-
na. 

jíkerefíire fíégr!$exe\*e\ helyén 
eppiuetet altatnál telije* bm ha* 

sugár; 
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*t\tohj}rk httfitinel helyén ttl 
íyes bunbncstnat yurpyun. ' 

*Á\^ib'úinA kápolnában, yt 
eftencleig való hun bocsrtitt t'ts 
ennyi Qu i á i ag ? fta y* p„w> 

^kenetnek kSyétiekhf»ihajaÍáu 
( «^Ö*» l » W / / ^ í n p / ^ 

gjfo 4 nagy Templnm *yt*}*n*l) 
ttllyes litn liocsan<tty*sy(mt 

UrankhporfojaŐMit, d^fefyni 1$. 
ndx mellyen Cbiifius tefteferüt 
íellyes btn bacmn^t v<*fv«a. 

jí\ jeleneinek kápolnájánál lexi <>/. 
tat ml bét efitendeig yah btm.bo. 
fsauat; es Annyi Q.u*dragcn*, 
fdgyon. • 

*Á% Kápnbbik Ukab *Jpofcluk 
feje ve éhnek helyen levő tkar-
ml hét e fit en étiig ralo bún bocsé 
ttai, es annyi Quaöragcna V4-
gyón. 

éA% .Annás \ldvara helyén epfitté
in bpolfiAban yagfsn hét epén 

deil 

file:///ldvara


i J/i? való bün bocsánat es annyi 
] Qutdragcns. ' 
I jí" ui 4 helyin d?v hol Caiphds elét 
I - 4rc%»lcsdpa d7y(?3Íg4 Urukat, 
I i • tellyes hün bocsánat vagyon. 
f i/ítf & helyéd7x Chrift9 hald Vetcst* 
l ' yÁt meg itie , .Torok Mectfityek 
\, - yAgyő,odanemfí<thjdkierejfty?-

„• ntk be menni , J4%ert4 kj in %^l 
.'• *hf\ 4 hely he7yfurmil, es térdre 
\ e [ven egy J ma t [agat, es egy ld' 

y£tletet,mond,tellyes bün bocs*' 
valót nyer. 

•tA\ Stpnt Péter bűnein valipfapt* 
<• n*k helyen k/t efítendeig yala 
•: bun bocsíiH3t3esannyi Quadra-

eena vd?yon, 
i4\ lodchin* hiipnuk helyen v„igyo 

két ((íténdeig v*lo biti bocsánat) 

áV/<̂  Muhinak fserit Iflvitnert i* 
;• rnaihitp helyén v.i«ynn kér tfít?• 

ife'g viio hun bocurut, es annyi 
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K'plnéjabdn tcUyes VJmbKu. 
zwí fagyon. 1 

. *« ^ f/foW«V w 0 ^ £ i 
*MÍ, «<<»»?/.Quadragena • 

••*Vkjfik'£ftlb*lU*sf imJ£ I 
\otteüyes-bftn&uána.4 • 

^cso^Ufnak (aholi^Chri • 
$*n melh KM") teliyeshun 
bscsAMtty* "vagyon. 

*A\Cednn pataljmtl Ud*y$ml 
htltviUtmW-vunknÁ Ut<ÍU« 
í>4 nyomantl , htt,e(sttnáe'Jytl 
bnn bocsánat tesamp Qutáti-
gena ragycn. 

*t\ Sybétáira n> ellnieefotmn). 
fíaí kétefitendeig yah bün bBCS4. 
nat.es ugyan annyi Quadraga. 
Ha va<>yr,jt, - ... 

# Be fejezvén ez ré̂ ctsket-ii 
l'gyszz három doigocSumma 

http://nat.es
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% J. "Kiltux taniíty* hogy íz **!'IA.|;». 
%eghiek azzal rontottak az o i- '4 **!• »4* 

'4fcet, hogy 32 rcghi Do&orók-
%ak egyenlő értelmckrűl elfia-
Ríttak. Méltán rontattathafik 
•Í|ehátB»»«P*pift*tevcJygef-
% azzal, mert ez-is cl Sdktaot 
^iteghi Tankoknak ígyenío 
^ertefmckíűl. A tnincirafokbol 
« ezt tneg jegyzők. 
: II. AZ Papiftak vetik raegh 
'fütailyak, gyalázzak, es kárhoz-
^tattyak , á rcghi Pátereket, f-
i fivégif mi felölünk irjsk, küi-
|f tyak,)( káromlyak áreghíeket. ^ ICaUib>* 
^pr » mutdto nemit)e de te HÖ< 

'! TurpeeHDtiBuricttmctilpiiri' 
tidrguitipfkm. 
; JII. Lehetetlen (azt khltya K*iubít.*, 
f Kalauz)hagy lent Eccleíialc- I»?*Í-5Í>«' 
' gyen az, kinek tudományát *• 
zoknemkovítuk, kikecaze-



2 ?£ 
gcgk?r^gtycn vi ' igh, *2 ^ : 

lok hila'i- iifan aycgh-tfi ;**,:. 
- icnt tknck tartót. *"'a'*"-I 

Tiáccap.?. Az Papifhk tuáomanvatné 
& ' 9 követtek azok-á kiket £zCOcg! 

Jtcreityen .viUgh, fientch^l 
tartót. A-minta/.mí^okmfB! 

• vetefcből meg mutardk.Tt'h^ 
ehe te t len hogy iPapiftakEcJ 
cicfiaj*écöc£cclefialcgyen, 

V, R É S Z E , j 

AzPapiíh tudpínannakrc* j 
ghrConalJoniok veaezeieJ 

vei vaIo-eIlenkezeíer6l. i 

^ l E g httuk a z t , az Papiftak, | 
azlftcnckréghi Anjraticnt.j 

*í?yi">áiaban fényeskedő Tani-' 
íók ércclmcfúi <rnint kü O,TI J 
hozztntk : immár hogy ugyinj 
izea íéghi An/sienuegyház-l 

•aJs 



j/*,fl3lc koionfcgc* gytiírkrzefi-
SiDtk végez?fecűí-i* koíombóz- )f Difti^c 
J z 5 n »zt be! fsi jrgíZínőnk. '• Dicruin-. 
j • l. Elíobcn-Hkezdgyuk az A-HxtetiCori5> 
j |poftoli(ámintúk6oln»k) Cá-. & Apocry-
.ínonokó kik ko^^űl )( OLOJÍIC ^hi" 
J canonez . á _ . , ., 
! A* PuipokTanito es e g y h a ^ ^ J * 
HÍ éolga, 82 o tulaydon felefe- gc-eliea. 
*get, Regulái életnek ünes lae 
íjfemmikcppsn el ne hadgya 
hapcnijocl hsgyandgya.áfow-

tpiHnhbol el-tiltalTek, es[-ha u-
figyanazon csclekedetibémcg 
\ marad, íc tétctteíTck. 
* Ezt tartotta meg tz 4 Kele

men Papa kinek felefege, es«, sasssu 
. leányai voltak. «, Ezt tartót-CQ1cü;Paí 
. tak az réghi es kőzoníeges gyu 4 o 6 " . 
jf leieknek Pűfpoki, kiknek fele--
títgek es gyermekek vol ta 
[ mint meg tetfiik az vegezefek*' 
i Bek Rfgúláiból: Concilij Ctth : 

III. Can: n is. ar 14. Conci 
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l.o. Conr. Conft*níh*p; 6. c*n, 4 g | 
Eztbuonyittjrtaí f.Mikloií>4!{ 
pa-is, £/«£ ^ Mkktdm ImiiJá 
Tatatem. ' I 

MdyApoftoli, csgyáUj^i 
I I Páterek végezek vei á-moS 
ftani- Papiftak clicnktíntkil 
mcn az Regulás cictre menni, 
«kuokatsc!-vaiÍi§tyak egy n^. j 
0ul. tiiíatsiaofagsakíartvjn 

I,, Gfttka: SLZ Rcgulafokfesm á.htáf ffioli 

* f y Concihure > á.mmt hogy«9 jj 
Synoduf-is melyiolcmkkmt 
V3gy-onDift:$.i.cjp..i$, 

EzazPiibcrfinomige^Rcj 
gubban, roegh erigmcso;u?! 
gyan psrancsolu, hogy min-! 
dcn Pűfpőknek, Egyházi Éol4 
g»an*k iabad legyen felcfegct' 
tstttiühAZ Apoíioltaniufe §e< j 
rint: HontrdbiU, crc. Ide néztí 
a^Zicharias Fapa-is * a ki meg 

cngcth. 



ütögette *z Páfpokokneic, cs-
minden egyházi Semdyckntk 
ihá/aífagoc, A mint Bonifarí»-
üfnakirc Ic veiéből mfgtccisik* 

Alclly vegtztifd reliyeíícg-
^cl ellenkeznek ma k Papiftakj, 
A mint meg bizonyofodjk.D/^ 
17. r<f/> i,DidCon*t [>//} i$ cAp.6;,-
jijfum; Decr: G,eg: liky dt CierU 
CM íorij't^jttií* 

i \\\ Bit h vegtfitk sz'Apo-Atkslsl' 
éftolok, á hatodik es nyoJcu- t i fwekr 'elt ' 
ffdik Canonbair-, mellyel fo*£jffi?i" 
Igyűícitk vegfzcfi fggyeznek j * 
í Hogy fe Pűípok , fe Tanito, fe-

Kápijn, e* Ummicgyháii be
iméi y_ káiso dologban maga? 
i neártfa. ne avaífa, kúUo-cisrec 
» ne vifci!yen,e$ ne pododgyék, 
ii*ha pe-nigezt<csclckcdik,tiétek« 
{tiiifaseaflUnik oieg; mertfea--
i. ki nem iolgtlhae két ürnak. 
i- EiitUneUcnUtit\tktmttt k 
I Papát a* egé§ kcrcőry-cn víl*g» 
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•)f Grrg'ift. n§k llran.sk t»rryaki)( h n>W 
2 "t-KaP'DtcretoQiokbiionyirtvi ', *' 
Í Í C C T Í * / * fi £ fi 

Sexú üb 3,UI.*nn* v a i o P«Pok kŐ22Ű!pr.;! 
tit !Ó. cap. rúg » ki Orlag C&ficeibnuH'j.' 
Teti«iofo. fej iégatufla, ki pcniyh KáoUr"'" 
I1bz.ut.3c, / . f i r , , . „ 1 
&«»,&•.. liL Ugyan az Apoftolok.arV 

éy Canonbans k minthogy sf'-
6 Co.nciHum-is Cae: 5-5-. ffijt; 
tiltotta hogy fcnki'SzombttS 

''cs Varfarnap, nebőytőllyoa/' 
Aafsomba ha vilamcly Egyházi Szemel? 
ti» Vif«- bo.ytői, tiititől fofitaffek meg 
«piboytd H l p , n i g faű|sS g c m c | j f , i e f t B ; 

munhwlrekcItcíTtJt.cK 
., Melly Ápoftoii végeseinek 
ereje fűftben-mentá Papiftak*( 
nál, mert fenki ezt..kózzüücu 
mám*gh nem tartja, hoiot m 
egéé Romai Sinagoga boytőií 
§ombatnap , cs Vafarnsp-is azf 
hoftéuboytqn. 

IV. AzConftaöfinoiri,fi|; 
íiliaí,ts azVifanofls^kozónfc 

http://llran.sk
http://I1bz.ut.3c
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'l ge? gyülekezetek azt sllatíak, 

jiogy t i kozonfcgei 0ORcili-
r,um vegearcfcítuthoritíi^ia.na- A* ?aj» 
|. »vob á Papa vefitzefenél, et ™s,t0)>8* 
If hogy a Papa megh ítéltethetik eonft.Sers: 
az gyűieftui, nem-is áPáp§tu!4 4.* iáfiu 

í Junem •-cs'ik Iftcntűl f g ü e a ^ ' ^ - i t : 
I ^uthoritnfts2Co0cilium. 
f Ellenkeznek ezzel && Eapi-
^ ftak,-mcrt igjríolnsk mis A 
[pspacfenkimeg.nemite'tcibc-
i ti, miodeaConciiiomokő tá
tié erofitetnckraegh. s Ofut e>Dijk4«i 
1 adgys ennek Btlmmmw hktCamf:iT*. 
%. de B^m: fent: cdj). 27, § jggdn ?Y^ c*p No-

^ Mert Afyi á Papi, ne ctüdg ^l^p'.J* 
£ tehát hi3 á fiak vettettetnek tz s»g«üi5<aftu". 
t; Atya *lá>acm sz htyu á fiak alá. . 
| - Egy<Thau>afW* ft» ÜJy óktt 
í ádgya : Ha ki á Papát sz Coji« • 
-| ciíiomokalá akáraá vetni, ugy 
f láttatnék az cselekedni* riUat 
tkluiu bttyktsiz QÜMkkk-fc*' 
{"• .' • • L,. ; ' |éSi 
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yét iiíaboknak, aP*fitort uj 
juhok hatalma *;á vetné. \ 

hl Gsjixtuí, Papa \i főljfltajj 
megncvcittCoft isiocY-oliel. 
len : Min'dencftűí fogva HÍ 
fega dolog, hogy á-ir.iktppcu 
az íftennek fi* ei jo^hogy cici" 
lekedneaző Attyanakik^tatJ 
íy&t: így i í kozonfege*^yún.| 
kezet K-n O{ÍV-< gyúít ** meka 
Páfpokoh-ii, hogyarRoftrji 

á,T>lft:ií. Esidíaii:.* akarittyatculed. 
cap.nondo gyek <*., Erre mutat a* o 8uil»« 
*ct' jóknak berckegfo káromló EJ 

vok Hím gondolván fem a» 
Apoftoioknsk vegczefekkel, 
ci r«ndekfckkel, íxm pcf>igh 

A* eonci ígyebekoekazo vcgcitfckkcl 
ItfibdiPr*- £ * " * * í»^»: XX* l . C4P i. / í M ' 
ítí*li«n, j£x/r4v iCtm-: hl?* z* üt. $. CAK 

V. Ebben-wfcletteigenrl 
lenkeznekazrcghi igizCoa 

- SÍ iomokkal t mert aiok-baaa 
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"' fejedelmek voiuktlfok,i2ök 
»' jgazgattak-»ei azok Prseíideal-
Vük. A• itiifit-msgokianubizon-
*" .figot cer&nck crroi: Bcllarmi* 
• BU3 c, cs Author Xonciliorum «»*eU:liM« 
i "T , , , - ,£>„ áeGeac:t . 

/ ^ ^ . " » . ? 7 i . í S 4 . IS>.rect:Eg. 
• - Mont pcmg a,rt)edtlmekct fufpicor.Et 
:'*|iireke2tík--bt»oic."D^ 96, £*/?. i«q-
[ Vbinam. Az.tifctek* 
. . . . , , • » < M n. 1 nekelada^. 
j VIi-Ugy*n-isb4a-Pjipiftsk: facUea. 
*. nak a&frem írss )(. tinúafan. 
• n>indcnb*n'á'.Concisiomok',e$ )(.n\(b&.c,. 
*- ti.rcghickvcgwefín kdlenék E«iefia8iy 
F'fi»ffg tllariok, nagy kárt vatía^ caruw» 
1 Daruk. Mert 4* ManthuaigyiU 
4 Jesben , mely volcaz 2 Aic-
! xandcr-Fapa idejében t*'zrvc>-
l geztek : Mind le tetertí iftnek, 
» C«ti^tcktűimeghfo§t*íranak» 
f valakik pénzen votték rnegiz 
- mejtofagot,Mely dolog ha mt> 
; execufioramcnne,vailyonta-

lalutnek-c Apatur,Púí*pok,Er^ 
í íck, es Gardinil kivel gere*-



244' 
it% ftSveget* cs.v'oreí psltfr^ 

- .'. Itütm tétetteinék, mtn t2C! 
bizonyos Jamu Arnyon hd. 
g y » k . •• . • ' • ' • ; 

lítntutftuí . A2'Poeía-íS 82téfielfli,friip. 
| 5 J Alghófo dentpcnzen adnak RojnaU:" 

1 '_** Jtfasifmegígy it: Kes nimwi^ 
-jufta .fitnummis fnefnl<r\AbUt, \ 
Ez az CoBCííiomok fumnujg 

Berint* ákiaztrodndgyahogj 
112 Pai Papa minden tiitektt • 
pénzen adót el; A. mint az Có-

";•. :..' ft*an4igyőiefráí,papjiía^tnl 
megfo'featotlanóf-is.> 
-, íilyea volt sz y Kelemé pa. 
p t - i s , k m jftt jB^&y O* ÖnofhY? \ 
\ik's*pf: sd Vi4t un Clm.) bizo» 
syietyak felőle.-.'. ._-' ~\ 

"" ,. iUycri volt « IX, fiene-
« . dek .Pap* az ' lei papafagat-

is c 1« d a Grácia 11 us í « 0fnak, i 
- ltiPapalev.cn nevezé magár 6 i 

' • . YILAZ-: 

http://ltiPapalev.cn
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Víí. AzRo.waiConciiiuirii'A*rt?ü*ii 

'..fpíly voic Phocas idíjeáen ,-ól«*<u**-
'. -Alkot űtot mincj 3zok0ftk.ft"jc-• 

bzz> Vühkik méreg által OKIT-
tckfelaztiöcr*. Bódog Iífcen/ 
IJjny Papa úl£ ezáltal á nem §. 

• pec:r-&£kit>?.n2 . Holot eztk ' 
mind meregí 1 olcttértek meg, 

^•zzo urannok következendők* 
't»J> (.Amint hiíioriajok-tar-

, tv«)Az [6-i9-.'e$-2o~UaosI'A-~' 
p.lc: " ^ " y - K c l c m c n . A í ^ ' f ; 
2= Damaías: Az r^. Lco; Az 2. U j , 
^.c* ST.Vi(ftorinuti:. Az8. Ger
gely: A^ 4 Ccleftinus:Az 6,Or-
bjn, essz 2. Marcellinus Ps» 

. P*k-
VIII Hog írott faragot, &c. Azkégek 

k ép á Te nrs pi o 5 rí b 4 n n e I egye, clissu 

sőchogy háznál f« tarcsanak 
képekec, á ki p«nig tart fciát-. 
kozcaííekaz^vókkczcíbol, ÍZ ,• \ ' 
Eliösrtomi gyűlés végezte Cá: 
$>. c i 4 i . 
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Aa-nippiU IX. Hogy gyertya nippaltf j 
lfy«rgyaz»s Cimiceriamfean ne gyujuíTeV, 'í 
'* ea* iigyan azon Conciüű vlgcatel^i 

Mind az két dolognak vége'?' 
ícfivclcllcnktzRtkma a pIDi,' 
•ft*fc. •' , ' .| 

X. Hogy aifiofty-embcrire'i 
kcrcitcllyen végezte az C«t.\ 
hag:gyűl»tCan; 106. 

ttSS'ÍS XI. flogy az egyházi gcwely 
«küv«ei- teremtett állatra ne cslmd. ; 
l«n, gyek , ugyan azon gyűie* C*n: j 

61 r e n d e l t e . Cttátur C«uJ: ti, ' 
5>i.C 9, 

Az Pípíi*- XII. Hogy az Pap házában 
S L r L i •rffiony-efnberre ne mennyen 
l<n< h * ke t D iakónus n e m leSen 

v é l e , az 1. Maoifconi gyuici 
Cin: T. végezte. . . 

ABtueg ni Xiíí. Hogy aj egyházi Je-
kallót fze- nitlyek frnkit addig ne kár« 
icán'eücn. ho*taff*n*fctnr,Ígit:n jelen nem 

l e í k o , a'Uatt«*z 4. Carch*g: 
g> űies | Z / o Caíionfca^. 

XIÍU. 
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fí XIIII. Hogy az Pűfpoímelc Az pfipfr 
f M legyen czifra ház* esfrisi*- k S k« i f t* 
* tála. ugyan *tom gyula.u i$< w- t sUcn. 
? C*n: v.cgcztc, 
^ XV. Hogytrefas5míi*í ne At uivt» 

legy*n házakban, hanem csak ea,betík\. 
* mindenkor Jegenyékkel e- "Jj., * 
! gyék>vcgeztc az Remcnfe.Co-

ciiium Caa: 17. 
XVI. Hegy Fejedelmeknek A* ie,ed«i 

- es Uraknak aifa'okhoz neűl- mckkei•**. 
lyenc k az ux kozuofegcigyű--lo*end'ífe* 
leinek 2. Rígubj? tsrtyji. 

Mclyrcghi kozonffígesCö-
cüiomoknak rendelefit egy 
punftbüD fem tarrya moá 
meg, az Romai Papának fére
gé , amint ytannokoivaihat-
tyuk vállalokboí; M?rt á Bt' 

. fcsk Jt-őro^oinek A Ptp<tkfz. wg^,.^'..!"' 
Péterre v fTíindr!fentekre 
kó:oácre., az EvafJgeUö&rasCS zc- t-fi 
rgy~ü tetemccu dolom* es- c l m í t u s ' . 
ku&ftek.)(AgyiiiiBaDad-tiFra-, t | p a ^ j l 0 . 
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íiiolíjturb'r w, -r:on* -\rr.f-f.,; 
t i k , f-n-n'i-i.-i :>a! />.- • i.„ ]".,-- : . 
hfDfgh a k >j-,J. y.j , . / , ]" L 
b a n : Ho,j f1<t?y é - rú :^s i | j 
álló czifra hááok leyjc,c hp 'J 
az FcjeJfrlír.f Jíkci ne -á «'*•£ -
k&kodokke! vend?gpvíícd».y« *i 

,_ •nek,a?&cm-lacoraas>faiíonYlf!
Í! 

tya. '" • 
At'EgyUz XVIÍ. Az Mogunf inomi CQ. 
>otiegiita- ci!ium meiy voic az n.igy cí. 
cet aoleob i • i • / / * 7 ' 
•ÜCB. rolu*iJe|cb«n«c végc^Va. 

-JUki az Ecciefíanak avagy az 
. Papoknak teftamentum gerinc 

. Itgaitatotaz oiindehcftúl fog. 
va íz törvény ierínt való oro. 
ítóírtck, minden ok-vetetlen 
f-haborufag -nckúl'viégaadac' 
taííck. 

. Mílly dolog ha még tartat* 
taínék «r,a,cnnyi feei ivo.maz* 
Zágo«u t csgerezdesfeuvegű 
barátok* ei'feárruh*ju Apa-
czíik ncrá volnának. 

file://-/rr.f-f
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Ú XIX. Azfeílyeb megflCVf- Aft-Pigaefi-
I íCtNicaettíiíigyűlcs^anott é- sófege ^é-'-
f'ezt 1* vé;iíezte,»e]Jyet*zCon-
* ftancia*polt>cli-i$ megtartót, £ ? ' 
I azfmntSocraterbiz.onyitfya,, 
í hogy minden Pf p , esPűi'pók' 
! azotülay<áon Mttropoütanu-
I foknak, ugy legyenek aiajok 

vettetve, hogy egyebekre ne 
AppellalháíTaruk,hanem csak 

f az kozőnfeges CoaciiiutBra. 
\ SőuzóConftítntiftgpoIiesaz; 

2 Chalcedoniai ;• ^8u6. Ctuf; 
jó. az'ot vaioPürpokokct, e-
gyenlo'.fD^koDigrír tőttc 22. 
Romai Pűfpokhezv A mint az 

1 Nicasabeliaz AlexádrisiCá:6. 
Aliontret %t MeUviunomi 

gyulei mely volt «z; i.Inna* 
centim Papa idejében, az 22. ~ 
Canoabaa ezt végeze, hogy 
valamely Egyháziicmely Ro
mában provocalbai^ec ki re-
keSteíTck »z gyülekezetből, 

Ljr Mely/ 



Mely CencUiomoknak renfo. 
lefcvcl tcJl/tireggel cllchkez. 
ncká Papának vcgc2cfi,«8Ke. 
gulai: mert ezek azttartyik 
hogy mind ez egég k̂ rc&tycn 
világon levő gyülekezetek 
provocalhatnák á Komái Oó-
liftoriumra * *őc csgk © maga. 
is az Pap*ffa,f-Qd*-isappcllali 
lyaiuk az ő igyekben. A mint 
ivagy csak ez meg jegyzet üc-
cretomokb©l-iji-mee bizoovo. 
iodik. GM: Cstfffofii W 
fuiit. Etcap ír Cunfia: lt/e.ij 

XX- AZAfrieai,amintho§ 
az Cartha^obdi-if Csn: 26. cs 

A-'iáp* fiis a* Hipponiai Consniurtí meg 
ncvnetid-tiltotta volt, hogy áztbofeg. 
]**9 Btk Fűfpokc-, ne hivtttstnek 

Papok FejideSmenekJeghfo 
p.»pn*k,>*v*gy et-yéb *ffeíe-
nek, haneip csak a<r cKo-fcék 
Búfpokío k. 

Meiíyvc^^tílyi^moíbni 



2éb- " 
Pafákutín hkeJkedocmb'c--
reknek vallafa Scmtül éembcn 

XXL A* Gangrcfsc Cdciü-
BdiCíH: t6. Átok tlac kárhoz
tatta az oll/an fiakat, Icanyo- AZ f2lS!ek» 
kat, a kik Regulái Jetnek ne- nek fiak«* 
incalatel hadnak az ő fúicié~ *al? h"aM 

kccKalaftromban menvén. moKloi' 
^Mellyel ellenkező dolgot 
tVaicaz Papánakferege ma igy 
irtván: Ha valamelyiffiu avag 
Jcany az Klaftromban akar l-
ftennek éolgalni, ne legyen 
íaöad «z« íűleinck megh tar-

, tani Grrt; C*u(\ Z9, q. j , Cdp, % 
futllL . 

XXn..Ugyan azon Cendü-
tím az AáQytzrmmi cs az Bra-
canenf£n*k^2C*nanav*í ve* 
g*ite högyaz.E^há*! üeme- A* mayms 

> k « hu< qtthúl meg-nc-f drn lu«! ^ 
henek > Es ha valaki ^r^ á ki »z 
huű, akar mely i<Jot)cn-i$ feseg 



íU, kárliozfatcya, átok legyen, 
Átkozíik cchát C2 4ranc $i 

Zök , á kik ma tcllycííe^grj í z 
/vegezei ellen mlckejntk 
nagytilaiom'alat, bizonyo§i! 
dobén ez napokon megh ült. 
vanáhu& ereit. GraítDiB-. 4, 
cvfp. í. Sutufmns D'iH: 5.CAÚ,2, 
Q-tdéies, Et cap> 31. Carmtn. 

Ezekből ítiifye meg akárki*-
^ií,á ki igtztt aksr kélni, men

nyi aa£kofagót culaydonicfon 
'az Romai Papa fflinde'Qohoz> 

v' z4 tartozó féregével, tzréghí 
Conciliomok vegézeíiarkj 
annyit tudni-iljik ( á hol elle
tte vagorí)á mermyi crzekctf«-
fegh azhoJtbarí-vagyoji, e»e< 

:X«liitt'ift-. Icvenfrgh á kűfoen vagyon. 
i ?,cap.4,p, Héaban'iargáttyar tehát ezj|-

ip.- rant-is .vallafanak.az reghiek.-
' JceIyAlaegy_volrit5lncgh•.fi^.•• 
\lcAifrvanlMff^z!ukizegj£tt$.. 
imíemről SLÚQÍ Reguláját ? a 
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lir;' fli.(ig«g»t*ft leríni) vtUlx-;-
* Iveifgyérteietpbentifarlenni 
}l ?• ezt kel m*-g hízó nyittkSii 
\i | /. Rop YAbmitofiidalmtt^afm 
'' l'ywwrfW^o^/íyáí^^í, iki-veí'é 

*< fi Á/̂ Mi *\-*J mindhítte. ar^t 5 mí^í i 
& I M fwi egynehány cikkelyben eg. 

I gyepiek,'»fm //?/???f£ <*;>/-A sí^o»eV-
* I telembe?, /;<* <a\ íü/;>£ dolgukul kii-
' 2 bmb--értelemben vt/mat^. 

Í
lmmkr nem kárhoztsttyak 

azt tz P*piftak mai mt u r6-
l ghiConcifiomok megh vetet-
< t*k; Ei az'Conci!io*-»ok_ fecn" 
j hietek mind szókat, átneUys-
• KetmiáPápifUk hifinek mely 
\ dologhigaznak mutatódík, sz 
jpfeityebb megh jegyzet.Confti-
I tutiojókbol. Nincsen ceháteg-' 
l gvezdtk. 

V I . RE S Í I . 

Az Papifta vállainak magát 
rontó tuíakocüfarol, A*« 



$ZJZÚ dicsekednek %i pápJ, 

h.« ágazatiban a ihoztarroío 
dofgokbsü i csskegy korom 
ftketcjiyiberi fem kűlőmbőz. 
nek, hsn*m minden czikke-
íyekben,n*gyíieHtcggydJegh' 

lúhaE Hb. vagyon kozőtták , ámíat Ka-
* c*L9,pag MuzeiBelUrminuiaítobPa-
jÍácN.t: piftakkepeben, bofegcfenií. 
Eccicap,io iattyak. 

I í t S * ? 5 S 2 t p d i c f i i r c £ n «^ neme u 
' S i i « » « 8 í ^ « h , ocHjrct kivin! 

Ic5, Chnítus Orsink gg ohiveihtk, 
loh. 17. v, ci. Erről- diejitte-
Iiká2ápoftolok idejében-va-
to<€ccltíiws Ad 4 v, 2$. D* 
«z hit a vagy tudomsnybcli cg. 
gycffsgh. annyira tavofy va
gyon az Papiftsktialv hogy mei- j 

• Un monyra Wiraehrrus fej*.1 

Cd'.qmtU.\ 



*!• frf yuáft't&H-melyben kiitsmbötfyéí' 
"'. ]ekedefek tf$m W»*j McrtjoCa* 
I íhoíicus ember az BelÉarmi< Bell líb de" 
í nufnak , cjui fentem'iam acöfitih- ^atrim;c8r" 
; ftemtenelBmnhofíngu/érém^ n«r l*\&i*:w> 
'.'sw*j contrdommtn Ecclefit, a*-

C0*átifdefiv!Í6nem t Contraemnes 
" tttíiquts*<&f*n'wfSTheolsgií,*r 

ien'ttfcCenfYA Eícle{t*CAtb»lHA fi* 
• dtm *c fentetttoarh, • Lafd mcgh 
Míidonaíuft' Ioh. 6. v. 57, Es • 
Acoíla Uíükit Oe Itfíieorum fk« 

'• A kik chbb m?nven 92 do» ., ,.v 

Jogban 3 fliokst-ís jo Ciiijoh.- feBkj \ P;.-
Í cufoknaktmyik,ákikoíy doí-píaak u%. 
• got tanifntk , melynek ícrnmi z*] iZ°1

k? 
fundamaocu^a nincs á é e n ü - nckl,CI^ 
ra^batiinincs *z-VaUrsk 5en cs taitatta.&c,-
•2CönciÍiotaokfe»n..' Soc*z'-
msty <ioíogh a«f cnr ir*{fasl ej-

' lenkszik. Vixfatü mir&;fipt(fum-i-
wcjvit,.di<j(fj tCfuidVrAcept ribui" " . ' ' 
ejHibujdám Síhebjtsctí-iftrtt-terít* 
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gYdyibut nsfttí fecnit m mentem te- ' 
nerih«t num quo^ tempóm pcfitum ' 
din reveUtum Chrifium, fine Chü-
fit noticia fklmem- cuiquatn tter-
fiám conimgere pefff amfi.-menf, 
quarum opinis tam mihi (tm-nr W** 
r/?, AC medé qttoj3 yiíUtur tbfkrttj, ' 
üt nuUomodc dybitem, tntiqtwsu-
•fYeSy'mhsmineChyiftiiin^nedí^m 
Th'éob'g»t melefteídacceftnYKifu-
$f[e\ acfane nefcio, an etum a feye-
riore ce»(t4Ya temperán p»tmjjsm%. 
a quű tamen pro/ter- ̂ mhorum es* 
'irudithnerny &:pioutehy-ábflÍHtn'-
dnm mbü ifi » quarum- wftigU *u. 
tim fúemm feqüii Séd o* illud li-
bere & yeredocendtttii mn digmm 
Theohgo ejfrfimenthm > quemlúl í 
in (A'Crts litcrü, nihilin fanMí-s Prf-

• tribMi'fwnúi\idihif'h4ibetiú>c. * ] 
^Ha mi eggjreífcg v így okoz-

tok, aznemvalhfoktiakigM.-! 
álhatutoCigátuljegyvoltatuI, 
ft'flaem u kemcny fenyitektűí,; 

. . - - .'•' tSU: , 
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*".*?** ki adítratot paranciofa* 
*[ toknak folyós voltatul, a mint 
* c;m£gmutatódik,fl2otorvc-
*? nyékből. ExtmviIob'.ix.Cdp.t. 
}" 5.D? ví̂ -á.yfg*//: És tzTriden-
^ tömi'Conciliononak fok rend-
11 bcíi AnsthsoittkáiafalsoJ. If-

mcg: G***: £*»/. 24. <£, r. c*j&. 2^j-
gamia Erre vigyáznak az In-' 
quiíítörek es sz könyveket 

, probaloDodorok. 
Bogy m^g-is valofagofait 

: tuJoa\2n>*oknákfundamen(u-
1 i?>iD*n egyrialfal ellenkezze

nek Ardcutés ütrint így fáttta-
'" íom megTlvz o fej okon az Pf 
. pan kezdvén el éhében is. 
; • Az Papák -egymaffil clíen-

keznek. , . ' 
Az;?. ÍSÍTOS, tz 2. Pelagíus cs 

azi Gfrgcly Papák, tiitotcsk 
•hog fcnH es igy á Kom?] Pűf-
pók-is, kozón<>gcs Pufpokők-' 

- ntk, avsgy i-'áípőkőic'tfáípo-
kéíiík 



•se? 
kéndjfejenek ne hiv&etttnek{ 
iep okat-it adgyak Gr«itnuf. 

a, iíb.-4. s- A Gerge ly *,peisig Anticbri. 
f ^ . f ftcfnak * * « ^ M » « , ákictiS 
•Bififtlo ?/. nevezeteket magánaktul*y4o i 
; íiiitys..' 

Mely Papák értelfaevelmU 
4cn o utasiiok kovetkőzött 
Pápák ez mai napig elleakez. 
tek. Amint Deerctomokban, 

- az ő nevezetek bizonyirtyt * 
Mivel hogy szék nem csak « j 
kozenfeges Anyafecnt-efyhú í 
fejének, ci nem csak PűfpO' 
kok Páfoákénck tartyak i*u. 
gokat> hanem íftenneiushi- ? 
vattytk. Amint az JUceranurtú \ 
Gyúl faek5 mely azX.LcoPa. k 
paaií tvoli , §aVAEíOÍmegtct-f 
§iki mivel hogy illycniivok i 

XSef». 4« vagyon )( Terdgy mÁs.Iften^ \ 
f óidon* - - . '• 

S T Í X Maíutífhictigyiolfigk o 
\pidenttr. . , Ryti- I 



' fienntkmmdMM. ^ ^ . ~CaufU4% 
Hogy penigh az kozonfeges i.-««p. 1®-

; A nys§c átmegy h k fejének » , i»mu«. •• 
; pűfpokak Pűípékének urának ^ J J j , 
, Angyslánák, ApoítoIanak,hi-

vafl*k magokat. Mindenek
nél nyilván vagyon u ő D,e« 
erctomokban 

Ide jaruí ímeí §avok-is'K w4T ÍJ, Canr̂  ^ 
'PdpAn'kérttlmeme*hÁll,háf?vi- * c

/!?,^í" 
. l4ffhrsletievol?i*-tí,fs*\'p4i>4nm- cag.,7<1£s 

dineket megb Ítélhet, <& íírt /*»& 
wefhnem Ítélheti: felfíahatlithát-
tyA,A\kit X ConcíUum k*rhQ%tMti es 
]í4rhtt%idtbatty~i a l\it akar Symdu* 
ntikul-ts* 

Okit tágya a Gl'o fsa Dift.-J 4 
cap i8.LeÁ9r. £f Dili: 82. c. 
f. Pras biter. Mfrti ?4p<tnAh4-

, fc*/w»* y4oytm AYYA hogy 47, Apoftol-
tul dcUtutoi parMicso!atban-i$ ^ 

• A\ht*[*l 0) *%t meib U'itfatti*. (0*««t -JJ
rt 4. o 1 1 a . ft«» tolói 
í í . Az Pasaknak cgymattu fel cmc la i 

^ | l ű magas. 



2^9 ' , ; 
• vá!ocl!cnkeícfcitinnírtt-tP'ii i: 

" - föeg; mert árckc^i^yik v?oC. [ 
2oc>*zt á m?=fik faiban rontot-l 
tt; E< ezt ugyan'fiab*.io«tjo. í 
lógnak Uríyak törvényekben. * 

fi,*xttvti' c, Es teltyeíTcgget. eUtnkrtS { 
loh.íica? dolgot ttr-rzet-utanora. (:).Vint I 

"loh a».tit.geiyo.ík-fcDnyvcif-inrg égettet. í 
-„.deReíigio- tc< Az 2. Pdagius Kasának ve- ^ 

s « S r 3 ? 8 C K Í Í £ *2 -uíanna kávctkwí 
(jfcrgdy.Papa c! ront*: Az 6.1-

tafdLai- ftv-aa S2 frorrooiiu Papsnsk 
' «»»««« vegcz«íic. £2 litván Papiak 
íSíéui*"** l x > , a n o s ' **-'• R o í»»nus ÍZ 
fpecaii»rőt*• Theodorctus e-mind ezek. 
gsg.zjíjű. nek •vege*? fu if isetelrontárt 

\ f e m m i v é t e v é w f Ser#iutP«.. 
Vide 8a!«- p a A z j 0 . L- t Q ^ p 4 f t 3 i c 4 0 0 - i 
S £ r S • n i ^ t i o j a t f c m m i v é í c v é a z ^ i 
Lyctium ac P*l P«p*»a-mi|»f h o g y i z 2.LC0 {• 
5.ob«tum. Pipá-is i2Scrgius el Honon- ' 
* ' S a t f ? H5 ^ h * k * % « % A2 XX2. 
cum. - isnosP«p*.iygz 4.MikiosPa-
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^•«»vafte!lycírrgj?*leHenk<ízék.* 
*-'$ + lt-nh.4 «1c Kofl?: Ponf .cap. 
,*• 14-§ Tíiccfí •-u^cjuints'& f q . 
'* Tilidin Lttyú'-ioejmeghfíeéilt Kal&uzpag 
f; jtyj 47. FJ*dn*gyn*!{a'*t moric/gyd 3$í?* 
'.%áUu%, AfVjííi «<?g/;itéinimennyit 

\Ítllyenbi'ZknÍ6ki%i<'ge!*nel$: La£-
fii van mia^ P»piftjk vezérinek* 
^.Angyalának, e» Apoftolintk 
* vf§£kedefdieí,kooyű«lCg•hi« 
/5 telni u cőbb rendekben aen? 
J'nyieggycffcgh Jegyen. 
f . AZ PAPAR.OL. 
jjUOgyaí Romai Papik koz-
j,. z&\ íoksn feslet e t̂ecűvek, 
« hittűi lakattak ei Eretnekek 
,,'lőttének legyen LaiftrotBie-
hlfeht élo példákkal bizonyirtya 
<»'g2 Komsi Gardinái Belhitri- v ide 2alIJt 
Jí nuSj (kire hoS Gardinálokfu- c&teckif-
.̂ .ffragá'lták vala az o idejében EaofisSxa. 
,; itolfo Pxpsnak válaétafa ide-
]''jenkinekiráfat az 8» Kelemen 
i;P*paCínonizálta) igyirvan: 
* Nem 
í 



i í 

.; 2 8 ° 
?<cferi»Bisi Kcm fa\fe$h \JOQ *\ %mv.t\*W 
priwiTo«: ( £ r t j t 2 kcrcérycncket) nanf 
fcfta°»Í!. m*nk***í fiorgalmdtoshdp^'' 
Xif«ft:W«, némely f^kyétkeinekmegmut4t 

fdbdn; tnertmÍ4Vxt jsl t^oynhn. 
biffökrís bop *%akmm fafa 

jhpb: *2Ili. Sergtui: *^jr/A it&u 

(:)ltll: lib. f^d es (ekan iobbek-ú iliyeténtl 
SrátKom. x-mint»afut eio h©2z» ugyâ  
^ap'íoTibb ezenBtlUrminiw,Hoxionuft, 
Hb% cáp.s. (•) MírcelíinuftVY€S **-s2.U. 
Etiibi. ie nmpi tp t t ; 
v S S i t Cofteruslefutta igygyai^o. 
4t«p.i4. litty»*zöardinal mondat.*, 
"iá,clft:paxi. Elhittem bo»y fokán A Ttptk ki1^ 

mui ' °" f>*kféht) ei o$*kkdl uhtnthithűt 
esdUnUfdgtftdl: S<kkn e^ fittytn 

fef]f%letttglt*nekicskó*yfik*nmti 
fl-u *\o gonffil*kiyt Vtkolbtn | 

incMcikii.. hegy S^ent TcttrneKlutctfJird U 



{ -2*\ . 
1 ytnyitndüo hhet (kmtnt MdrceU 

1 kanATybiue!nem pl-is érthet, ts 
,J be*) irdifhi tudománybán-u /#£•*; 

ll4&4j)*'»*&4t-
í- Pigiu*,Hoíiu3,Lovinicíifcf9 

| , Oftophriuses többen Sőt az videTaii«* 
l > egég woftani Romai gyűte- !«•»&»«. 
; , kezet, SEC áílattya hogy á P«. Et JmmS-
jj; panciT* vétkezhetik;nehogy concíiiora 
Ji, eretnekké lehetne, Mclly *p»g "SJHU-

- két cgy^al^ai elknkerző érte- 4I1* 
|iem hogy hogy álruíían rseg3 
' itcíiyc azkvgycso;'/íílo. <%E$. 

CclcUinus P^ptt tr:tí>írkntk 
f iwondgya Atphonlus. T-r-^i-
,r gya B-tU: iib. 4. d.t Kom- Po^r: 
í cap 14. ArPapa kulcsait cgyc-
,; i&aek iermi, »z kocozéfnekec 
j*"oldáífl*k hatalmával- Ugsd-
| lytC'ijétsnus: EltenbtnhiM 
| esvaüya BciJarisinus, lbidtme 
\ liú.f.capjt. 
\ AzPip*nakfölcSi'hatál»Hat3-
1 €S ÍSUE* 



' . • 2 ^ 1 
-'es.mift'den .rendeken v*loii.' 
rsíko-dafaf l íhntui feárm&zcr 

- t .4&fognaktamttyakfok&a,Ugy 

gittí, Syhefíer, Hcftknfis, cs n 3, j 
Inmcmúm Pipg-is* (, | 

f, Gseg: ub. - Ezek ellen tagadgysk iímé« 1 
a,út.i.cap. |co nem keveíen; kik kőzzá 
í|, Noittu. tizenkiienczet nevez Be)larf 

.;'- ffíinus (Ibidem Uh. 5. cáp, 1/) i0| 
;. .' khctmegliazEtcoIlya-msgií, 

/*'£. a. Í/# i ^w . foMtiCdp. 27. § ^ 
iftos, Et{ib~,t*tlt:C6i2ci cdf.ifA. 

'•\. JtmvéYv... •". * 

. ' -' AZ.EC.CjL.ES'rA-

'^'Z.m'cgkeceitoltecet hitetle* 
'-neketics:*z híttűl elpártol-* 

takadAlphóáfusflfeCVtlro, ál.|; 
'Uttyatz-Áo.y«6ent;egjrházti>[! 

$cii;iib._3. gftinak lenni, ha-£íhtén hamis j 
d e E„"r!S tudomant Valsuk-ís. Bellai-f 
Hwíticoi. mirms tagadgya,cs ti érteim ftí 

meg cztfoily*,. I 
\ ~ Ai\ 
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^ Azkiáíkoztakat'tagadgyafc'.v' : : 

^^inazEccUfiatagainakíén ,'_ -
íflít ugy-msniaz.RoaísiCKs- ' 
^(hifmuí.""-.Thom: Vald^níis, 
fc.^urreerc«ata,Dfiédeestób-
, l^tj. Ezek ellen' fokán canit-
*;i»»k lenni; A'mmfcUfd sxeg s* g> Ball. lik 
%dhrw>mu(ml - s '**c

r
c!i* 

| A«titkon levő hitetleneket D J ^ O J U 
^fip,»dgy»azEccifíia ingáinak Atsontíá, 

nni Turr ecre««ta:BeUarnH« 
peitigh állatcya es viilya. 

5. <ft> £ÍT/. « / . ío. § fgjkáp.Ep 
'•§ Mex f*ntf 0. 

AzIlfcenAaya£ent.-egyházt,' 
. Jjogy A ChTíItus fcfivcdeíének 
%ifjta xs&k Szűz Marisiban ^ • 
^á rado t t meg; Ailaityak) A i e" V ^ - *. ' 
i%múm, klttMi ,é$Turre*cre- * 
lanat*. Bcllarn&inus ezt tagad-
S.»ya es értelmeket mcgc»ifol-lt> Beti ti^. 

JHOgy az kozoníc$«sCanciü- ht\> Mkor*. 
ff M , úttá-



m -
iimá Pipánál m^Iíoragosblc 
gyen ^ fokán tanittyik á Piri. 

•fiak koizúU ugy miftí Camtr* 
ccníisj Gcríon, Álmíinos,^ 
fan9 PaHomkan9, Abuleíiuj 
lobbc á Pifanami, Cóítanti« 
€áaz Baíiliái Conciliomoknjí 

i,íeili&.t. Pátcriftl. i, Icllarminus ht. 
.de condi. fonlo tarfaival, Es izinintS 
£ £ » * £ 5oll,.minden réghi SchoUfti. 
k'4,fcft. r«t cus Daftorokkal Cagadgya fe|, 
w» lyebb valónak lenni á Gyülcft 

fl2f*apaii£t,sotj»enielIrck út
inak ho|y az Papa magi fcií 
foocsathaítya magát aConcíli.' 
11 m alá;BtlUkid^. 14 § «///W; 

Hogy a2 kozoníegcs Concú? 
IÍHÍH á Papa roeg-*rőfitcfe elet• 
fc retkezheíTck, Camttyak n-
Parifisi ieíuiták, ci mind jzok 
valakik axkozoníegci gyűkft 
á Papa íolát valónak áilattyakj 
Tagadgy^k penigh Cájctanuil 

^ cíTunócnmsdk' B$IL ibid.cM 
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»í KoifsPspinákvéfei^fiir-
í- fent iráfíal cgysnlo ro$Jtofi- • .; . 
üt fUiciyen taníctya Gr&tsmus. k,t>ift.i9.c* 
i 5.TiS.ífMB«>Ur»ÍDii.lW. ^ ' t -
lf f<#• f*• 5 ^ *b)mtmt. Et [iq. s o cap 01,. 
•».' AZ S Z E N T I R A S CMMICI, ' 
\. KON "Y V E I R Ő L . ' 
í A z E í * n c r könyv ér cgéilcn 
f tagaágyak §tntiráfftak lea--
^ 8Í. i/ítliti-iJ&báHdfiitti'Ráilán'' 
'^qnw Ní'roelljrck.penigh ctalc-
c^ íz utolíohét rclil, isivelhog 
'^2 ninc*Sído nyelven : így 6> 
etettekjF*|olf Hicronjr'muSíLjr-
& ri.Dioritfiiri^ijgOjCijcttíiuij • ' v " 
'*SixtMsSínciííí$. 
j E«kellen, azTridcatomi 
'tConciliiK» Giydinaii étnt i-
'fritfnak snondgy^k fiellirmi-
'I nuft, ö* w£« £«£&. >. f ̂  7. § 

| Az Biruch könyvéé es áz 
íSufátina hiftorísjat hazugfag-
| s | k es nti% leni iráfrr»k tar- •; 
| ' M2 •• ty*^ 



• '%95 
ty* Mim A.ffricimw es j0J 

. hánnes Drüúo t Elkabtn -J 
tőb Papifbk fient. iráfntk lt 

•j,i«U:üb.i. valofagorhiftonatukhigik. i 
d«v«, Dei A-2Tobi«s,ílludi£koavvct* 
c»p.#. p,. az Boicscfcgíoiirt-kanyvfíji 

"Sir*k ei? Macbibeufok konr.! 
' veit ficntiráfnak lenni tagad*! 
gy*^aj«tanui Cardinal a n*« 

. Hierowy-muffal.EickdlenBÍlJ 
-. » IITÍT' ^ ^ u i t o i c iráíhak mond. 

Atcofltrt.--- Az.BibluriaK-amaz kozon*' 
.,jft ftte ?o- feges.- D'eafc' nyelvre való for-
Mmh, ditáfat, m«íly« Wulgataaik 

.•";"'. ' rbinak»Hkronyar>uiforditaf|. 
'-.'naktagádgya.Sah&esjPauim 
Fbro. -Ezek ellen Eugabinsti 

1 . .- ci Picuf'Mirándűlsnui Hígra-
nyaofcotk ttsondgyak. 
. Si'xtusDrcido:,ccBellarfni< 

nm-megh cgyclitcetnek tanit-
tysk. MelíMz. Deverk.Beicap, 
í>. § HÜHÍ § Q*drtá cáuf.Et cáp.n. 
f N*». •. " , * AZ 



AZ I S T E N R Ő L ; 
\ nOgyulíisn&tesmééetmk 
[ folyaftbol egynek lenni 
'.. ©ég if<s*crtcfíck, tagadgya Pc-
*• trusibaliíac©. Ez ellen Tha-

csas es BclUrniinvs tanitíyák» 
írH. lib- 4. c*f. 2- d§ Qrtt: tr lik 

, átbit: 
Hogy u Iftc mindékor meg 

. cielekedhcficazc ámutgyger 
.jncghcsikkedet; esigyma-is 
me{h.t.eftcráihct>megh'ilh«t. 
&£. Alkttyaes tamtíya Lom
bardul.)( AzeőbbF.apiűfcjkts- )(t«»b: 
cadgyakr ab. I.DTS. 

&Z BűNRoL. ^ 44. 
UOgy nemeiybun íffméfiett 

. ^éerint hanUla* tegyen t ne-
ftfeJypcnigb bociantndojfo- . - . 
ktn ísnitcyák. Ezek díea 
minden faánc halaioinak tart- . " 
nák iGctfoa, lacobu* .AJmain ' 
ts RoSanfn B>:HJe .Amef. Gráf, 
tr (iát: ,ffc. lib' í-c*fi» 4. § Hwa* 
íjwto, Mj Hogy 



Hogy ftz iái eífó fi&einJcftífc 
elfő vétkek az ksvclyfcgh Utt 
legyen. Thíatis izotet köve
tekkel taoktyjt. Bosivenrurt 
penígh Scofoíísi ezek ellen \. 
dámnak u o fdtísgek^ fo. 
lőííéfa vafo feretgeie mond* 
gyak. Beüt Ibidéinlik 3. c*p. ±,§ 

Hogy&z díp bűn S2 epfeg,-
ben boessnando bűa veit vol
na, Scotus az otet kővetekkd 
álltttya: Thoeas , Albertül, 
Bonaventur* t$ fokán tobbcá 
fagidgyak. BeHiIéídemcy.sl 
OccAftmes* 
'Hogy Szik Maria eredendő 

bűn ncíkűí %*níarott *z 5 
Annyímk méhében, Í Z D V 
fliínivus' Sarat femcin iévofe,'! 
CapreoJiis'cs Cíjetanm tőb! I 
bekkel rggyűt nem biéik; '1 

Ezzk- cücn á Fnncifcinu! 
Barátok, ts TíidcntomiGyű. 

iesai 



2<>3 
[ jíiaíiv.Sixtus, e s ü V . PÍUI (Oc*»n«j. 

.. riirendítrincfogi!iCíCotcha»-
| wttol*íti'torvíntck.-'S<iŰ:"7éÁ 

Hogy az eredendő bűn miti 
denekben egy legyen, tanittya 

• phigiutesChatarinus:Tagsd-
; gyászTridcníomigyűlés.BtÜí 
- Ibid: lé. %• C4p. 6. § MHYÜHM* 
\ AZ koroitsktien gyetme-
: Jcfknck §énv*defek f«loJ, ot 
[ fgymtíraielJenkeío értelmek 

vagyon á Papiftaknak, A mcl-
lyet íifsmeg Bsk lib. 6. de GtAti 

Minetná helyen legyenek 
crrol-is háróm:f$lc ércelmek 
Vígy0tí. Bfll; Ibié cdft z. 

Hogy á kcxcütfeg nék&j her-
tdenffggcl meg holtgyerme-

. kek idveiüllyetitk hiii , unit-
tys, cs.f #ÍiyaC«jttanús * Ga* 
brieltitőbNn-ií, Afliintcic 

M4 . f«l®« 



í i {,- "J 

feioiok fi eUcer minta íi'Sfinyiitul 
lik. i.c/tp.A.dtB/tptipnt § 0 ^ 
tum tArgHtngmum. Eztk eilca 
Bcllarmiaui, ej többen mini 
cikárhozttkntkhiiik. Mtk i% 
*Awif: &Jlat: ftc: lih, 4 Cá* 2, § 
JLxtnumerAtü. Et Vtfsim. 

Hogyazmcgh bocianando 
bűn íüecőr vénye €iíélcgent| 
nitcya Vega. Thamai f-tobbcn 
íagadgyak. Bell; d§ lüfif;Ub.4, 
Cttp* i f 

AZ ESKÜVÉSRŐL. 
^Abid hátnilftfi nttgh eskün* 

n i , bizonyos értelemmel f-
){fMne. ^£8^ bün-n«kül: azt tanittya 
Toi.-dein- Taktus)(ícfuica Cl Azorius', 
Jif.sac«ds lefoita. EiNavatuiin JEffr̂ /r: 
AID 4,. cap, ~ 

a, Acsiius. R A T & O L 
TOMOI. ^ Z efetník uianna,hogycm«' 
«pr4Ilf"á:. ' U[n€ **?&* m i í'reOM 
Teatiafetfc: JO a IftCflllek kívüliképpen Va-



100.,' 
" lífrgitfrg* neköl, egy Isyjif 
* fsaittyak Armiogíifii,C.ipr4'o» 
íj ]ui,Caf3*lius'Ez£k ellen fökaa 
s{ |»t ítnittysk, ne/n csak tudgy®,. 
é áciabad akarattya Sirint m^g 
kp cselekedheti Bell: dg Grát : 
i&lib. J. w^.»§ H&. Etfiq. 
í' Alicsoda legyen azíiabada-
í |graes erről nyeles kűlombe-
irfo£rr«lí»tk v«gyon ÍZ Papi-
HUknal. A mint fiámlallya Bel-. 

lirosinui* 
; , AZ SACRÁMEN-
l; T tí M & 0 L. 
ktlogy sz Uy Teftamentumbfi 
i Jévő Sacramentooioknak 
:i ctÚMZ Chnílus legyen fierzo*. 
'< }i tagsdgyak Hyg© , Lombar
dul, Alenfís, B-onavcntura » 

• jKarílii*'.Ez« k ell£ állatty* f-val 
tyaáTridétotnigyűlefnekPapi 

• StrcgtiBell lih.ixie SátYAtn: i\'%%. 
Hogy azUy Teftaroentum-

f nik Sacraíncntuma .látható 
M£ ' . jegy 

4 



f e«r lefye t,Cigtd|;yi Oeeani: 
Ezt meg himifsittyaBcU«fiii.' 
nus,Ibid:cap. 9. 

AZ S Z E N T KE. 

HOgy csak cggyik ficmelynek 
seveben ki éolgaltatott ko-

reitcléí-is igaz korefcf*|t» lc. 
gyen fsktn tanietyak ügy ajn t 
Högo, Lombardul, &c. PcJdj. 
fiak okáéit: Ha valamely ptpj 
igy koroátclne aiegh valakit-
En téged mcgh korőfitőlick,' 
áz Chriífcufnak nevében, eif 
ugy toítené reá á vizet, j«l ko» 
roécőJt volna azápap aztta> 
nittyak. 

Beibrminuí fokai mifii 
val tagaágya ezt ja kereéifeg.-
ne k í c n ni, Btllát \ UbX cap, 3 $ í 
fraterhts. kt § D*m% or/fy l 

MichieTAygvinuí BOUODH 
CRŰ Ordi: CtrmeíitarumS.S ] 

IhcoiMagifter. & DoftorPsr^j 
Í 



Í íí*nft* )(nt unitty* h o 0 akar 5(iyg**»" 
i; jnicsodibol S«tc viz legyen, fu*er rfa.L 

csak « termeiét ci nem ms-it^Lla-
JUrfcg ittil legyen jkoroitel-coagnto. 
jietní veit ugy minta? Szoio* 

:• vc^őbői, &cc. ki fok vitztU-
' $ot*zt monagyaténuval ko-

rSztoltek eggyet az ő ideje-
. bca Páysfesn. Ezt egyebek ti* 

gadgyfek. ... 
AZ UR VACSORA* 

I A B . Ö L . 

fJOgy » Ur Vicior*j«btn 
jobb legyen kenyeret es 

bort adni, hegyiem cs&k ke
nyeret vally&k es Unittyik, A-
leníis, es CaíTsíius. Hogy min* 
deftek igy §Uyswck sz ient Vs» 
cioravai, kétéinal-itt,amint 

•íoinak, torvéit ira Gcláfiiii. 
Papa róla Ann.49^. Gm-. DiB't .. 
t.cdp.Cerrvewmuj. Ezek' CÍUA 

E'-ttgtdgyak fokán, Th amstSjBo-
íftaveníun, Ricimdas, Gabri* 
f M 6 €i,őcc« 



?0* 
t i , &C Bell: de MnchM.4.c4^ 

Az magyaroknak mind á kcí 
Sin alitt me& cngcttctet u Ur 

.{•) iíltíi- Vacsorajansk Jíi-í?öigaltata& 
fil*-"- t-MilV. Pius Papatul..(.; g2 t £ 

k n ónknak ma az Magyar^ 
§sghiTar-p$pok. 

Hogjraz mcgficntcltetcto* 
üjit ha az Egrr, avagy val^ j 
okttlsn áilat meg é§i, tuUydó 
á Chriílus teftét egye megh ta« 
flktyak íokan r Tagadgya eze 

Xombtrdiís 4. i)i/ | : 13. f, ÍWí|^.! 
^Hogy ChriftuiSz.íaaóínak* 

etp. 6. nem az Ur Vacsorája. 
*oi«oiiot,áiUcty*Bic!, cuft* 
nus, Ca j« tanas; Tagaágysk ezt 
többen, cs hogy arról unitot, 

. SLlhttyBk.BiliiB.iJellxckcs, 
Hoc, ez igs,mit]tgyf zen, a« 

v«gy mutaífon, á irnt Vacsa-I 
csor*tá kiíencs r gys»áíi-rofK 

lawan.de *? vclekedcfek vagyon az Pa,
f 

ofi&üiii; fíKAka^xoU. I.Voícaz^lnfi 
nocenjj 

http://lawan.de
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ti?pipijeÍ-Gmim9 Dccrcto? 
mat fejtegető Authore*^ kik; 
jztvelcék hogy ez-ige, cnk -. . • 
be hozásgcrlnt mondaOcknc ? £ « « * 
ciotiflonfcintoire. Eztairgh 
hazuuo)!yá*jThamai. a,Tksní.pá 

II. Afexcndtr de )(Ales ér- M y*-«t.j-
tdfflG.hogjrfegyzojgelcgyin^*1"*"1'* 
ds csak crtclem §crint« Eze4 'g ' ,?* 
wegh czáfoll/a Thanaat es b

s b, Matr: ;R 
Msiíiliui. III. Hogyá Chriftus.4»q<í°Th'», 
teftevé változót kenyeret mu< "k*1**., 
taífr. Ezt mindnyájan hazut. 
toüyak, mert ra^gh akkor el 
nem vkltos@t, fosnem az ut«n 
vélik midőn mondatik afrwg. 

IV. Az Scotufé:*, Ei az a r« J s f ^ " í 
ovetokes Mk azt aUaEtyakfeone:$, •• 

h ogfftdrtlm ftcundum melkémn 
fártm tdfttifkm dcmonftyef, cs tz 
legyen értelme: ílJud quod in 
D'mhz virtutc panis eit rrans--
murandus,eítcorpusmeunu " • 

V. Thanas Aqúmafc. • Ea 
M7 • S2£ 



ízt mondgya hogy mntit vi: í* 
Umi val&fsgot wCowawm'^ Pl 
efijubíllíf§>tCíeh»f'.'Ezimcghi. 'fo 

•#rko»:dc *', VI- £2 Argentinumi Th* '-
Áig.»4t laaíé,akiszívelihogyáChri- sí 
*A«ti *> ftus_ teftét mutsíík. Ezt Bcllar: 's 

iii'cg czáfo'Hya, M.». r^, n, dt ' 
£«<ré: VII. Bonaventurt ér
telme , fci tétfierint I Chriftui J 
üavanakbe hoztf«ri, réifee- • 

. ríni penigh vahmi mdetermi- ] 
watomra vített^tni vdi : Eitfe- J 
franciáfoHyakakiket ő-iih». 1 

•'-acutcoH: VIII. Az Dűríndafé*, 
a ki bizoníaían rnuíato aolőg* 
»ak tartya. 

IX. AzBdlirmiEuré,/^.?; 

lo -§ ?rima.„Et § v/fí/̂ ö. L*fd 
' • ineg fummi écfintMtUehke-

29 érülmckcCjBellariftiaufnái* 
iikt.deErnk'. c*f>tn.§HQt*>it 

http://iikt.de
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% k i K E P É K R Ő L ; 
fti Uogy az Ift ennek képet í*m« 
k roinefnít lett okon ne íe« 
H gygniabid ciiaaini «s iraad-
r ni, úgymint msiy dologház I-
V ftentörvényében sscgh tilta-
/: tart, tamitys Cathérinui,Ábu-
H lenfis, Dufandus Perefíus j A-
. kxander. Ezek ellen állattyt 
•, Bell Itb.JrEcciTritnnfíriCétf.^s. 

§N<tC9pftt(9. 
Hogy *z képsk hm mi••tiíct-

t Jetnek nemcrcl ne tiöteiccf-
.'fenek,taaitcytkAlcxáder.Du-
s rmáus, Alpboofui>^C^o: 
• Hiek dtőn fokin ÍZI álistcyik, 
; hogySin£cnollyaiiciitclctnck 
i nemével kel tiltclni, ámihe-
• múvd tiStelcctik íz, akinek 
? krpetvífeiik. IgyértThomas 

Aqainas, C«jetanut,Boíuvgn. 
tora ÉelUrfiüiriui, &c, 'BeV.l* 
bidemcaj* %o. ír. 

A Z i H D U L G E N T Í -
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. z *? áozo leveleknek ba§naistos;J 
yoltát /hagontaJanoknakitéO 
ven'azokat, cscgyedől'cstk u-i 

\ Chrftüi áksl ttmkv&nk bűn-
'^bocs.A^tyaaakoiegnjrrrcfet,. ! 

ámiát-B>ága§aJ3bolerofsiite.J 
tik ez: IorJchct-fek ientekack i 
liaUtokkfclyeivolciziirelot 
de eggyikriefc.feni volt halait* ^ 
ez világért áldozat:. Vették 
ngffl adták « igazak á Koro-

• •• • fiát, ct az híveknek álhatattft 
. l igából Htmti9t az ienve* j 

őci j nem *Í »«gh igtiulás a-
. vagyidvézoiésj mivel hogy ki. 
<-lúmagsértholtmegh.'Csak c*' 
gyrdől « t l r Chriftns .volt á ki 
mindenekért tnegh'heitj ikf« i 
bennúnden hivő megf£fcitte« 
tett, meg holt, eltemettetett, ] 

'. csfeS-ú támadott.'. 
Áz Papiftaknijc ferege pe-

" mg. ( 



i rok Ifiennek többet i6uk 
* bogy^^-övkcllec vpín*, azerd 
i' hogy az ei nevcissniicibani )(\?iiísij 
£ íz Chriítüs vére vei egyben e- *• Estr*T: 

Í g/ditik, *Siz A n y a i e n t ^ %™^f% 
ház kihcícnek-hiyjtkj melybéi cum.itiib 
Í Papg ügy fáfsrkodhstik , hog j.tit. 9.c*p. 
purgacpriomboi cs pokolból-2'Unis«^" 
is á kit sk*rki hozh«t. )("A-tus,t 

mint-Gergely-Papa; az T|«ja- a;l8!1:Hb.s 
cus imperátor kiket, EftAaf? de ?urg: c>-

f.cc«u?éríelíBcfierÍDt.*i svf«a.c« 
f AZ PURGATOrU- tía* . , 
|( . uk i 'OL. . r 
íj f | O f y á raftsvilágon fcittAli 
{' feúnnébocsattafökfiicgh," 
I Tho'fsiiiyA'quinas .hc^ellyck-- <'*" 
I keíkihXtykh,fKik£iBdhKMÍ*,h y ^ Cáű> 
f, nusmegh'vcYcseUeflekcIífpu- fá33 q3l«. 

f; Hogy-azpurgatdriúmbarils ' . 
r'vo lelkek iáveJTegek felöl ne. 
* legyenek bizonyoíok* néflicl- . 
í .. Ijrek ••" •;':,' 



J09 
íyÉkalhtíyskugjr mint Dioni-
fiús, Cáfthafiarms, Michiíl 
Baji, Gcríoií, Rofeníis: Ezek 
elten 'egyebek íst tanitty&k, 
hogy bizonyefak. Beü\ lib % d§ 
furg: cdp. 4 § Térti* Eífeq, Et § 
vAtCommunk. 

H t l lfgyen ÍZ\ Purgatoii. 
om, nyoJcsegymaííil-iiknkí. 
20 értelmek vagyos az Papj. 
ftskfiak róla BeMib. j , de^ur*. 
%. 6. § Seqmtur. Et feq. 

Hogy CJ: e>t uUn Négy He-
. lyoklegycfi átelkeknek fíkaii 

íaniíty«k: Neusfilysk pcaigh 
Egy mint Bed* őtodikrol-ii 

•-~ emlckczik-r Melyre ficllnmi* 
Altf-il híj0), lib. J. d§ ffirg; <•** 
7.§ Quantum Et (cc[* 

.Sálmé*foQ.IcfuiUftzt vitat-
c,saiio. m-íySp ^^ogy^z re'gbiGőfSg E-
jTcerny. c.lefiajbá fényeskedőTankok, 
Diií.ajr.;- Páterek, fnindnysj»n hitték »g 

: Purgttoríooioc, ct intfokban 
viU-



$10 ^ 
s w!a«os tínitsft főttek feloíc? 
t ízt gépiiül Étemben meg czá-
: follya RsíFcníiií Aigy sanit-d,ioak:?ir-
, v«n« dologról :A M ^ / l r t * ^ . ^ ; 
' euihfdf fa pfimiuyk Scckjid míld f^.^^^ 
* afffp* fáHdfneYdttfuk Umenp$' A«;.I$. 
' itmrum iili^nÚA fkb ertit Hifim* 
\ idtimikiM. Um etétfivtint per^i-
I tud. Hent9enti jdm duktiAt Or-
tjktdtxw, *Anfurgátwium[itt de 
Cqm tameBdpftdfrijC9s fSos'KulU } 
:rvtlc]U4m rarifiiniá fiehdt menth* 
íSrd c? Grttcüitthunc»fyditmn% ,"-"-._ v 
(tji creditem furgttmum ejje, legát • 
\ But yelit Gracorum vetevum C$m-
i thuMrhS} QP KttUuntyqUdMumift-
Íuw\AHtc{H*mr*rif$ímumdepHYg4~.-
\„ ttYt» [tYmmem iny fittet* 

Ezek aían >jegyezd meg, sz Kti*n»Á 
> ígtíftgr* vezető KaUuzBik i- Rísulal* 
\mez btReguláit,'ts.ezÍC§Í a* '. 
i fokból fejezd be/ . •*• . , , , , ? . . 
É .1. Nem lehetfrges.í hogy i- ^ 8 

igtz 'ci'Iften'fűi fóróüzöct le- .; * .. 
gyen 



gyen az ollyan vélekedés mely 
•«,K»i«azT. -omagát dronctya.6, j 

44?* • II. Az mélly vélekedésbe^ 
magával ellenkező tudonu*< 
nyokfeg!altatnak,ücmkciab'-j 
banigaíTigoe vadsJfii. ' J 

' Icelletcfai kercétyeni villát,: 
liogy oiennc ícmimi mtg ve« 
tett, fcmmifogyatkozáft, « 
fcmmi d k n k a t í l nejatijal-j 

^ f c a t s . ' *J 
i:típ s<. i V ' N ^ Í V i n v*»gyonf«» ar 
• 'p' *' .Iften Faraneiolattyanak. hcv' 

. ly^fcm-azChriftHskonyorgc^ 
icatk haing , nincs egycbűt, 

."" bunem csak á Hol egy értelcmj 
• ,, e§ vallás, vigyoa. . 

% i$?'l'V'. v - AZ Ifteoi tudöminybaoi 
. mm találtatik ugy f-nem úgy,j 

Kal-:p.̂ . izAZitkttctcn abbaa femmi,a| 
;'. ^ mivel ma'gat el ronctya > ci a:j 
•' egy#er fel' álktoít 'tu4onitv, 

x>>Atle'dtttíc. 
íiii 



!

| I 2 
ftcm lehetfegM hogy igaz « V 

ftgntűl éárdiazotc Jegyen az 
oliyan vélekedés, mellyé* 
niigatelronttya* 

De 12 Papift* v elekedéi o MA< 
gttelronttya » 

Xehác sem lehetfeges fsogy u 
Fapifta vélekedés igaz csl-
tatűl éímuott legyen. 

\z mely vélekedeifeeíi maga-_ 
vái ellenkező tudományok 
feglaSutnak, nem kel áb« 
bsa igaffsgoc vt da§&i. 

3e ÉZ Papiul vélckedeibeit 
migaval ellenkező ttfdo<-
ínanyok foglaltatnak* 

rehát nem keláFapifta vele
kedéibe n igajfagot v&i&Mi 

« Hármdék 
foil/tiítij fknfcj esíokelieíes 
I íz kerefityeai vallás* kogyo 
f benne femoú ellenkezett 
:' nerataUlfr\ ' D* 
Í, t.. 



D*. 12 Papiét 'villásban Fojt *]-! 
lenkczé& uliiS > 

Tehát ai-Fapifta vallíg, ntai 
, d6ía,fcn£esíoke}leus](e« 

reityens vállát. 
-• Megfedik i 

•Nyilván vtgy@n h©£y fem. |ji 
litciiParsnciobtiysnak.hr: 
íyti km köhyorgtíhek h*§. 

•*• fra .nincs cgyeb&t, hsntm; 
ciakíh'ol. egy-értelem, ÉI 
vallás vagyon. 

p«-azpa£iftik ko^oí nincsen 
• -egy lírtclemes vallás; 
Tehát áPspiáakkozot ffm sz 
'. .lüí&ü Ptrancsoiattyanak he* 
• <Iye>feffi-fc&nyorgclcnckhtf> 

na nincsen*' 
iyt'óSk^ - -

Az Ifteui todotninyban nemi 
találtatik, Ugyí-nem ugy, 3' 

, jniv«1e'^htáft-.rontf>ti'm^ 
l?ef'AJt\«rj»'jfft*ir fel állatott ta* 
domtftt.le'd^if/í* 

http://litciiParsnciobtiysnak.hr


I 

l^Pipi íh tudományban t'»-
l Jjltacik Hgy f-n cm ugy t &c. 
J Tehát á Papiíh vallás nemi-
j ftcnitudonígny^ 
1 Ez Reguláknak clfS rc§ek az 
| jajifagrt vezető Kalauz tanit& 

Í
'fi. te ssaíbdik rééet: ez hatodik 
íéfiaek cituluíibizonyitty&k. 

í! 
't -̂1®> <§£ &» «®f §€»• s®§ §#» «§§ 5fp <#§ §Q» 

á VII. K É S Z E 
1 AzFapifti vállainakuy,a-* 
rfvagyminapi voltáról. 

Í 

íjuögy tz croífegnek hetedik. 
t| darabjáVis igaznak lenni 
imtg mutaiTam , az fel te te czú 
íkivannya, fucíycz. 
[ APspiftak valtáfi uy tude-
iminy. Szúkíegh ennek oiegh 
{mutat a fában munkaíkodnüks 
dinert amiképpen régenten az 
jíJPhilíftcufok mindén §y©*o-
jdflmok€t,ü§ufíegekecaz egy 

Golí-



t.st»i-\T-t GoHith,ik' iemelyeben ög» 
'y.^.-'ií helyhcztttték volt, hogy ga«i 

- :• nak ronlafivai ők-is tgésleai 
'gyaJázUCBánakf-romlananiLi 

.' q^lujmk, .púpos fűvegébefti 
'•"-.' ,. gyu«iyorkodni,-es gyozodeNj 
•.." • . ••"' mmktániklvmUMki nohsoljr 

távoly vaanakáz-igaz^intt^iö* 
' "tkfitil,réghlítgíűlmely távol}? 

,j .azigaíraghazhtmiiTagtiiI, | | 
-'tiünkct Evangdiomi igaföJ 

Bstk'-'"követőit HHj?inftak*Aki 
Cit'k «iii)«pi&ktuk uy bit koi 

)f Kai*. ín-'- Üölcfk-fi«kkialtv|tr, Kérik hoí 
•gíef*: Et megmuúífükvallííu^kngkii 

- p.%. 513. |cjtj'.jtczdetit, .uyfagát, &c." ] 
' '9?t ' Aicl-tyciteo.Jvafs ncgitcniJ 

,oclcutá«aáf2 uy tudoro^nyfei 
-lől iníez--Regulát iivcdbcĵ  

AtfcoaWfc- « ^ " , ; , .' . ' 
gnekigaa AZ aÍGgi CTIgM ¥filláls«e!j 
*>cigai4i*. Afu{idarnenröf»ót,-crcdetet n< 

''.'.' Jen az IcátMsööl : Azpenig 
v , U/Í « 



' si'6- . • •- ' ' •• 
!; ,#, es'fcamis tudomány kmzly 
,:- ígyfi w-J* n**^ör-ia ««*b'cri fo * 
i'-iőtkohoiíatotíj€i t&fcht rrál-
í/ú ellenkezik. ^ 
f Értette ez R«guUflak. ig«2 Pásm**?, 
tokát Pafcmany, f-awrt iol- ** j * j f 
&tigyiSjrsofchfcvaHaja;,y ala- nyír;eHt:~ 
fipely csak egy doío^fean-is az i« kiayve-
ffcac iráífál *Henkízik. --Es: Az ntkp. $o. 
' "agh íz éent ir^ifti ellciike- *** 

A honn** az. Papafok'-válla
it Uytudamannakicnnifliia-;' 
idéor, C'm*it ÍZ clf» r/foea I 
mutattat éüeftkezőriek »u-' • 
icodek) wn4el így próbálhat* 

llydölbgh Papatul ^ P i - ^ r 
anak neveztetni >• ffititezfio mkiirfkt-
ips> uy"d,ologh-az •Itelefia-»•. 

>m 5 mivel hogy *wel ígniti9' ;. ,. 
•lt cíiobta, s?Romai Pufp© » 
JkroL A mint még.tetfiikE-! 
11. Magtnak tulay áo niíet* 

_ 'H- tapt--*-. 



MpemgtiiuvUiBoniFatiui,';] 
Gyojnyoitkö.ámk icn^aj &'• 

lefuiták a-2 névben mint í Luá ',| 
'. .42 Daru tolbam. £ztrt§oil ig?1; 

BsIJbf". (/?/>. Í/Í Morár £ Í chfi*. c**,'| 
4 § júinquinht) i c p doiogh^Ü 
'.CsitkoJicufokiuk- az^cclefiJ-

- Gubcráátontul" n^ve^egtnií 
Î &irinu? la nos Icfuieaígy ir: ^ 
P t ^ F@pjftás ^ni»«YfMH*r,{' 
necerubifciin'Ci/f -*$tao. jo § , 
ftifjw^okttftdgyae.nnekBtk \ 

j f»idgn igjrfamt: • f &»<: efr ^ 
frij. Ecíi § kdhmm,) £* m fitty 4, 
£2 Jollafokr Rom*í, Pap'iftj 

tk$4 mp4 eiemmfirmi. 'Haíbê  
Utódképpen dicsekedik ez ac;-

, regetekkel. Reihingh' lakab' 
.»evu I«fuita-is. ín muris Chiti 
San$&. [und', 9 p.t%6anr._ így 

. ért ezdologfoi K-ahuz : A ki 
főinket Papiftakniik nev«, | 
igaz hitdvckhtk nevez* f.j7fü 

uú 



* ' uy dologh a Papának elfő- Atííp*«m 
t.frge e# ai több Pűípokokőn J°^S««f 
* ?aío uraikodafa, .mert sít *f a | a ' 

i.Bonifathi$n«vd Papa a io 
^MÖaratinegoio.gyiikosPho* . 
^íluinyeréXhnfbiséűkteft 
iitan anno 607. á miat fUv.m 
fitufstitiBemf: IÍL bizonyít-
ty*. 

A*-elot hagy íllyeo bsra!« 

magok D^crcíilis levelek , 
$r*t: DtH: $9- (iif Kulim. Ef-

' Reppen -ha«*"'bc FiiígissPs' 
> p»í§olni. Kuílm miyrr(*lit*tit 
\ yecabüh anquám nUt$m QttUjt u* 

HM fatrUrckd urirmjáUi dkítsír, 
fittridrchi*rtím nemen táterű de* 
r^dtHTtO-c* Tavoljrlegyenpc* 
nightz a kerefityen cn>bcrtd(». 

, tégy ísí&btkratyának tiitcfle* 
'"getmcgh kiíTebiífe. Hufonla* 
toskeppcASoila-nagy Gergely << 
DC&OMS. íz Akxandrubcii 



. 3*9 ii 
Eulögiús Páfpöknek irt levert 
lefoen.. A mint agyán ott errS '̂f, 
% emlékezet vagyon. Dtjt.9^ 
cdp.Ecce. Ézt.eiofiti S2 AffáJl, 
csiCoftcilium4$ midőn üiyeft' 
Regulst in <z dologról. ?«,;" 
»j* ftdís kfifceptot mn *f>e!letut^ 

- prínctysSdcerdőtumvelfummUifau 
S)íft?05.c. cerdts, aut alicjMd hujufmsdi t jtiv 
fiims i'«dís Mntumfrim* Sedit Efifcepm. \\. i\ 

nherftlÜMtmi ntc §tUm fymtw 
nm fonttfix dpeütturí 

Irt. volt agysn C2 m^tofag: 
"/''•' ffoLDseiecomöí as í.Iuüas rx* 

vű Pap^á mint ífidorüs ia luh 
bízonyktya es GMÍ; C*»/; 3 |. *, 

•c^. Dudám i de végben akarat' 
tyat nem hihette. 

A*s.*gul« Uydologhá Regulás emb* 
fitt,. reknek Papatulvaiom*geto-

fkefek, cs bizonyos Regulák, J 
;; oltozttc kiscnntv&ta járatok, ] 

/ ' .mcllyct kinek kinek aző neve 
tnutat megisaerc az élőt lábad • 

volt 



§' 

' foltkímcádig^es mi módos 
% íit az tárfafag kőzot, f-mí^so-
f jjásruhábanjárt (Btll: //&. W* 
íjísnach: <*f 4 § Indt igitur) 
| j ícr tczcazl i í . Innaocermur 
l*lieviSF*pa6erzé. (A mint G^f. w , 
\ jectftl.Msndch : cap.fr Asbíieriy 
I Avígy ** X- Gergely Papa suf 
í iugdunomi Conciliumban. 
I Gr*Ket£rdig'D'W-<*p-Ke-i&'QtlV* 
\ Bizonyos ez hogy az SentPali-
l dejcbcn barátok nem voltak 5 
' Sct netyveft'tfJutHtum TYfmach*- AzApeft«« 

rum. Gtdt: Cduf: XL q> l. CdP, M 1,,k i á cJ , c b , 5 

mtnldm. baritok, 
Uyáoíogh azKalaítroorUt 

kaíinakcBofttni érdcrriesf le
teknek nemei, mert az elolt 
Schoiák voltak, Gvdt: 'C**[i sz. 
q.uCdp.Keceffzrid. • - - ' 

11/ dologh á Paptassk C%f-
dinaíok által vtl.o váito2«fa* 
mert ezt fc«rz?rte az Ii Mik.'.os 

, iicvttPapa^kirót.Fap/voit, 

http://cap.fr


*21 

SumíCmcilwum w. p, $9^, Avií 
az 2. Innoccntius Papa. Amint 
Platt ín Annot; Pont :á ki volt 
17 c. Papa. Mert «z d o t , « Fe
jedelem es á kolfegh. váUfitQt'ft 
Ronaabsm Puípokot. G^o/g. ' 
61 cap H*ííi'Í4MUá>BfU: lik.i^t ' 
I{om: font: cdpp. 17. ÍS 19. cr hd j , -]j 
//f Ct»f: Cépttt 13. o-iibro 1 dt 
Cierkzs , c*pite. 9. Meily 6Q, 
köti re ad tartás, mind ad
dig rtíicgh tartafott Romában, 
fri^ien á Hl fuvslkoríctc ílf, 
Hadrianus n ?vu Papu, azíeje-
lcftítőí szmqkoÍAgot el nem 
tO'vayíi. • Amim Piatina e$ S*. 
bcilicu* bizonyiuyak, -Aieíly 
dolgot az uctn az XIII. Ian'os 
pap* az Oicho nevű Fcjtde-
le<?> áit*i hit íttmt troíitett 
megi mivel hogyaddighícoi 
Romában mm bocs.tú be, 
fem peoigh á.CsafeanCoronát 
n#m föándci, oii^caá Ro

mai 



f "' 522' 
i^.pti Pűfpokoknck vlfáőtáfa-
Stejik in^ltofagát kehből ki 
m^tm adá. Aíunt Gratianm ér* 
i | folfaizeníagotteSca, Dijf:6h 
W4*f- TmDsmim. 
|?!' uy doíogh Hogy áf apa az 
ji Imp«r*tort, Fejeádmet, &c, 
î  Le tcheíTc, Uralaggtül, cifti-
| túl meg fofith«r«, mert ezt sz 
* IV. ínnocíBíiui Papa veg^-zí. 
<! Decret: Gr^: /?i> i. út. 6. cap. 34. 
^! _ Uy dologh az Papafagta «• 
; jüeitetct'frcTne.lynek aevenek 
, el vlltoztstííai ír-íJíyct */ íí. 
1 Sergius Pap*rtnddr> mivel 
' hogy «2 «^őtt rút éstbsíu neve 

volc, merc Os-porci-iuk hk« 
tfik- &/w: Concil'.p. 370*̂  

'Uy dotegh az Egyházi §£-
melynek ezFrivi)egio»ra,hog 
az kofícgndfclíyebb vaJolc* 

'gje'h.í cs hogyszkofíbgmine 
vádoltatnak k mettczt'Ttlei-
phorus Pap* í*rz<f, Magelc-

N4 burg:> 
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bsirg t Cent 12. c*p. r«. Cel: tri. 

Hogy á Papa Tcnkitúl mci 
$ € ic£itcth efFek, ezta* II, Gt 
laíiui nevű Pipa végcze. Sr«; 
£*«/i< g,q *,Cdf>: Cttndia. 

Lafdmcghi*iaiar «f leirt 
r Tabiabo! reennyitrcmenl « 

lÓlafi-Qríaghielme, mertigv 
•fioínaií Decretslislevelekben, 

Uyfagnák es keveiyfegnck 
Ttblt* Wiitaco Táblája-

'£A,'ef,a*cnpapfatoiü,fneg 
áörazokarcc az ArónP^pfagg, 

QGMt'Dift: fean: győlek«m<Bník ninci 
iz.c.i. Bift: moctks 9 nincs v§r-ke * mert az 
í Ei°cdtaiö A P ° f t o í i fcndel^íloí .(oh a cl 
«JfC^"q »c«i ftakacc. (:) A-zftrĉ kovef-
i.c«9 itfcq fek az en gyülekezetemet min-
)( Diftrii c derük ugy >mRt AnnyokattLc* 
5 Í ' Dift« gyrn

f
nVklfk Tanico mefterfk, 

«$ cap.to," cs íűkőrok. J( A* hit dolga-
*,GrégDe- ban vaJo cíüvefcef k?c le Cí,en-
•m:iib. i. dsfifeinek ókaen-o hoz/á vi-
ííiS.Ttíí S7c^v.!> ^ ^ h túdgyik az.cw-



: berek» frtgyaz en fit ke mneM- • 
Í bítslma á ntgyob vibgoífíg,á; 

í Fejedelmeké psnigh &z kiiT«b- •• , 
. biíc. Az Ecekíía meiyriekcn 

f»je'vagyók/«w</rf/r«.Ron»iV 
impcriuaiBsk,- teliyes mclto-

beliS'fegyver kezében v«gyó:' . 
• ininekokaertidveíÍf*gh've§ce7-< 

fegh alatt kel énnekem »in«-
denben engedni, es ta-tvaa". -

f hogy «ind a teíki estfűi fegy
ver kezemben > álelkipenigb 
fcnkitóS mc^ptm ítéltethetik • _ •" : 
gz &sn£ Pál tanitafa f érint: a*•• 
zc'rt az fcjtdtelmeknck minden? ' 

' 'dolgokat énnekem kel mtgh 
Itelnen^ Nincs azért oíiy Fe-
' jedetsm ki az Ecckíítlpn va5 

Umit vegezheffen--:-fiiért neki b .DjKÍtt...: 
ttak-tngcdnikel. *>,-Mcgíi pa- ití:üb.w 

-ranciólu volt ugyan Chrifos w » c i ^ 
ÍZ Apoftolokask> hogy á ki az {[;cu**°*: 

, Eccleíabaá rugyob ajfcar ien:.cap*Í.MiM' 
N£; ' • füajz 'tt-c»;4«i%>'; 



• • ' • " • . • , ' " • • • " • • ' * * * 

iuáicíi-í e. ni az legyen egyebek fiolgaú; 
j 6 ° t ? t Jtrtiod»zon4jtal nem iákí'egh-
ic ctp* 10. hopt í i ezt csekkídgyem,**-
Bux £t c. [i nimfa htmilhiís (erykreiHr rcr* 
'u $ll*Ve~ n*?fdi dPthwiuts.fvangeretur* cr 
íSíft:' 40, Q.onofi_ictlec«t fen ki netegefr 
«áp.6.Difk-. en rólam.* mcre CbnítusTVc .̂ 
fi.«p,o.' r ? ^ vagyok, erítt.en tftaii a? 

veíícge j azertá kinekem nem' 
eng«dhitlcnfegbehtfíi,.bá|.: 

. vartyimado)e£eii-;Meghijo|.: 
lyan.ákazcft cnejottcm'mia-^ 
denek bajokat fc- látfak'•««« 
•lle infts, -mert Émneksk U§. 

Grcg:lib l-
Eretn«k«k. <*,Tovább» oly ha-

tn,r.c'ap ?. tatommal birok, mely az AQ.-
stdt:6.c.j. |yal;okfttihibt.fog.ltliy»í « w 
ctufii. q. An^yaiokawski átkozhatom, 
tf.c,g itc. a mint otegbizonyittacik Gal: 

9- i.v.8. Haazlftcoiuk Áogya-
itíiNuH,;, *rti-mtg.hircUc.tem, ácokk. 

' • • gyen. 



J2é 
SVÍTÍ «j-'Ercto*.k a* s lei nem e.SmiiaCt* 
íifciho^y«r.nektm featüimtm- " ^ ' r * ' 
Yagyco*£ Ct7»on§trzétb«n» fí0ív<3ii» 
ft hsí'oníatoikcppen sz _irá-«»»traiaco-_ 
fokft>k-is hafogsufaban , az Ws Ho,c,k-
Jton-fv^kftck javailaiioan i- BuiuweIfí. 
vagy ufifgh vécéiében : Az uy- IÓI Agnp-** 
ioéfi«fl támadót fs«béz .kérde-f* emicke* 
fekn<fc Í< ciendejfoefrbeii: A* ^ J » » ^ 
fulpokfegeknek «í of fádban; 'öioisaDUH 
jvagy eggyé cetekben: Az £• i?.c. null*. 
ictneki iicvn-ek elvetekben: G a u f : i á2' 
azjabirntk.nevnek megada-.^J*í7," 
fübin: AzGtfdinafi pdisíbek f,Dift<i7.#>-
adáfa m hozza© tarrozik. *, NfciUmw 
Difp«ofalhitok, Isgittft !che- £*!*£? 
t$kn Sogbrfígnsk c$ vér-Se- c«fié.*k. 
jiatvaio-At/afiafagnakfÉovet'' -*§- **TS: 

íĉ ben. (0^y^hicjir«s? *^-*;, 
vagyon a tífr tatait n agybeifü-. Xt c*uf:r» 
letteteknek mtg tiSritafer* ei qa.cE?.?4»: 
ciicr« vmío ennrlésbe.n.i S*f*r- E£Cau^2

4
a 

kddhfit^msztsrmelst cosve* ** "J" 
nyen: az ápoftoí törvényében r**ium-; 

H6 áu-
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B»re.iMp. difpenfalh*tok;esigyazEV|n: 
l «pi:*« g e í i o m o n* i s>*«^ccsakeia. 
GJiefiDccî ^rnck^haBcm sg ŝ lílsnnek-
lib4,tit.r.'is VicariuíT*, Uthatohtlyttr* 
MP »?.!•«- rója vagyok ;Sőt(ámiat Con-1 
ICc«fiaf ft*ntifl,w I01 °>on<*gyO Ifttn 
5V«^*o' ¥ ? ^ o k ' m f rí Mciifiyci eifái. 
ite.33.Bift dl Urafaggti birok, g, H*!YI 
Í«»«F- »*• esadu tehát hogy az Chriftuf. 
£?£<"' n s k *87B«h*»x parflftctoUtit 
at. Er,cap, felbonthattam, úgymint az 
.i9,Dii«auscskűvcfack p££á&esolit?ya!' 
•SJS;^?.^? 0 .^" ho8Me «; 
r,w,i& k««fiyu»K: Es az melyben tiU-
Dift:iz,«»"ii totta az uforat,f&ondvan* Kői.' 
ííao^in C í ő n t a d§ra t o k> d<s fem»it'« 
Gicftssift: ÖStne'£ n c tárjatok : Es m$!to-• 
§2, c, pxatf- fstgomraal rontottam ci ctlea-
kt«, iá fegjnkuc-k gsreteciml adatta--! 

f/íf?q?ő,c/tot£• P*r*nciaUtcy»t-ii s nett ; 
Áttthorsia.tft'ftzjpkfttá'.fcik enüeksssi «i-
Giffsaíoi<koffgií» ki átkozom; úüt&h-
í?4f DS* t^^-gMo^tpm, fts javakfél 
P Ö ^ ^ - P ' * ^ 1 * * * * * 1 * %y íotttottam .•' 
WÍ̂  - $hz-'" 

http://ite.33.Bift


cl u fegyver fogattuk tiltó (í)iifs*éí-.' 
torvenycws.es azzal cllenke- f J**^.'. 
20 toívent gff2£t£cas> mivel m.'j^ífV 
hogy ssz én Gsf'dínalimsisk&i-
tornát .engcttem arra hogy . 
fegyverrei-ii viifia vegyek*% 
o jp§agokat,éa ha valakié »®g 
ölnek akke-ft erem leinek gyil- • 
kofok. Mert az kikre tamattaJc 
exc6w?nmkáthfok, csőket p'e mg ( 
Iften Parancioliya, hogy meg 
oktteíieaek. k, Kicsoái b-a- kéreg:©!-
fonlt-énhozzám? mert ea ki* «**:T.>,2, 
vá!i»íenki m#§nbmfe®csaí- " ^ g * * 

J-"hiiíy® siri&ak bűnét, a ki Papot cfeWui,Et 
ver avagy veres meg: EaCa- iib.fctfe.isk 
noaizalom wholt Éenteket,'^1*1™' 
De miért SámUlom ezekecs ha e*/,* ci«-
oiy hatalmam vagyon, á mely- fa *5.q,y.•» 
hsz minden ember irfcz.h?tii-4*' [̂y1* 

' gyét, tn-g@m ptwgfcnki eiei- S ' " ^ 
, bem ncmappcllelhatnak: En Q&amo,-

- iDiftdeDcket taegh ií élhetek » 
engem psnigh Iftenen kivál 

í*7- . ftnki 

http://torvenycws.es
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i,c;teg:t>e- ftnkimtgh mmitéfliet. 5, gj-
er«íiií>,}.t"« fec| szrn igámat minJcimtk 
fát' n'fí"" vif«ÍRÍ» ha üinten nehw-it nz-
£tc*,£t N*«r.-i* ftab*i» frnkmtk *2«n 
cauf:u.q,i» ¥ e^ e*f (jfft ellen ti «?!ek«de. 
üH , £ t » c f cixii eikfl Uoliú. )( Oh ift«ntűl 
4scs?o5»ift: yot-har#i©m ? &2 cn iarumba* 
s95capsNui- 0 | |y hatalmit K*$itQfagh va-
litss, Dsft: gyQn? hogy hs.vataki«f.vfs«» 
JJftl ilujffMHÍumfok kotiúl fthozjárol». 

« , '"a« csokolgattya fel iabsditít-
)(D'ift:liP,S» tijj. k3 rfj^yofehlttltttam Vg„ 
l,iame!»o- e - o n í 2 e j f t cHBckcmazIsipc* 
i SÍ, Dift; r6tornai»iot en vtkgyoka&Ro-
40, «?•• <s. mai Iaipmtottftz <n Gwdini-

'SiTa.p*» ümjCof.iulok, En a; kit jtka-
*óaaiegDc f ° k , c ^ * t t k »' * *»»< & OlSagOt 
ci«:i»b,ií aksitskadnijidok. ág nsibiro* 
iíí;s?ap:i©, 4A |m ű vagyen t s Impctatoi-
ícat'^JS fl*k~•* •» *z € n ***°mn nyomból 
WM &]$$,€, v&$yon. -IÍI pcftig *i en m$l 
f,Etc?.f,z> töfk%ara*tvtft(HH>Iftcni:úi. ^ l'-V**°t\t l^ íoSogh á PtpA csegyéb 
jo*EtUKs, R%«iá§ embcrvkotk No:e. 
síc^EtUM - * lc.níg« 



I 

\ Ctp.Ducenmqau kz Smcwé m- Q'lüf[' ' 
i ?ű Paps-penighíőrvsstirt fe-ie.cap^c.J 
lólok, hogy vaUki. ategh huzg- Auth»tita-
fodiíé'k_.őí«kke vtlo gcgve-B t«a,»D,ft.̂ í: 
fillaffil fojjufftk recgtifititul, bS,^, t 
aka? Pűfpok f-ákirmikgyca. io,Eí«p,ir'., 
GrAt: Difi: t'fc <*j. fkrims. Et c. Et caP> n»-

Uf dologh hogy a Gárdint-
lóknak veros.'kon£oigddig ae Aznéttíen 
idtiír«k>ttúgl«n á Pipintk v*- %H 
io h&f«g*i «n jafdeímtflcghre' 
ínég mm tskáÉik-mttttn i'ír- t^ tős kéft 

té az HI-. Alexander P*pa, Dr-- $' * 
r«n Gríg: lib. h tit. ó.xtf 4. Es aa e s k u . 

Uy dologh szí. kelni Sjg.Mife ve*pe*igii-
.felol, hogy sí eIfodo(ziábűaí>176n» 
mtit cit sí ív Alexjadcr P*p*~' .f 

Uydplpgh aap-kelítre'fot- ~, -\; 
dulvi á Mifec jSoigaitiiniLug*' -
ŰÍi&atk0ZZ}í>mCffl!CZfi*Il'>Í? 



KtaiSméftneíc urtyak'. bifc 
ih c4p.$,Spéci Toxt: p, 88. 

Uydolo&h fizMifeiroftnii 
$o!a*ÍtaCgfanak fof mi jaj meri 
tssfok Papák- Yége2cfcboi ^. 

Deák nyelven kotéözEcclc* 
fUr*. Chnílus fiúklefe uus 
Annp 679. 

UydoíogszMife ftlatttojn-
ílnsznií me?£ez£sg I!L Leo 
Papa t&\%\á, fúiduum Vhnlim 
tií.$.c4p.-n. Uy de-log»zMif«. • 
fc^n vsloofty&n&k h&rotafclc ' 
való torcíei áhároiftkarbin i 
levokérctudai-illik, ez életbe 
á-Purg*toríűb£ es tz.égbe élő
kért VAIO áldazatnakoknért, I 
mm ez Sergiu* Papa £criéfe. 

"Uydotog hogjUMifct fal* | 
'gftltstte.papaák Aranyig, avag 1 
jt*cka kontóíeiegyc n vmellyct 
stt®,dly«k tágadnak ei *ZE 

.' tt«i%|k:í ,|iO0 csík fejes 
•; '•.- gy©í«. 



gyolcs ingnek IjeHenm, lufi* -
km Pspa Effifi; J. tdEfif: TyfcU* 
SkO* Sylvejfer* 

üy dolog vllnihogyazMi-
fesltalámegh holuknik lel
kek á gyötrelemből meg §ibi-
tfullyanak* mert ezt á Ili. Ger
gely Papa r eiid ele, Nemellyek 
tuiáydoníttysk 'Pelagiuínak. 
Nemellyek á Gabinami gyű-
\cfatk, Gr*t:Di/l:i.cdi>ty$Jftm. 

Uy dolog az Ur Vacsor&js- Ur vtcsao" 
-nik kény erének Chriftaitefte-'")** 
vé vaSo tőrttfcnekjíWJií/íf^iíw-

• *Mtioj/iH#f\ hitU<c s tudoraanya 3 
f »i-rt ezéon*k( csak árnyéka 
í fe»n íai^Jtsrik- ris^s hc%v"á <io-
f"- log volt voiria* az L&tmiio *sii 

Conciutfn eíortot kohoUafek 
* C2 Ü&yAtvs ChrtfV í z i 5 Bd :tífB 
[ 5 <fr f.uch: *:*;». zi § fécundo* Sc§» 
\ uninJLDijlji t] ?. 
1 , Uy-talogaz Ur Vicsoraji-

fs§& icvokcoycfóol *o alul 
• - " • . • - • • "- c h i i -

file:///cfatk


Chúíkmteíleccziiulni, mett \ 
citfecízttU Pontianüs «0r - 4 
btú Succijferá, AlajdemJ>urg: '< 

?«ikaí. - Ily dologi pohárnak elve*. I 
'UleazkoftcgtűlazUr Vacto* i 
' rajában* mcrtczrAZ III. inno. i 

(ceníius Papinak sulaydonit-
tyak. tyw: fmf.p, t$. BtlrsH. 

*w»**Ci" UfdologkoviS at&űl való 
kcnytreeadfti,azUrVacsoM- ; 
bsnák<Szkcn)r:rhelyet> sfttrc j 
€ii KZ I. Alexander Papánk I 
tulaydonictyak. Umukgcé.lih, ! 

Q.cé'p.h?.. Az utm mkyú éoo. 
°^&" ^ cfcendcignemvoJtfsipmivt' ' 

. logatts az S«cr*í«enroi7ii kt« ' 
**- ftyerlbtff). Há*okruI vittek az ; 

hiyek kinyertt azllraficalar*, 
azzal íltek 3z icnc Vacsorába. 
Amint a nagy Gergely Pdfpok : 
csHckcáeiibizoityiuyak- M-

Uy 



\ u ; dolog«v«ftko2oítfiilí :. 
gittit formát mugan. vifcio 
íjrcreg^id vékony oft/«ntkT íz 
^pb lo kenyér helyet, azUr 
ty*cior*)tbanvalob)ího2*fa, 
fjjiiert w lett batí«tvagyv»U-
íjHiveltobbefítciidSvel, avagy . 
* az ÍIÍ. Miklós Papaiul, a vagy i 
,%U Alexander avagy penigh az'-
i'VIí. Gergely Papákkal;akii-
dejehen be vétetek a; oftyt» 
Amin? ezt Gregorius Caffan* _ _.-

cgvCo-iftanűnapoíDeitBern-
hoíáus tanítónak iráíabol kí .-
éle Anno io£ö. . . 

• -Oy dologh'az llr Vac*a*rajft» - v -
n-tkkfintytrér hinni hogyChri-

' fty%£CÍl^vé "űiit, tramfnüfiantin. 
git*t»n'<*nn m mm volt hit á- . . 

, ga á Ljt£raou ni gyűira előtt, 
'jzr*anittya Scotut, B^ferente 
f Btlltr: /ié, ?»s/f £;'c/;: caf> z\. 

Ujraoiogtz Ur Vacsoraja-Ttttai.-



m • 
hm maradott oftyiisskwegh 
tartafa* mellyetaz III; inn*. 
centim csIIZ. Honoriuafierze 

Uy dologh hogy azUrVa-' 
csorajaval egyict %tnam. 
bercfccndobcn, (nertczt6cr« 
zéazÚI. Innoccntius,?i/;^r'j 

- . - # £ . 5. Crf/r. II. *' 

vizts-feê  Uydoiogh hogy azlírVa« 
esorajifestnábor közzé viz'5. 
gyclitttírrk.ttertezcazCornc< 
lios f aprctóct levő AUztndei 

• Papsgerzé. 
Uy dolog tzUr Vacsorája-' 

bsn Uvo oítyaaik imadafa, 
.sandít, mert azt á III Honodat es A' 

Jcxandcr kohoiái ?*/: ^»r, /#,' • 
5. «p. *. 

ily dolog proccísiobati ízt 
üdlycl hordozni mcityet aIV,, 

;' Orbán Papa.Eft.iaJa,Anirr264, 
(Avagy á Martyr értelme §e* 
riht Honeriusj CUs: +c*p. io4 
§ # / a *z Bíczi gyűJ$ah>ck. 

Annoj 



J Anno, T?I I . az V. Kclcmcft* 
'' pgpitüS ír.eg eroíiett&k, es In-' 
? islgentiaUkal m@g ek?&te &xt 
í pcgh ijüokDek ss M@g>ton Ft* 
,'• psvai egyr«mtoen> Clemilifaj, 
" f/'í: lő.M^- & Dom'tnum. 
«! uy dolog á Chriflus Vacso-

yijan&k mcgconkiufa, *ncrt 
1 *z 1- Orbaa fap.t csak az Ag« 
| fogyókat tilt* «£gh azpohái* 
J nsk fogatai . ' 
1 Ily á@Jog S2 Miiének borirV 
firany* MŰftaragy bádokbol 

1 czinalt pohárban toItcni,mcrt 
! cztierzetceZephcriiius Fapi; 
í^2 &p©ftoiök idejében <s §2 
*itaA»is fából czinaltatott po« 
,'Ksr volt 3 ?«/: ^>-1&* 6. Í ^ 14. 
jtUtiii* penig astirja (inSyfoe- . 
'[/?«) hogyConftantiui Csa§sg 
'adott *r*ny ®s czűft edényeket 
'"eSfohinaz Ur Vacsorájához. 
J' *]y'dolog ázösnicktiskren- n»oíi«;-, 
dcltctcH napoknak iilsfe, 



-, ; ••' ~ '3V?' . 
• -', • JHcrt.rzt-nz pegarDj-cktiil vet-! 

t ik Gergely Papa ptvancjo-i 
Istíya fitíiníjPc/í V. hb„ 6, CAÍ> <;§, 

"-bo'gy.sipó^ítjyok inntp/ntk^ 
.' ••:• .neveket meg v*!coztiitv&n n 

..'""kereStyenek innenire czin*]. | 
- • n'tk rocrtigyioj §,/#.9 ipifí\\ 
jufetMts Ti. Ftft* fúgám?mm in ChtftutnA j 
Tareo »d gj]*s immutmddh & quátdd* nd[t> \ 
».cm: ptg. m^fUljtfffff, etrttm fnóettiláyUtfd, 

•'. tilm fidii Chriftidnaatcederent, 
ily dolog áChnüsa tt&s 

• •• - nck.inncpt, mtrt iz ÍV Or»i 
b«A Pijpa^trzé, C/w: fiAn.j» 
fi/, !6. cáfr.:$i Dominóm. , ' 

>" UydoíogkercSt fajiak itt. 
•'••..•••' """ népe, mdlycí Eufebius Papi 

• • Btnt, Epift'. J. édEpú: IttfcU. 
Uy dolog akar melyfientek* 

:•'•• nck-is innepe., á Átint fitjtsr:1 

biz'o my it t y a, Uk. 4. i/# iW: Ettt h\ 
GAf•• i« ^.ésuHmmm, Ezuyin* 

. *: népeknek Uíd U'iltroniatBd* 
larmin: /*& 2» *& C*//* íirfff: c*p, 
j&lf* 11/ 



I . uy áofofh. â  kertitfcgüfk R«*r?s»ftjf«' 
||díjő á gyer-fliekeknek oiayfaf'" 
Es|flofnegXcnet^'*í,l''*ert'?t*z ' 
í j . Sjrlveftcr Papa éerzé. Amint' : 
Pflboccntiuí I-II. Pap* wEfifti 
Wbtínte- tanitty*."" 
I llydoS@gá h&i&ngút #egh-
I.JcftSteini» eineveken hior, 
tpcrt ezt ar XIII., Avagy, XV, 
Misoi Papa ficrzét "Méigdek Centi 
tp,(4f.6. •; 
I Uy dolog a Bérmálás,. mel- *«•»!«« 
íjjrctSylveíler Romtnui Papa 
~ca!ala> ayagyazOrbanki 18, 
fspa volt -PetetuUft< Magdi 
CtHtil. Cáp.ío.. 
; Uy "dolog k mofo-do nznsk 
ffikltíi, es «z Templom üytti* 
jfjieleiben-valoté'ceteTe, mert 
ucztaz.l* AÍexamlerFapa íer- ' 

Uydoiogh'-azuy TcuploM-
^akes ni uy pohárnak e<la]rj*l Twnptom 
f ik meg keheifiek, tncec ezt es;oh». 

- az L 



AZ*. Sylvefter£ap«6eríé. A-! 
mini m€g tetfiiksz 111-innoJ 
ccficius Decreié; Eplfi: Hogy pe;| 
nig cj!£ csuk Pűípék c$eitk#<J* í 
heífip azt az IIKFclix Papt-rsM 
dcié, 9tk VtY£\ lik. 6a Cáp $, ! 

Uy úúlogh ti TtmplúmpkJi 
«sk Szentekre vnlQ;ncve«g,i 
tefcy építctéfe,mert eztcli&j 

• _ benciclckcds cgyClodovcni! 
FranciáiKir*ly,íelcfcge, Ann.2 
Stööv Ennek pciug berisialsfsíl 
&tt£&áz III. Bonif»dus;z>r«ij 

AsTftjytap Üjrdologb hogy p^p« nelf.1: 
htí ícsWj áicidzvfgy Afitiontí 
•« len , mdiyct Siiicius Rom:1 

Fap&-frr£t>A/tAO£8#. 
. Ily cfötag iz Temp!omfan ̂  

DMkttytlv Dc">k íiytlveö énckUni, CIC«>I 
f yíh 'feftntífg^kct-is ügy iol-
g»4ú«I, iiicIiysr'MikSos í>ap* 
iúfirncácJtuiá voltlitrze't&f'. 
kHtmMWBmu 

HL, 



!

?4©-
, Uy áolög *ZÍnduIg«íltÍ4Váf.- • ' 
pbil>*üs anntifn*k- Écriéíf s .. ;. 
iCrcczcBonif«cius VIII,Pa-, -•* . 
s rcn«ie!é i iUjr végesei «!*CC s 

0»y v*i»ki skkor'Rö.trítebisi 
,cjmn az Apoíl.©;ok , T-em-
icgh becwttatnák, ?/*<*..•cf... 

|, uy4o:-ogs2 lljr'Teft.8íneh-- • 
^turobdi k*cf naaíntomoknak swiumt-. 

íjhifaH-tts^nnoGfaiiftirfép. 
[ Ily dologh a negjrven napi 
ihőft klol való émlcta , ind-.-'; . . '' V 
''tyecncmellyek'f»í<»t : /# .*) a . 
Bigy Gergely Papának^ tuby- •''' 
donicnakjn«msll/!ck'(3í*í;</: \ 
CV«: 2.f^io.j..Thefcfphorufv 

[fiak. Idejárul'a/-£tkekben va- ' 
i-Iov£I«gatafnák-beytjre^, • r . ; i • ' : 

I uydoíog ficrdaicfpcftUki 
I boyt, oidlyct rendelt Ap®il@" B'©3%. 
I aisss ne vű Orátor, á ki msvtyr-
í O :' -..ftgOt- > 



. ;f«j>ot fcnredet Luci< Cdit^l 
i n o Ó W fti*tt, P. r*rg7*6.Ő.MÉ.4,1 

SoiUkntk: Uy dolog á holtaknak Ée«.1 
telt vú2cl v«lo meg íocsoiáfc 
iRcUyítuhJcsí I, Innoccöti* 
m Papa> \ 

©lyafonak: j} y cjoio^h ftz 01 vafonik tV 
láUiarcy#zon Való unatkozás,; 
snertcir egy Pctcr nevű ReJ 

. RKCC tafíüá, G«!íbngk Ambi|< 
íit nevű V»rc>f<b'an , Anno 
M. XC.7W: /'///;. $.capt ?.: • 

Ily úoíogh aEoappsiíijjyerv 
«rcís?**- gr* sr ut*í« *< * * T e m p l u n, b a n, 

. fticfiyet SabirtBs Fyf us-§crze 
ki §z Gergely P^pa könyveit: 
riieg égette. 

Uy dolog az gyergya icntd-
teiéíc, mert C2C ZO.ÍÍÜUS icné,., 

.J>»kfctik6.:cdp.7. 
Ily dologb áiioltak lelkéért! 

T**ie|f<g v a i 0 vcndcgfcgh tártai hogjr 
Purgstoriumbol ki §abadu)«; 

tyáBfki mtjiyct Odiionntvu 
. Barát; 



SífirsttiV*li;az XVttl. t»tr»r 
tfrp»i4ej«be-n--, Avigjr azBe-
' ncdck Pap* idíjebtn-kinek A««»l«rí: 
fteikéc ki iabiditotts Üdiorthb-*«<a* 
purgatoriomboi. Ez doigotsz 
|>Í Jagius tf apa az után meg c-

.:-főfité. : 

;; Uy'dologakepeknek tigtf-
: l*tek^ az-rocliyrkflekazHl.'I-
ftviO-P*P» tülalop > Ez parsn« 

. esoíá'elloben hogyazfesntek 
r|iépet- im»dcatná»*k, c«rcm-
knnsí" gyergyakk*!.'w tept* 
foknak gyulafával ciilclí-cínc-
uek3á mintiStgcbertiü ifja. Ez 
g«rzc azt-is hogy az Chrifma* 
vil való megh kenés oily ha§-
nos Scnac mint az k-creítfeg-.' 

Uy dolog t képeket *z ír^ít' 
olysíni DCJTÍ tudó koífegnek, 
könyv helyet az Templomban 
helyh«ztct»i> mert ezt íz I. 
Gergely Papa ittiéjsb. r. £?$,• 

•WiádSerrntim. £' M* 9- fyífl- 9* 



?4? • : 

íAifundm. ki ut»n a* VI. 3«í í 
títtmmtgctofué. VtkVMi'i 

>>c*pu. - ",f, 
Holtak;- Ily áolog a mtgh holt §ca.- f 

tekn-k tiPteietck, fóeliyctrád 
II lílvan Pupa Birzs. !j 

Uy dologh az íugvj!, avséf ( 
Hf«Aáft. pap fülében való gyonái, mert 

eit«2 Hl. Innocenrius Papfij 
écrzé, cot-venvúl, hogy.«^ia^| 

, dcnmcgb vih'ya §yonny«a2S"j 
fiapjsnsrt bdneir, .wclíyp'tva*.. i 
laki nem cseiek'MJik ki refeez.--i 
ctflek azEccIcíiáboi es ufcírf.-' 
fegffcn ne tzmzttt^k. Cy^: 
DÍCV : //£ y. m. ?g; «#-. 11 0»a&. 

Ily dologh hinni hegy ar 
*&* Chfiftufnak csík egy csőp ve-. 

re altJltifttultuhkmeghbtini*! 
inkboi, ratrccíCazVI. Kelé-
men Papaicrzé. Atninc De-
crctilis levele tartya. Extra* 
lfb> 5 ttu 9, cáf. Mnignitiu* 

* 11/dolog vallani azt, hogy 
Veritek,. > áChriH 



jt|Chriftufiuk*gr«op verite-; , 
\'k% clégíVges a bűn bociahat-
J/ji} mert e/t Scnt írás cUcn egy , 
í-'^ngoliuf CUv^fius w ű cm-
f" ha uUJá kőztök i tmtii iráGi 
S^izonyittya. /» yerb* IndulgHi 
I K*0:9- ' r 
í Xly dolog az fgyhazifitmet 
[ Jyebnck btju&anák fcákáüának Bajufasfii-
ívjijj»n*k elborotvalt?Ufa> csá kaiiszőrk© 
; |ó í koforon «k"v.irclcfc ;' mttt rz°t®. 

'tzcclíoben Anketus Papagó-
• .dolii « "tan megh croficé ezfc 
• -vicclli-anus Oirca sftnnum é^S 

A* után cőrvgnyfíon hogyá 
Bckűífcf»kineI«hcífeaP»ppí, 
Difi: 2? capíl Hon íkst, Bakui 
in jíHu A: m; Pont 

Uydologház káífo fegyver
rel Egyházi Scméiytuk uirni; *«#*** 
merr'az regi- b így fcolt k sz íc-
íoh EccltfiA non h.tbei "tfifjth itu*« 
lm ol'd'tMH , ejm tt«n óifitty , fed 
yiytfuai. C»ufa 2j . q. 2 c*p. 

üi iiwcr« 



íoter* Ugysr* ott'cip..intcrfe. 
. öoccs. így tanknak. £« / f ^J 

etimÍHsfes mn mdttrUli, fedfbtri. 
tuaítgUdiojhirejnbet. 

ffiiikeiw. Uydoiogh az Romai Pjp^ 
fiak világi hatalma, l in íaga, í 
fegyverrel való bírafa , 6cc* i 
Mert ez kezdetett *é „*)»«„ ÖÍ)9* \ 
Szaporodott Anno Jff, M<# j 
crőt?5íctt p e n i g r i p m u í e t ^ 
Nagy Ctroius a lu l . BtU-.U.^. 
de I\om : Pont: cap, j § p/JM^t £, 
§ *>» din, Et tib.u de Cletic; r„», 

-" tto.§ Q»Mirta non. 

éW*\. Uy dolog *zt4únni hogy IZ 

JPapa paranooihat az Ángya-
Jóknak» ho«yfo^j^k íztálel-
V t*z ki; o .>kar, ei Paradi^ 
csomnsk «iic*íofcgcbcn vigék, 
restit ezt sz VI, Kcicmcn Pipa 
fierzé, amint ftu'l?j* bi/onyic-
tya B*lc#*m Adu (km ki, 

fwiefsioT Hy <*oloi= 3/ frocchio áke-

CÍCIl 



f' 34& 
£|r»Ceremóniái,-mertextifc • 
i pog*nyokiü\ vették, « t irja 

E/eíüűí vettéká nagy innc-
!:pek~fti».*kves*ze§tcnd6!-rcV 
-"íinck béy'ut, fok. cgycb doí-

gokk*S?ft>cHyek"nekiaiíiromat 
i'lifdlib.y.é- : —-

U'vdologipiphftk rendié- ' 
yint valoőitozef in fclíyu? ko- Altu,kt-
czolct, m»s ruhát magara ven- ^6ie,k»«* 
uj.mivion Templo .-nbc'krifttit 
viéi végben i mcttezt.ai l. 1-
ítv»n lJapa feerzé , ÍV/. Hr^. hk 

' 6. cap.w. • 
Uy dolog az Ecckfiaban sz 

fok kűiómb kűiornb forrnia 
jaro Regulás £l«tknek ne* 
rnek, nserc fzknek eredete-

•kcth«v».kh«c.n,«1)r|h . •-. ,. 
Ily doío^a Kt:,'uNscmpe; u t 

' .rckock K.jticiiiro >..b »a kézi 
.' ti(«ok'4 n^kú! vs»'0 hf*ve.rcf<".k , 
• ittcrrazníégy Hiero!iy«iü*.r<*í-



947 1 
jcbcn nsponkent munktlkot; w 
tik. £<?# /iA. *. de Culm S«*&c*fi p 
jo. § fari r^tiene, y,( 

Ily dolog á icfuitaknak rcní |t( 

.Xefúct* di_, mert «2t egy v én Unta La>.fi5 
joís nevű mttz ierzé azllLM 
Pál |*apa idejében,Anno t ^ o . p 

' ,* Ezekek az iV. Pál Pap ia^^ 
elíóocnCoüegiOtiíOtjíűé. Ly \ ' 
din* Cnnt: Btlcs. (! 

pillant. uy dolog ftzBcnedekB-'rat :i 
rendin ievőkodt Regula* aíia. , 
pattyok: mttt-ti eredetet vőa -j 
jtnm Cbrift' oí fc#z efetcod je 
tajan á rmnt irafok bizonyít-
tya. J* Crf/4; Sanőii Ver*4* H*t\ ' 
lib.fr cap-%n. 

Uy dolog *z Ciftcrciínfís et1 

€ifi:C«t: Círrufianufok rendimért cze- I 
l u t a z ü . ürb'O Pspa ideje- \ 
bcn> »o;4 ccienjorjjrbanca-
fr>a4an•>k,B<1 hb.i. tnVh Urb,' 

-( at. Vet. de Kst lh,7 iap, 8?, 
U/do!ü£áKaiu*ai tertnci 

http://lib.fr


N Botnak rimái, msti ez w 
% Domjan barátok kírcidt m£». 

j gat,díobcn,az után uy§erze« 
J>| ttt üntaita kik ez mai napig,. 
H Francifcanufoknak Minoritsk 

,llf nak Tseri iűrkg barátoknak: 
hivattatnak, ftt^ <feHat'.lib.9i. 

.Mit. Gergely Pipa ez FcrenV 
czet Domúkaffal cs Erfebet A« 
paczaval az leptek köziben i-
ra. £*/: /& f. fa \Aci: j ^ . foatm 
Immár moft eigtelik, imiil 

goktu!§ente tétetergcmélyg-
ket, így golvan:; Feren esnek. 

fci$- minwum Sedes mbú ferpt-
tut> d<t regfíi ccekrum, ^ a\: Ok 
te példutztot I BSUS (IvÁlíf 
karomla^ kerefityen) Ferencz 
az Minorita barátoknak vezé
re c* formája. AddföineHn'k.. 

oiőkis* 



Bsokos helyűi menayekeM 
eriagftt. Íw//*6. Cmfmmutum. f 
S, Francifci 4binitkt . ~ * J 

Ittrőviíífcgnekökacrtíncv I 
íctcntácőbb Rendeket nem j 
írom le > hansm egy doigotje*. 1 
kiitck, ha 'mcj-isRégieknek í 
es minnyajan Apoftoloküfo j 
c*j]mnak hallod hogy hivattat-
tyakraagokatsk«rd megtáiok 
mellyik Rcrd jár kozdyebb az 
Áppftolokhox j-rnert cn'ncírv 
olv&íom hogy M Apoftolok . 
Czukly*bsin jártak volna, mint 
ez fok f§le barátok. A v*gy %^x. 
ke-Kabátot, vjfeJtcké mint %z 
FtajicifcanuTok. Fejérek vol-
íalié mint az 'Paotíft'ajc? a v'asy 
Feketeként az-gerezdé fó. , 
vegú barátok. Volté VihíTsk, • 
fátyolok ezomos kó^é; óvok. ' 

lííctckí avá;,y Calaíírofnban * 
favuüzftgyétíb emberik tar-

fafa. 



CjSgs-o: Ar Ifteni tíftcletb'e&,' 
% aalrDeafc nyelven foJtcke-,. 
* Montake Mifet ugy núnt e2cfcr 
!| Voltc oftyajok, vizes feorr«I; 
i íoigaitaítske s2 Sacramanto-
'j fBOt/kintkakéigy az kőiíegcfií 
{ %i Sacramentomíuk véreié--" 
f. vei mint ezek mondván: Ve, 
I gyetek3egyets;k;ígyat0k mind--
Í nyajao, azonban magok octék, 
[ ti iccake meg mint ezek•>.. Tek 

teke az Apoílolok valogstsíi 
az napokban es az eledelekbe. 
Tartottaké képeket az T e m 
plomban ? Avagy .-parancsolták 
ke ezeket icafokban, hogy &u v 
unnök csclekedgyckj ftiikos 

"vaíakirm-egh-kertjeitek ken* 
teke azt meg olayjalj cs magok 
nyalábol czinalt .fáital, Hintet-
teke rweghéajokac foval. Ke* 
rcileltsN vahha olíy alhtot> 
'laellybeo íem erzefunJVg lé-

! Ukjkmhiin^m vottj íUruc-
. . * . 0.6.. jtek'-í 



z§k az harangnak meg Jceref-- í 
t*kfcnck idején cselekéinek.. 
^ Ez ácrekafan az Papifta vaj."•' 

lás, ámelly egy bőtűig mind 
py,mivei hogy nincsen azgCBt -J. 
imbm fmidgrncntoms, es ko-«| 
holmaÜMk idejé-i*;mcg|i}c-:l 
gyeztetik á 'mellycr iwidon V - f 
maz ROÍISSÍ Gsirdinaijcs papi.. íj 
fok Eyágeliftajai.Röb:fieiUr. J 
ffiinus el .ficmJéívcn: egében] I 
vett völn*,igy.fi0H: , ^ * y ^ . . , 
dmanyn.em(torgahathJtik, éhei' 
htpmindm innepe^ « J M yé*^ 
(lib. 4. de Sas: Euch :,cap $0.)' 
•Es iíroet » >EM» mind meg ktUn' 
yem& miuy: (?i>. t, eje Fani t\ ' • 
cap. ró. Ahol jegyezd megh 1 
egy NBcoRvAt högjr valltfok 
eílch vagyon ,teikorá mival-
latunkat azert kárhoztaíty»k í 
hogyay volnt , noha annyii. J| 

..Üőj á mi vállalónk,, mennyi az S 
»g*íTag > mivel hogy ÍZ nem e- 1 
gycbazcíguígaz%nfi. yiU. 1 



.. : , 3 Í 2 ' - - - •••(•• 
tör L «t$fr»"0§S»£$5»«)$Si»4g&^£$£ 

'lf -VUl-KESZE. 

Jl AzPapiftak válJafa á mibcti 
I nem uy, az régi hittál Szakág-
* Pogányokkal egyben Mtt, 

font, tudomány.- > 

j'Mmar ez nyolesidik darab-. 
b«i az mufatoJik meg, hogy 

ha miben nem uy-is á Papifta 
vallás de-mindazonáltal JOCÓI 
ig*z, esaIhatatosEudbmíny4 
hansmhamit vélekedés? fijert 
az régi Eretnekektől, az. kik 
Sok idővel az előtt meg átkoz-
tattanak az íftenek Anya&cnc-
egyházatHlrtakStatoct. Melly 
dolog avagy csak Velidtrus Vk-

. ffUut irifa&ef-is áiegh cctiik í-
• gáznak lenai. Ki igyci^goli: 

lib.^.cap.T. Túin'mt imnntt 
tdcitd reUnefttere , qx<e ne Etbnicü 
iáefigmtibm mn ChrifiUnts Stm9

 t 



. • - - - i 
" - . •:••&* J . 

' mutuátl i S\(\údtm'. Kén^<&MÁh- ) 
* Ikmnnü citerififc Etkmcis, adms» ) 

mfíituu mdnár érint. \ \ 
Mellytk micsodafok- legye*'- ,J 

«ek ím. egynehányat, ogyan ő! <i 
belőle es wiasb©! megjegyzek 1 
AZ kegyes olvafoérC • •• 

Elsőbestzmaz pogányok*. I 
kai ebbcfteggyezénckj mert i -I 
fsaiképpen azoknoha foltén- : 
aek Sutunaufnak fitt lüpirert 
esnotíák, cs.htnot Kiniync I. 
"fte-o aéfonytwk vélték* Mind* I 
azosaltal ez kettővel megh \ 
s\cmtlcgcitck, hsnemOrfea. -i 
gokat, Tartományokat, Szige-
tckerVarafpka't,.&c Ifieiuk* 
te ojtottak , Ugy núat K ^ Í « . 
lí/K/yrf, Mercm-kfrd, Befafrd, ífifte, 
Btrculefret, zsre, Igy az Papi ft %k-
isazegyOroklftea kivűí;GJt 
Györgyöt, Di«ieft,D<smjsnt,. 
Gozmát, Colos eaCyccIlycaf. 
feonyt tifitdik <i fegufegekre, 



*![ fdkfcgclcbefi' *t$ ny^vklyéjok-p 
'•'*[ b«n kiiltyftk;m.ondvjn: &«<!&,• 
\ N.N. velSm&dK K. liberómé : 

íj S*ent Gergely: 'hvtgyMz Sz.--
,:|" Katalin feabadics meg engem. 
"ü[ HrMérc S Í mint á pogányok' 

bizonyos nyavílysjokbtn, bi-
!> z-onyos msgokcul raíalr es í-
'! ftínoé fett éc melyhez- folya-
i wott&nsk; így a2FapHtab.il. .-, . 
| Innét vigyori hogy Guttaű-
f.tesbcn, gorcfbettgfcgben., SZÍ 
I farkdll, Frartczubaiv R^eh*]}, cs 
I fiácrhjiyhüt ellen lent Antii; 
? .Deákot, Argnaf-kűellf l*éw*i«-

«/?, DiHvos éb xíitrafa cll«n F/«*' 
f̂rfwjí, tu-ro/Tag el/e éenc /o^í, 

- hirtelen beeegfcg&c&eM Mát--
kpt, kotfigban Bdlwtn, gy?Iá« 
zatban Skfkttitdtthüeg!el«>c 

. ?rtrWib^D3j»h-*l*l0-«n s>̂ »-. 
fiyé/tt, Eccre$b«n frrnf /*»*/? t eft 
Benedek^ Apctittrat Myj -,k ,"c <*. 

lllv Mert az -cétcnáo. né*y' 

http://a2FapHtab.il


.regcinek az $lcctő egeknek,!*! 
holnapokaak, cs vetemények** 
nek-is3bizonyos Dile&orokaf **' 
goadvifeiokct állattak. .Mert-

videAnieitv ĵfr t̂avflfi,. MedArdus nyári**? 
legend. -MtrtonoíÁ, ^»^/íéiigondvi*) 

fel5.r-^«M tűzn-tk ©rzoje; fo*. I 
üHiírhfl. 'Pált feh: Matyas,?)£rr. í 
tinJl,Mm$.*4prtlifl fant Győré- ^ 

„fcirja.. . J i 
Melly cscJckedkíckbcíi tekJ 

-Jysffegcíen követői az pogt, 
ayokn&k, mert mind ezeket iJ 
pogányok cackkciik vala. ! 

Ezek u£an ámeghátkozottá 
*«•»»» ' - t udományú ErétnjekckJíOZZlSl,. 

I.-SimonMagu&'kővétoif-mgg. : 
két dologban, T. Ázient úoU 
goknak adafabin cs vitelé
ben, mert ez á mint nyilvaá 
vagyon ÍÍZ §ent hiíbriabol 
•/ÍÖÍS.V.Í*. Az lelki dolgokat 
pénzen véli vala cl adatpi, ei 
íaeg venni így vélekednek az 



1 ;- '\?f$ 
..' .fapiftütó- lg? cselekedet sz 
i If. Pál Papa ( Stm C^cilmttm 
. p/it. q06. Ki minden tiitekee , 
.' pénzen adót el így « IX, Be

nedek Papa. ki nagy SumiBa 
• pénzen atta vala el az Papait-

•got , á miftt az'XXiV'. Isaof4s 
• *z Gardiaaifagokaü. Meilyre 

nézve aztroondgyjt M'nBtBa-., 
n9m^gazííteti iipcnze vétet-

\ tetik meg Romában ntm csak 
; az Papafag > '*5z , cootjen,, ko-
. nyorgefek, es az Mcnyoréaghí 

2. Az képeknek tiétektek-
ben, mert Simon Msgus tanít-

; -V an'yi, á mint Eüfebius irja, %t 
kep- k aot i« boru'ltanak, azo
kat áldozatokkal, ccmjcn«2ef-
fcl, rvgyergyagyutafokkalcifi-
teJtékjá nellyek *z Papa tudo
mányai kovfíókben-i'v meg ta-
bkamsk Ezek *z találni'anyó
káiigmolfaímazísk. ('ír«.*»«9 

hl*,i.cipi.) Jgycselek.fcnrk 
i Papij. 



" *?7 ~ l 
iPáptfbk-is az mint odafel-1 

; lyebfa ín*ghithadd cap, t. ;, 

f feuáa A- ^ / / d *r ApOÜollCüfokkíI £g. '« 
^•lici. gy^Sk, kifcazCbrittuföaki'; 

-va'iígelioinatbc ve£ikvaia,dg í 
úgyhogy az rorvtnnek-hincg 5 
tartaíít fcűkfegrfiuk hinrufc 
idvciíVgtkre , kiket éent Fa| •! 
fok helyen *z o Icvdebtn 
ínég szkíoi, nevezet fccrmt 
S í i , 2. v 21, 

Illyíten.ck i Ptpiftak,m«r.e'j 
éi*.k~if mind N« Evangeliu »i 

( kii aital, í-mind penig »z top, 
Vénynek CifJckcdcti^taJjírgy." j 
arantakarnak idv?zu'ni. A-
ttunt a? TrijentofTigyú efnek 
vegzrfíboiniegtci&ik. -Sejs'.Ü, 
£.»?* ló <sr Com 32. 

I l i . AZ Pa; ifhk S*turnintw 
es ívüanichaeu.- Ettit)' kelmék 
kov- ioi, i. »z Hj;yi:áíüfeem«-
l̂ &Jinck h ő u k a k g ú r e nt?-



3So' " " • • ' • ' ; \' 
vf; «Í »«f«ciy étkeknek feizö. 

I jiyoiidőben VÍÍO megh kúné-
fckertj iíik boytóifvi mond. 
•yak vala magokat, mi d©n '.' 
jiuft nem otíck, ^ug \lpifi, 74-
lechSerm 4 iequaéragx így 
Ctélekefincb á P*pi£ak-Í8, 

IV' A£ Vapütak CdvpocYates 
js GnoFlicto Éretnekek kove- a, íten«u's 
íŐi az képeknek V«n••Miért", f^*|*4 

tiicelcíVéf t,c sima^fiert mert hx
P
t;nz7."és 

ezek csináltak-, wtsiatak estl̂ Aug«fti»H» 
íílték, á 'T.intbuonyittyak *i áek»>ef: 
IgyáP'apittíkcíjinailyak.cifet*- - ca2; r'4 

lik, esima igv*k azirot,ontot, 
e& faragói képeket Vláe cap. u 

V< Valenáni^ntb Eretnek
ig Ci^frintk az Papiíhk , ki 
inkább néz vala az rrtnfreri ta
lálmányokra , hö%ytem az Sz. 
irafra, <tivr\ hogy.ezc e'ícgtc-
Irntnk ei kéríegeín* k vek va-
J>. Ü.cínezcp 4o%ofC!í-'íc-
ktfcik a ftpiiUk~i«> 'a»«rtizí-k-

isu-

file:///lpifi


- ' • m • • • , . \ 
ss találmányokat az bleaekfun-

,&,cefteia3 áamentomanak v&c. hiyjak.b, 
BHchiriáí ^.zfrcntyráft.pfnig.illetle'iinc-
coKticag.!, Yekkék'nívezik. Vidécdftjt 

VI. AzPapiftak Haereciio-
fíiftika az halottaknak vízzel 

, \_ yafó.-racghlo.csozáfra nézve} 
Mert azok me^Jokíák vaU az 
6 hstottyokatolyjal, ct.Balf|. 
«sofinai késni, «s vízzel hints-
<ii, hogy ez ltth*úcl«ti*es $Itc. . 
to -^ghnek .fawcftítnatul fnegh 
Wicccnék.esigf^zofőkhsUi-1 

. tuImegiabadichatnákvAmint 
pznytivsíi -vagyon ( az Agoftó 
Dodor kafaboL Htrescaf. re.) 

ir*t«íii«- IgyazPapiftaÍMsntéghiW' 
síjAak. tyakez Sokaft, min ezik-isaz 

ő-halottyokatá tcffteiííhfk i< 
, dejen iftegh hintik vizzél az E> 

remekek moc!gy«a 3 ss skkbr 
.'olvafriák Solrárt lelkeknek 
tsltíagsért, á átint az iémla-



VIÍ. As PapiftakAbdianf*-
, ftú kővetői, -as kik érdemes » 
! dolognak tarcyak vaiaaz A§-
fonyí-állafoktui .való rsi^gok 
mgg fogsfct. (.<íug:hAr:cap. $7.) 

Myccenek iriadcn ReguJái* 
eífserzetes P*pift«k ez nofti* 
Bi j íőiícn a kik Syriciu* értei-
újéból 'ttótatalanfagnak £ar« 
tys,ka2.§fctít tasíí&gof, apa* 

ípokbáfí', ^ifikabtiltyakhogy 
pcB á par.ízn4fagoc,á Átint ol« 

f vafrfmcgi Gwr: Dw : Difi:3^ 
\ espzt találódj Akinek fslefege 
| nincs §sbad ágyait tertanine-
* kij Bc'Il*r.ininuf-is igy Soil: (VJk 
1. öV Cler '. €á&. 24. § •^deopnHbi* 
fiqwdsm.) lokab el keltávoz* 

, tatni hogy AZ PúfpGkoek kée 
' fclefcge n?!cttlcgycncgyihai 

után hogy feni ágyáfa, &c. />» - v -
de praceptttm (eptimum,.. 

Vílf.. A PapiíUk Angclicus Atckowií, 
' Eretnek kovc'tői, ÍZ Ángya- kuuüftak. 
, loknglt 



J •'•- • • " -" ?£* • \ 
',,.. lbtn*!ctifíektekfcils/irArt« 

gyalök- kozot bizonyos ren
deknek nmegh nrtafsra nézve, 
leik az A agyatokat tiiteiik ti 

> bizonyos feregekre tl-is oi« 
tyék vaja* £/>//>&:hdvep^o.Uu^ ] 
debkres>c4p.39. 

így á Papiftak tiiteSik «z Afi. 
> gyalokat-ies bizonyos ftrcgtk* 

re, rendekre éítysU, á mint n 
o tűtök eala.it nevek bizonyk* i 
íya. A „mellyel nemciíyet Ar« j 
chaDgyal&ik; üpmelíyer penig' 
Angyalok fejedelmének ne
veznek, 

IX. Marcloíi Eretnekkel eg. 
gyezok az Papiftak. i . Ez azt 
tanitotta hogy á Chrift9 pokol* 
ra való éaUafavaf» p-akolbol 
némely lelkeket fcifabaditott 
volaajAmint ezt bizonyittyak, 

âvTte:»dv: S) így az Papafok azt vallyak, 
Sfh°gy í i m b u i b o 1 az ° T*ft*: 

ípíc.4*. mentom.bell Ac/«kn*fc lelke? 
ketaz. 
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$62 
JGÉSZ opokojóan v«fo-fialta' 
fával éana-Jitotisi voin* *>cgh. 
t, 2- Moreion cs az oter kő VŐ- fe Bsíl:iife.íW 
lókkotcíeíeik vaisi magokat fo- dePut§!«'f 
gadá* tétel által az Nt&FtJ.*n-
fegfe. S Hy az Papifta gyűíe-
kezctnfJrfob réöc , Éúiczfegre J j ^ p l í ! 

eskűíik;- A Papok tunni-i:Jik, < "*** 
garatok, es Apaczák: 3. Bi?a* 
nyoíHooen boyiokfnekoka---
írthuft »ic-né6i»*kvaU.d, így d,ide«iv, 
cselek'-Snc'k ŰZ Papiii:ik-i*. 4. 
Az A^önyi-íUatöknatt meg tv 
engedi* vsla ho^y koráítol-
hetnéni'k (Damjj. ->'•?h*ret ) így • 
fjneen az Ia-rpiflb •• k-i-* to«gen* CÍ^GÍ5Í%,# 

it g*4ik hogy az ABfoíijr íme^n iUa*... cíjjl 
.|ktre6tcíhcffcágy«r;'ri*kcerSőc 2.0.21.SÍ, 
| l i mi nagyobb írje;*} sz torok- J 4 " ^ 
; pek-ií meg e 0<>*dií(«, d* s ^ .'{„. 

X. A* Papiíl.k Montanus j?enx»p.x<, 
- Eretnek ko veroi. Mert rz [,AZ f t d : Adal* 
I ílenciráfn<ktokdlcteflVgrcuv teraM* 
jeleneíekes Ulkilatafok-ait*! Monta tó ;. 

tanít* ft&k* 



- tankéi válavc^bca vicctni* 
.'•• magában &z ficnt. iráíi í^uj 

nigyra facczűlvea á ösinrEpi^ 
LSKs phaniusirja ^igy^Papift^ 
.wc*.*?. • be-veiik ugyan, az fient iráft, 

tlégítgtfftek tagadgy^k*! id* 
vtíTcgrc -az esnb.eri falaim^ 

'••V..yL , njokmkvúAMmtztbizonyai 
tya, át Tú&tMümV&mhüi 

ís gyűks,g, 
vide fu£» 2 , ; A Montanus találta-tlfa-j 
caV i. ben az boytelefekntk rcgulsiy 

cs ideit. Amint'Euftbiiuirji: 
^ v f i n n é t vette az RomaiSyna. 

h Eaí*ílus g ° g ^ s az ő bőytőíefintk re* 
Értkciíí, galait, esideiti meretem ai 

V ' Chriftus .fem' az Apoftolok 
temosi bízonyoft anruk idejé
ről es roedgyarol nem parsa* 
.cioltak volt»Amaz nagy Ago>"! 
ftonPoAortanubizonyfagteV< 
tele gennt, kiigy irazCaíTuláV 

í" riushoz; Xadgyuk hogy boy. 
tolnűflkkeh dcffiicüojaidő* 

ben 



í 5^4 ' 
/.jenboytollűnkazí ném tudfi-
' gyük: mivel hogy fonói az uy 

t Iratot Sicc? lik. t. de Sem. '£»•• 
| 9/»i; ' ' • • . • : 
/ $. Montanus és az o Tanít-
' vanyí nagyra bacíiiilik vsla az•" 
j £ M*ximiHajokn*k Prifciíla-
1 jóknak megh jeleneiét, á cniot -
jAgofton Dodor bizonyittya. * 
óin Így a z Papiftak-isigenicnc-
ji- (eges dolognak t*rtyak aző Augüftiár 
jjíuz- Brigidá Cycdlye esCIos k«iei.c.**, 
!i§ísonyokn*k látásban való je* 
jlenefekec. Végezetre á Món
ii uausazt canitty* yaU, hogy 
| nemeíy kicsinj bánokért á maf 
(j világon kclncne eleget tenni. 
t Eíhogya* Ábrahámnak kébe-
1 le á pokolnak eggyikréfie Vol-
I na. Ethogy az Pairíarchaka* 
{ Chnftui feűíetefe cjőtott.vol*'-, ^ 
itak volna. (Tertuli*nus ex ' 
f MM/; difciplwd de átuma, in.fine.yi 
l E fii* 
l e fi 
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fe,T«tttUib haíoctikcrtáldoznik^íiíft,; Jc/f. 
á?.?0£?a**'Aimtllyek'póitoi pöfr* tanít* \ 
•*%> f'ataak.MKoín*i.-S-yn-jgogvul, '$ 

•X'i« Novarusjfctoekkfoe-V 
tőiiPipiftik , ki I. ^zt tani- « 

• tóttá cs vallottá hogy ,'ncm le- y 
fcct ember bizonyos báné bo- ' | 
cianaítya ítioi, hanem *trol 'j 
keteikední kei, á miac ezt az j 
nagy Ambrus Dotifor bofeggel 

t \ L iu o rolók iráf'aban hattá. K \i 
jdepoenit. Fapíftak jt ugyan ezen v»I!ai* 
cap 2 Et ban vannak, mért az bűnnek j 
Üb.î ap.f, nicgbocsanattyafeloi vaio ht- J 

tet héjában valónak' j«ond: 
"; gyak , C5 minden kegyeiregciji 

űr?sm$refltgnek. Amint az 
Tridentom Vurasbeli gyűléi 

mv.V! ' vegezefeezt ftyilvanvaliya.m, 
2 U^yan ezen Novatuseiczt 
Jtovefok nagy biz-odalii|ikat | 
h-íyhcztcrt*kazo cselckede. 
txkhcm u&cabfeaknak, egyeb 

tmbe* 



I ?&á 
Jfinbereknél.tartvafl migokit? 
^ Í*Á*«inc ííiüoru" írja. »-, Így a », ií!d i !*s» 
* Papift»k ** ° cselekedet*: k ér- J . ^ ' ' ^ 
t demeben* ne™ kicsiny 'bizo- e\*rt .'* 

4ilm«k*thelyh«tetík,vár»a'ö-; .-
izáltslbdnalol vaío Msdb&du-
lífokít, á mint iarándok jars-
foknak végéből, cs sz Papik 
Buílaibol C2igaznak íennibi-
zonyittatik- Az Regulás§tetd '• 
embereket-is koztők íegh fo-
vefcbeknek &cnc>bbekack, ér 
ti&tabbaknak tartn*k> e* jo 
cjelekcdetekkel fellyebb bd« 
vo'ksdokn'k hogy nem iften . 
kivanoá tflJŐk: A BCJIK *z A- J S ^ 
nyíéciu-eg^hfznak ..legk fo- Mcwch 
vebb tagjainak mondgya *i •ftft:Difl&«i-
H«éuii.íict«.W»etaic«. , javg;* 
" Xíl. Az Mamchaeufoknak 
fok Ercrncki'egckben leled-
zetrek sz PspilUk , mert ezrk 
i. AZ o papi rendekben kiket 
váíaztotuknak hinuk v*i*»kar' 

B2 koi* 



fioztaítyak az házsífagot, M 
több népben pemg á kiket hal. ? 
gatoknak ncvc2tck cl Éenvet-"^ 

«;Aöfí- lek. *? Így cseleke Éik az'Ro- ! 
lift: 74- mai Synagolí-is, thett eztk az j 

Égházi folgapkban "c-s miri. J 
d*n Cfafttotribíin lakó •t«ndtk-;í 

. ben kafhoz-tattyak az házaíía^ 
IVeb-c/^ &0*'**'1 kófíegnck ptnig megh 
fed.-Ten.ia, engedik. b, •_ 2- AZ Manichsüft 
"Videfinna- koverók esskegy ün aiat Có-
lx*«i?.7. fniunísrafnakvala , azaz : csak! 

leenyem veinek vala, azUH 
Vacsorájában,^ nem bort, á 

, : . mint tze Leo Papa bizonyig 
ící^Titig^*' c;igy«P*píft*M»' csak 
EtGrat-.de oftyat *dnak,\kenyer helyet az 
CoRíecrat: mCg gyor>o koífcgnek es nem 
KeiífiC2' bort, áminc az Cortftamiú 
t. eófcii- gyűkfntk vcgtiefcbol nyilvá 
»« . vagyon. $. Az Manichaeus cs 

i z o Tanítványi jol mondgyak 
vab azokatboytolni, akikaZv 
huítulmcgh Éunnck vala ha c« 

http://fed.-Ten.ia
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. .gycb étkekkel cs borról jdlltkS 
jiának-is 4Z mclíy cselekede
tekért Agofton Doáornevc- .4,Á-5g:.& 

: ti őket. -,.*, Sotaz Ő papjoktűl mo"fcu*. 

tzhufnak $ccl£t. Amint ugyá 
azon Agofton Doftor ezt-is 
bizoriyittya- •'«.«, &.z -.Papafok '"*,tib.j«'" 
mindez két dologban követik cont:Far 
az Maoichseusi Eretneket. Azt wft;«M« 
^jínben minden jobőytőícfek ' 
neketftyakvhakiá-iuisgtcltűl. 
megh iőník. f, Az maiikban ?„£?££ 
penig á Carthsfisnui barátok,' iib.6. cag.i' 
leikeredetet vonék , Anno M. 

, tXXXtólrcge'ésletckb-en tig 
cltencmondnaká hus^teinck; *el:•• W». 
hogy ezt merje egy írni f F™?*- 7-*»?•*• 
fi/t'iw flfe viőioritt injait releciioni-
ym) Az Carthafianus barát ha -
gz hufnr.k tísük meg koftoiafa« 
v»J?!-is.' mind* zóna Ital jobb 

''-VíJna íTicgh hajnjLhogy íeov 
gsiiit iacgh tikotc eledelnek í-

telcvd 



telével tartani megh ecetet, j 
@ftaía. ovclí C2 aranc a.2 Coiqnisiéűli 1 

Kakas, fneiiy Karfbüf*rukfa. i 
íars iratot. Mellyroi a2t be«.! 
feliík'hogy miJon egy c»rt-
'huíianös barátnak. b?tcgfegs« 1 
l»en |peg engettetet volna az 1 
iius é te l , vi&fick ciciben egy" 
•iűlckakáit, meiJyet midonle 
t<efc«-k volru e lő t t e , íárftya 
&őíc cs el rcpiiit. 

Nem-is illrruio irt amaz Q-
fogaíoki Hogy tunni-iluk úk 
9efv uraUyak áhuít ítrrr, tifei». 
Janmk nero-tartyak > h*neín 
hogy aeíftent jobb modgya. 
val es écntícgcsben tiöteJhcf. 
fek-Jzert£űnnek rócgazhu*é« 
telf ús. MoDáom c^ o fo^fofc 
fermrr.ire valo> nfterc azEutta* 
ehiu.v Emnek-i*. feinrert uzt 
Iflondgya vala,sz-& csckkcdc« 
tif'-lői á iranf ^ozonrKn'roce. 
i r u : De ífiiada^oíiáltal ^.rgn 
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|rkoít*t*fcizüangrenfeC*«» 

I ciiioíT>ban. rahátMZ Papiftafc* 
^hs^intrn nem ?i M»ftic*.flB* 
ufl*a!-is <r jndszálfal *z Eufta-
chiaí Ercrntkkel meghitkoz* 

: tiltanak. 
I XíÜ'.Kcverottrk á Don«-
\ (us Erctoekicgcbcn az Fapi-

ft*k* mcít azok i. Az literinek . 
" ^nyaÉíní-cgyházát bizo.nyos „ 

hcíyh** csatollyák vala.á mint 
az íiagy^go^on Dodor arja. 
at íKy ess ickcfcnek-a*Papiihk-a> A«g:íft 
ÍJ fpiion áKo^-M ^yűíekcze- hxrcf:c.6fi 

' %ttu li^nhck kozontegesA-~ 
ny fecní-c^yháíaért vc^ik , ta 
koMK Mín»bCT<rkrc bot m^g 
nchs *8í*yak"oTfa csak egy<dűl 
íz P-'pat * Í O Coníiftonoím sa
vai tartysk ^nnak. Amint sz 
Bdl^r: iraíabol wiegbizanyo- , 
fo'ük 2. AZ Donaüftak »tt . 
laniío'tak.hogjra? Any .feenc-
feviiáznik ta*ji.í. búnnííkúl 

F 4 ' VAiofe 



, < . •• • v • ?8.r 1 
iMfeidem vabk eséentek. -b, í g y a z ^ | 
Att*: piíhk-isá törvcynsk tokclle* 1 

tcsbétolícfcre nczvefccntck. • 
nck mondgysk magokat mdA 
J/ec űk pontról pontra bé tol-
t e n i h i é n e k ^ o t h o g y ^ g , ^ j 
főlyűi viio jokat-is cseicked- \ 

-'* hétnek, mc\\y$tpi>u4fkpererQ. 
• £atú»i,r-nik hinák, azazr Ejc-
ctefia kincsének, az.mGÍybol \ 
oétsnáRóroaiPípafafárkod- i 

» .I-K h a t i k a z P n r 8 a t o » ü ^ b 4 n l é v 5 

»it. «p ix. a* o vallafokkal ellenkező cm ! 

fea: Primű berekét ganakozas Txekűl mc* 
K 2 : 5 l i k ! a l 1 ' k«*kbeÍ.ak.avW l ] 
»tach:cap.£ 

ha téveíygcfekrc nem te'rne. \ 
&cap. u. *, I|yc$eickcöockaz Papittak 

á'kc>c§tyenckk.cí> Amint An. teíVtfí ?"*' GÍS Í Í a*N é m e t orgaS «rc J^ bizonyfag, 
XÍV.Az Papírtak PrifciM*. 

niftak, ákikígcÁkérkcrccfKk . 
cs íiicscketuíick wjcltneíck-

,kd, 



Mr •'-.,"''•..• 
fcel, Itteni látáfnak fuJáySoiiíí» 
van. Ugyan ezen Eretnek az 'nipuiip, 
hazaíTagban ^iőket-is mint ?°l« 
tettben §loket meg utáltának, 
e, A mcllykét dologh az Papi-
ftakban-is megh találtatik,á 
mintázAörcalcgcdaboles ex 
fytctU exefhrftm 5 en a nap-f$a-« 
iíéi világosban meg Capital* 
,háttya az -kegyes* olvafo ei "«• 
papáknak Decretöfhibol 4 
liiint«z 5. rééBcític§lathadd.-

XV. Az Papiftak Péiagiüs* •/ 
Eretnek-- vallaíst követik fok; 

* refsben* mert ezek1 t: Azt ta* Híeronj fa-
nittyak valiy hogy az Adáen- V*1** 

t nak vetke, nem egyébképpenllb CÖC:?ÍI 
hatott az emberekre., hamem Auguft. «i«" 
csak kinek kinek az ő bűnb n hasr?f <= s £ 
y*lo réledzejeért; 2. Hogy az ^ ™ ^ "' 
eredendő bűnt nem vennék á 
kisded,k azfeűíetti által, ÍQC 

. hogy ez nem h volna f Hogy 
U tettnek kivanfsga benne 



m ^ -
föle »2 smberbe® azépílli* 
ffetbjRn-is.^. Hogy a« ember, 

' . - . * * Ifteft törvényének eleget 
tcheflet*-. $"'. Hogy aí«mbtr-
ben ájdra8*efetut*rt-islt£€n 
§abad akarat 6-Mbgy a? ^ . 
berá niagsj© csclekcdéíiaiul 
nyerhetnéd az őrök életnek 
jütaimati Mind 'ezeket követik 
canietyak . eivajlyak' &z Papi' 
ftak Amint iráíokbolmcgh 
rct&ik. 

XVÍ, Af "Pápiftak-Collyridi- • 
snm Eretnek kővécoi Szűi í 
Mariának tiétektrben, mert c«l 
it«i<^úz/\lanatrcntfcgeíen.rig j 

)(ipli5 telik vafa, ajandekot fldvan i 
**i*iiT9. inki. ;{ Így csdckc&rMr-^ ; 

á^piíhk-is amint cap. i. meg j 
teífcifc. 
^ Ezek az néiy tHo feculmh'tl i 

lévő Er-críckckoek aPspfítak-! 
''..'tUÍme^uyjitatott,jiy^c«otí,.! 

&b£ véceiett Valisok, md. ; 



;• - 374'. 
, jyckíí n Ifíe Ecclcfía/a regegi 

fjiegátkozotr, es kárhoztatott -
kikhez fokkal többet adthats', 
de csak czek-bol-ís megh itcl* 
hedd kicsodák legyenek á Pa-
pjfta vállainak nsgyreére ta« 

/ laloji cs faragó A.cz Meftciif 
j Tunnnllikazlften Anyafsene-
I egyházitól, megackonatott; 
í « pokolra fentonriazratotr E-
1 rci'nckek. Aholjegyczá meg 
f imez Regulát. Urtoammicon-

Í
jenftf c*lf>anff>erpeir*ntes % mnjnfá 
inpeena fectrnead^, Cf c. 

[• IX. R.ESZ. 
j Mcllybcn az bizonyítntik 

meg hogy áR.o;n.íi Papa An-
tichrilus. 

j pEl tért ózdiunknak rendi íc* 
| nnc aít kcü immár nricgpro-
| bs'nunk, hogy zi H oftani Rp-
[ mai Chacolica £vúickcze:n<-k-



Jtb&y hu az igt2fágra v?*fa. 
tő Kaiaaanak kcrcíc nalarm »a. 
nncsolat nem-volna: hogyha 
tilt cm nera kivsnna, esToha 
ícnkí in Romai vallafon lévők 
köziül az Romai Papai .̂ ati* 

, " chriftufnak nem irta vo l t én ' 
o§cntíegc£ annak nem mód-
ísmviolnaj tudván ezríokak* 
lísk nchcífcgere lenni. 

i ^Moft.«zcjrC mozd^ttatorií ez' 
túrom dologiul} mert Kalau* 
©ily dolgot kivan mellyre ko
nyáéért tenni, oily dolgot ta-
'gsdmcllyct czkersityen vi-
lagtud, ollydolgok ákal akar--: 
,ja Ctlyinüí, es Luttert, á^ti-
chriftufiá tenni, mellybensz 
Romai Pap^k kozzűl fokán fű-
ligűítck; Hz j a m boroknak pc-
mg fr.iv hírek , fem tarutfok 
ncí^ volí benne A haÍDis Pro-

Mtrt-7'.v.v PhctaJ ínak r\ cávoztatafarolj 
' uigu Iannókhoziliik,intéft; 

íenni, | 

http://fr.iv


í ?8é -
f tenni, u Antichriftus feje n ' > 

I A2jR.o.i>ai vaibfon iévofe 
| ItozzűJ, Elfő aznsg^Gergily 
i á ki Papi rendből valónak e s 
, immár feintcn jelenni mutat> 
! íaaíAnticuriftuft. Az után ki* 

lencsven értendővel 8 ki Ic-
,'gy.cn-ez, Arnoíphu* Aurclii*' 
nui Efifciptu m Conciliö Hnmeafo 

r meg nevezi, hogváp^pa g2< 
Azután Bernarduscnncli go» 
no/Tágat te irta. 

Az Ratúboniaí Cqmrüíüm-
b'ansz Sahs burgontu Archie* 
pifcopuSv Ebcrhardus myüvaei 
Antichriftufaak nevezi az Pa« 
pat Egy Anonireiü!* Author.cz 

' elocugy mint 2So eftrendőve! 
élvén , az Apoc-tiipfift fejte
getvén nyolréor nevezî  á Pai-
pat Antíchriítufnak , pag. 78, 
joS. JUJ. 117. r 19 & t2o. így 

*7 leven 
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37T ' - i 
SEvifl szert ádoiög, *i erof. ; 
ítgnckkiléncsedik databjaki-
vaonyi, hogjraiRomsiPapa 
ki fűje á Papiftaknsk Antichri. 
ftufnak lenni mutstodgyek. ' 

Hogy penig ez jobb «Dod. 
„ gyavaiieheffen , cÉJcdbeh kell 

ÍVfCíii,hogyczfco Anrichriftai 
« éent irssbaa két keppen ve. 
terikikozőnfsgtfcn tunni-Ulik 
cs kiváltképpen 'KSionfcgc-
|"«n mind Antichníiú's »z, y*. 
Jaki a£ Chnítus tudományi4. 
. IMÜÍ is ? melyének"••» ay *gy ti§ti-
nckcUtnc vagyon. !./•&.^y^ 
IS- 22 £/ <•*/• 4."*.$ t i i /*ib. r.y 7.* 

.2:T*ff*r. A kivalckíppcB vaío Anti* 
r. i toh ?. cbüftuB'penigszísent imígy 
y*4.s*

 Tcff a*igya eloükbrn: hogy oily őr,* 
iaggal biro jegyen > ki h'uo* 
nyos utanna íovtikcto Éc» 

^ mdyáítíal egy. ordof búonyos 
KiTcffI.'i"cndctt«r^ycn. 2. Az'sátanc. 
. *.y. rejc általindittatck. )( 3-Ke-

í.c6ty«n: 



í ttkm nevetvífel. 4.DM>*". Apoe.f1.-4--
f Jbfagofíll ChllítÚS Cllcnfegf . *a.ThelT: 

$\ A i í í k n TcrapJomaban'di *"§J? '* 
; ügy mint ííieo. 6. Aíiugy V 1 . ^ J o c ! ? . 

rosbanugyUralkodik-.hogyei "-fcir.i*. 
;• viiagi Királyokban biratfaíms19, í t" IV,fc 

• Ügyen. 7. H* mis csudákkal ei SXT%:% 
\ világnak Ukofit cS aaúttys. 8. *4> 

Az ovcit megbélyegezi^ Tej- 6 ' AP°C v 
Jycsbálvinyi^adaJfti.kcvcIí- 7 aThcV 
frggcJ.fplVcnyfcggd.tagyft- 2 v 0* k 

lenfsggel, cjHifersLíanía^gaj. Apec.i?.ya 

10 Ki jelene az utoffo i.iőbeq, s /Jdg ^ 
II. Meg hrrvad az Chnftu* bt I Ö " ^ . 
iídíc ásltai ce viUg vege tVc.rl S"A?uc 1?, 
•Higy»tca(va.n 3 Í o Sereiéi? fii, , v ^ V V í 

eíTcgrí tcl:ydrcggel rtCiiri- - e.Vv?.' 
ftiTsctjovccciivcI cl coroicc- ,Vi-s f. 

Négy tébholÁW eztectrtim J * r L m 
Ánrichyiftus. 1, AZ tiék'-ur An * v* Api % 
richriftusboi, mcíjy v'oh az A-"' ; V Z0 'r* 
poífcoiokiJcjetfii foev ta i Fo- v,,6-,y-v* 
k&8 uraikodaUig* mell/ -togla.lt 

http://Apoe.f1.-4
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magában Anno. DC VII. 2.'. 
Azujilkodo Antichriftusbol,. 
fhelty Icttmidón. Focaftul 
mcgh mutattató* az kőzőníc-
gcs Pufpók ^ Antíchriftufoak 
lenni 1 Ez tartott Chriftm §£.y 
ietefe utas,. ' M.-D. XVII. eg.. I 
ícndovcl.itt nyiiatkozottmcg 
valóban. ?. Az meg nyilatko
zót Antichriftusbol, mtl lyu ' ' 
M.D.XVlLegtendotiSifogvt 
^artáChriftufnak mafodik cl1 

jöveteléig. 4.,. A i d törülen
dő Amichriftusbol mely legen ! 
I Chríftuíhsk cl jövetelének i--
dejen, az Serit Pál büonfagté
tele éerint;. 2.TheíT.2.v.8. 

Ezvalofagos Antiohriftuf-. 
mkJerzo.ok* az Sátán; kinek: 
lílcn &z mi bűneinkért Zabp. 
hjat meg croíifette, mellyről 
így tanít az ApoftoJ: Kinek el 
jövetele leöcn az Sátánnak e-
rejcből, 2.TheC2 V.^. 



f 
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•' 'Segítő okai az tetteim Anti-* 
i.| ebriftufnak. E. Voltak Eccle-
f I íiabsn lévő tankok kőzzúl nc-
•l mciiytudatlan felénk, vigya-
izatían, foívény cs hazudozó 

'Vicméíysk. 2. Azifteatelenfé-
I jcdeloíck, es azel hitetíetete 
f uralkodók, kik az Babilóniai 
h pariznanak-boratol meg ré£«-
f gűítek Ezek kozzűl Focás 
f volt elfő, $• Ezekhez járul az 
t földiUraíagnakkivanfaga,*z 
1 Jüabadoíbn valódiét. 4, Esne-* 
E nidljr Cóciliumnak ciO.odto-
í roknak magok rnegh «liz»ifl, 
f ̂ egyebeknek érdemek foiőt vi
li lotifctdícg tételek. $'. Aznsp 
! köteti kerc6tycn birodalónak 
|i elromíaía. 6. Az Királyoknak 
[ ehgeddrnelTegck. 7, Roma 

varofansk fijnyeiíegc, Ez o-
. kokíjol not illy nagyra ez tet* 
, tetes Nap-nyugati Antichrift'.-

'. Igyievóuzdoiog, kooyu 
megh 



- ?$l ! 
meg tűnni mi., cs ki, legyen at 
tnvalrkrppcn vslo Antichrift*. 
I s nem csak egyicmdy, meri 
c;«z ÖgonoíTagat cselekedni 
el ktzűctu volt écnt Pálnak 
.eifcnc Sanofruk idejeben. (i. > 
TbeJJ.t.VtT. i.W;. ^, v-|.J e s 
üiegh marad mind az Chriftui : 

§1 jövetekig %, Iheffli, xá" 
'Hu£on-harQmpiJiogosCzi. 

fttmel ekrlirtttcc Koronával 
Sd*>ya azilriuli lellce ** fcenti. 
ir&sban élőnkben ®z uttrtei 
Antichriltuft, mcllyek-ez ro-
Wú meg hsíarosasban varrTiak 
fonritr-a fecrirrt héfrogiaitatvi, -
LílTuJt n-cgb S2cnh» illikéaz 
B>OT-JÍFjf-par«. * 

VaUkjye 4\ ^»tich>ijlufn*k ' 
/írjH irasban ftl jegyeztetir C\/. 
KMT/, ?s/egyei tllcHtk, a% a teh 
Htes F-ymbfjvpy tsinti-hrifliu, 
4 ly rljé\cmle W * , H offf> jtf//_ 

S>gAt 



l ; "Bed\R£w4(megb<i€Sdffh$ 
jíentfege ) VáHr* pöntrel ponty* 
-4^ .Antit hri(i9nÁ (fist irai bn n k 

\ yiCqmerijtgyeiilleitel^TibÁt} 
f$MÍ 'P*?* *1jcttetfs es vakja* 

\ §tn jínthbrifttti. "'-
£z Csawo-mk elfő ré§e# < 

giiga crsjcvci f;nlik,focrt kd-
l'ombcnné ckgfcgcs keppen. 
jntit*cc*cot v-olnt mcgh mins* 

. jiünkaz Antn/hriftui. 
üiki^i tkr .ppca való Anti" 

* chriftuínak le irsíabsn ezáda. 
f tsték.f.eiőnkbcn.Hügyez.egj? 
I jdooen olty egy Bemciy legyen 
]* kinek ucanna mofok követ-

Í
Jteízenck; Ezu őgonofecse-
Jekedcnník hofefeu idrjefíol/ 
birónyittadk $ mert fenki m 
emberik kőzzűi az 4poftotak 

j idtjccdi fogva Chnftufnak i,d« 
I letrevslo íl jovttclcigmro <jh 
fAJ ' t t t t fci ^ntisrhriftuspcnig 
knunkaikcüíii k a a a »2 Apo- -• 
r italok 



?9I 
- -jtolok idejcben3cs ínégrairal 

inind arChiiftuseiiovctelcig,-
*. Theff.2. T. 7. i.Uh.4 y.3; ?'.. 

' Tkefi%mv.S. 
lilyenek á Papák j ?zek koi«' 

2Ű! rsndésrinccgyidofacfieé 
uralkodik, tisátanpcnig RJ^' 
fok következnek; Mint LaU 
ílromok bizonyittya. (Kalaut 
p. 635. CÍT Gr^: ab inuk) Mcg-jj 
marad ez fucceftio kőztök, a 
mint valhfok tarrya. 

)(i,TkeGt. Ez út)(az ai Uralkodik az I, 
4. ílennek Templomában, mert 

cleíiabap, a minc 32 úiő heljy, 
oréagor, mclly Templomnak i 

(:)i.Tim.j. m o n d a í i ^ CÖ ^£*& «Ienifo« 
v#If. * * lembeii Templomban űUzerci 

i.cor,t;,a6^ mclly menneméppűJszDsni-! 
dPropheu jövendőidé iU.' 
íint.cap.t) v, 26.27.-

Jgy&avagyllriflJíodika?*. 
pa 42 lile An/afice-cgj'háíaU,, 
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f-mégpenig ugy á mint msga-

; jjak tetéik, csfenki nem meri 
ezt neki mondani akiért cscíc-
Itcded)(ezt í Né-is őabad őtct)(ixtw. 
jjicgiolirsni', ha fcrcgcnkent »-i°h-**tie 

J Tinoc * Jelkeket pokolba-is (0 ^ 0 l £ 
; II. ííVnerceto. Czimerét az (:)Gr«-Dift 
f Antichriftufnak az éent írás 44-«p.v 
' ezt adgyj , hogy o Rotaat 32 *iraS4- -
I nagy varoft, roelly az birodi- • 
j lomnak hdyevala, magának 
: fogialíy-a> es eisrbbeni birodal-
| mín*k formáját»helyere illát-
j ni tetteri. D*n. u .v .^ .Ápoc. 
I 19. v ?-18*9. Hogy ez az meg 
[ jígyzeiicntirssbcli locufok, 
Rsmát'mutaífsk, magok áic* 

i faiuk (cm tsgadgyak. Bekltkv 

\ J4.I7. v^or. § to. 22. Mc^Arl'e-
\ Jlig. ffa^. j?7 /«£.< />)?»* Í'. ts« 
I Ei helyből vaJour*lkodafo« 
t kat penig magok ?z Komái Pa-
[ pakbiionyütyak *, aaagokJ^^Tt'ii, 
1 UÍÍ~r,<KSaftft:-



- • •••."!- sS f -
. 1, .151 f-m ég ugy, _h-ô  hí m vilt-

kitagadná, meg átkoznák azt 
•fc,t>ift:i*f agy *fiiot Eret nck-'eir.btt'f.b, 
cap.t.em- u h Hogy ő llrslkoddat ak-
®"' kor fogja kezdeni roidon ac 

1 _ Romai birodalom es fejede* • 
krofeg elkezd fogyni, mert 
ángitn ez helyen volt, rirtne 

. . állót az Antichriftus uralkodj. 
•yS ; ; - ' - f tDik2^rhcC>v.8 . Él kőit 

''-im-mará Romai birodalöfuk 

/ 1'. v. «4- E z í í o k h él/cn erő ím i 
e^ib/iU* BcSh irtfaban «, 
Lomront, Eggyczez jeggyel az Romai 
í, «*'*.'c,' PaP*08*1 birodalma, mert ez 
^Vaib.V, _"fiáiettctettvn>*gan«k éarvace* 
eap,4» Et í: rrselt; az meg haionlot, el o&-
4, de NŐK j ( esim-máfcaak úfeőeebcn 

&Cí icvoKomat birodalomból, az J 
MauriciuUmpcrarornakh*la« 
la /után-'.midőn Romárul fok 

KCftá:l,3» Tartományok e$ Gröagok el 
Éakatuiuk volna. )( Amaz 



, .̂ükos Focsí frjedtlrmtfil, fci 
J :'lZ IU-. BortífatiUs Papát az | 

Ecclcíujavai á Rocvai gy&e-
4 kczetrcl, minden EccIcíLkfe-f 
t jenek es Pufpokok Pűipőkc* 
, vfrtevé. M«iíy FocaftulÉ&ec* 
, t̂etrt A.Atichriftus az utari n sp* 
| rol n*pr* IUV ekedet, eroíil-
, áotytssz világra terj-edett. 
I Egyioval jegvezdmeg itf,.. 
tthogy mindidejet r»eg mutat-
.jhattyykaz Ancichriűuibőlctc^ 
j[fenek; meltylcrr Rovnabcn a*-
HU Bomfafius Papából az Fix-

jícís fej.c de le a> által Chrifiu*-
. jiálctefe utan> 604. Mellyel inn. 
,̂ inar terhes volt az i.GcrgcIyP* 
fpjutávalö ^abinian9 Xhuf-tij.-
\iAnnt 603. \híciráter fUt :Sd(?i . 
X I V; Gzimerc az Ancicbri* 
fftuíhík , hogy mind i-két fegy-
|vcf£,H az: Lelki estciübirö-' 
jdilfaat magáruk ruUydonnb. 
I Eit Ábrázolta *zjcícné«sz. 
,1 íanof*-
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satk:ii/i?, Ifinofoak, Apoc. r j . v . i t , g,;, 

árért moadatik $z Danid pro.. 
phetasltaí Királyoknak: Ezért 

tZacharias által hoload Pag. 
- 'tOM-sk. 

Hogy ez birodalommal U-. 
ralkodgyanaká Papák, magok 
bizoByitcyakDccreulis Uvfc-

sextiDe- tőkben; ahol így Solnakr \ p$.J 
Z^ir? panak bitalma, birodalma,«,"s 

yűndamen meltoíaga vagyon fioind aitc-
«2» fii es lelki fegyveren. Extny. 

Cm \ lib* i. ÍÍ'Í. s* f̂ />. F. U»rf»7, . 
V. Czimere az Antichriftuf. 

nak ez: Hogy o magát Chriftui 
hely-tartojának mondgya; 
mindazáltal megrí tagadgya a* 
Chnftuft,e§ vaíofagos keppeh-
ellene mond. Ezért mondatik 
In temploDeiféderé, x. TbeJT.i.y, 
8. Cowtta [ímilU agnihabere *4pt, 
iaft.ii v ti. Mindazonáltal ta«| 
jgadgyaáChriituft az teftben 
cljotnck.r./i£.4<Y-?. EzvúiJ 

kodikj 



?88' "•' 
, foAik,\iitczoÍ&zB£nny ellem ' 
::jpic* \7 >. 14 <£ i9« v. Jp. cr ÍG., 

y,g Innec vagyon hogy k le-. 
fuicak-is azt tártyak Amichri-
ftufnak a ki mind ejl&nfegK f-̂  
piindhely-tartója azChriftufr jr*trui TW 

,.«, n«k. Ugyan-is azok ieg vcfee- ind,!i:,: d* 
fti drlmesbca csalnak, á kik fa*. ^ c h " f t í : 

hl ratfagnsk §iac alatt csaínak. 
ifj?; ilJyenek az Romai Papák; 
tí'j m<rt űk'Chriftuv Vicariuini-' 
oí nakhi^aRyakJBagokaCjCJríi: ^ 
f Decr: lib. 1. í» 29 cap ?o €sr /*>.- 7. \ 

jf. f^.<j«i»^)n)indazonaífalgcn-
itt vedhetetienkcppcn ellenkez
ik* nekáChriftus tudományával. 
í Tagadvan elfobjen-isaz Cb'ti-
t ft'üs valofagos cmbcrftgét; 
i[ Mert nem ember az, aki fok cs 

iamolhátatbn íéíyen, lehet, 
lcScn c»vagyon; Aaiineiéű-

I" n«"k vélik á Ghriftuft -az Papa 
íj Oréagabstn á ivíjfenek ki-§oi-

galtatafanákidcica; Eztpchig. 
Q» fnift̂  



~ ' ífttRÍen mcgíApáiítlBataín"*! 
kűi.hoíotaz, aíigtitcftámi 
látható av*gy tapaitalhatc^l 
lily.cQ cciMChriftuft válnak k l 

" Fa pift a k, Conc: Irid: Stjfi i$. c. i, J 
Mídón oly Ghriítuft hiéask íg 
t$teimi:k melly teftefttH Idke. 
ftűlcgy araini oftyab*n rekegd 
teíik»minden igáz emberi tu«.* 
kydonfagmku!, mertillyea 
Chrift' (•hanem volt&em»ii 

- kéén. 
. v

; Tiéd ellen-i» vé*t az.Chw 
ftufriafc, nsidon magát Chi. 
ftus hcly-íiítojanaÍTj es aio 

s> i'xtrtf. A-nyaSent-egyházabinXhrjyi* 
ioh.í?.tit, gemelyet vifclonck tartya. », 
^W'^vMiac.ha-M Cbriftiss magáról 

le vetcc^ volna, es az o Anya- I 
#ent-cgyhá-zarol ti feletkezet I 
volna, etmint haSűkoikód« 1 
nék ő felíege hely-tarto ne* 
Ifúijhoiotmiadcnhatf, min* 
denifc jelenlevő cs miade- ' 



iekreeKgreg«?ft<0-,e8T*»*-
Nem csak kozööfcgeíenibf 

[ flemkűiőnlálőn-isírscgmocf . 
I kollya a* Chriftufnaktífeíttf 
! papajfíícrtáínagavcgezcfee, 
f u,ugykoti a népre minUften ft outiig. 
! §ivat, esugppáraactolljrá hog Cí^2« . 
.bilgtíTik Ótec c mim Iften i^)D.ft: ^ 
géjcc erre néz akkar-is mrdon Ca?í9, 
ugy-isfcytegeti azitáft amint 
n<?ki tetőik. d,. Végre, mert ki d, cmfU* 
átkozza azt az embert valaki.i>»»«B»*a»» 
az a renádefet roegti nem tar>' p ., 
t7.. «, lltoiior mcrcaztékéigJ™ 1 * 
leteseselégfegcí 8*ntius el
len fok találmányokat rendelt 
az ember idveíTegeaek tfeegh 
nyercferc- Mint ha az ientLe-

!• Sík irigylccíc volna áÜú idvef-
l iígűaket, cs az®rt nem íratta -m> 

volna meg az 5 iroDeakival: 
avagy hogyannak uttyát es 
Aiodgyat nen* tuíta volna, ha-
jicraaz eíes P*pa találta tek 

Q j valo.»* 



. \ " ,m '... . ] 
Ttlófagoftin eggyik télét. Ki-* i 

'•' tálytCifeíic akkor vőnya nr>ag4--
•. . raáPsps , nrii'don migttfi/n«'^ 

nys&cnt-egyhá^ vo~)egcnyc-
'£^xt:iié=.:iiek, *y jegycfeack, máekaja-
crtet.iib,«5tu _na.k,esfcjcnekíisondg)?a, 2.M{. !i 
J S ' & kora^Chriüufoak Uraltad*. *i 
Iih4»tit,8.' fat-> haíalmatves-oréigatnu. 
cí^i, g#r<| von§a,igyfio)vair: Ada« 
Cauí"!2;5'C!,'iotí énnekem minden hítalo 
'g,Lib,i,Ce.'«r>ír»d' .mennvtnues foídon. g, 
rcm: Rom. Akkor-is midőn. az ontki hi-
c»ri* i«a, ^eíkecSokfíávai rl£cn.vcdi,kik 
ki ,Bo«iu«---Í8y kiakfí'-»kíicki;A A Gbriftm 
íleiur-Ntt, minden batajmlc k^zlStte ar 
& öivi:Ec- .papgvil;;«8,ArKQnni'Papanak-,-
poft:iib"Í,e; tartozunk engedtíifcéfftggel 
&?,&ca£,io, mint feirtcen az Chriftufoak. 

AzChriftufnak papi cigcit 
• -.fctn hadgy-a mocskolatJan, u 

Papa, mertazttanittya hogy 
ők az Miiében az Atya Iftcn* 

. n«k, aoé'píifck háliSosfeúne-' 
ért>,á«Chri;ftiu tettesek, oliy ál

dozat* 



iozátfyat nyüjtyak, mellyel u 
Afya Iftcnnck haragja mrg 
engt&tvketik s cs az emberek 
kegyelemben véttíiernek.Cön 
rriíí: í#*» . O- Seftzt Bt 11 lib 2, 
deSac: Mt(s.c*p. %. ?;Ide ]aru' -£z-

'is» hogy o'fok közben járókat 
rendek. Amincművcksmegh 
bocfogiiitfU-melc, ts az magok-
"tuikcbitteutt Véőtimszo I-
it-: nkék á Contolforck, es Re-
gubs cfeiu embereknek Cs-
nomzáicaíot ír regek. jiz cse
lekedetit CTofitj'akkpr-is mi
iion á Chwftjufüak minden ne* 

' vezct.ltv'm'a'jg^ra vc£i.'\mint 
ugyan tsniríya-is fieMat: hogy 
ennek cs«ik meg kdlknni &£. 
't.de'Covc: cdp.1?. ; ' # 

Idejárul immár az, á Cii-:. 
mf r , á aíeliy azie ir§sban ma- j 
födik y.»la'5 mert nem jöhet az 
egyebiűí, hanema $a tan.tr-&-
W\% %\tú Iftzne ng« d« lm c bői, 

. ' ~ V. . ' (y .••' Í M 
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; ?9? 
IMaz Chriiufnak minden ti£ 1 
út vagy eí tapodgya, vagy m*, 
ganak tüUydonktya. Iljye.Q; 
<nek-is jelenti pe-ragazfentit 
fas az Antíchoíluít 2. Thejf. 2. 
*. 9. lAfic.M. v. 4, Ez me'ftérfeg 

. által mentek neai kevefen 
- i Papák kőzzél az válagto iek-

j'e. Amint azhiftoricyfok ír
jak, fldt: Mart: fdonwm Cbrt* 
,ntC6\Magd: önt: ro.C4p.no. Á-thi-
nétnűazll. SylvefterszVI.A-

Jexander, az IX.''Benedekaz 
VII. Gcfgelyvf BenmCardide-
Ttiti Greg: Magd: Cent: 1 r« cáp* u,\ 
Az Ili Pal Papa,ki eiíqben hu- . 
gac I uliat ada az Ordintíi vő-
los kontóiért az VI. Alexan
der Papának kurvafagfa (Cbri* 
ftu* €r Bakm m vita fault Uí) « 
ucan áPapafagérc magát ad* 
az óraognek. Az VII. XIII. 
XXI. fanos.az VIíí.Kelemen. 
Az XV, öergiqi ci azok á kilc« 

-Í '- 'IXSfli ' 
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?94 
II, Sylveüerután u VII. Ger
gely Fapaigh kő vétkeztek. Á-
mtit/fec: font: tartyapág. 14. 
jjafd meg wfutnüia Cmliommé 
Cmc.CeftlSefiu. 
- VI Cziraere a^Aníichníluf" 

jisk ez: hogy © az lílennek nt; 
véccstgycbtulaydonfagitnu-

f gan.sk koporittya. S.ThcíF.S.1 

y.4. Itt mcgh emlékezem'ai 
Pipák törvényerő). ( Cauf', 14. 
q.t.c*f>»h) Kinek kinek á ma
gi cíkn tőé bizonfaga haiha> 
to, ülendő. Az^rt magok ts-
fjubizonfag-téccii legycsck itt-
mának; Így ÉsolSerrői Miklós 
Papa: Elégfegefei) megrouta 
íodik hogy á Papa az foicii ha-
íalomtüS megh nem kötöztet* 
beúk ;fem meg nem oldoztat-
fiatik az, á kit 0 meg kot, mert 
a Papa IlUnnek mondatoEt,»z 
Iftcn penig az embert ktiil meg coftíp'iVv 
uens ikkuhmk, Hullodé az 

Miklós 
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J7* 
Mikles Papt pípcskcdcr«e' 

•- hogyo lftcn. Egy Auguftiaus 
Stcuchus Papa Bibíiotcchars. 
trffae helyet dicsirvenigygoi. 

. Haliadé hogy az fő pap'Coal 
' ftancinuftullftenne'kneytztc-

_ tct> cstftcngyaotnt tartatot 
* szkitimadot úgymint ífttnt^ 

BgymintChriftufnak tiitibcíí 
Utannakovetkozot. AzCano» 
niftsk iímet iliy hízelkedő §p. 
valéolnak á Papának* a. Ami 

«,GioflVf»b Urunkat lft énünket. Tovább.' 
inem EX- bá 1 mert oily cselekedeteket 
S7;i°«p* l ü , a i r d o n i c á ^P'^ganák, 
Cwiimeí. «^cliyek csak ifteni hatalom

hoz illcnt k; hogy az birodd. 
mat, egy tűi cl V«ÍK flTc, cs.maf-
sisk adhaíla. Hogy á bfiat Jha* 
ta.Htafon meg bpcsath^ííi,AV 
irint Dccmulisleveleke$In-
du^rntiak faizooyrtyak, Eze 
crofíri u Canűniihfenak hi-
í dkt4o iavok-is, Hogy az i;a-



, . - 39$ 
,| pi azokat- megh cscltkédfietf.•» 

mcllyekcc Ifte^ emlékedet b,;,b,Deeree:' 
Hogyfemoiibői teremthet vaGreS" Iib-i*-
laffiit.- c, Hogy az Chriftufij,* f < ? j ^ 

I parácrspUttjá eUcn^vigczhe^aetstsríí-
1J Lajdmégá^tÁbUtCítpt.7,. Hogy á lifc>« tit,^. 
I Chriftuftui íserestetett Sgcra-"p,s ' 
j nsentomekat ^, meghváltoz--.-

tithattyá.-HogyajfrAngyalok-sefr^iíl;: 
í nak parancsolhat. Cicmcns 
[• VI./»-B*tf*7^ab^-;.ide írhat--
S nam azt-is hogy az Papák az o 

üió érkckec-i» oliy feeatfcgtf-
nek' m^ítofagofnaL,es nagye* 
fejűnek mondgyak, hogyfoha, 
abbanjoHjrlatoí,Hamis, fer
telmes es buja §letu cmbCIi 
nem űíhetne hogy mindgya- • '« 
raftjamborrá, iepié es tőj?rl-
letcíí'é nem -kclJehc Íe«ni,Z>#:. 
to.cap.t. l(td\7űojc'.deMa)\mik. 
Ecck fet.i. • • ".. 

VU. CzimerVtr Anci'-fcri--
ftuinakj Hogy G magát az líte—•' 



? 7 / • 
üen"f«!j?űl emeji, mirídmlíst j 
§abad Ékifattya Jerint csei*. 
kc.dikv vélvén hogy ő &z iftítí ! 
íorvcnryen-is íjra|koah&íik, ey 
a2 Iftsntűi adatíatoE íorvcnye^ 
kct4smcgtnafolháttya,csva* j 
lamitakartzok-ellen bslntc-- i 
téi'p|ckűInicgly'CHlekedheti.t 1 

. Amint, ezek megmutattatnák : 
mient irasbán, Dan. 7. v, 27* ,•: 
es r 1. t * ? 6- 2, T-h eií 2. v, 4. -í 

Ha a*6cMiras tanitafae v* ! 
§tá , .« megjégywd ,mi moa* j 
da.íTck Iftehnek, ©Éledben ve».; 

tedd azt-is,ho§y niind azokos - j 
j főlyűl y uralkodafat f»k gridi-

czal hciyhczcc'tiá-Roftíai Pspa 
"Mfpliydolagnákmffg-.probf-

llfaban igy-mehets elő. I. AJ ! 
•fi'ent irasban lütnntk mon- < 

"•alatnafrazjgon'd-vifclők, Pfal, 
S2 v.t.Ő.!oh.ío v.^4- ' 

'Ez«k'faiote;ineg inérheeet-
Ite .gtadiczal: cmsli foilyebli 

Magár 



\ magsí az Romai Pipa ,«, azo-e/űé«iGír 
í katiabaiaíanyomvan,amint Iib-»-*"•??« 
[ %i III- Alexander Papa az Fri- "de,Mc£-
i dcricus Cu&mHí es íaboknak teth.fer.j," 
- csokoiaíar^ kenicritven, A-PeBt«oftr 
jnint ezt éiíob«n azo i i r ava lc 5 ^ 1 ^-

j ívCöftantinas-Ptpa Anno,7n. Poncíib,y. 
Azután fokán követték. VU? "P-0-1*^'-
Sj>(C:Po»t:$>dg.97. 2. Azgcní>Q£*IU8*'" 
Angyalok roondatnak Iftc-
ncknsk.?/<</. SO-TU-GT s ^ s - o ? . ' 

Izeknél nem csak na-
gyobnak mondgya magát agr 
Romai •Papa, hanem ugyaa 
dicsekcdik-ii - azokon v&i© 
iralkodáfaval A mini az VI. 
keleavé-fi'Papa Bullája biz®« 
nyittya. Bakra in vita Clem: VL ' 

' £. Az«6ent Fáíaz őrdogokst-ií 
ez viiagh íítenenek nevezi. 2* 
Cor.4. v.4. Kik«a á Papa nem" 
kevésbé uralkodik mint á tfent 
Angyalokon, es *z-|©idi tiit- • 



vi'ffloítoh', á öiioí mtgh neve--
2&t BulJrajok buo/iyictyá Mely--
bea-igy fioll Kelemen •:" 1 w £ 
m.wd4mtu ^ífjgelis Varadi/t, &Ct 
Haíyc: Holtimw qmdpcena tftfgf.. 
mii, Rovidfcgn-ck okjfé'rnUfs 
Ide való ^dolgot, az Táblába 
cap.7. £s4z croflTcgncli ejfá-
Darabjában azcrstútiokroMc*-
gyezdmeg ifc£az Gwí: Z>,^:JB, 
€*/>.}. es TboniAS ^AcjuiHAJnÁk 9l-
fuj- lő. c/*/>. n.Udmsd: Cmc; Tri*-
dent. Sefs: ti, cap. %; „ 

-VIU. CzitnereszAntichri*' 
'ftuinak ez: Ihogyo aio deit-
fiugutally* Oá H.V27 Ahol 
az ctufolafon ércfed'azoknak'-
Cudomanyao-^k csuffvag gy4.. 
nuntvalorarÉiífat, caszokíui: 
kárnozt acoe tüdom^nmk , tű--
le vMoiavatlIW^cs-kovcrefct.-
A'z o ekin értsed az Apoítoto--
Itat, es azok után következőit: 
i£a# Taakdk.ii. % y tiov »i el--

• kaka*-
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'• í lénlcezni foghW Apoft@lí"Vi!-> 
- i Jalíal* Itt azt kellene m'cgh" bi«-
honyiunom, tiogyarpip^ 
f Apoftoloknak'.cr régi .fényes-
Jr Uio Tanítóknak tudómé 
{ uyokkal ellenkezik. De mivel 

Í
' hogy «"5lodafeilyebb-istin.-' 
}rkrzetvoita2 negyedik es o-
todikrc§beft.Hogyegjríaj|fli|," 
i> dicnkezzen«k pddakbol 
tanulok «ncgh'a> háto.lik rég-

, ben: innét azért jsrK.oivaÍ3t 
| oda igazitv*n.-"*S egyék W ki-

IX. C/iiicr.e a«\ Antiíhrii 
: ftufnikez: Hogy o kcvelyle-

fie-n e* sz'nf>^it6fagok»t; ei at 
földi Kiralyfagöíc'aC., cltspod-
gya,- avagy m»g*n4ktul*y<ié-
nktya. Dzn. i-r.-v, 4^ /«poe . 

.17 *•'? 17. Meliy joveddo-
Icírfcbtn ittm CS§JMZ mondat-

, t*uk még , hogy az Vntichri-
, ftülttfkioidi ^vagy világiur*-



I 

éfrv " ". '4 
íágaleien, hanem••r-ii.h'ogy-] 
o aztafőldi Kifilyoktul fogja 

. venni. 
Ez dologiul km űreffek az ] 

Papák, oi ere hogffeldi «^t0-
figokacáCsaiartulvótcckjazí i 

|(Diftt^* Decretalis levelek bizonyít. 
*ap.i?.&i4 eyak,)(Belíarfninüs pcnigLai-
c»»ft»tt- ftfom gerint-is elo iámlalíya. 
*u * Mcsodak voltak azok,a kikaz. 

Tapaknak Urafigot, - cs jo§a« 
got adtak. Lib.$~cle%om. Tomi 

• -..Btltb.} Cétf.}.-§V$tt8. 
Immár penig ugy uralkod-

ffjakraytftk, h©g? mind válafiv 
taíokáti r*evokec Koronajokat 
az Papatul kell várfliok. Bell: íe 
Trmf: lm: R^micajr, 3. § ĵ wrf#íőé 
Et c*p.4 EtcAp. 12. Extrái*Cm; 

m%muv. ny, j,tiU UC4pt u Snpn. Et iit &; 
cn.iT'7' C4P'1- Ezdolgoterófiti az A* 

dorjin Papa, az Pűípőkőkhez 
irtleycicben, meltyro) en>le-

kezikí 
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(fi líczik Avemtirms, QteHybfeis* 
|ji J.fpkior eraliti hogy az Papaa> 

- tíS uralkodnak az Fejedelmek. 
«: Cssíckedéítkkcí-ís ezt biz©^ 
).; n/ittyak áPapák, mtrt-azkir 
íj akarnak á Fejedelmek kőzzd! 
. | le vetnek-et megátkoznak, A^" 
• •' mint az IV. Ocho Fejedelmei 

az III. Innocentius Pápá az W'a 
fienricuíi, sz VO, Gergelyai 
V.Heftrieüíb az II: Pafcha.li*-
Pipav»I, Fxidericuft, azIVv 

{ Hadrianus c* az 11^Aíerander 
• Papák, az II; Fn4?ricuft,af IX-
: Gergely. így csclekedének; 

; Angiidnak.. Erfcbet- Kiraiync 
; aíÉonyavat 

X Czimcre^zAnriehriftu^r 
íjak: Hogy á^Eorvény ijckűí^I3 ,'-. 
ts hogy az őmaga akarattyáy 
Sennttorvent feaö, esbontj 
merc erről igy)ovmdokj!oH % 

Dimel Prophet*. Azt véli hogV 
o aylg vaicoztatháttyíi u ido-

;. , kef»> 
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' • - - • • > * • ' t 
B5-?;v3ft$. k*t> cs izterveynt, Ei egeiéi *' 
•fi^t^;il^rkedik-.»zo-ak«ratty*§erint. ' I1' 

*?" Hogy ez dojgot-is s»eg cic-. f 
iekedgyeazPapji, íisagokira- í 
•ía,Dícrcíoms bizonyittyajho^. Jj 
íqtt mindenek feiett-valonak , 3 

' ;; .it'él.imagátcsazolekiti, Gre*\, í 
JDecr. tibi I. íií. í> cap 3. Signific?- ) 
J?#. Ezt fo k okokkal akarj a B ell: 

"ítiunbt., *Hatni. APap^tfcnkimcgn6; 
de Rom: ' ítélheti;,. íoc akarattya leríni, 
vont:c-25. fem böcsüthattya: magát mas/ ! 
stift.?, c. ej^berekitéieti^lá. ó penigh* I 

• i?> : á?ki:ffionáptf«iiteotiat-ii-mce» 
..•váitoztathattya. G^g::/>PíT: uy! 

, dolgokról.-lafd'-fb'cgh'.cap. 7..-
Tabfat,. 

-XI. Czimcr* az Aiitichrii 
ftufnakf eHogy^ o hmúl Hkav 
legyen Jót hogy az-hictűl cl-ái—-
liűnak f je legyem •>*. Pál bi-

•;.-.zönyitta: -iziThcíTz. v.'|. fez: 
Czimejnbüiik a^apahüz,mcrt: 

íohai 



I 404- . - • " 
íll.íoha nagyob.hiccűlgaicadás ne 
'I xolt, mint miulía ti Papa ma* 
J gaóak£atvacemcl£t esuyjabb 
. I Dyjabb cudemsnyokatkoholt: 
, I Ugy miataz ientiras ellen va^ 
í lo találmányokat. A Furgato-
í riun» tűect, AzIentVacsora-
• ,nak csorbiíafa'is Az Angyalok* 
• i nak,boldogult£entcknek,es 
; az érzekenfeg nekűi levő bál

ványoknak tíéíiSetit. 2. Mert 
nzidő.aUtáilatta helyben nag 

I- réörc az réghi Eretnekeknek 
f döglcletcs értelmeket* AmieiÉ 
r oJa felíycbb meg fftutatodek,. 
[ cap'-B. 

Xin Hogy abálvanyoEo le
gyen, f»ert igy jövendőit Yolt 
crroiDanielProphetajcap.it 
v. $8.,Tifete1i az Maozim Iftcnt 

; ÍZ o étkibeh a'2>lfti-nt-iikit ne 
efmerte k az 5 A ttyai, tiételi a-
rannyal3 czűftcl, drága kövek
kel i ts kiv^natoí áUaAokkah 

http://crroiDanielProphetajcap.it


Apocx7.T. ígyemleltciikfiedt.Ianofúaz |l 
' 4' Aatichriftpfrol. ' • \ 

' EZ'Giira.crneká Papara va< \\ 
/ l o ilietéfe ebből wutatoáikM 

raeg,«iÉcrtei az igazIftcnhe-' \ 
ifvt oily dolgot ti§t©i,á ki nent i 
Iften,Totiieiti-ia.ember, há-*i 

* •. ném fa, k«, czű&y Atmy>t$ke- i 
«ycr t&yték. A minemű az 
Chriftus képe es az Proctfsio. 
ban, motiftrantsabab rckeztc-

yliefupr: ÍCC oftys. A kiket tcilyeifeggcl 
c»p.i. ollycíitelcínck nemtrvcí £16-

tclnek, mint magát az Chri-
! $ U Í t BiMz fc&.A, de SdirÓiilmát; 

cjf>l*. 7b&tnas ^quincts Vart'. $. , 

$.2S-^-U-" 2,M«taz Jftent 
nem pgytitstelia rtjint Iften 
Sci¥annya»hanem á mint maga 
találta. U[gf mint »z oltárig. 

^•<- 'JceflcgbcDfnofodo vízben ,n 
íc^pckczifrazafabapi, Mifczej. 

Jbcn,chcz hafonlo dolgokban. 
$. Mm &zm€$h$li fontat*'{ 



•4o<5 
öhi tifiteIk-4. Mert éirolmék fai-

eodalmat nem iftenben, ha-" 
|« jiem o magok csclekedctiben* 
4 jz indulgentiak ierint; tfaló 
:• feucsu jarasbaa, aziabad a ka
ll rat gerinc fel vot íegenyfeg-
'I bfrn»C2uk!yas §letbea helyhez* 
••- jetik.-?-Mert tnaga-is iftehcz-
!:• illendő tiicelecec vcSen fel,az 

emberektől. A mintáz 6 ezi-
incrben még jegyzők. 

XIII. Czimere: Hogy o ká-
remla leien, f-mfg penigjz 

, felleget Iftrn ellen, ^ociihr, 
• 5. cr 17. #. 3. ö<<». 7. v. t j . 

Ettűrfem üres á PapaX-ffleg 
• penig Eifőbcri-is az Atyamiav 

deahito Iftcn elleni mert olíy 
vénőifeakaHu emberi ábráz*"-

> totUt*g,oQt,a czinal, arány, 
\ ezűft, kű , csegyeb romlandó 

eékezból, á minemű ábrazat-
tya, foha nem volt nem is le-
écn, mív«l hagy Lelek ©Fel-
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fiáefugia Jege. 2.'Mcttsz fant Harom««l 
•,2W*\ iagbt'csu4á;/mocskos fotmaJl 

foan faragja. •'{ 
; t AzChriftus ellcn-iskáróm-i 

' ' • '" ; Ío » f. Mert magatu! való Srokí 
Iftennek icnni Ugadgya. 2-*) 

. Mert ciegödeado kozbcnjü. J 
/\ -rónak mm •hiii. ?-MertChrU í 

" •'__ -ftasfir^/^nakmondgystni' 
gat, e$ u Chriítus mátkája jc*' 

, gyeícnek. 
így sz lent Lefek ellen-jt 

káromló-; .mert az ő íűlc fUr* 
ttsazot f a u r a i t el.égceisnnék 

(•)€one- t s B Í t ty a - 2" Mertaz.6ciuir« 
íídi.seff: fey«getcí?:c csak éintcH m*. 

4- -vganaktuUydonict/a. (:) ?.Msr£ 
«tat:Caun asttanitty* hogy vabkiazY-a-
c^tisi.'12 P a Decre.toma elten vét, az,'az 

éftnftLélek ellen vét, CM^Z;. 
^. y fíí/í. f Pkíatores. 
.. XIV. Czimerc az Ahticha. 

/ ftufnak.cz: Hogy ő Erttnelc l«-' 

"•• , / fiek. 

http://ftufnak.cz


.-•• v 4'őf ' •/••'-
í« jeli csoffiojt. ÁpOC lgV. l£. 
* Innét az kere&tyen olvafot 

igazított* &z cap. 8. Röl ez <fo-
a« Jogról bovon olvashat Itta-
ifc terc Stílünk eggyet., avagyljcí-
2,1 toc áZokkŐ£2Űiáos@ílyékc£i2 
i- P̂ pa msga §erzer , lakkozzál 
i., Irgycwtlío". Hogy azgcnt i -
n- rafnâ E mqhofaga. függ az A-
í,f Byafecnt-egyháznak mfltofa* 
j,gátul, *2 az: A Romai EapatuL 

V 2. Hogy- az b"eák' riyelVr.c for-
'•I dirtator régi Bibiiavai meg ke} 
lt elcgedaunk. 'Ha'éintcn azSi-
j; d© cs Gorőg botántk értelmi -
i vei ellenikzik-i«* i.BqgyiSi-

t' íiacnelegyeri feabadolvaínia-
•f zoJf'nak, azIikííc^Papak'.^,-
tj. Hog csak az á btín3a mi ésn§á. 
•f dekbol lc§en. 5"" Hogy az em-
;• beríokkil több jot csclcked-" 
L hetik hogy nem onint íften ki-
fvanná az o tSrvenycben. 6; 
j Hogy -ji2.Anyaütiit,^c£)rház.fe!«a' 
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. egylatfiitofőnck kell'Ieoni' 7; 
Hogy az Romai gyülekezet 
ssem vétkezhetik. Ezek nyil
ván való Eretraekfegek, ezek--
több efféle dolgokkal á Papi. 
talmanyi^azmellyeketkovcty 

' cs-cgvcbekkcl-is ko vettet. 
' XV. -Czimere: Hogy okép-

Apoe. tí-.T.'Hibtato lefien , azaz: Sasanf 
if. iirvakat vifel, de ugy §bil> 

mintSáckany-j avagy az juhok1 

öltözeti a k t , farkas terffiftev 
pá leien* 

Hlyen Hp-»űtatonak fok -
dolgokbán tapafitaltatikaPa-
pa? s e i t o nevel magac §ol~ 
gak Volgájának hivattya; Va-i 
lofaggal penigh Csavaroknak 
Csa§ara. Azt' snéndgya hogy^ 
o bűnöket az embereknek'. 
meg bocsathattya-, Purgatori-; 
umbol ki fiabadithaetya; © ma-
gspenig mainak Confittal Az-j 
tanosPapa Odillon'ivagy O Ĵ 



Ató 
f&ti Apat-Ur fegitfege nek«ft 
ii(!Purgawfiu',nboi ne® &*ha' 
,(4ulhatki: DicjőűTegetigere-

cbcknck,f-maga km tudígyg 
KvidvczolC) sőtfakan aKÍem 

fcfrtek hogy legyen orókcjet, 
típokoi. Hlyen volt az X. Le© 

|f papa, ÍZ VI. Sándor, az II. Syl-

tíeftcrjaz.lII.PtUtz.íXBtne^ 
íck, azXIIl íanos; az VII.Gcr 

I gílyj 8Z VI Hv Kck«icn,es totj* 1 
£fctn: A n)*11* Spec. f-mti bizo« 
"jíjfittyap. 8^. 

,1} - XVI. Czimeré i Hogy jcgye> MMt 14iV; 
(,rkct «s csudákat cselekedik. 24. z.-rhcK 
I|/ Hogy ez Czimer illyck á Ro- i,v'5» 
l,»a :iPapara,nyilvá,vagyó mert 
$ctf tartya i az o gyülekezete* 
w'i«kfufoo'daincntoa»an«k, )( 
f hogy dk csudákat tefcnek, Beü: ^KaI"*' 

l | ' De micsodás csudák ezek 2 
ilGíalardok. A m i n t Bcrna vá-
),:yofai erre b i z o n y í s g , á hol nég 
t>"; - £ar& 



Barátok i az Papa engedelmeíf 
b'oUly csalárd mrtteríeg'ckérti I 
JiriwCbriJlk M.D.IX. ubimodití 
mmfs Mrfifín^etcenck meg. A~j 
biftoriaC lafd mcgLudóvicut J 
LíVattrufRölj Lih. deSpedvü i 
fért.i.cap*?. Éhez haíbnlo csv | 
.Járdftgot cselekettek az Frsm-
cifcanos Barátok, Galliának,i 
Aurélia nevű varófaban, (An.. i 

rj. 5-^4. Kik egy parafií Barát- I 
ta! az Templom pádiafan zor-> i 
gettettek, minthsazottvalo 1 
Fretórfeleíegcnelc, lelke VQI- < 
nii^idelbtdemcdp.Bí. • [ 

Lafs éhez haí'onio papifti, | 
:. csalárd csudát.« á gyergyas ra». i 
kokról, cs egyebekr»l-is3 Ebf- I 
mufnal adÉpifcnpum qt,eneUm't 
Ub.tx. EpifkL&ís Bucafjamfmlin 
ftto frdfjcifcano haíbnlo csalárd J 
líiftoriakat,Laís Lavatérufnil, .1 

' pdrt'.ude Spefilrá. cap. 9. Az Au- ' 
gufta varas béli esxhrdíagí mi- ! 

v atmeg, 
1 



ingg ol«ttetet ícfuííansk ha* 
i&ÍiCS«dsjat,An.MD,LXXXXVI. 
m XVÍl. Czimetziz Antiehri« 
[Jftufnaktr.hogyQ hazailag ne- . 
íljljckúl tetteti magit hogy ejne, • 
3v'íe mindazonáltal buja ejetű,. 

t$ parázna. 
Az Romai Papa-is hizaíTíg-

nekulsMskevefsé mumtya 
Ailniagat az aéionykillatokmk 
^ Icivínfagsra figyelmezni, de 
ói-hogyparáznaíagh nekűl ejte--
ilrntk, es cjlyenek mindenek : 

4 csak u biéí á ki km u tefti, 
' fem az lelki ptráznafag mi.le

tt gyen, nem tudgya;Sem pétiig 
i; á Papáknak parázna ágyékból 
if. iármazot fukrol nem ertete 
,| De aki ezekről hallót, avagy 
» olvsfot ,tüdgya azXIManos 
{ Papát az ÜLScrgiusfattyának 
|; Jenní. .Amint Luitpruiidusbe? • 
j|,csúili. Az Vili. Ian©s Papa> Geft: llEp: 
ifkiaz IV.LeoPapanak fucce- Ca?.u. 
i R dalt,, 



dalt, f^egbociiíTonPlp'af^f 
gi) kurva lévén fattya? §u t.^ :8 
mint íok Hiítoiicuiok bizo-

fíá« ipift: nyictyak. tkz ü l Fái Papsutj 
»a5- ?'• mintoJafeilycbörnsghsj.ók 

tulaydono maga hugat saá ^ 
VI. Alexander Papának, C2crtrV( 

hogy•otctG.-irdinaíiá teán .11. S' 
taiitűs Sodoaiii ^Ivtf cu i*;í 
l i l . Iuüus, ámiac Purina ci* 
Biiíusifjdc Sokkal tabö-ket'^ 
Sámliinak egyebek; dc|légit ? 
á PapaBÚ^íifígcn6k meg ^u- ! 

tataiara,az Romai Bordély h*. t 
zaknak épktetéfe, mcliyck I 
koz^űikgezifrabb aziV, Six-
tus Papatuí cziíialtarott,íaely-
ben-nigy féreg paráznát tat-
totf, kikkf i aaratmak f-íJolgai-
nak kedvcskedet. Ha igazi 

J , ° ^ t : mint Vcjrcíu-sir. •, 

j^anbus. x Y m - Czimcre": H o ? y 5 

az haz#ir«guc, cs bizenyoi ét
ieknek netneie, m«ISyct Ifcn 

cm be* 



í 4*4' 
if^ginberelcncktaplaiafara adat ,< 
,gjncgúlcys, rricllyroi §©I áieat 
^páli.Trni.^v. 1.2.?. Amely 
jj?;|)izonfagbol mcghrmuratodijt. 
ífbogy ordogi tudomány a2 , I 
ifDcUyazháíalTígot, es bi^o-
J^yos eledeleknek nemét mrgt 
\\l tilt. Iay azért azoknak á kikre 
^ezjcJiUik. — "' 
cf Hogy peoig a Papa áltál az-
t | iftsEiifúi rendeltette házídfágh* 
i; n*»cg legyen tiltva, cs bizonyos 
^iupokoí*> némely- étkeknek 
\![ jicmévcS»íUfÍlycílften.e*ber-; 
\* nck taplalafar* rendelt, szo 
.[birodalmában ne legyen ét- ' 
,j M élni, az'S'hagyo/nabyibol 
J vilagofsn meg tetiilc. 
, | Az házaííígot a mi nézi, az t ' 
„Lakkot mondatik tiltani* mi
dőn áí»egh tiltott bujsifaghoz. 
cs faytalan t;íethez-hsfontit-

ttfü 2, Midőn ci§tatslanoknak 
tnonágya az fcent házafíigban 

R 2 élo>-



4*5"' !". 
smc:Epíft:éíókst. ;?• Midőn azokat ákiír 

4- „ a^házJ^í^agbinfcicfegekkdv»?ll',, 

3< lo^kafokac oltalmazzak, veV 
b, oift Sí. c kéknek mefterenek hiyja. ^J 1 1 ' 
3..Ti«rimos <T«inceii'kigizfiakknnimeghf 

írr^rntk Syricius cs ínnoceo.H' 
" ti9Píspapnak levelekből Ezt álJ' 

dcMonac: Mindaz kztío gpnoé, minij'1'1 

d,coft:xn megház5síulm>f.-mindé*gni>dc 

tu> 4. Midőn az egyházi fiolgalat-
tol minden házatifagtan cjo 
Éemelyckct roegh tilt. Amint 
tőrvenyclcbizonyittya. Dip.%?t 
Cdp.i.EtCdp>S.Difl:28.cdf>.6.7, 
Ugyanezeknek meg engediaz 
ágyas carraft, hogy azokkal töl
tsék el faycalanfagokat. Amint 
á Papáknak erről tőt bizonyos 
végeztfeket Toktomi gyűlc-

e,-Gitt:Dift f*kbol., az törvényeknek egy-
3 .̂ c, 4. f. ben Bodője Gratianus könyvé

ben be irta; á vcgczci ez: «, A-
kinek! 



[ - 4i* 
ifinek nincs felefége iabad 12 
(Jitlyet ágysfl: tartani, Az , k e 
if'fcfctycn c mbernek, csak hogy -
f̂2Z l̂ megh ete'gedgyék, bizo-

J-oyara,. iabad.cgy Agyaft fcl.e-" 
fjeg helyet tartani. . ; 

i A SBÍ az bizonyos eledelek-
j|Bck nemének megtiksfatilie-
i| ;ti, azt á gye?mek-is tudgya > f-
(. még .p.enig ugy tiltya hogy á ki. 
^ azt meg öegnéj.inkább-vétkez- • 
l(' nék hogyí"e«i mintaz5 ákiaz 
| lítéparácsol$tty«t törné meg. 
I Mert aki csaktejeft,avagy va-
. jaft ennék-is az boyt nap>JZ»"f ; 

; halálos vétket csekkednek. í ; inft:sacetd 
Toletus lefuica es.Gatdisulta- Ub 6 c 3, 
nít?,fa ierint. SzabadoTabb pe-
nigmtul feitkozqdni, károm-T®Jet: de 

' kodni, f-erabert oini, -hartíi?. JJ 's","e 
mértekkel £Íai, az vizes bott, Et'c*p","Et 
tiéta bor gyanánt el adni, e& M + cap.i? 
esolardul meg cskűnni U^yá T.ü})? *c;13 

" izonlefuitaes Gsrdinal taiü-.^pt€ps;c. 



' • 1 * 4I7 i 
itifrboK Annakokaert á míerc 1 
*z Urn*kielkc Eretnekeknek ^ 
esordőgi tudo?n*nt kovttok- ? 
nek monxa az Encrátutákat.n- ?í 
gy*n azondoiogtrtá l'apifta- ® 
kac íenki kép-mut»cá$ nekül i1 

Étntcknck nem mpndhatiya. ?s 

XIX. Czimeriíez: Hogy o f 
fofveny lében ,• 2.Vet.2.v 14, P 
4̂/»of. 15. 7?. I7»«is- v. ír. 12. Hogy r 

a Romai fapafó.fvéfiy legyen, ! 

cs azért komplarkodo, fenki l 
niuncágadhatcya, vsiakiazln- | 
dulgentift'koa'k.Gardinalikon* 1 
tolnék Páfpokfcgeknek, c s« 
bűnöknek el adaíavftj Vaslo ke- j 
tetktdcfec íudgya. Hcm csak ! 
czekkcíkercakcdik peoigá Pa- j 

pa.hane t* az Iftcnncl, az Eg-
g d , az to ldd , az \uzt\ es az 
tű*zel-is. Afrint Mautuinus 
fipon ^yajAz tóid á ccmcrrííc,. 
á víz la tcme.wtiido eeftnek hja 
£cíu<;, á iúz «.z ^ r g y n k #yu-
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; Lfivil nem kev« pénzen a-
,?^iua'ik cl.Ezfoívtnfcgiúi vá
jj gyojn hogy az «>cg hoíruMí a-
J^tvcRcoinDcrtízcrtiabsidit-
LÍtyakkiáPurgatonoflii.tűzDlL. 
l'í'Bzfrr oirtozzak recgh sz árok° 
^nakkőtei^r. AmintOnophri-
'f us ti * V Gergely lJapa feiol ir« 
• jt hogy 6sz «e r *r>- nyert ol-

J dozca íttg t'rid»ricus tcjtdel-
fí IBCC. Erről pnnatciikortak az 
jp Gorogörfea^hi F.cckíiak , 82 
',,- XXil. ianos P^ps «:ilcn.. Erroi 

p&nafcoikodik azB&fiiní gyű-
,'• lési^íí' ?3. Hrro-íok fejedéi-
'i ^ík , cs tudós etr-bs-rck. Ude 

CdUloPttm Vvet: P1er :p.Ag. 402. £í 
; Uavfnúbm^ 

XJt. Czimere: Hogy oazo-
: veit n^'tofígoíakká uiaiko-
f dokká r.í^i- A' íncilycicitkcde-
' tiro. Os-ntcl* FrophctucsÉcnC 
• lono> jiv-Cft̂ oíc k. üan 11. 

v.^y.Apoc 18 v-^« 
í &4 Hogj? 



4*9' ' ] 
•Hogy á Papa ezeket cs«léke4«^ 
gye M a kedvefivcl kőnyű pro !ot 
baUfra avagy csak u Gardina- i 
lóknak éeoteltetéfekhoMs ki- $ 
ketigyiolic megáPapai: Le* !i 
gyeteken Atyámfiai, esezvi-ió 
Jagnak Fejedelmi. Amint erről i 
fcizonfagotteinek, *Augufi(jius \ 

Hls dePo- de tAschora-'cs Jlntmim fkrenu-
teft: EccU nm. Ezt crofiti hogy §z o Gar-
lUeeatt *•' dinalit., Eriekit,. Pófpokit, ez 

vibgi Fejedelmeknek nevé-
a.GregDc- vei illeti. *,. Es min,1«n üerze-
ewtiib..is« tcs Soldoiuki vtüiez VlisgiU: • 
33,cap,6. r sf,^nak birodairfta aJol3 iőt 

ki áckoz.miridíía rendeket, va
lakik az Regulás .eís*berek'.n 
valaki hatalmokat Tó^gyük. 

c r e S " b ? r i t b » T o v á b b á m i n < 1 C Z t k r c *Z 

3j.cap.'4. fce<nhro-»as legyen bizonhg;'.; 
mert m$lfoi gos ufrtcket %i-
felnek ,£-'>• ég penig oúyak gya
korta ki fcúkif is meghts^ad-
gyajegycíven hogy párnak , 

es n-Ágy 
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'4 fsnigy kcbeles kcczkft orio 
«: Totók. Araint'Nsgy-Szombaí. 
)(•; tan lakiamban lett bizonyos 
(í| dologból hiftoria f crink, rocg 
t| bcéeíhctncm; ha skkoriJBűf-
!•[. pók uram gyalázatnaknem-
>I| tartssá. 
f: XXL Czimere izAntichri---
'• ftulnak: Hogy azovcjtcmcgh 
'•; fogjt bélyrgeznisgz§«nthRO$' 
i Ut%(& &mMj>Ap.oca$,Y'i6,iy. 
•; Högy az Romai r«p«-ii mia 
• dcnek§t, aző tulaydom bélye-
,( gcvsl meg jegycizcntudgygk 

szók, ákik értik $jiligycft az 
, Bérmálás, es az Romai Papa 

éemélyeí vifdS Pűípok által 
való kenési MeWytol ízttanit-
tyak hog oi!y jegyst tcitn em-
bcrbsnjíraellyfohi dnem tör
lődik , hantái még pctkoíbah-
is .'megiímerhtítni ez jegy által, 
ínellyik Lsltk voitP-pifta, f-
fnelíjik SKfíi. Belküb^ dsEccl. 



42 r ; 
•milih Cáp, 4, § Miütíd: Továb- ' 
bácanck mgJcofagí által j ré« 
ieful cstk n Mifenek es Indul, 
gefttiaknakérejevcl. Ez kéne-
ten kivűifcokinek nem ha§nál 
tzEcclcfía jiva,öcc. 

'XXlI.Czitnérc:Hogy o %z\. 
ften'nck váiaí5tottictildo^i. t)l, 
7, y. 25. cr ír. •». 3?. 44-; t/^fl£-,,,[ I 
¥.7- es 1?. y. 15. «]?. y.é. es §y u[ j 
Semmi- vér-onío cselekedetit 
ide á Papának ne jegyié, noha 
gyakorta lovok-Ubá.it% nro-

.tták ákercetycock véréoe, esé 
cselekedeti meio- fcrpenyd. 
bcn-is.«eg nyomná, Herodef^: 
i«k, Neroiúk, őcc. hz ű Sidó-
kolcetf fekcc, gyiíko.flTagokac 
mert ez az EccSrfii j^gyefe- ' 
nek,fe)enekjfundamentoma« 
•nak tartva magát f-rolg-is *z ! 
Evangeliorn kovetok-et oieii. j 
Azok púiig pogratyok voltak, \ 
«5'ícrot»itncmtu«akazChri-- \ 

ftui 



). ftus hiíi felöl. Hanem csak o*-' 
f. kit jegyzem meg, miért csclt^ 
i. kcágyek ez nagy kegyetlenfe-
., gct'Ezert mert magok á Papák 
| .törvényekben írtak ezt: Hogy 

valaki vélek nem eggytz, meg 
I hallyon &z 5 mttt nem méltó 
; hogyánaplaíTaazt,aki3zRo-
;
! mai PapanskeJtenfegc. Gr*t\ 
j Jjecr. Greg : lib. %, üt. 7. cap. 9. Et 
• cdj>.i3- C<tuf*t$< q.s.cafzo. £í, 

Cau(ttn.q,icap.i$. . 
XXill. Czimcre »z Antii 

chriftufnak ez: Hogy o napon* 
kent jobban jobban kinyiiat-
kőzik, meg kiííibbedik, cl ha
nyatlik, esáChriftufnakeíjo* 
vctclcvel tellycflcggel el tö
röltetik. Aroeüyeifeentlanos 

, az Babillonnsk clromlaíaval 
jövendölt, esÉent Pál nyilván 

: tanifott. JÍ^C- Í4*>.S. Enó.r, 
ip. Es J7. y, 16. £JÍŐ. y>7> i<Tkt$, 

R6 Iolkc 



lollehet minden időben1 b 
K>kak íítennekoilyhivei, kik | 

(az-Antic-hriftus dűhoíTegcnck I 
clicncőllnni-igyckfc'ztek/iDind L 
ázöaltaliily nyilván valók mi/i I 
den dolgokra nézve, nem U-D 
Miattuk, mint az Evangcli. j 
ofanak'uyjonnaii viIopr**di. i 
callafanak idején az lent Le-'1 
lekiften tan>azcptt,ugya&nyi' .. 
ta hogy nem csak egy fs!u,.vá- • 
rös,av ágy TarcoiBaíiy, hanem 
egéé Herczegsegek, cs Koro-
nss Oriisgok, aié.sm Lelek I- • i 
ftcnneí'cfiUDkalködafaaIfaUz,.1 

„ Romai'ftpanak kegy«kn|tM 
. géc, ki öltözvén , Tz líknntk 
igtzgyulekezsíinek poféivá-

. Icccrk. A'h"önnet-fokpanaM» ; 
kodaí'ok.ts a'gyarkodafok árad 
áRom^i fierzmftknek; hogy 
i.m^at amaz meg avaíodot A- \ 
mink, nincskeleti.tunni.íiiiki • 
a* i^pa. lftdulfccnti*inak , az' 
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!« Czuklyaknak, Miiének, ese«* i 
* gyeb efféle Romai árunak! Es 
i Iftcn kegyelrnebőUnnyira ju-
il toítá dolog, hogy fok §.« Cla. 
i ftromok,á kikben az eJőtnjgy 
'<•'• bujafaghan éltek iiewetefek,-
•' naftavagy puftak,avagy igaz' 
• Ifteni tiöteletre.forditották.-

Mcrtlftennap-fijnyrehoivao 
j flz-£vangcíioínnakig«ragattv ' 
j nsegnénsuUnak »z emberi ío. 
I tú! taí*lt értelmek, csjoven- " 

dobén •telíyeíTeggcl el-isron- • 
tatnskaz I*íusCbriftiífflak' 
dicsofícgcs' eljövetele által.-

' Veni Domine lefu. • 

<o^§€» «®§ S*» «o§ Sé» «&*$«» «»§ §•• s*§ £,*• • 
! X / R E S Z E ' 

AZPapilUkhiccul lakattak. 
JTLeitől fogva utálatos ember' 

nektaftatot.cjakákölfodo--
logban-is á Pribék. A belío do- i«ft: iib.it; • 
iogban való iaktdás penieh Zm-li:aa-

K 7 nagy cuafub.r. • 

http://iib.it


nagy bűnnek mondatot In
áét vagyon hogy sz Iften §or-
galoratofan tiltotta cttűS %z 6-
veit jáJkikcselekedtek azokat 
keményen meg feddette, f-ha 
meg-ácalkodtiík, retíenetefta 
megbüntette. NemkeSÍ azcrt 
©knekűt fenkit hitíűl lakat* 
nak-tnondanL Nihcsen-écehát 
b®iiufag©kraá.Pspifta Atya-
fiaknak ez. téémk tkutuíTaí 
Nem-is tehet; mivel hagy bi
zonyos »eg.hv czáfolhata.tUn-
Oktul v-ifcUotven mondgyu'fc 
©ket hittől üakattsknak, Mcl-
lyet iliy utón mutatok igaznak 
lenni* -
ValatncLIy-gySlekezet sz Apo.-
• ftoloknak es mindgyart az 
'ApQftotokottn-fe.Dyesk.edcV 
Tanítóknak vallafat el hát-
t*, esaz.kivú! más azzal ci
kkező uy vallaft'icrzet-fn.a-
gAnak* az, .ei éakatt u íften-

aiek, 

http://'ApQftotokottn-fe.Dyesk.edcV


"' nek igsz es régi Anyagenf*- * 
f' egyhazaiul s roivel hogy «• 
3' Apoftojolí, cs mindjárta--
l(', z®kután lévő Tanítók,« a--
1 zokat koVető népek vaia. 
'] nákaz Iftcnek gyulckffzeci;: • 
1 De az Romai Papa minden á" 
| foldoífvaí azoknak vaüafsg 

elh'attá-, es á kinti magának 
gzzal dlenktz© uj cudoaianC 
íerict* 

Tehát á Roffls«i Pap* %l &hoz= 
'. .zá1 tartozókkalegyerembtn 

§*k«C( c! az l'ítennck ip>Z « 
regi 'Anyaöeiír-^yházaiul, 

it • erigyShittdlöakatc. 
' ^ eH»gy.az-Ajjoftolok után 
' lévő embereknek vallafac ki 
; Romai •'Catholicuíbk elhat- s„p,a c>4 
' tak, aze oda fel híd aie j;* B-OP 
; pícnig-az-Ap-pftolo-k vaí'iaf,Ms 
• f?írc; tettek, jóllehet arro'i-is vid««?.p.i. 

olvashacsazeap. r áhoUzg. 
itáliai való • dknkezeítk je-

, gyez-
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viíhhic-Dí- gyczfetik'ffltgh. MindazoniS-'-
& T 0 S u S ic~is *fi7*v*gy. két bizonfa-• 

p.74. "••götbe hozván meg mutatom 
az Apoftoli-vallaíTsil való el-
knkezeíetjtó moftaniPapifta;. 
vállainak., 

'Notelenfeg . A2 Apof to l az t tsnifot ta :: 
lobb háza-ffagban ^Sni, hogy •: 
nem égni, 1. Cor, 7. V, 9. Hebr.i}, 
v.?. 1. Tim.z.v. 24; 3Ví.i. T»:Ő. 
Ezt kozonftgefen-minden re-
dekkozotig&znsk lenni, esigy 

.• <tfz Egyházi Eemelyck kozot-ir 
áJIattyQ... 

Bíliarwinus megh fördittyt.! 
.f-mond : Gmotjj. hÁ^nffagbumtU. 
ni hogy nem égni, lib.de Mmach, • 
c*p.$o, § SdiLicíferamm. Ege át-
SattyaCoílerus. In Ench:Art: 
d e Cceti b & t u. > S^c erdős fi forrt i-
cetur, dut domi concubinam /of» 

' • . . at, ^Ji^eccat^gfáytm tamen pec* • 
Cát%Ecclefidmgrdvietsyulna*i}Tit 
inverccundm Scortutnr, /? comra>" 

http://lib.de


>28 ' . 
'httt'mdtYimonium. Az Jent írás " 

, azt ttaittya hogy íicíTunk meg 
terni, hamarfaggél vaio poeni- rcenitentis, 
tíntiattarvan, esd kerdflyűk 
annak napról napra vaio ha-
jogatsfst. Híbr, 3. v. 13.34.*,;^ 
p/W-95M>.;8. ' ' "• 

hí Pápiftak azt tanktyak: 
Neinnrcoiik ember Iftenhez 
íieífeggeJ megtérni; Nsm bűn 
el halogatni az Iftcnhez vaio 

•• mcgter?ft:-rocrt csak az hala!* 
' nakidejctnézi azm-egtcfeírSl. 

adactfttot parancsolat. CanuJ 
in Bgkaione ele pontit: fart, 4. § 

. frimumldem-lbidi § lam qmnti 
Idem lbid.§ Tit i^itur^ idem Ibid' 
§ M Vráceptfím. 

Az éent iras azt tanittya hog 
á ki meg cskűéik megh kell azt Esküvés. 

\ tartani, Pfaí. t?-v 3 5-. 
| A Pupillák skti canittyak 6a-'.. 
j bad haienert, hafnilftn rricgh vide.cap.-. 
! ískunnij avagy eskűvd'et cm *:'4?'*••. 

srnek 
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lopw.. hsrmk felbontani. 

Ázhchtirisioptfnai tartya 
akarnunscrű iúgfeg&en-iu az 
».ás marhájának, megh tiltott. 
móá iermt vaJoci veuléc, 
frov, se. T*..8. s>. £ Í «*/>. 6. v. 3o.?j. 

A Pí8piít*k aztttmtt/ak ng > 
> lopaí az mas ember marhaj:*. 

nak megh tiltott út a iBud öe. 
: < : rcflC-is feűkfegnek , éhíegnek 

idején való ti vétele. Mddtnx* 
ttcs in (ummd quaft: $ 4^.3, , ^ 4 , 
yiáüí 7«w. 1. Marái: li&j, c<tp, 3.Brll; 
de2vUt¥;c*p«\? §V<mk x 

Az Apofto! tsnittya, cg az c-
Gyi!kí3%, geé 6cnt iras crőíici, hogy n • 
Káromlás, gyiiküiFagtal enr?ber m»gqt 

n>egoyja, nt har*gudgyek', cs 
íRkároiw&odgyí-k Eph.qi-v.is, • 
Matth y, v 22 1. f^r. $, *. 9. £, 
aW. 20. v. íj 

Az Papiftak azt taairtyak • 
. nem hablos bim, ha vsbki 

liutcícn h*r*gboi litenéc 
míg 



• 4?ö 
pitgh karomiya^ felebarattyat 
bolőufaggaí illeti i cs ha fem-
tcn-meg'ő'li-ii. Toletuslcfuita 
lik S"' cap, 6. de Infír : Sacerd', Jde 
Ibtdemdt^.g, § Trmuá Etüb,4. 

Az ApoíloSokj es az egeis 
ienc irás tiltyt aí hamis mérte- Kompiat. 
fcet, csalardlag slta! való kom-koáas* 
púrkodaitj.egy govalfeleba* 
falunknak megcsatafst. fym, 
j, v S. u T'beff'. 5.' V:!?. î w*. 12. X ^ 

í jó.SÍ. ?rev. 10. v 22. Lev. 19. v. 3J, 
1 0, £̂ ff/;. 45 v 70. 
| A Papiítak ázttanittyak. 6a-

bid embernek maga marháját 
eladni, akar mi úron; á vizes 
borttifeta bor gyanánt, ;»zhit» 
Vínárucjo heSyrt egy dolgot, , 
''susgyanánt eladni, Toktus 
Itiüit^de Septemfpt :m^Yt\céfi.^» 

Chníius &z 6 íani«v*nyi-
valjg-frophcCaíval.etgyúc ta-
iiicí/a hogy aeni kdí ^H'C* ig«irag. 

kunk 
} ' . • • ' ' 



kunk híveknél; áíeftiiefive-
dcfack félelme trJat az igafT*; 
gocm-egh tagadnunk, hanem 
írrólvaHaftkellcennűntiB^g 
életűnknek fottaval-is; M4(̂ , 

' Ío.Tr«2S.?Z.V?.39. •'•^ow.'lo.v.To! 
2- CöK. 6. V, 14,—tő, Jtlob, 2,>, je 
Jfr.,5. T>; 45:. 

APapiftakazteanitty'akJa. 
bádábálvannak áldozni, az 
külső vefiedelemtdl vslo fae
lemnek idején, ci Eretn.ckfeg-
nek vétkében keveredni, ec 
Az tg§zfagot ei annajc kp vető
it káthozeatni, az eretnekek-• 
kei eggyűt ércvén, Belh lé.4. ' 
deB^m.fonti ctp.B.&capl? & 
C/íp. 10. 

Az Ápoftoles izegéfi-fient 
Tanúnak "irM c*nútya , hogy két avagy 
ísaina* harorn.tanunak valJafa által, 

minden doíog meg eroíitccik; 
megölettetik, őcc. Etigyafc 
Egyházi icmclycikn-isetc'gh 

- három 



4*2 
hirom bizonfag. r. Tim. ?. >. ,9a 
2, Cor. !$.?. 1. í/^y. io v. 2%. TÚAU 
]$. y. 16 loh, S. v J7. Dettt.ip.y.if. 

Az'Pipiílak azr tanitty«k e-
zert hogy'jnagok gonoffagae ' 
inkab fodazheíísk, hogy né-
insly Egyházi íemely ellen 72 
tanú kell, némely ellen 64, né
mely ellen 27, az kg alább va
ló [iíJcefcvifelu eíkn-is hét ta
núnál ke vcfcbb he legyen- &% 
Pipa ellen penighfenki ne le*-
hdítn tmw> tsfenki ne-is itcl* 
heiTe meg .ctttiSyhefttrm Epi- , 
/ffg: Cő'Hcili) %». c* .̂ 5 Gmt.Cau-
Jáiy<j5,c*ptit2'.t, Hivahki 
JiuJombcn cselekednek ki át- *,„„., 
K.OZUflsk. Cdujaihq.Cdp.fr/eci' «yok idve-

. ^f/f.EtCaufd %,q. 7*cáp. jQui nec fog"*1* 
'-AzÁpoftoiokaztcanittyak, 

hojy az ki hígén, f-ineg kercfi-
•íelkedikj ea meg marad alha-
tatofan az Evangéliumi tudo-
inanyban,az tartacik tneg.es az 

idvo' 

http://Cdp.fr/eci'
http://tneg.es


iávtzúl Tild'/cAó, v. ÍÓ. Ieh. j.vi ! 
3<S í í 10. V. 1.7.9. *4ci:4.y>,]i. ,, 

Az Papiüak azt tanittyak, 
hogy á meg irt törvény nekül-
i$ idvczülnck , avagy ; Az po
gányok > Chriííusbxn vájlo hic • 
nckűljcs Chriítusifmerct-inc" 
Jcúl-is idvezuinek. Maldona- J 
tusóíMath. n 2r. i'gy értet
ték á Sco'aükuíok. AmiricA.--. 
cofta Icfuieairja lib. %.áe VrocH-
VAnd: Ind: Salnte cap 3.-. 
. Az Apoftolokft2ttániteyak, 

h®gy csak az 1 E S Ü S Chriftus 
A2«tígíe< vére tifititot meg minket min-
telíti, den bűneinkből, c» igy »zo ál-

dozattyanak érdemes voltáért 
véte£tctjí$nk.*z Atyalftefokcd-
vében. r JÓ&.J. v. 7.' /«/;, r. v. 2?. 
Colo/Jjy.i^.to. B^m,^.v.2ékfif. 
es B. v. 1. 3? 34. « u. % Svö. íff£r. 

1 no. v, r4- ÍÍ 9. v. 12, 
Az, 'Papiftak azt tanittyak, 



; 4M 
hogy íz mi cstkkedetink egye
ben vannak egyelkretve kz 
Chrito elég eeteleveliiigy an» 
nyirí* hogy két keppen uttoz-

. fck u- emberre az orők^ltt, í, 
hzChnilm érdemére nézve, 
2. Azera'bernek maga csele-
kedctir'c nézve. Bell-.lib.i. de 
furg;-Tfip-14. § Secundus, • v 

-Az/>zent'|'ál azt tanietya, 
: hogy az Egyházi tiat'aek ki éol- Erteisnd 
: galcatafü-á'minemű á Tanirás, »ai«íaoii«s 
hala-a&Mt^nyprgés, «kc. kő-
jzonfcges ,-mindenektől tnegh 
éíthefo nyelven legyen, i. Cer, 
J4. > 2 -—'20. 

Az Papitok azt tanitt-yak, 
hogy az-értelem ntkűl avagy 
idegen nyelven való könyör
gés buzgofágoib , t$ többet e« 
pk, hogy nsm az értelmes a--
vágy kozoofeges hycWen' i« 
.mickozas. Iefuita Anglo A£: 

wnfnw i, Cor. W- Kum, J;. 
A s 



• - • w r i 
Az Apoftolok esazegéSfr..! 

.sras azt tanitty* , hogy iftent S| 
ifteBitifzt:.o(iiride.nek. felot kell mine- [ 

. künk Veretnünk. *AB.<$,y 19, I 
Mátih 22.-v, 37.1«í,jo.v.J7.öe«í,.l 

' > . * . ? • ' "l 
Az Papiftak szí tinittyak, 

..V hogy ncc& mindenkor tarto-1 
zunk Iftent mindenekfölött 
Éeretoi. Toktus leíuita/tó, 4,. 

•.deJtiftnSac:cap*s> § citera. • 
Az Apo'ftalok ihtnek roin>' 

imatkesas. deneketfeogy minden rend-
' • • ' béliekért 5 itiMtkozzanak,'f-

fn^gcllenfegekcrt-is, 1. Tim.i, 
x.• - V, í. ^Adi. 7. v. <?©. Tdatth. $• v. 44. 

Az.icfuiíak azt tsnicíyak, 
hogy nem kell az o tulok el £a*. 
kac emberekertimatkozui. A*< 
zoriusíefuitsinftiíuf./^.t; cap.: 
p. § iíx/fl cfuerhw, 

, , lítentiltya az kepéknekcsi-: 

K.ép'eklra: oaUfat, esirnadsfat. DÍ-WÜ. 5 v. 
8. 5>. JExW* 29. T. 4. $. Mrfí. 4.T.ÍO, 

AZ: 
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. AzPÁpiftakczinaHyakcsazf 
: tanittya-k, h,ogy tiöcdni k*-U, £.-
• jfiég periig olíy tititelccnek ne-
1 'fpevclYfn'cllyeltüítelt-ctikaza 
1 iűiek kepe 5ototna.gokbaa»-

ÍJ á menyiben k'épck. M ; Ztó.i. 
i </Í Itmtg: caf- 2F. xAifúut Injlit'M. 
'^.ctf.ő.arf.l 6. 
t Az .Apoílolok tanitíyak, segitfegre-
\ hogy a Chriftua olly Fo Pt.- '™^"1-

punk, ©Ilykőzbeajárónk; A 
' kihez ha j árulunk klnyorűla-
' tcffcg&t nyerünk , irgalmaUa-
' gottalálunk, es meg §ab§dii~ 
1 UftvtSűnk. Hekr,4.vrí^.~]6.a. 1 ts 7- v. %%> « 9- v. 11.24 M.«^( io.V. 
1 19. 2J- %«» .? . V. 1 2. £j>/?,2.V l 8 . 

' I, TITO- i . *- ?. 1. /ô » 2- T!. I Cf í*. * 

' A Papiftakjazi tanitryak, ha-
'•jnarcbbmc^hhalgattatik gya

korta az ember Mariának ne-
' v«nckemlct€tefe által, hogy 
• fern áx.Chriltas-ncvctuk fegtt-
1 fegrc való hiváiaakai. ^Anthor-

$> Thejatíy 



The faun fttttínhmm 24arU'Cdpt} 
fi Caffander ip Cmf: mr. i\ c*b', "•l 

de Merk ror intet: Sancii Hoht'm ^ 
•<tUA in Cnm : in'lib. Sapient, íefi jg, j 
Bemzrdwm de É»fl. in lm Mari*,f 
U .Alexán íro VI. Pafx dedífatí'J 
f>drt'$ Serm. Utt. P. '\ 

Az' Apoftoíokn^k ferege. i( 
Üi vacsa- S c a a z régi kcríí&tytní-k gytf.3' 
rajának ke • lekcícte itf'ha ugy mrg ncfli:! 
»y«e.-••• V€fcttc es u-r*U* ^2 I f innei^ 

#éntfcgr<i.tirkos4o^»ic, --fe-V 
•.. pen.ig a Chnííufíiak Scatfegíj 

Ufttrol o!ly mt c kos6ayj>l r,g ; 
golf, hogy iz\ Ea.Diino.Eger, 
«vagv--valami uktaian áííat, j 

• ' it»eghxehctné tesem&rberné. 
Mivel hogy hicték *2 égőm ki / 
mentnek lenn i , cs knn i mind , 
addig miglr ii.íteinihalott&kat; 

es eleveneketeijúütt, aztíent 
Pjcter tanitaf* fcerinr. JLH. 3,2r. ; 
8 AzTapafok péíú^h hi^ík cs 
^all/ak, hogy nem csak az cm- \ 
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, {jerfogatul rágattatbstik meg:1 

' jzChriftiuttfte, dehogyaít 
(ifeonyü. dolog ínUani-is, )*z 
Eb,difcno3 cger, cs -egyéb £11 at-
is meg eheti, es emcétheti} így 
golvan: Ha azeb, avagy diö-
no,ejencU<»cg ámeg éentele 
Oftyac J ne vélhett7Űíc mi mó
don annak gyonirabsn nefi* 

'mcnneazChriftustcftü-isj 4 
mint magokgyaiazauyokrair* 

! van h*gyot könyvekből, meg 
oJvashi<Íd Alexander'Ales-

t iié\,part.•$. Summa, ej 4S "Membv 
)%rbtma$ lAcjMnaftiúpxrt.i arft ' 
j quísft'.üo trt.h <P*rifién[uf«f>rti 
1&*0- Sitent: übA. Difi 13, Gr**-
tiifhufnú Decr.pdft $. Dift i,cáp, 

, 04. Et Cénone partit íp. . 
* Az A poftolok á-Papiftak Mi Mifti-
,• fejet nem tartottak (mivel 
Ihogynr.m-is'tuttaki micsodás 
[ tarka tolíu tarvarju legye) hók 
1 takert es elevenekért való ál* 
idozafiuJc. S.2. E& 
I ' .• • " 



• . J M o g y íz által az bcteghgyo^ 
gyüiaft nyerj; n,á vak látaft v©J 
gyenjaziesnzo Mátkát nyer-!1 

. -_:'.. • jen magának, i hadakozó gvo>j' 
zodclmct, az vizén jarocsen-f 
d«rs cvezeft vehtfftn aniuk-í 
.Hfllgácafaaltai."' 

A Papafok penig mind cze. 
ket hiöjk, es vaüyak, az Mifc 
felöl, fot fokkal tobbet-is, a 
mim egy magok Dofioráiuk 
irafaban megh ttkinthedd. A-\ 
.f^H'Gutrmrumde-vaUoYemijpt, i 

Az-Apoftoiok fohül á kepík 1 
élőt le nem borultak,nem cso-1 
koitáltak, mivel hogy pogá
nyok cscítkcéik vala eztket. 
A Pupafok ezeketcseleke&ik. 

Kai•• ülv o M t l l y d 0 , o S h ' . »**« jegyezd : 
««.J.?<>••! m*t Kalauznakim«* tanitufit, | 

i.N-eigaz Ecclt fia valamely »z | 
~ "* Apoftoloktul rcankéallotttü" 
^•l:g 4£ő. domanc iiím koveci 2 Átok 

ai&vcci> éenc Pál azokat vala-
kii 



JM feík n Apoftoli vallás ellen !Uf-
\% jicnak. 
jtli hz honnét be rtkeztven ez 
^ jeietikét íummald illy c$o« 
•ej mokban. 

i. Nem sgazEccIcíÍ3iaz,v*«. 
•hmzly az %poftoíoktui re
ánk iallot -tud-oman-t ncní1 

követi. DcfrmoftaoiPa* 
piftiEcckfia az Apoftoiok 
tul reánk Sallot tudomaot 
,(«iint ez réüben be hozoc 
pcldsk tanittyak) nem kő» 
veti: 

Tahátá-moftani Papiíh Ec« 
clcfi* nem igaz Ecclcfi*. 
z. Acok a!l veti iem Pál t-

zok*t, valakik az Apoftoü 
tanítás dfcniiyjiMiak. DcáV 
m o fta pi.Pa-pift«E ccícíia uy-
jtesz Apoftoli vallás d-icni; 
A mint ez té£ bizoayittya-.' 

Tchác az muíhni Vapifta Ec* 
cfcfi.atá£cnt Pán átok »tk-
vetette. $$ XU 



• 44t ,, 
'«!«§S*» ««§&©» «©§&©»• -95§©» ÍQ§&& <*§&&.' 

XI KÉSZE. T 
AZ Papiftak tevdygefcfcbcn í 
;.!•;'•.;.. megátalkodtak. { 
JtfL Medbrtus nevű Conftan- ! 

tinapo.ly.bcU. Fűipők (aki f 
-(háznagy TKcodoiius Feje- J 
dclen iátjcbcm ) csak egy Eu- j 
áxman nevű Tanitonak ta- ] 

' nacslafart > midongonoíTagk ! 
jőrt -volna be'áma.g*n. való ; 

gyoná^bal) noha fok időtuífo" j 
|.ya való be vett feokas volc,de 
cl fordította, meg változtatta, 
cí hagyatta. A-mcl!ye-tjava-Hót, 
azután azArsnyéaju éent la-
noi-it, Amint .iflC; Eccl Hifi:llb, 
5. fd/>. Fp, bizonittya. fí»í*; ////?: 

, A Fapiftik penig fogyatta-
zuíbkatf ncmakuj-k megjob
bítani, cs rfíorrnjini.j -Sif;rC. 
is^k á mcikj' íuOvúl tojóvá nvil-

http://tinapo.ly.bcU
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vábbin kfzdtek clienfk leid-

* tani, cs f&gyaekozaíokat g<?» 
juckciciben rakfii,voltcgyne* 

1 tanygr&eíekoigyítüntázCó-
fhneiai amelyben az CMri-
ftus Martyra Hus íanos flicgh 

'• égíttetet- Biíiiiai Florcntino-
JBÍCS azTridentom vatasbdí, 

' Ihol Luther Márton bolondul 
tíicgáckoztatek, hogy síz Ifteti 

'Evángdioínác kezüé az Papai
nak hamis Indulgtnnui elien 
príedicaJni > Esifnetironcm 
regen egy kurta Syn&t, Nagy-
Szombatban ; De rrindezek* 

' ben m k ennyit fem jobbítot
ta^ ei koziók vaío fok cl £en> 
védhetetlen fogy*tkoz.5fokist 

i nem reformsltiak > hanem in-
kib uvji'Otfak, á mint »z Eri* 

| dcnto^b^li gyúiésfuk r^u-
lfihoí wegtj tetfik. A mellyre 
k.-p<ft, mi-i*iii^>ar v^loba^ 
4ía<:ntmkiűioki uiivcít.o :.y 

• í>4 • urfav 
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'tarfrfagokban nenvfüen vettek, 1 
hanem tílzzeJ VííTal kergették, í< 
Amint az Apoítolok-h á ffta- | 
rifícufoktul azért álltnak'.el, | 
hogy fogystkozjfok&tazifterr Í( 
törvényéből nem ak-arak'.meg í| 
jobbítani, Ad. t$-v.46. E$é- | 
letek el fogyafara igyekeztek. 
Ad. 14. v. 19. Ezck-h ptnigh í 
írsnyira nem 'kivinnyak job- ; 

bulafokat,hogykcgebbek tűz* '' 
zel vaiíal elfogyatni mind a*- j 
zokat akik csak megess mutat- j 
íyak nekik, az igazfagban való 1 
íogyatkozafokat, á mint erre I 
bizonfsgHusfanos erá(Crm- .\ 
fpiíius Ianoftul)*gybenéedet- l 

tetcUtMártyroknak hálatelt, 
kiketáz Romai Papa az o Gar-
dinali itffpokí, cs katonai altat i 
el cS-rlátr ez főidről. Akiken ' 
pénigigy'ncfn 'hatalmaskod- ; 

hatnak, azokat gyí rgyaolta- v 

fokkal, es cgycSa £>oiondosko-
dafok-
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dáfokbol éarmazot cselcdíe-
t<kk<4*étend«nként ki Nokiák1 

átkozni* á-T?iní az AfFucabe-
keket, iEgyptusOréagblako-
(icazNap-kflctit. es Afiab'e-
liekct, azegéfeGorogorőagh 
hitarink vökkel egyetemben, 
csak ezért hogy az Romai Pa-
panak kegyetienfegc alá nem 
akarnak halgatni: Mivel hogy 
tz Romaijak fenkit el netk feé-
vednek--, hanem csak azokat, á 
kik *i Papát Chriftus hely-tar- (0 üeeretí-
tójának, az Anyaéent-cgyház J;**1*/' 
|«gycf«íiek,es fejtnek vallyak, Heiet:c.<?. 
aki penigh ezt nem cscltkcfci, Adaboicn-
HCHÍ mcjto annak az Napot la* Jf™f> jjem 

tni, á mint az PapákDecreto,^*1^,";^ 
©••tart/a.,•(:). De c« legyen i»imku 

elég. •' ^ 

Sf; 'A t^v 
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A P P E N D IX. ; 

Toldilék. 
AZ Evangéliumi tudománt « 
kovptő'kereftycnck azlíten ! 
Anyafient-cgyházanakglöta- 1 

gM , 
M I v c W l o i 7 v*gjrp/i iften. 

isek ez£Íetben-i* igazgyu. 
lek«fCte1Vála6torfcrtgc^e.nt 
népe, mely az Bálnak térdet 
n«m haytott, müly inz Ami* 
chriftuíbak találmányit, übol • 
utallya; Es azt á Papafok gyű. 
Jekezstinck lenni cagadgyukk ^ 
Annakok »ért azt lafllikmegh', 
ha az á gyúkkezet cs feregh az 
Evangdiomi tudománt kőve
tő nepc? Amellyrcegyüqval' 
azt mondom hogy az Evange-
Sionii tudoiöánt kőyctőnip 
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i \ te, csicntíercg^. Aidiyetro. 
vidfegnekokáért i§y mutatok 
megigsznakienhi. 

VaJtmelljrigjrűiekezet'.ááí'-
I Prophctaknak Evágcliftak-
f nsk, Apoftoloknak.es min-
; gyárt azok után .$Jő'lcn<e:fcí' 

nck tudományit, cs vtlkfat 
á hitnek ágazatiban éppen 
minden motískoUs.elfordi* 
tás, es hozzá-aslás nckűí 
íftcg tartyis, őrizi cs egyéb*-
fc-tt-is,annak mc^fártafira 
int» az s az íftcnöek igsz 

. gyülekezete vaU&tot fére
gé, ient népe, Eccif fúja r 

Dí^zEvangdiomicudomant 
• kovetok, áhítAgtzatibW 

az Píophctaknaki ApoíVo-
lokn»k, őcc. Esmingyarift 
őzokuun $!o fenteknek tu
dományát éppen, minden 

. mocíkoJ^s, elfordítás e$ 
Só hoz* 

http://Apoftoloknak.es
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hozza-adas nckűl mcghtar'- l 
tyakjprizikiCscgycbtkeLis jl 
annak mcgtartafairaintnek: j 

,-..v: Tehát az EvangcJiomi ttido- |i 
níantkovetőkiftsnncJuggz '£• 
gyűiekczerc: váUfetotJ?rc- | 
ge, 6cacnépcv£cclrfiaJ3i. | 

Ejrefoiregnck e.Ifo ré&e hogy 
iga2 legyen, fenki nem tag*d-
gya,Ha»em cf sk :tz,á ki az lent 
irafnak'nrem'hificiv, azokkal 
penig nekünk nem keíl gon
dolnunk holot az Iftcq igeje '*, 
ferinc kelkílH-kinek "kinek 
#cHlamaz idvcifeg d®lgjibans. 
•mi Efiias Prophctanak" irnez | 
smondifaicriocCEÍa. Sv.2o)'• 
Ha azrorveny *$ bizonfagSc-
xi-nc nem éo!»nank nelegyen 
nekik"reggeliVilagoíftgh;£r« \ 
reiRt Crinitu*! Ukunk-is amaz' 

loh.fT»jp.-p"*"ncíolttfyabtn. Visgalijra- | 
•tokafiralokat. • Mert Izokctő- j 
nek «n roiám buaHÍagot, cs 

abban*. ; 



ibban láttatik id^eíTcgielc 
htlyheztctnckltnni. 

Mtfodik réiet periig konyű 
megmutatni az Papiak étien; Az?roPhe-
mtit valbfunknsk w?iodtn "U"U» 
Articulufít mtgh bizönyittyuk APbftc>fok-
jzicntiraíTiJcggyczni á m í n c ^ l f l ! * 
jztlafd rocgaz Helvcticacon- vtngeüomi 
fcfsion*k Arficulufí ierint. tuuomant; 

Eitzmivajlafunk agyan t~ -kévetők* s 

Zön tudomány, á mcüyct ifttn 
Paradicsomban hir4ete s rs a«' 
mclly által azbdn rtviatelcíttc 
Ufó iúicinkcc kegyelmeién 
viga2talá5 Ttinni-illik: Aza§-
ionyi-allatnak magvi tori 
TOtgh a kígyónak fejer. Mclly Gea . 
Abrahtmnakmcgh igertetetí ' 
vaiaáki az BŰzMaríaruiiűle-
tet Cbnftui,C(wbcrícgf éennt, 
Dávid magví;lfttniV,ge §-rint 
pemgh őiokke áldandó Ift.n. 
A-krucrt jelent njcgh hogy az 
íltfőgntk hatalmac dronca-

S 7 ná. A* 



loh 3.v»S. ni. Akinkivúi nincs fcnkibc-
idveíícg: Es nem adtctatotaz 
Egh alatt, mas ncv , á ki alul 
kellene nekünk idvezűlnűnk. 
Erről penig mind az Prophe-

Áák.4-v-'5i tak-isbizonfagotteének, hog 
bűnének bocsanaítystvcÉi az 
o neve által minden á ki higen 

^wln'Ié őbenne. )( Annakokairtmo* 
T.I. _ ítanrmertkiiircitck az iftenu 

f az Tanítványok nyakában oly 
igít vetv*8, meüyet fem az mi 
Atyáink fem mi élnem hor-
dozhaítunk;Sot inkább az Ur 
I E s us Chriítbfnak kegyelme 
által bi§f ük , hogy meg tarta
tunk miképpen azok-is. (:) Ez 

(OAft.̂ .v azScnt Tetemek az Ap@fto!ok 
IO.II. gyúléfeben utoifd es be rekeS-

co§av*j Ebben eggyc2tck 
megh minden Propheuk-ii á 

, mint mondgya. Amellytúl 
cs*k egypontnit fem kálóm
hoz ámivallafunk ,Sotigerol 

ige re. 



-. . ,4fo; . . 
igtn ezt vallyuk. AmíntÜ^ 
nemhinncjd vond vaiiáfunk- • 

1 J nakAríicuItifira. 
k I Nem uy téfiátfem nem bo-- -
" jSorbólSő'kotá minta* fooífoi-
'. ni'Pápiftak kialtyakhanemiré*. 

ghi es S2 lent Ltkktúí feármá-
zoí; Nem uy pr«dic-all*ft,-fenil 
nwti uy Papi rendet talaltik 
tehát az Evangeiioljni.-todo#, 
roantkovetok, hanYmupyaii 

"írtnimtlIyeftzChrxftusaz^ 
ttnitvanyinakp*f4ncsöi-*,igy: 
fiolvan: Melyetek d>fa?di--
ciilyácok az Evangéliumot-' 

í fihdsa terempte.t átlátnak," 
megKkereütclvcn őket Aí'y&»-
ntk, Fiúnak cifient-.Lelek l-

i fttnoek neveben. Akihieexi " 
J' ej-megke«íiteÍkecííkiiv6zdi-':' 
i M.a'rc. 16. v. ró. Matth. 28. igy 

nem uy Ur Vacsoráját találtak 
hanem á(»c)lyec ázv.Chrifiiir 
••§$rzct,ci á mcllyccfient l'ál afc 

llítul' 
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tTrtul yotc, es az A&yaficnt-.. >' 
egyháznak adót, azt tartyuk,tj, I 
izzal$lünku|»ymincuk. I 

Nem uy parácsolaiekat kél- \ 
fo£c.ek: Hanem az mellyet Ifteü i 
Moyfes Propheta-altslaz Sinai. 
hegyen kiada azttartyuk, u-
füttyük, es sz§erint. rendel-
lyuk .'eletünket á bennünk roö> 
kalksdo éent Leieknek sjii . 
dskaierint. 

Nem uy hitnek ágazatit ti*, 
likak es koholtak f Hanem tt 
régi *s kozonfeges Apoftolok* 
nak valinfat tartyuk. 

Nem uy es *z §cnt iraffal el
lenkező konyorgefeket §cr° 
zet, hane.<w megh elégettek tz 
Dávid Soíts&rival es egyéb fz,. 
iraííal nem ellenkozo ejnekek- -
keí,e8 az Urrul tanult Imatfag-
srak formájával. H» penigh 
mind ezekben koiőmbőz az, 
fecntiraítulmMCafa megkérlek 

avagjr./ 



í • 

t. avagy csaksgyágazaetyibin I 
íi-; .-Hitnck._ 

i De annyira nem muctthic-
!, (fítck meg fi Pápafok, az fent 
j iráibol az mi hitbeli fogyatko* 
{j zaíinkaC, es az Apoftoti válla-' 
„ J ftul vaío eltakadafínkatihogy 
, I ti magttok-is az igsííignak f$-

nyerűl aeggyo2eícetven,ké». 
ícntcefíctek esc mondani: Az 
EvangeSicufok vallafanak hr- -
íicuJufí mayd nsindeneftá! 
ig««k, es megh csalhatstía-
nok. ItdD. CafyAruéKeYihMJene-
fts in conffih. de Lutheranorum & 
Otko -.Georgim Cajjunderin jím 
veiigűnter CAthaL^-fntefidntes. * 

Azoknak Jegyen tehát az mi 
j vállalunk Uy, bizantalari, es 
/ hamis á kiknek mind az Chri« 
[ ítusf->mnd u 6 Evangeíioma 

uy, bizontaJan, cs hamis. De 
azkikwká Prophetskníik, az 
Chriítufnak , c s az Apoftolok-

nak 
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-nak prasdkallaíi reghiek, i-
gaz*k,esid7.eíTcgefck, azok
nak a.z mi vsa 1,1a fi ok-Isigaz , ré- * 

..a,ifíí5.3».n ghies idveífeges. a, ArChri-
^ ftuMzoifcncreri által fókákat 

.b,Ro:4.v. -idvezic. b, AzChriftuscladíit. 
%^° tjátott amibúncinkcrc sfcl'ta* 

".mati.mi mcgiga.zula(uiikcrt,. 
ft4,Tim.j. c» A.zfitntiras c.e£iazerébert 

v.17- tpkeikíefse. á , i űnaz , vala-
.i,i. lok. j» ^ j S 2 iftea-torvenyevcí ellen-
*,&»». $, 'kezik *, LcbttetJcn az eorven-
''••v.j. # túl hogy Aioketidvczitfen. f,. 
f,'ioh.;.v.f. Azuyjonnao nem feűkcetem-
*' C°L*,V" b*r magh itm cíthcíisz'ok.átá 

mellyekszlftenéYn-emhogy 
g,Rora.g?azokatcsrSckedhctné «*(RC1-

v. r. lyeket.hivan Iften mi ttl'úok. s 
Az Chriftus lett minekünk i-
g*ír.gunk,$cntf<gunk, vállfa? 

**io.v xj* z^^y^val . Öcc: Valakik we^lT 
ftcnreltertck Fz az mi vaíU-

% fuuk á imucliitűük Ag zssvibot 
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esDd&onnknskirafibo! meg 

, tccésk f-ki mit tud «bb«n ki 
vctcfrc méltónak avsg uy do-

\ lógnak mondani; 
Ez annak probalafara'ltgyg 

clégihogy az Prophecak Evan-
.geüfta-k ApoíioSok i?*fabar& Í 
hagyattatotigaz valliíTaJazmi. 
tudományunk e? vallafunk 
'fliiadegyl'gytn; Hogppenig 
mingyartez^rk utá§!oé£ntek« 
tuifcm ktuőiisbőzűnkigy pro» 
baltatik megh Iftcnfcgitfcge-
bolvallafink fő Articuluíi £«-
mt. . p 

AZ 1 'STENR.OL. 
.'p'Lfobcn-iií p^nigazlft'-nrQ!, 

áHről mi az v*llyak hogy t êg:g.v„ 
jicsak*z«gy órokke áldandó, i? rfai. 
I tnrgfoghatHi'ijin litconek tu* l& v 7-Sc 

líyiona , mindenár Unnij , 
[•miiuirn. hely.- kec mennyen es 
foldom beioiCt*ni: Fs v <lanú 
miodcnác vagyon líttn az &-

I núas 



4T? . 
tttvintTafd meg ConfcnfvmCáéah 

,*Án\z. Es az Helvetic* Conf. 
Art: i i . Ez dologról á régiek-
nck-isíinten ez vaUa£o.k,m.e.rt 

;a,Tom: i.~sgy 6oü Athanaííus ^Xs^k gin* 
dusft̂ a tcn iftenhczilJik, .hoeyccyiet 

2Ö< \Kethelyenleheíien.esminde* 
egé§ világon azongcmpillan-
tasban megjh talaltaffek. " Az 

•Tot»i»coe. mgy Agofton Do&or-is ha-
SnlTZl fonlo.Jkeppea follEgéfien «-
aitciöistem Égben ,'Egé£en á főtdon, va* 

-porib», í«á g.yon együcri-reind, sz melly 
™ í í i femmi tetthez nem illik. Es 

ifmctí AzcgyChriftuslEsus 
racorpotai: tnindenűt vagyoné menyiben 
5 « £ ' . D 3

 I f t e i r '* z ^ w p c n i g A menyi-
cap.29.-Et ben ember. 
Tom. 4.B- Tehát nem tanították ezek 
B ^ Í T . azCh.riftufnak t.eftét mindé-

líűt«vffgy csak íbk helyen egy-
Écrf-wind.IcíniH, csí^yazPa* 
piftatkkfei nem.cgf>yczo v»jla-
íon voltak; mert eizek mindfn 

meg 



'; megn gentek Oftyabsa jeJenf 
f- lenni ranitíyak, foc az Oftyat 
* -hieikChriftus-Vilofagoíceflt-
t nck; 
' . AZ SZENT IR.AS- , 

I R O L . 
Y'Alimi az O Tcftsmeíombá 

Prophetatuí Sido nyelven* 
ÍZ Uv Tcftámentomban penig 
Gőrogűl ApoftoJok által ntm 
irattatot, az Iftennck nem oly 
(hitelei ?n?!tofigaigeJ€v faogf 

• ellene nem vain* §ab*4 mit 
ávinni; Ez -iránt nem cmkw 
Any4écnt-egybáznik fynytt-•. 
kedTo Tanitoi a*Páterek; De 
ro?gaz réghi Papift3feo-eere-
töm %~i$ mellettünk httyDiJl] 91 

I <*/>. ó. Etcttp, $ A h'ol azt tanit-
% lyak h^ogyazO; Tcftafiícnto-

beíi könyveknek hiteles vol
tok mérfekeJtccik az Sidotex. 

| tusból a amint hogy az Ily Te-
I ftamentombclicknek az Gö

rögből,. 
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fogból. Eztallactya B'eüfirmr- ^ 
nmUÍmÚ-hJib.z.deyerb.De'i ,, 

ckpiiu.Etiíb.h-ca^-zo §knnme- ;j 
raMtur.Et§-ttem..Et§P&ftyetn9,'' 
Eí§ j£d*itaram:lgyinLyrantu 
m Ghfja. E$:ó£rta)mantdnu>s. Az 
Sido Biblia eleiben tett irásbá, 

- IgyértAbuienfiiin.Matth.c.'r..i 
APattrckkozziiiMelyco-Epi* j 
phanius HiUrius, fíi>ranymuj ] 
csRoffcnfís volokákik •«•() | 

." .̂. ..Teftamentömbeli.- könyvek- j 
nek feyCegetcfeben; néztek az \ 

y SidonyelveiUevo könyvekre, 
£;mint m»gok bizo-nfagh tete- ; 
linjcivöt. Bell: Uh, i <é w £ . D« 
cdj). 20, § <Ad<ilter<tm% tsnitcya. 

II- Az-SíáJtitiráfroí aztval*- . 
HeivetiCói lyuk,hogy mindenek valamel- '' 
feis. Aita lyek az mi idveííágűnkre Éűk-

fegcfckiclégfegeses valöfagoi 
keppen meg vannak írva. 

Ebben-is az.réghi Dodoro
kkal 
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• Ék*lcggyez'önk, á tnintiráfofc 
'' tanitrya.-Ociíc meg érez, mttt 
> nttn a-ztmerdgyuk, Hogyan íz. 
' írafnak"i»ÍQdcn czikkelykeje 
, kinek kinek igaz értcliicrc vi
lágos volna, hanem hogy á fai 
hitűnkpek-; toksSIírfíi tudo-
0i3Fiya clé'gfcges keppen meg: 
vagyon írva, vagy nyilván va: 
to borövei yv*gy penig érte-
icm'mel'Mtel'iyroiigySoll ^go-
ítonDo&or: av Azicnt Lelek 4 JT55 Ü'B. 

Í1, Itten ffr$itof*goían es ijvtíTe* 4-de B̂ a": 
gefesv helyhcztEtte i'̂ y azirí-cílrifl::c»6> 
fokát. Mert fem-ni o'y hú ma- ' 
l'y6s_ nincs, hogy valahol az. 
riyilvannc.n volna ra^gh irv*. 
Így éoll Athanaíiuf-is. b, Azfz. 

,: t'ríftolv.íiraíí.es abba áijr meg, ^ r ó T 
. 'óttnyilvábban- esvaloíagosb-

ban tapa£tathatod meg , hogy 
.-fém mint ea meg-mondhatná* 
okát adgya f-tn.ond: Mert azok " 

. az'lítcnröl o msg®cul irattat-
Uk'OJv. • 



4T 9 j 
íak oly férfiak alti! á.kik s-zfz'J 
dolognak tudói voltának, így ] 

C,HS.J. íd AranySaju-. §cnt lanoí-is. c, ; 
*:E&kTh! Min£^eí3£^ nyilván yaloJc ca vi- \ 
s'deLtza- íagofak az fie&t inasból: Vala-
ro.Et35.in racSlyíkiűJkf€ge£ek,azok nyii-
.irimEpiftt, van vannak. így fiollEpipha-
Ücomir' niuf-i'i. <*i Áz.&nt írásban rom-
A«o«xe<.!'denck nyilván vannak azok-
kcr./ő.Et nakákikaztkcgyjes ojcoskodás 

Jur, ej*. ajtaf.jjta.tiaJc m«gh tanulni, ts 
nem őrdogi munkát rekcgtet-
tek magokban. Sem nem akar-
jak pokolra ©agokat alá ta£i-
íani, Ircneus Martyr-is,Az iráí 
tokeiletessmivelhogyazlftcn 
Igéje, es Lelke által monda

ton M P t°£f- így Gólnak Hieronymus 
cs Hilariuf-is. De űonőn ma
gok á P*paíbk4s ,-noha tagad« 
ni akarjak ezt, csáminttűiók 
lehet tagadgyak-is,mind4Zon-
által az igazÍJgtul meggyőzet-
tetvén,. akaratcyok ellen-is 

meg; 

http://ro.Et35.in


megvally-Ak á mint lafá' m«g1i> 
" gejlarminufnai Ramai G'aiv * 
^ dinalnah Az §enf kafnaí, mtlf 
[ jzProphetikes Ápoftolokir*. r ; 
" fában foglaítatott femroinyil-
* i vább (avagy viligosb) esbi- _ -
" jonyosb nincs, de ver b. Deilib. 
\ i..f .̂*«-§ Mfáais Lafd megh 

I Mafut'iffnctigygoil: vagy$> 
t fok bizonfagaz £cnt írásban á; 

fnclíy minden hartnly nckúí 
tanít //ó 1. de Mifsd cnf,% § \Ád* 
éequöd. E'tlib.4. deCQnc,c<íj).]o, 
§Sedad. . 
' 111. Az fient ít-flfr'olezértel-

műnk: Hogy azitnt irafnak Ecclej5atS 
magyarszatcyat5űnnon maga- Heiv.confr 
ban «"írásban kell kerefaűnk, ^ft»*». 
mivel hogy maga magit megh 

: f»sgyaraz2»< e 
MellyrőS azicgiek,á kik koz-

ziSUlío á Kelemen PŰfp5k,így £ ^ £ . 
iollotíanak.s Vannak fokak 

X iCnt t«m; 



4&r-- 1 
Jent írásban* mciiyek arra vo-Hi 
, itattathatnának M érteSeare -la 
imclfycc akarklkivan: " Deli 
n&m kelt ennek lenni. Mivel ̂  
hogyúnnSh tna^atul aa Sent-I 
.iráítuj kell az igaz értelmet eî t 

%i,\b > .magyarázatot tanulni. Iren«-'f 
advctsMiat u s Máiíí),r.-Ú ijfiy fioll: ^, Á2 I-' | 
i'íP;í»P.« íientö! nekünk adattator dcj, 
ttiib. v c. wk fit'íttinis, magával *pgycJ, 
óy.'H, zofíiak t'ihűtmk -mi töíűnkj-' 

' ip.crtízl:o:í»alyoian való *r,ó«i 
ekft, megh feni SÍ nyilván v». h 
loiArsiiyöáju 6'ent Unof-is *k-1í 

c,H<.m.ij. jjepi.cní;0!i: C) Kov«f.űk«$ 1 
SÍI ÍKCH. • » " " . ! 

fwagír *ytcgmv.gvítrí»?o6«.-nti. ^ 
nínak nvoni -fok -«í, £s jlább í 
erykrvcif.-: A«ikoron ui fcent : 

h.-nályrrt tVs'£«» akii- Aún-
kei ni«#t«mi'.\ínii iintion !i(í'>gi , 
^ 1 - / ^ »Tia|»y ->r.MT, \ i*, :%,,t, cs az 
orec haU.sfíót n«m ha .̂vya vét-
Jkx/oi; EH ám^t; m'mtkúk^én , 
air<s imU'k jC3 kertek bmnetc-

ked , 

http://jjepi.cn


4^2" 
ke^hogy-egyéb dolognak haf-* •• 
lafatui mcg'h oyjatok rtjágsto,--
kac, ercstkazJentirafnak re
guláját-koveHetek Á* iont 
Balas Doftor-higy emlékezik. 
4, Amcliyck á §eht írásban ne- 4i.-<$nea:»-: 
mely helyeken'ho'milyusb.ak- fonticaiü 
n§k latganak szókból magya- re*ul'*í7; 
razfatnak racjj, áfóeH-/?,kviU-< • 
gofan esnyilván vsim>--kirva. 
%m-?^ nagy Agofton D>:-'d;or-ii • '"* ~ 
ugyan«zen i.gíkk:líi:l fok he
lyen iráíVban , á.kik kózzűlot-.. 
tan cs»k ezeket, e íaf4-mecli.'i'TAm'j*1' 
AzOng«nesiímkuiom>bczet'T5 ? i,b a-
(űl msgyarazv»n az-SencMa- dedoft-. 
tfae Evarigeliöö'tíinak tiztahar- ciinft:c.o;. 
madk rését, így éolvan: hí §. ^ 2s"|j 
irgft sgym«ífaí való egyben/ve T's.j.nb z/' 
téstoo! kell megh'a<ag.ytr»z:ríi, d

-
eÜBit«c; 

Es ífiaíuc ifidet". f , .4 m'íkcp- f"1^'^' 
pcn hogy %i Templom' kiválna Mauk" ' 
való Arany ntm Sent: így az' 
lent iraíonkivűl való éru«cm 

'Í2:. , lcm< 



- • 4*>* !«, 
- - fém Étttf, noha fókáknak CSÜ-J0' 

dalatofnaktetiik. i*1 

Itt-is roeghgyozcttctvcnar'i; 
igszfagtui Bsílarrninus, m?gh il 

czáfollyái azt á mit lib.}, de •ver(tl ] 
-" Dei cap, i § Tot*. tanicot, es ut ' 

allattya, hogyazfeentiríifi:, o '} 

magából az §em irasbol kell } 

mtgteytcgetniilib.z.deeff'.Sacr: < 
C,%o §Htá.EtIib.i.ckSac:Eficb; 
Cdf>. 9. §Secunda. Et lib. de Grat; 
pritníbam: cap. $ § quodaghur. 

Helv.Cbaf." IV. Hagy az teenciras mê lto--
Arci. foga azlltmtűles nem az A« 

nyaöent-sgyháztul vágyó. Aa» 
nakokaért nagyob m^itofaga 
vagyon az gent irafnak hogy 
fem mint az Anyaílcní-tgyhaz-
Bak. A roclly dologban igy cg-
gyeznek velünk \zrégiek. íré-

a,Lií>.?.ad- ncusa,az Anynient-egyháznak 
vetf 'kxtc t : ofilopa cs íuradaroemama az 
"**'"' Evangélium. Theodoretuf-is 
fe,íncaP u igy&oll b> Elég azirafíiak meg 

Ezcchv crőfí:-



4^4 
cíofíteferc annak lüthoritafsi 
akinek iava által az monda-
totlgy Mólnak az Papiíhk kőz* 
zúi-is nemeilyek,üg mit Qcnö, 
de vitd Sfirhaai. ánimtt. Es Drie-
do Lovanjrsiihircs Tanito fó.4 x 

«<p, 4, De varijs Dogmát: Super a-
wnibué qu<c ex Sac : Scripturü (unt 
mdnifejía^frsoY^natior^yetHsií-
treft authorkas Scripur* ,quam e» 
jwEcdefa,qtiánumejíiK/imo1 *• "- a 
hujufmuíii Ecilefia qua twnceft, ex 
feriptttris Sacrü quAYtnikxy cog-
mjeendít eH. 

V. Hogy az éentiraft min
den embernek iabad olvafni. 
Jt-is mellettünk vannak az ré
gitki Mert így Holt*, Annjfia- a . 
ju§ent Ianos . Hallyatok meg a

5
d Co{0f8* 

valakik ez világiak vattok, cs hom.y. 
felefeg^k f-gyermekitekvan-
i u k , tfidfy igen psranesollya 
nektek is o'lvafoiftzfíeíitirgft, 
esnem csak i^wc l amcosKba-

T^ * nto* 



• 4$? I 
mwtfhigy SorgalmafoiTaggtf; fi 
•••Is alább egy kevefsé : Haliyj- r 
iok'mcgh mionyajantikiknek | 
.•gondotok vagyon tz világi i> 
dologra, o 3crezzetcktnaga» *' 
toknak. k£hy veket az ti lelke-" 
tckttck orvoflTagvt. Halobbec ''. 

' fi¥fn-is de, az ily Teftam'ento-
mát bizonyara mcgh ierezzg-
tek-. Mafilt-i.s igyfoll: Minden-
• kor intSckes mtgítm iüúom 
te.intéfto^hog ne csakitt hal- ! 
gaffatok azokat á mcllyck roó- ; 

dacnak > hanem othon-is §m- \ 
gármafofán olvaffaeokai £cnt 
iraft Es nc-is,móndgyácok ezt, 
Ea lűlío dolgokban vagyok.1 

foglalatos, ci&tervtítelck,me-'' : 
fter ember' vagyok fclefcgeot •. 
gyermekem vagyon* hagy cse
ledre .vífel i k go n cl oc,-e * világi 
ember vagyok e»i^y nem il'iik-
m h ozz a -n a z i r ••• ín * k o I v m fa -

• í*>liAnca>jtzokho£&&ik fzvi-
• lag^^k 



Ugna'lc ffllcne montak: "De mii 
üfiBondaü ember , ezen nem il-
\ Jikke 'hozzad az fcent irajnak 
j ' olv&fafa 9 hogy fok dolgokéul .*. 

v-igy cl ny©m®tticott ? Inkább 
, . czerc illyék. OrigenctDo&or-

1 isigykiaic felez dologrul: Uti-
? Htm mnes fdcnemm illnd,, qmd 
jeriptum efti Scrutatnini fcr/ftur^i -
fiam. 2. irt Ifdi, Az nagy Agofto 
Dodoivis így inti halgatoit.i> 
ritsfcviptMYas: ideo y ólait Bem kt 
Jcribere»tf4rtftt ms cofuUremar. m 

* Pfal Jjí. , HelvsCoafi 
VI.'Aztva'ilyokcíhtófiidkaz Art- »• . 

fcntirafrol* hogy az Prophe-
rak,"EVangeliftak c« Apofto-
lqk-culaydon azliUnnakaka* > 

', ractyabol ** parancsolattyabol 
,, írtak* val»ííüurvs>kaifak. A* 
, tt'.eíy.dfo)«st>rujgíidlndikál,apa.-

fok, á ü̂ 'ií'íC mcg I,a£h#dd áRo« 
nsü Gátéin ' ' ' ÍUÍ Bíuamunuf-

" nal.' D/it-is «'i m^Iicttűnk 
• vannak &z u%lú Doftofok kik 



:a, ircnaus kozzui igy itali*,fren%U5.fttii| i 
kb" Vl" j e§>'ebeJc a?t t3 vettük ítz miicj. 
• *" : capj vcírcgŰAknc:kalIacafat,habcar! 

azok által á kik altaLaz Evan. ! 
gcüomhak tudománya mire* 
ankérc,an)'Cllyet akkor praedi-.: 
haltak: az után Ifién akarattya* 
bol irasbán nektek adtak,hogy 
knneámi hitünknek fanda-

h Tom. 4. « e n E o f s M » hy .^OU Agoí lon 
ieconf.E- Do&or-is b, Hatot.« Apofto-
Tang:iib.2. Sok f-E vágeliftak vjtták azokag. 
*•!?•Hlt* á raeilyekct.Iílen mondót,-es.: 

nidtacotCf íemmikeppen nem •' 
kell mondani, hegy nem íften 
irta volna. Mert valamit akart 
®2 ő mon'daíi •<:.$' cselekedeti 
kozzúi hogy mi olvafnank 5 a-
zokat nekik i»cgh'írni páran-< 
csóka. Nagy Gergely Papucs 
feytcgetvtn 6ent lob könyvét 
így ir. l{f?(/cmf>tor Te[1*1 meritum tia~. 

• yumi)cr\.A[>-Jhih-fn:(J>[€ik Ex 9. 

j AXÍH 



, AZ-embernek- fobad akarat-
tyarol. 

cZideigh azgentírafrolíim- .. 
'mar az embernek éabad a-

Jcarattya fcioi való érteműnk-
bc« hogyhogyeggyezzentká 
regiek velünk azt laííuk megh. 
A melyről azt valíyak r Hogy á Heiv:Confi' 
fient Lelektál uyjonnan nem ^J^' 
guíettetec en^btrazlfteai es. 
idveífcger dolgokat magatul 
esakmcgfcmgonáoIhatya,cs 

(hogy az jóra msfgatul ugyaa né 
legyen #ib*d aka^flttya. Mtliy-
dologbansz régiekkel eggyé-
zűnk, mert CaéhnriusigyioJh 

' «•, Azigazfag, az az, az Itten- -tjIaatntii-
nek titka, melly mindeneket nsifc IDÍ--
teremtett; rocerha kűloíiíben vin.raft;«.t9. 
volna az dolog,a,ziften es em
ber kőzött kűfombfegh nem 
volna vha a^őrokke való mejk 
tofignak gondolatit es végc-
zsfit'&£'cmbcr megh. foghatna. 

T$; Hilaúus'. 



4^9 
lyHUstm? Hihriuf-is IgyK Uniti Senki' 
'^Tiiíir' *ci»'kÉt*ÍIrBdhetik ebben heg 

az Ifteni dolgoknak ifincrefc-' 
rtlftcrii tudomány nckűiqefn 

;:.: jachatni.' Mert ak mennyei tu
dományt *z- emberá m&g® g. 

:.;:. • rotlc'nfegealtat megh nemért 
Eeti az • Araufícanűbcligyűléf-
ne'k-is Doktori >»«£ ranirtyak* 
itogy az .embernek Sabadaka-* 

*. ' rattya á jóra az Aliimnak cícti.-; 

" , veicívefiet. Arbctiyrol Ago-'-
. _ , fton Dodor-isigyéoU: «, Az-'-

íift:io7.ad A d í i m «ctinck'0agy volta mi-
atá kábád akaratból fiármazot 
Iftcnhez yalo icretetúnk • cl • 
fciet, Es ugyan ott mond--
gyük. Sine gratu Bei ms dumás ' 
atlmnffitándi'.m nihil voluntatk 
drbkumm Vetlere, -ifnet waíliC:" 
d, Az §ab»d 'akant femmirc 
való hanem csak az bánnék 
cielrkcdctire, ha az iga (Tag- • 
lukutt eü«£ titkolva, Esif-



4^o 
jfleg: e» Q*'fe áDtt> WtHhtpfe e, Ad Ait. 

jijíwtft- AZ, a ki magát, az lften* 
túieifordította, 'mind az jó
nak akarattyat, í-mind'annak- • "̂  
megh cselekedetit magatul cl N 
vette > Így tanitpt Fülgentiüf: 
is az 5 könyvében- tiieJlyet gz 
Ghriftus Iefufnakmegteitefú; . • 

'lcferolirt. cap. r'j. 
AZJften gondviícleferól. H(I*;C«»ff 

f Matar az Iften gondvifclefe* 
ro!-is rövideden laífuk, az 

sticíyrol mindeneknek előtte • 
azt vally.uk: Hogy valamelly 
dolgok vannak es kinek min? 

[ denekazlftennekorokke va
ló el rendélcfeboJ vann*k es 
lednek. A mellyrol- Agofton 
Dodorigyir; s Semmi nem a, Awg'nfl.-'' 
ie6 , h&necn csuk amit az min- TÖIJ.É""^: 
denbatoakarjayagymégh en- adLa ' ir:§v 
gídvca hogy legyen a avagy 

T6 íasga • 

http://vally.uk
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mi'gi végben viven így |0I1 $ í 
fiazadik réibcn-is. Magna jmr ¥ 
A Í̂TO Domini'•, txquijita in smnes f 
Vtltwtates ejtts 3 ut mire & inejfaíi- ff 
// >WÖ rnnfiatpropter ejm votuntd'- » 
?(?w , ^ W «i**m c«»/y4 jf/W_/?( VB.-' |i 
hntatem. Hicronymús fern fefi. -)( 
lombozőt ez dologban tűlűnk I 

s, rom; 6't k minrirafa'bizo.nyictyt a,mere I 
sup-:ca|t-ii igy&olittytovtgazlftcnf, Ezt 1 
Habac' mondom hogy re naladnckű^: , 

íecnmi nem lehet. ' ' • l 
AZbunróL < 

Heiviconft A ^ bűnrőJ való én-erműnk-*' 
Arí.s,jf,2f, ben így eggyezntk velünk á' 

régieké á hol cM'á'bcn tzc 0<öd-
gyukjhogyazkcrtötíegh után' 
meg maradót kivaní'agh azuy«* 
jönáSúictrettckbcn-ís valofa-
g»os bűn. Es hogy az uyjonná 
tiűlcrtettek'bcn az kcrc&tfegh • 
Ut'an-i* mtg marad az bűn, no--
jha annak ereje el vetetett,.' 
Mtllyről Hi«rohjmusigy feoli:; 



[ a, A belío ember eggygz mmá a,Hiefon?. 
aziraíTal f-roind azcctmcSet-n?us EPift: 

titk törvényével, hogy jo,ienfad Á[gi&i> 

igaz, eslelki. Deazkűííoezt 
mondgya cn tefti vagyok, es á 
bűn aiá vettettem , á mit cse
lekedem nem tudomás az mit 
nem akarokaze csekkeden*, 
hanem amit gyűlölök. Ha pé
pig az kűifo azt csdeke§i, á • 
mü nem akar, megh mutattya 
azzalhogyjo volna azparan-
»csolat,es hogy nem o cscleke-
di'aietá'mi'gohog, hanem az 6\ 
teíteben lakozó bűn , a vagy tf' 
gyónyőrűíegnek kivanCag»rA- b» Tő:»,nt,. 
gofton Db&or-is iráíansic fok f:c6tca Iu ' 
refeeiben eggyez velünk ugyan iag: c, u t 
azón feokkii feoivaná mintái u.i.dennp: 
tett cselünk tartya'b, amint &conCuP'» 
meg lathadd az megh jegyzet ^ T S 
helyeken cbbSUí •. Hoc petcati 41. ínioh, 
nbmine appellat VáM^^undeoviutur Et scnn.ő. 
<wi#* peccata m wtiaiem concu-dev'erb' ^ 

* polt: dema 
V- /'/?f»-lo concu g: 



473' 
jrjcetttiám. t Azt bűnnek nemé-
Vclnevezi éént Pár, ahonnét 
Atihdcn bánok az tsfti kivan* 
fagra lármáznak. 

Továbbá azt rnondgyuk-
-hogy minden bűn á-milcgkif-
febb*is, termc§eti ierint hala
les. •, A mcllyrol Hisronymus* 

TaJn. 9, igy ír: a» Abban á leiekben az. 
iícó'sup!'hójabún uralkodik az Iften. 
e..?.sdGa- o r§ggt nem uralkodik. Merc*. 

lutrim <rc. Esazt vallyuk roihogyl-. 
•- Kjera c«k fen 6'rÉagat meg nyeri az, á ki, 

• iKeg ctrtóztattya magát az pá*.. 
rsznafa^tu.l) gyilkoiragiul, bál-
v.ányo^aftul, &c- De íme .az.' 
£yúlo)ffcghf-rágalmizas>azha-. 
r?,g, Í*2 rdkfegh, es egyéb efiri?-, 
k vétkekájnellydketmi kicsi-. 
nyrknckttrtunk, kircke&tnck 
azlftcn or#»sabo! j Hec refert 

• i fe?« «p/j' <i beduinéin? exetuctatur, 
4tj jtlmihut", Cum Mimit fimihtev 

i 
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ixchddnt. Agofton Bodor" 
peflíg &z csocsemos gyerme
kekben lévő eredendő foűnt-is, 
(mellycc az Papafok minden 
yéíkdcne! kiiícbbnck mond* 
nik) halalofaaktarrya K így b, Auguíi;-
§olvá: El hidd cs sémiképpen 1fb»ad r«r, 
oeketelkedgycL hogy valaki Dia<;oniinv 
férfi >es a§§onyi-alUultaÍ§iS-cap'**' 
letteíik (Tíhátfeőz Maria, ke-
re&tclő íanog cíaz Boiyegcs ' ,* 
Fercaci Birat-is) eredendő 

I bűnnelÉűlcctetikeshitmiffag, * 
< esbűnalá vettectecik csezért 

termeéct gerint haragnak fia-
váéű.CíCctik. Ugyan ott azko-
vetkezenro reébenifmcgigy 
§oll: Nem cs*k az öregek, ha
nem íz kiídcdek-ii, á kik akaf . j 

1 c»ak az annyok ménéiben $%€• " ' ' " I 
nekcsugytn ottmegh haiiya-
nak Akaröúieitetvenkoreit-» -

I fcgnekű;háHyánakineg,orok* 
í ke elkárhoznak,racrtnohau' 

csele-' » 
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cttlekedendo bd» bcnntk-ng! 
volt, mindazonáltalsz Ere
dendő bánnék kárhoztatafat,, 
azofogantatafókkalcs 6űlc--

yrift: A, tcfckkelaiagokra vonták. így 
•̂••imef1* értettek á^éghi. Papiftak-is ez: 

J"*""'1 ' dolog felől.)( 
Heiv:confi II!. Azt tanittyuk. Nem o-
Art,s,p,ir, kslftenáhűnaek. It-is vcldnk-
Calv: lib.S, , / • _ ,... V , M U * 
inftit:cap,i, vannak az régi Tanítok, merC 
feft: i«f.' igj í^nit Tmulimm adv. Mdráo* 

nem C4p. g> quod maiam ttdjcribes 
CreMov'fyft deli&im hominü ?Kon: 
érit Dci cjHodeftkemwps, Kecide 
eft habendta\ diliéit'.attthör', tjurm-
venitur interdiőÜerJmo or condem-
mtor'. Az N. Agofton Doftor*-
is igy §olI crrő'J: Ocsmány ve«; 
lekederaz á mdSy Iftent vala
mi gono'fi.A.uth órának véllM' 
lo.udrt. [íbi fatfo impojrium, zs-c. 

Bkiticoafí- AZ}'° csélckcdctróL 
Aitiie, jfoZ jo cickkedctrő|;,£líabeav 
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; jgyértűnk *. Hogy embernek 
i/ftmmi jo cselekedete nincs, 
, hitinekaksrattyselot. Amely

ről Agof tonDödor igyí r : a3a,Aug:T5: 
Az jo cselekedet nem lekensz? lib»dcSPi 

meg igazuláfnak előtte. Es u- ^ S í í 
. gy_an ott, az hu§onkiiencscdik ub! de fido 

réébcnigyéoll: Az á cseleke.- &op«ib.«. 
ást, 42 mcllyec ha ki cseleke- *4' 
dik q\ általa, nem lei á megh i-

• gizitáselot '.-Ameghigazulai 
penigh hit iltal nyerecutik 
meg. Mafut-ifmet igy ir: Csak 

1 azok, az-cselekedetek mon° 
dattatnak jo'knak az mellyek 
azlftennek ficretctialtallcfi-

!' nek, ezt penig iűkfegh hogy á 
I hit clol vegye, hogy az jo cse-
1 lékedet a hittűi vegyen erede-
I; iecnemáhitazjó.csel'edettúl, 
[. mivel hogy fénki nem muo> 

kalfco-dik azlftcnnck Serctcti . 
j aiCa^.haiíenis.haelfobenhiéea 

«ziftcnbcn, 
I ' * I l .Hog 
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•Htiv:€onfc. II. Hogy az mi cst'lekede* 
ArMö̂ sg. j^jjjj nemidlv-czic minket Iftca 

4v5 dot . A mcUy dologban az ré
gieknek ferege mi pártunkra 
áll; kikkozzűí AmbruíDo&or 

a, JLmbilib, így 6 - ö ^ : *> E 2 Vagyon CMie-
<ie lacobo kem hainomra, hogy mm id» 
í<yitabea- vt'zűiű'nkjíz rörvenaek esek-
w>c'*?>*> kedeti alul. Cyrilliw hafonlq 
b j C U:lib>keppen, b» Ne itéllyűk meg i* 
•4,i»iohan .gazictatni az csekkedet skal 3 
«ap% ?i,ub, es 22 iftennek kegyeimét we® 
B,Th«iaun a roj cseickcdctúnkjhancin hü-

| G^'1 ' . , túakaltalreincMyűk jelen len
fii. MáfuíifffifCÍgy ftoíi: Atőí-
vennek cseUkedeti akal csuk 

«, Avgaft:''egy emberfiáiigazittatikmeg 
.Toaí,4,iib, 5 előtte: Az nagy Agolton Do-
í *$,%, &0™CZ&** Síkkel midé* 

• .' .''igyir.í «• Miígru^iy^riiliideíi 
l r ifc,cfl-o l»-Of y > ha az t drven SÍ dí cseJc-
ji-aiatjuxrt; ke-isii cöi n**m vce^cik-is id« 
•TÖra'̂ fif w i s ^ c ! ; Uic^lcaJ, Es mafut,d, 
dciph'sc "Sífi'w ae véliyc hogy *z o e-



Hebbí'ja ctelekedeti slfal-'áz 
'incgigfzitáfnak ajándékához 
; juthatna, mellyhicaítal leien: 
; Alább egy -kevefle ifojet így 
, göli'ieot Pál Apoftol azt mód- \ 
gya hogy az'cmber idvezúthet 
íz e!o!"jaro<'"c$eiekedet nekúi* " 
iihic ajtai. Hafonlo értelem-
hen'.vagyon.ifBaz Aquin&sbe-

' íiTamas'Öo&or-isáki « Ps-
" p í̂ok koiot egyéb dolgokban 
nem utolfo; mcrtigyéoll: cs «,inExp!«-

1 Senki csekkedet által nem id- EPift- *»•!» 
' vezúühctiftcnelőts Esugygn a d G a^ : c-

ótf: Nyilván v?,gon fenkiaj |iCL&itt«P* 
törvényből iftennél meg nem 4.Left.4. 
jgazittatik, azaz, az törvény 
cifickedefi-ÍÍ'IÍSL K&mnnllm , .. 
fertiperapíftífitamtápmíDeum.- •> ' ' 

iíl- Hogy áivíjo cselekede-HeW:Congr 

tőiík kőzziil cs»k egyfemto- A r t ' ^ ^ 
kellete* ez ^Jccbrn.hüneíB fok 
keppen fogyatkozás elvétek 
alá .vettetek. AmcJly dolog

ról 



479 
tol amtz-Qagy Gergely Romai 

a, Libjlx- Púípőkigy if .a, Mivel hogy az 
gofitioms gentf^rfj (goll icnt "iőbroli 
lobn.cap.j, nundeii HH es.elckedetinknek 

itdem ét bűnnek lenni '"lattá, 
ha á beifo iga (Tagiul kezd meg 
itil.tctoij azért joltnontaj ha a-
fcar .vdepctlcni cíer §av*ra 

fe,ltcap,n, (cm §®|hae. Esmindgyart b
9 

Mikor mi azoni jo f Jetünknek 
^ fS'ktlletc(lege ajtai magunkat 

fej emeilyuk avval mutattyuk 
íneghogcsssk cl se kezdetetek" 

- _ nnibenniiok»z jök.-Esalábifn 
tV'íccb' mtt ' §y g o ^ : Cj H a Pinten vol

na vaJarni ben nem-is, azen* 
as.-MpUt: gem.itilonek könyörgök. Ufi 

ay. tnm fkpe dtximus : Oww/j1 bmnana 
jujfh U, htjttjli.ciit vjp.- convinciturt 
fidifln&cJHdketHr, Hicronyrii9-

•'*'Hiero* •" is igy éo lh Á -Nehéz dolog csak 
.SuWUftK, gondolactyat-ii valakinek i. 

' gamakuialni.CscIckcdeti'pe* 
nig mindenkor v&ckkeiegyc-

Jittetct, 
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íiífctet, mivel hogy az ecftaí--

j »I§olgaleatnakkí. áznagy A« 
| gofto Dodor igy ertet erről; á 
j (tiint Tom.i. Epiji.zp.adBterony^ 
| HMM, irvan hattá. rm#/ e/l cha-
, ritfs, qmidqmddiligmdumefi,^ 
ilíigttur '. hatc in alipmajor inalij's 

j mnortin'aliis nulla ef}. flemjsimd; 
Atttem quítjdm non pefiit dísgeri, efi 
itt nemheh Quam din dutem augeü 
joteft >profe&o illud qmd minm ej}9 
quam debet r ex vhio efi. . Exqiw 
yitio nm efijufius in terű , quifít--
ccdt'bonumz? MMpeccft&r.Eet"'. 
Bitá; Doáos íem ellenkezik 
midőn igy ir- Az mi alázatos 
ígaflagunk(h*vagyo» valami) 
reda foriita fed non púra j 
hanem hs jobbaknak vdlyűk 
magunkat á mi AtysinkntL az 
kik igen nyilván cs alázatofaa 
megh vallottak magok..felől; 
hogy mindtn ő igaffagoki;h«-: 
íonlo az havi vérben fertőzte--' 

tett 
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uevetVií'tett ruhához. /Merthogy val« |ff 
jfróe ser«: Ba o r t toknilJf eÜc^h , ig'^fsg, f 

*" áliolvélik avagy bűn nskűl v 
nsrs fizetni. to 

•.•Hciv.c»nf: AZ Anyaknu-egyliázrol, f 
. í»7?ií9i!»* jMmar hagysz AR«£en:-egy* f 

^4' házról <?xl© vsUrFuRkbiR^-is ;' 
cjirv^2»»"ík ü

ff n-iekkel h ffuk áí 
nK'4Í}?.^J5>iClF.,íob*neztv«4l« / 
lyuk. F-ö&yszlű"f)'.zk zmsz \ 

} kivalfkcppeni 4lc ko£onísgss 
AnyiSeot-egyKcza i&cllyettt •' 
Apoftoliva!la&k:*nhi@únk,a2 J 
len t Angyaloknak esazőaok 
^ • t r c e l válat»totc*nbcrfkack j 
í.'rcp.r, iák i «^:.r az T.ennyei j 
hivaíwí^^lí r% '̂!*íi, e$ idvsiu!- ' 
ven íM-g u/i':ioiíti.C'Tk. A-,: 

. merilyctob^ n ^ o i t i n D o - ; 
í.ami'imi az Ajroftoli v ih'.:ífc ri;.\<M'fjr <z-
CÍÍ- 0• z* f<\oíi»ív3n: O ÍVO />•: ÍV/w /-c-

cl'fctm utthlit'iunfoc iratot* 
hfc Acciph*tth ejljmijokm txpar. 
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' te IJMA pevegyintttHr in tervü, 2 fhlk' 
trta Mfq,adocc4[um Uudans nsMen.' 
D$win;t & pofi veteftatem capthi-
44tem cdHtds cattticum n&yum: íV-
fum etídtn ex tlla,qiid m calm ffm» , 
pír ex (\tto candiu eft cchdfit De« 9 
tiec uíUm fhi eafm maiam ex pert'* 
gfa H*c in [anötis yin^lií beM* 
}er[ip. arc. 

.w.ifuc pcnigigyiol!: K A- v,ia'rS'4' 
zolííi -I (.íuáM-iUik az g«nt An- KMo, de 
gyaí^kka!) vagyunk Iftcnnck civit* Dei>' 

•rgyvárof'4» kinek eggyik réSc Q&^:7' 
fpi tívnnáhk buyííoíik , m*íik 
rcáep^nigfe izokban uralko* 
dik AZ ötvenhatodik Sokstt 
midőn r/iagy irazná-it igy iolk 
Az otjsfte az Anyaá>?..nt-egy-»-
.ház; ne-w ez. psnig sv ig laia^", 
hane«5 á mc5iy tó e^éf? világra 
kitcrjctt. Sc»«i nem *2csa!cá 
©eíly $z moftaoi $io cmbe« 
rekfoe vagyon* hanem <*«fww 
j>eiúriMÍlí>9 eiiZhis qmawema, csr 

kii qm' ' 
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íüfequifutUYifMMpoBnoSi tífydd'i' 
finem (eculf, Az nagy Gergely:| 

Do&or-is igyöolíot ez dologi 
tol. Azmitsremtonknek v*-l 

- gyon-.§o!ej£,me!ty azkőzónfc-1 

geaEccleíia}mcllyben vagyoni 
az igaz AbelCul fogva «2 utol--' 
ío vá-Uzcottig cninde igaz. Horn \ 
\p. in Évangeli. 

II. Azt vallyuk az Anyaként-
egyházról > hogy az kozonfe-
gcs Anyaécnt-cgyházn.akjcreH 
JyetazApoftoii.vallásban val-'j 
lünk, az hiteiknek oem'tagai,! 
noha itt ez főidon &z Ányáttét--

~ egyháznak carTafag*ban$Inek;j 
Meliy dologban hogy eggyez-< 
zenek velőnk á régiek , iráfbk-

a,cyptítn» bol tet§ik meg; kik kőzzű! igy•. 
E£íík,yjf. iol Cypri'anus. a, Azok az líté-í 

nck Ecelcfiaja, ákikaziften* 
házában meg maradnak: azok •* 
penigh nem plantalafi az Atya • 
Iftcnnck á kik mint az polyva 

áha«" 
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ihatttífögoftk lelkct&l el fu>: •• 
vattainak s-a kikről Sentlanot 

:i2olevelctíenigyéoll:Mitá-
!|fink»entcnekcl,dcnemya-
lanak-mi kozzűiíbfc.. : Az Am
brus Doítor-is magyarázván á 
harminca otodik Pfalmuft igy 
goll: A-miképpen- sz Sentek i 

:ChritWnakteftci:-Ugy az hi
tetlenek tagai az ordSgnek. 

Az nagy 4goftoR Do&or-Í3« 
b.Sok heiycn t̂ nittya c2t iráfa- h, A&gu& 
b'an.igyfiolvan: Noha ben lat* lib-Me** 

itatnak lenni, mindazonáltal á*™;"1^* 
láthatatlan fieretetnek őf?ve 
fogíslsfatul el £«kattanak. Ma-

•funfmetíc, Ezek nincsenek az e EtUbjd. 
Iftennck 'Anya'ient-egyhaza- «p.'j,' .'• 
boL woh-a benienni láttatnak, 

1 mivel hogy fofvenyek , iggal-
i mazák, Ülorafok,irigyek. Es 
iifíwet. d, Ne<T« kell azt vélni d,'Lib. *.' .i 
hogy ők áChriftufnak abból á £™a

p ̂ 'J' 
teltéből v'aio'k y olnanak,mely r

ft" £**£ 
V u 
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• 'íz Anyaient-egy ház,ezcrt hô  
tcifckbenáSacrawcMOflnftu 

CLA-LCO- rétícfóltck » limct. c . Az Chri-ji 
wa ciefco ny£|u | € i icárhoztatCíik, immai" 
ri^m^ii/M'Chriftuí taftebca ssiocsc 

:nek>ámeUyaz Anya(icnt»-egy. 
ház > mivelhogy nem lehet az 
Chriftufaak elkárhoztatott tat 

•tagja.' 
PűSr.eonf, ' Hl. Kogy .íz. koiikla wel 
A\t,i7.p,jfi jysn zz Anya§ent»cgyhá.z épk 

tct*t»• m»^ a,? P«fc?r Apofto! 
jfctn ft-«4«i ő. urán a kebetkoző 
'valstatIly Tanító , han«nr$'t* 
hyáoüsz IESUS CHMSTUS; a 

^ v*gy (melJy ugyan annyit ts 
i en) á Pcícrock hjtbőS iárms 
zot Chriftuíroi t<k vallás-téfs 
k, Mcllyrol igy falnak C>M 

r «Ö*ed« f»*fj*l »* Tr«virenfis », gyűiví 
fidcOrtk©- nek'Piteri. Mcliy volt Ánnoi 
dox«. Chriíü IJT40. AzChriftus Ii 

tu*ban való igaz hit amaz fun 
dAmcntumxskd£ik)a,ámclly-j 



r.oleztRioouáesii4vf2itop.lc 
'hogy azonn. építené M Ő A - - _, 
'ttyaéent-egyhazat, mdíy ellen-
'nena árthatnának az-pokoinfeJt 
.kapni, így az&gypcus>cli?&*.' 

!
 tfp 6 k o k-is. az Feli x a e v ú. Papi* 
tiozkátdotlev-elebeneztirjftk: 
Sicat m Chrifa CkviflUnl0,xrift 
fétrn he eft Ckrijio Vmttt. > Pí/ri ' 

I1 tenntdntmr Ecckjtt. így golf Hi« ' ',-•• 
lariuf-is.b* Eiegjv.cjrajeg aoz- b/eUat. ás-
duíbatathníutófittmiio. E2.Tnnit.ub.t-. 
áhitBck boldogh kéSiklaja, E t h M , ! 

Mellyrd! fent Péter iily-vallaíl -
tott: Te-vagyaz$lo lütmntk 
fia; M.aíut-is igy in Ez/vallás-

, teteinek koiiklajan építtetik 
I %i A nya$ént»egyház. Aranyit-1 xaiiatia* 
I ju6entlanof-iii e,<Ezcn. azko- öoáfíí** 
'' jiiklan építem azcnAayaiént-
I egyházamat, az az, czeísábi,- , 
| téri eiv&llás-tekden. Így Ami; 
I brus Doftór-is «U A hitnek.o- d.oeinm-
í káért. azAny*§aftt-egyháziiák J*̂ *̂ **-; 

http://E2.Tnnit.ub.t
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. fundftmfcntotna.; mert Qets.Jf, 
petertcfterol, hanem az ohUr. 
tirol mondatott hogy az halaUíJ 
nssk kapui ne alhatnának az cWfu 
len, desz vsüás-tetd, meghí 
gyózi az poklot. AgoftonDo-ff 
CÍ^rpeoigfcíZ llRÉavaroi való '*< 
tizenharmadik prse-Hicatioja-^1 

ban. Az Chriftüft kodiklaiuk $ 
Szent Pétert kcreétyeo nép«f 
fjek mondgya.igy §o!vamC/jr/J| 

- fim Vetra , Vetra-j populm Chriftiu 
r,w, Es atébb egy kcvcfse : E-
zenn a kofeiklan, á mellyroj val 
Jift tévgl, ézenn á kóéiklan az 
tucllyef meg ismertél ezc mód 
van: Te vagy azChiftus$ioI-
ftínns!í fi,i,építem *zcn \nya 
É?enf-cgyráz.ii«at. Igygollaa 

e.Taa i» fuf-is e, Az Anya£snt-egyház 
loiun. n?<ii rontoiel, mivclhogyaz 

Jciíiiikhn építtetett, á honnec 
Pitcr-is nevezetet vótt, mert 
nem l'ccerrőíncvcztctikáko. 

tikla, 
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ikla, hinem l'cferfzko#ikít-

|íui. A ̂ inc hogy mn cbrtfttu 4 a, Epift. 1. 
Ibrtfhtno fed'CktiftUnusa Chrifto de Éter.ad 
waiur. Alább egy kevcísé: Az Ichan Tő* 
Chníim .vtlt M kSfikla, á;™°;Cl119* 
mciiyrc Pctrr o ntaga-is épít- b.Leo.Ep« 
tsutt. Deűnnőn mígok-ig á a<lFIamr,a 

légi^apiftak ez dologban mi **££ 
vcíünk^eggytt értnek cs ÜZ roganatö. 
fRoítanisktüI kűtoróboznrk Illl?et-

; = Kikk««űl Eucycbunu .ep i ' - i í í ** 
_ .piicopus Romanuva, es azl. Pfai,Pemtíí 
I Lco Papa>h, §z Ü. Leo Papa c, e, Epift, ad 

42 nagy Gergely eapad es az °JonS-[!b» 
III. Innoccnriuf-i*«, az Chn- ítidlc,-s 
ftuft értik itt az kofeikUn. 

IV. Bogy az Anyaéent-egy. Heiv,coíif, 
háznak kulcsa, az az, hataloía, A":,S)1BÍ' 
neii csak fient Péternek ,ha« non* 
nem gz Ecclefi^nak adattatott 
azChriftuíiul. Mcllyroi Ago-
fton Dodor vil.jgol.in így gol: 
a, Ezeket annak .okaérc, az ltul- *• Auguftv 
csok^raCís az ő Aflyaicnt-fgy-J°^\!lb'1' 

V^ hazának chiia^ift 

http://vil.jgol.in


mslchogy amit ez foldott n\cg 1 
^oldozna » tacg lenne oldoztat-1 
van az egekben4s A mim pe-i _ 
jűg itt meg körözne'meg len- ; 

neazegckben-iskStozvt. így 
cgyebűt-is fok hdyen ugyan Q« 
zen értelemben vágyd á mint 

Vrttftsío. irtfabplmegh tetiik. h, Ha ez 
in íok. jío. csík Péternek adatot»netn csc* 

lekeéi az.< Eccitíia, ha pecig 
'cielekeíuPetcrfnido'naztáha-
talmatv£tte azEccleíiat pel-

J^fft1!! dazta.Cyprianuf-is'igyBoll: S 
• sc' e Bizonyara az több Apoftolok-

is azok voltak Ami Petcr,ha$ő-
i, otigeK: lok tarfafiggali ti&ttíIV.ggel,es' 
iajdauh. hatalommal* Origenef-Í3d, Ha 

mi-ii azt rooodgyuk, »z mit íz. 
Fcter, Fcter lefednie esmine-
kúnMs mondatik, te vagy Pe» 

•'x"CoaftVter: mert mind kSlsikla az, va« 
€W»%1> . laki jazChriftufnak tanítványa; 
f,iaMtuk. *gyfioMe» aznagyfialas, eaaz 
boa; 44, fí Aranyfiajuicnclanof-is. 

• yMogf 
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lfi V. Hogy «A.iiyafent-egjr-Heir:co*fi 

Jkáznak jegye es czimere,mety Atul^t'H 
altai ínég itoertetik esakiia-
ten <z íent írásból vétetteííek* 
A'fnclIyrSl igyftoll Aranyiaju >..• 
fent íanos *, Á oúulta az Eret-

I
ackfegek az Anyafent-egyhl- Ln^? t* 
Z&t d foglalták j M igaz k c r « i - Matti, 
'tyenfe£nekfemrníero»bizori-
f#ga nem lebet,ha&cm cssk ez - . 

'fene árasból. Es ügyi ott: ftsoft 
izoktut-is á kik »eg akáfjak.if* 
ncrftimeUyik legyen szChri-
iufeak igu Anpéept-Egyhá- .'-. 
21, fcmmíkcppen meg nem if-
incrttthctik,han€ csak (Untén 
az frentiras által* Agofton Do- ....••> . 
ftor-is így tanít ewol. b, C«sr*ki b,Augaft: 
tsi kozzútfnk á maga jgiiTiga- T.™'lE" 
ban ncm'kerffiaz AnyaSent-pl '4 * 
egyházat, hanem azéentiras* 
ban. AzSaz hatvanhatodik Ic-Yclcben*is: Az insboltanulták meg á Chriftuft, az irasb@l, Y4 Utol-
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tanulták meg az A0y.aient.tg7"' 

.házat i& Mafuc-ii, infabaril 
<,Tom. 7. igyfeoll c, Ez forog kőztünk '] 
iib.deUnit; i<^rd£sben, ha mi vcíátik av.á i 
Ecd;ca£ z, p C r > i g h § n a J o k J 2 i f t c nn«:k Km' 

nyaéent-cgyháza ? es utianna. 
veti: Mit cselekedg^wnk cehat ; 
az ftú bcíiedinkben kcrcísűké <,J 

sztavstgy, «af«jecí6k azmiJ 
Urunk IESUS CHüus-rusnak be-1 

. iedeben? Azt velem hogyan. \ 
nakbcftrdcbcn kclkercfnűnk ! 
á kügsííag, cs ifmeri á ki 6vei. 
Esá harmadik réébea. Kok 
humánus dainmentu, fed DJVMU ' 
orachlú S*nőÍ4m-Eccleft4m demo* 

JmL hz tizenhatodik réiben- \ 
ishafonlokcppca: Azécnti-
fasbol iímtrjűk roegh nyilván 

. azlftennck Anyaticnt-cgyhá-
zat* Tegyenek íglrctchát min
deneket , cs mutállak meg azó 

Ezt kivsmi Eccleííajokat, ha lehet, nent 
tfi-IS K.CUí c , , ? / • t i c i . r r> . r i 
bcrazPajJi *Z ° A «lpoiíOjktl€K gyi l ivícbol , 
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íjgffl az vetélkedőknek irafá-
boUncm áhamisjcgyckbohct 
csudákba!; mertczckcUen^it. 

.mcgcrofíttrtűnk'azirrnskS*-- ' 
vaboIT hanem az Ifteriiiekv 
mej?,irtkonyveb§l,azProphe-:' 
tűk jovcndoieiiboT a'zSölta--' 
roknak;cnckiboí}.amagsPa§.' ] 
torának fiavabobazErangéti- -
ftaknak.pr-aedicaitafaboltazaz,. 
egy éoval,az egéé éentirasbol. 
AZ imadáírol" avagy fegítfeg- f „ _ 

re. valahairól. ; * : * » * 
AH, f .pajr 

AZ konyorgefnek formájába ll,2'^, 

fokát kutőmbezűak mi az 
Pupillákéul, ia'fluk megh azcrc 
ha az régiekkel eggyezúnké ez 
dologban 2. hámieg^yezunk, 
bizonyoian cl hidgyűk hogy 
az Papiftak kúiombcznfk, m;' 
vclhogy mivelünk cllcnkcz- ; 
nek. 

• E!f-obc,n-ispcnig ez dolog-
Vfc tol 



49Í' • ;! 
rolmtittmonúgyuk-% vályúk : 
.«shi££úk* hogy egycdúi csak : 

* MZl&tntkt\\t1{eligi.aftlúttíii%* , 
leiemből §ájrat«20t konyor- • 

.. geífci ciétcJnis esfcgitfegre hi- ' 
ni,cs fikktpprftcsak o neki kel ; 
iolgalni AhQÍn»cIlcrtűnk»et '. 

' • fknunkQti; vagyon az-régick- j 
Atk követendő ferege? Melly j 

.t,cytiiláí .dologról igyir'Cyprianus , a, ] 
Thefáui. Egy.ccracéctc vagyon az Iftg. ; 
líb.̂ csj?, íj gcgnck qfiém fdmnmsdo ddorare s»-; 

"jptrw. mondván: Az te Úr** : 
ént' lítenedet im^dgyad > fi" 
.cíak o. neki io!galys avval 
tudni-HIik.az iofgakítal'm«l- • 
lyellften ti£tcltcíik< E& ifmeg 
ugyanott: Minden. <cmbcrjol 
tudgya azt-hogy fctnmi dolog* 
nak azIftsnenkivú}Tazfi€nti» 

'rasimadaft nem, Culaydonit: 
Slertmegh vagyon írva > $ztt 
Uradat lftcflcdeti*:i)adgyad,cr 
cisk ondúíJolgsfy. IgyOri*-



gentfóS'tvCsak egyedüli Miit- H ongeáes 
dftahsto iftcaek«ilimadni».£f ÍDr,tI*c* 
Csak az Ifte-nnekkellazlBsus fumllb'g* 
CHRISTUS akit az-kohyorgefe-' 
kei.adni. így Eufejjiü'fai S;«vCíEorsbÍM-
fezw *#*/» creturtm tönm mnium Eyang • lik, 
Denm éd^ráYe didkimm. M.ÚQTÍ' 4»"g'f»-
leképpen tanitJNaziarizcniifós 
*, Hagy ha imádandó* míért á' Na*ian-
nem fentiegefen (letelendő-; 0rat. &i$i.. 
ha pcnígScncfegefentigteien- sanfte, 
é o , miére nem •olüt-Ifieni 
.mivel hogy ennek eggyik az 
-maíikcui-fűgg. Az'Alexand.ti-. * 
ai Cyrillus ifmec' így toll s Bi-*> cvni.A-
monyára- azíartya mcgazigaf- *,x"jj i.'̂ ' 

• fagotjikinemaz.tereiiitett'al- csg.i, "^ 
latot i hanem az teremeottiS-
teli} « csak annak őotgil Is 
"fpfeBo veriutm; cwfervdt, €pi 
mncre/iUf árn^ fed cvfétmemcdits 
ytiftlifervit. Ugyan -ezen-ér
telembe volt Ambrus Doftor e , „ .. 

• •, ' p.-« •„ r *> AmbrufV 
ii; mert így « : S Semmit «z I- 4 JideSpi 

Vé. ftcanéi $ufto,<,ii' 



17 f 
fí&mkl többet" 'imadandonaft- \ 
hemolvafunkrmertirocghva-

' gyonirva, azte-UradatHVene-
ácrúnadgyad, o-cíakő neki : 

;'•' egyedől iojgaly.' 
HclVsCbnfj-' II.Egyedül csglc az egy IESÜS' i 
,FS-«r CHRISTIIS által, á kikozben-ja--

ronkes fo Papunk, kell az mi 
konyérgefűnkeCjhála-adAJin-
kar 31$ dicútet mondafink&t I-
ficnn'k ajánlanunk. ''-Mcrcc--! 
gyedül ez által kedvetek lften 
ÉIOC Mtity dologban eggyez--
lick vetünk jzré^iPaterekkik 
koz<fűlig.y..fioil(CleroensPapa 
ctMartyr, lib. 2. Cm fiúm. JÍ^.' 
fiaik,cap.ÍZ.) Nem fiabadar 
piindenhaco lftcnhez'menni.-

, . Kft per Chvifiúm* hanem csak ar 
íKi j jh , chriftusalcalAzIgnatius Mar-. 

lyr-it• /% -virginestfolum Cbriftum 
dhte wulos habete Q>* /Mfr«» J7JW 
in\mobm ,on\ H'nfonlo kep--

ioiyc:ino- pcnfioUwdologroi PoHear-
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pus "Msrfyr. Amint Eufc&.-
Ecclibift. ii!>.4.C4j>.i<;, behozza. 
Laíitiotev benedicoti tfglmfi-
cote,peretevmim Betim <&potmfí. 
cem Icjum Chriftum, dik&um film 
ttium. Tcrtolhnuí-ii azt tanít-Tertni-fo 
tya.AzIfttntjtigtcIlyőkiChri'Apoiog: 
ftus sStal. Origenes tob fok ta- adv>Gent'C, 
oira-fí kázfcígygpllezdolog-0r JS e i s S 
r o i j C Í/J« nbhtnm} fe cum Ch rifiU - lik, $. 
»áf igére fali Deo [er U{uw precer 
tfferemibus, Nyüran való ig?. 
vcl jelentette erről .érceimét 
CyriHus Dodor így éolvan:' 
Senki nem raehttsz Atyához cyriHiM,-
hanem'csak á Kínáltai: ÁChri«Ulok,<T,í 
ft'us az menyibea közben jtra« 

ot á mi könyör
gő íunkc tel vi£i sz Atyához. E$ 
gjandekozza mi stkűfík az éa-
badose* bizodalommal való 
mencíi az Atyahoz: Ezmcgh 
tartó nevcfeai k* IIaztrr irnat-
koznunk, ha meg akarunk hal-

V7' 8«r / 
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gatutoí- £s alább,C4p..ptftíe*-•: 
re düqmd per orationetkafatre, 

>nnltom»d$ permitth tíz/t innomint 
AtnVd«I-/*a. Az Ambrus Dodor-ÍS Igy 
ficöí A»Í- tanitoc-ez. dologról : . §olvan á 
•»'• CÍP'S' CbriftüSfclől 5 Ipjenuhu mftey, ., 

»t per iílumyideamm patrem, Ipfe 
ysx H$ft.r* s per qu*m bqüAmur ad 
pátrem* Ifft dextrd , per qttdm De» 
Cs* pdtrifitcrifi.cinm-n<iftrutH éjjent-
muj> Arnagy Agofton Doáor, ' 
az te. n^elcsidik Soltarc fey-
tcgetvcn cz,dologrol illy tani-
taíathatti. Km tft jujjt* OmU 
wfiper Ckrtfi'um. E$ ugyan ott: 
Az írnatkozas luetly. nem az 
Chriftui általlc£ca,.nem csak 
n-emisioshattyaclábűiit; ha-

)(cbtifofc nem maga-isbánne leften.. 0-
Hom. r."»yrfí;fl qU4, mnfii yer Chrifinm: mm 
ífuliad"*' /•'/ww MHpHtejí delére peccátitmfid 
iei*s(cai»,2, etUmipfi fit peccstmn. Eggycz 
ztHom,4, c z dologban Áranyfiaju lent 
cokW i t j*öof-i«, á mint bo iraía mu-
iWds.H^.Cattya.^, AZ. 



AZ Sacramcntomokrol.- 'HeWicottf 
[Tt mindeneknek előtte az£ "el^*5' 
tanittyuk, es'vallyuk, hogy «"." 

Uy Tcft&mentombah csak éi'fe' 
ttn kéíSscrsfiücntom vagyő, 
Az^ent kcrefitfeg, mellyalul 
•zlftcnnek népe kozzégám-
lakattunk> Es ÍZ Umak Éetíe 
vacsorajíí, amellyel 52 mi lel
kűnk taplaitatik az őrök 
W* E g ty w n c Í £ ez dologban 
vclánkazSetttPáterek, mert 
luftiíiüs e$ dmbxm Do&or kik 
nolia fokst irtanak az S&cra* 
mentőm okról, i 'aint köny
vök bizonyittya, föindazonal-
íal csak kettőről emlékeznek* 
Cüdni-illik az fient kerefitíeg-
r®l, es az Urnák 6cnt vacaora-
jsrol. Agofton Do&or-ii ugyá 
csak ezeket mondgyaiiyilvsfi 
való Stcramentomoknak *> *, Avigteá-: 
Így §olvan: Ezek íz Ányséent- <te sy»b. 

egyház-ad eathe-" 
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egyháznak két Sscrámenío-

V. Lib.̂ ín n?i,Beda-isigy ir i h> AzCbti-' 
mcá0,24, flu(oaj{ mcgh okkltctett.oId*--

íibol) vérnek es vizntk Sacra--
mentora jot, hogy czek-altal 
mind ÉűlcttclTek l~mind tap--
Islcaílek az Anyafont-egyliáz.. 
J,gy 6oll Pafchafíuf-is « Uf va
csorájáról va!o irifsban Sutit 

, - Sácrtmenu Chrijii in'Eccleftá Cá« 
íhdká;%B'dpüfmm & Corpm cr &?•• 
g«w.. Mdly dologban Beíftri-
onRomai Gardinal,. fmmká-
lombozat, mert. nyilván va!o 
igckkkela* tlr vacsorájáról irt 
konyvcbenigyiolt: DmtantU 

-•• SacramenU in Evangelijs tmtni" 
ffjte tudiu ej]}. Így az Ierufalé* 
bcli Cyrillui'-is. így Tcrtulia-
nus csaz Clemens Romanus 
csak Sintea « kifc SscMmttv 
toípokrol ioStsik. Hugots Ps~ 
txus Lombardus u tobbfiá-
ótoknak altatói, 

II. Ás: 



SToo 
II. Az Egyházigolga az 6ent 

Sacrafscntomoknak csak lát
ható jegyeié adgya mindaz 
jóknak f-mind á gonegoknsk. 
Iften az, aki az I láthatatlan 
kegyeimet adgya az jóknak. 
Jgy értet ez dologról az nagy 
Agofton Dodot, á mint Ckái-
t&ÚkGtíú%nuík\ilCmfdi.q,i c. 
}$, múlt*. Et cap. 4$. Eüam, Et 
Difi 4 C4p 4í- Quamodo. k hol az 
Gloffator igy feoll: Ipfkm ven 
graiiam Kunquam dat per mini-
faunt bom'mem. 

így értették á régi Papiíhk-
h, az roint Gratiarmínal irvart 
v,agyon Cnupt i. q. i cap. 24. M«»- - ' 
quiim- Et Difi. q.tdg.peccmum. 

AZ Szent kcreftfeerol. Hetv:Conf: 
to AtC,20,p, 

j^Zkerfufegroi azt valljuk, es es> 
hitifeük, hogy meg ciétic min 

kn az « 1 bűneinkből, át nem 
az vízben valami clrcytct ero 



Soi 
által* hanem mivel hogysza 
kúlfo mofogatas jegyzi ,. bizo-
' nyietyacs meg pecsételi mine-
kussk az Chriftus vére es íclkt 
altal-valo megh cifitulafankat. 
A honnét azt allattyuk kogy az 
ient kerciefegnek vizében *z 
Chriftuínik kegyelme, csak 
Sacramentam gerinc vagyon;. 

,,iafti«M Asaellyrot igy §©fi Inftitiut 
Agoiog. 4. Mattyr *, Valakik cl hi&ik azí 
fiociuifti* jgtgnak lenni, á mint mi tanit« 
***** tyuM-á gerinc tksrna ejni.boj 

tolmima£kozni,ts clébcni bű-
. neknckbacaanactyanaklftcn-

tul vűo kercfere, megh tanít
tatnak , kikkel mi-n imatko-

|. zunk, csfeoyíoí^nk; A?uf«n 
oda vitetnek mi velünk á hol 

. az víz vagyon, cs oly uyjonnan 
Mleteínekmodgyaval»a mtly 
által mi-is meg UKJittatunk, uy-
j«kkátétcct«tnckj Mivelhogy 
JZ mi'ndcnhaco At/ünakeifiz 

mi 



mi esegb tartó Urunk ISJIII 
CHKiSTUsnalccsazfienc Lelek 

j Iftennck nevében vízzel meg 
rROÍaUtmk. A hol hillod hog 
a hit az öregekben clol ve§i 

( az kűiío kereMegcc ugyan sí
zek Iftentűl bűnök bocsánat-
t/at-is kérik az kűiíő ker titfeg 
előtt: Tehát az hit esá bánnék . 
bocsansttya nem köttetett az 
vízhez, mindazonáltal %i viz 

! Mondatik uyjoBaanSölni min* 
ket, de Sacramentom ierint, 
mivel hogy az kereétfegh Sa-

! cramentoma especzétléíe %z 
mi uyjonnan való iúletefűak-
Bek. Ambrui Dodor-is így io l 

! ez dologról. fa, Haidmeghoú; fe.Tasm.t, 
keppen uyjiífea isiegh *z mi lel- l*•ÁcSP'U: 

künket, az bizonfagot tévő lé- *"*• «-at 

I Ick» az vizháünail az mofodaf-
I ra, az vér nézi az mi valtíagan-
I knakárrat,McrtazLelckazel 

peciétlífnck általa cert mia-
ke$ 



1t*tlften fiaivá, az ficntkereft-
f égnek vizt mos meg minket, 
gz Útnak vére vaStot meg n.'in 

- kct. Ann,koktélt látható es 
' láthatatlan bizonfag-tétel által 

nyerjük 'az lelki Sacrachento-
tnot,roivel hogyálélektelen 
bizonfagoe: «z mi lelkűnknek. 
Koha mind az kettőben tokel-

. lctesaZ'Sacraotentum „ mind-
: azoaaltalt tifitel meghMíom-
b.őztetriek. Azért á hol az ti£t« 
nckk£io<i)bfegevagyon>otaz 

; • bkanhg-tétd km egyenio. 
e, TOM.' 4. Es'Mafut S Mit láttál ? Vizeket 
HMe IÍS bizonyara, de nem csak vize-
2ul£riS-* te*' M«gh'tankot az Apollói 
tNcetijf,?. hogy^ittnem az látható, hanc-

nz láthatatlan dolgokat kell 
Éesjiélnűnk. Es alább egyke-
•«ftc. Crede wgo üivittitatu tllic 
effe pr*femiam é.viz u Urnák 
kertiúmkpt^ékmüktu hiú 
widvclftgrencűihafinj^őtc. 



M« .irafaEan-is igySall á , Az d,t,íb.c« 
ember'ketré£bdi Jelekből tud-'" L.llc*R* 
ni-illik es tcftbol ál j Az latha-,* 'J; j£" 
Co'termeSet, ifaeHarhato do- ht$úzea 
3ogh által éenteltetik meg, az 
láthatatlan, penig láthatatlan 
dolog akti : Mert az víz ami 

:teftűnket moíTa mégha?§cnt 
'Lelek penigá mi lelkűnknek" 
bűnét tiitittya'cl.-így ifAgo-
ftös DÖ&OMS ez dolagrol «,«»ASgtift.s 
A ki AZ kereütfeget t€fíido!os-To™".4'lÍb9. 
pso aSIaaí veh-j. aznearlelkiexiuTeft: 
cmber,esa2>aienRyciafa'n'dek''ca;,jj», 

_ ban-nincs r££e'annak j'..a"ki az 
mzaStalje» ntm azhit altaLhí- *> 

, §i atagat ffltgh változtatni, 
Mert az viz láttatik,'de á mrMy 
klek mm lattgűk, 'a munkál
kodik,, hogy az' hit abban le- : 
gyen. Mrrt ávmintazteftifien--
nyet cl molTa á viz, ügy-*z Ls-' 
leká-mi lelkűnkník bűneit- el 
tiitictyai'hogy a rtiint az látha

tó itat--



£0!? j 
latnatoknak, ugy az.lelelc-
álelkieknek 'haünallyon. Ma* 

Í,TÖ»> 9*Tut~S8Így tanit f , Immár ti ti@-
Traaa.fjia ra|5 y i tcok az - ige által á-fttel-
*«n5:ich. j y e t g 0 j j o t t a m tinektek: Micct 

mm mondgyatifftakvattóki 
, kercStfcg alt*lraz mellyel meg 
••.. iRofatatt4ttok,hancm á« hog 
•. az"ige által á.mellyet iolSotiá 

tinektek i Ezerc tudai-ilfik, 
mert az víz akal-is u ige ti§ti-
Cott pseg minket. Betrakevtr* • 
humú' t[Uid €0 dqud nifi áquá ? 
*Ácóáh virbum Adekmmiumtr 
$t Sácumentmn, &c. hl után 
kérdés alta! ifmeg így iolhHó-
aet vagyán is hal: illy.cn nagy < 
hatalmazz víznek, hogy az mi-'1 

tt ftűnket illeti, es íiviinkct üí 
«.itti»fc«sí* titya mee, banem azigccűli 
rrarp«<í,ut nena.azert ugyan hogy. moriat--
ciríwc Dift, tátik, hanem hogyelhiftéúk. 
4. De con- Mafut ifmeg igy fiolJ: s, A« i-
caí'VfT6' 6** kereGtleg aíncm annyira 
Y.onif, SÍVIZ.*'., 

http://illy.cn
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az víznek mofbd&íjgban, minf 
22 íűmk hiteiében: Amint eizt 
%t Apoftoli tudomány Cssrtya', 
mosdván : Vieit mHndtnscertf* 
tarum. Eé alibi, Sdmsfdcit baptif-
pí4y mn curnk iipfnh faiinm > 
jedcoNfclenii/thrntS intmogoth in 

AZ lír vacsora/arol. Rtfocotá 
I. f Anittjruk.eihififiákiho^ Et»"-*>»'i< 

az'ieat v&csonban ai 7l"71' 
Chriftufntk vabfagos íeftét, 
es valoíísgos vérét eiiűkj et 
iiiukjmihivek > de nemtefti 
hanem ieiki %jal,(á mint hog 
ÍZ eljsád-is lelki) hit alt*!. 

I: ' Meiíy dologról u régi ff. 
njreskedo- Tinitó-knak-is illv 
.értelmét tanaHyuk: Mivel h o | 
.Euf^biüs Emiífcnus így 6oü! *, . . . 
Amint hogy nem teft Serint, "'tfkíiurfm 
hanem lelek éerint vagy uyj'ó- lutscanon, 

I iua-6u!stcecctt» mcgfrncefce* *cconfea 
1 ** f e f j , Diftt.c,??. 



$6> 
te t t , es meg igazíttatott» igyfíl 

. nem teftierinc, hanem Idegit 
éerinc clegiítetíélmegám€n.)«i 
nyeielcddld , izChriftus tcj/K 
ftevd, esvérévd* Hafonlo^* 
keppcií' pellot á nagy Leo Ro 4/ 
mai Púípők. Amint citakatikjt 
De confteratme Difi. 2. cap 33. JÍM» 
qrnhm. AhoStitkosoStQgataftjf/, 
eslelki eledelt emlit szSentP 
vacsorabsn. Az Ágofton Do^k 
dtortanitáfa-is világos ezdo-ii 

„ logEoh b, tAccsddnt <td Iefmn>no?úi 
cítra fa»- cárnetfea cerde; Km corpwu pra*M 
ftuiíi Ma- /(?»f?'<í, (edfidei patenttá , /7c«/ ?//> !t 
Kich. c s. Centurío*l Mafut-istanitvgn a;}i 

embert Chriftuííal való réí?f«Ji 
fáíéícf. c s fií/tWí mittezsr tentdfti$\ 

cidcTtad pArentcs tui tetwerunt caviíe, i;< fe'Ji 
jo-íw ioh. necorfiet E Z . J S 4goftvm Dosíloíil 
d, Ide Tea- . r , . . ', - , .. . 
a a i f t l oi, . tanitftia > d» Nckci;ics(tiidf.i«}i 
a?, cítatur illik nz Ghriftus r d U n c k es vé*-í 
de CUJIÍC- rénck vdtclére) t o rkoda t ,ha - i 
í r a , ^ n í í : nem őivedet, Öcc. Mert nesa \ 
iít tjuid, az t ap - . 



I^rtiplaiimitiacs,'hinéin. af* '': 
íhic. M*fuMsigy.éoll:.£WfCP 
.mtnducojli eredete en'tm in em» 
tbocefi, pdnemyiwm mdnducate, 
\\f)*i credit in eum, m<trtdnc4t eunt* 
.jCyprianus Do<it*r-is így értett _ 
itt dologcol i.HAcqiiMesdgimm-
xtwtéentesAdtMYdendum'acMtnml 
$edjide firtcerd pdwm f*nflum frá* 
[fimu* crpartimuy. Bemard Do-
idtor ígf canit. (?) Mind ez mii (:) Ber»*t> 
napig adautik nekünk 320 te- duíinFeft* 

»fte, de bizonyara lelek őerint Mam»" 
<nemteftéerint. Az Énekeké- ' 
ífickénck fcyicgetcfcben-isigy ** 
íóktat- Meg illetheted a* ChrL-
.ftiiífchitednek kezével, kivan-
.-[agodnsk uyjavatbuzgofagod-
.Bakőieiefevel: lUcthedd otet 
(lelkednek icmévch Aznagjí 
• Ambrus Dodtoraztirjii, Hogy 
.sízChriftus hitaltai illettetik» X AmVroa 
.{hit alcaüattatik. )(' Mafut-is in Luc- *« 
i lígy t aftU: í» /áío Sdcrtmento Cbyi- flu"'"' 



fiatlt»qwdewpttt tfiChtiflh mn< 
erp wporéiű efia t fedftmtutlü 

$)Ufcote-e/F. (:) 
BjqttíMi* ll. Hogy az hitetlenek esi* 
Mt^c1*.* í l * n t c l e n c k Mimiképpen of 

cfjik, az Chriftufnak igaz való* 
íagoi tcftét, es nem iiéák igaf 
valoíagos vérét. • 

Mclly dologbáfi clf»bén4r 
af nagy Agoftoa Doífcoreg* 

¥ Autuft! §52 veJűnk,ki így §ol:)( Aroint 
citaltatik Gratianuftui. (:) A* 

tent.?ia. kiaiGhriftuftul kűl©mbo*,a2 
.^•"^Yemtef t í t i fc^vír í t 'nemif i ía , ; 
qui iiftoí- fíw* fítdnure'f Sacramentum AÍ 
<á*t JHíiicmm fHéCfr/tfumtioMŰ qmhdm 
ibT°déci *c"fkMafu.t-is igy fioll:)( Nem 
*«.Dciíe,xí kell azí mondani, hogyan4 

Chriftü* teltet ennéaki ninct 
a*Chnftusteftcben, Esifmct:<; 

f:)D*con-< Qtiintntnánetw me^in^e*** 
íecc Dift 1, no ntdneo nm fi diert,, <wt txiftimtt 
*r£6' quiK rt"*ndücáre corftu meum» cr £i&#-
Í V L S L . re[«ngmt>fmmfnm\ (:) Aí nagy 

«.-. CyriU-



• f i er 
eyriUüí-is így £ol!: Clhus iBr 
fdnBu* nmeft: immúnis tmniums 

. M£. cujufj}it)digm,[étlf4nfl<>rum tft. 
így tanit az Araayöaju Sent Ctif̂ aftomí, 

lanof-is. Az Ambrus Doélor, H°«>*4-ia 
á mint citaltatik Grathnuftul I 'Cot , ,°-
*,htfonloirtdcmben^voltigy cGtítianus 
folvá: Qw't mMdtiCAVfrhlJtccor' <ú confect 
fta fistítremifsh feccdtwum. Ha- Dift.te.*® 
fonlatoskeppen ercet az nagy Aatto 

Ef o Páfpők-ii. Amint ugyan _... .' 
€>tí> cicaicatik. E6&űkazChri. i^lCl 
Hufnikteftét, hogy réfiefekii-
gyünk az orőkejetbem 

III; Ált vaüyuk.hogyazllr He^eené:-
vacsorájának Poharat, avagy *"**•?• 
borát, iiatca ügy kell azkt ' T 4 ' 
rc§tycri koíFegnek \cnni , 
rnifld férfiaknak a A3§önyi-aí 
latoknak., minc§intcn u Egy
háziiemélycknek; 

ily értelemben volt az Iften 
fttk régi Any»6ent-egyháza; a 
mint fényeskedő Tanítóinak î  

# 2 íafok: 
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•jjprr 
níok bfconyiccys.'Kik-k£*z£|" 

'ffcnuEp'ft IgmÚmigy inc Obfecro Vösyut 
*tPklladel •**% ^ P » M??* pradicMtone, *ŵ  
'* *c ' JEucbariffiá- ttUmini. Mert egy $ 

a>iUrunk l£*uiCH&m-'ntk te 
fte,eic|azo-micretcunkkioA 
ictctt víre, egy kenyér.Segctet 

.. ineg mindeneknek, es egy po> 
iiár oétogattatoc mindenek* 
tickiunumpúculutn omttibjH difiri* 
btiutmeftr ámintázGarogtz* 

elme*** mm t*rty»-C/r«î »j.Ĵ »»i«9ftM Mi ; 

m*n«siib,t parancsolíya tz egyben gydlg 
Confti: A- Híveknek, hogy ficp rend-tar-

f$lelemmcívegyék min nyáj ara 
az-. Urnák left'étes drágalátos • 

,.énMg veret. Világos ifáff&i bizonyít* 
xpmtad ' ^ c z érceimet Cyprhnus Mar 
corsciinm cyr, igytanítván: Hogyhogy 
wn?'**Zd * n r Í K £ í ) " ^ C ** kolírget tudói* 
•ói,'"**" iMk)az vállaN mellet való álha 

tacoi vér-ontáfraMartyrfagr* 
i u >azJUU*juk.y£fCC nckick nem 

•dgyukl 



- f r 2 •• : < / , 
jtdlgyii-k? £s h* a* U^nakpohS* 
rác cúiO.k'me'p.Ultanokj Mert v ~' 
zen- jöfcák ok-is naponkeni, 
&i Chnftuíbak vérérjiogy ók-
in u Chíiftafcrt véreket ont- . 
h£{T*k. OJIyyiUgos értelme . 
vsgyon fok helyen icaíaban tz 
rggt Marryrnak j hogy Gábriel 
fiici, es Richartlu? Tapperus „. ,. 
t-ovanysi Dccaa fo cjudos Pa- Tof. Canö. 
pift.a Donorok megh vzüyik, ni$ MÜS*. 
hpgy Cyprnnuís idejeben VJ»«. ica-s-wLits 
hsminmnioii'uhutta^eci.h )Uü Tap(,cn38. 
iemporibuá fangninem Damint ex Tam,t g*|-
calhe vinnes hibebdnt(& qmdcw- 3>"l. 
pm Damini ijs in manm dabatur. 
Ele pcnig.Cyprianus k^tfisz St- f/"^5. 
ven eér.cníiót)5n Chnftus feű- i.ct.cum 
Scíf fc Üt*n Anno , 2$ '0 Altq7, orone Etc, 

k ci Romai Tanitok-i*, kik mCe '? ComPe-
i'utpokok esnem papok vol-17 lncrenS() 
tak,ezcn értelemben ^Itck^ugy ctifoftiaó: 
minc íuliu* i.Gdaiius, csSö-2? '-9or c 

th.cr. Amint Gratianus citál- X^coTí 
X$ < . íja s. 



• fi? • 
)lji értelmeket. így Unitot ex 
dologról Aranyé&ju éenc U« 
nof-is mondván: Omnibu* unum 
corpfu , unum pocuhm f>r«f>9mtnre 

Tfieoáoret, Igyértct Ambrus Do&or-is i 
hift. Ecci: mint felole.hizo'iryitty* Thco-

7 r dorelus:ígyaz nagy Agoílonv 
erat.de cő Amint citaltatik, InjmeCanon. 
fecratíDift: Gratianuftul. Értette ezíigaf-
» ctp-. ?<s. fognak lenni Gcrardus Lóri* 
J""C(l^c chiuijő Papiíh Tanito *Azcrt 
a,'m übro monta Pfcudo CathoIicu|nak9 
geMiffapu BlaphenmíWk , á ki az poháré 

mez .pro- íütya á kŐircgtlSl^&C. 
gjauuS, Sec* : ' 

« AZPiirgatoriumroL 
A« a<5, " A Z t mondgyuk azért mi hog 

tz $kl után csak két hely v& 
gyón,az őrók ^kt3cs az pokol3 
á purgatórium penigh es %t 
Lymbus, csstkfeinten átar-pa« 
pok'ul tilaltatott, az magok 
kunyhajuknak fűltőlgcferc. 

Aüniliogcx vil:gbolkiroi* 
Jotm» 
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- <f*4 
fembfrelr, avagy Chriftus í i ^ 
J3í, akik mihclt innét ki mui» 
n*k,íningyartftlcÍkcka2ChfI« 
ftushozazoxokd^őfegbenai* 
lal vitetnek.avagy ordogtag-, 
jai» á kik'ir*nec.ki-miii«*a min* 
gyuraft pokolra vettetnek. A-
mint azgiídsgnak ea Lázár
nak példájából meg tetőik »Es 
;fojh* nem tehet a2,hogy ugyan 
.azon egy ember az Chriftuf-
nak-ií es az ordogoknck-i« ta
gja volna, mert fcmn;iközi 
nincs az Chriftufnak az ordog-
jgcl. Mclly dologról igy 6olrak -
az régiek > esazol; kozzúl elío-
ben-ü luftinus Msrtyr: «, Mi ,Sj iufti„USfl 
helyen ki mennek asz lelkek a lbqusrt& 
teltből, mingymft *zigaz*k r«íVador-

" á ha Tvitfakrul cl v*l mainak , [A^XVM 
mivel; hegyei virettetnck *2 
ntkiek illendő heljyrc i Azi-
gszaknak JeJkfk pandics.o<»-
b&tii áhoiaz érntÁo^yalokc 

X4. ' luk 



fiák tarfaf«go-k-ban , « * r m i 
'jjvcg válcoChriftufunkfiak l-a-
$afa vsaiéul*. AzhamiíTtknalc 
g>eoig lelkek pokolnak hdye-
r e Erkikimindáaeki illendő. 
helyen Cartatik mind-addtg a* 
napig, míglen el j&amaz min-

•'• áeneknek megfííeteíenekna* 
ilb,-CypT:llb>pja. Cypriaouí-is jgyfeollot. *>, 
.démona1!- Azigazak ez §lct 4*tana2me.g> 

nuiíak penig az gyötrelemre 
ragartítnak, cs hcrtclcnfeggcl 
az híveknek-, oltalom., azha-
irulfaknak pcniggyorrclem a-
dátik. Athanafiuf-is csak ez kél 
helyet tutta, cs hiete t'2 ;lct u-
tan, amint iratában bizonyk-

e,Yom,tfib tya. *, AZ igazaknak nincs ha-
ée virgini- Jalok , hanem alral menetel 5 

«&£«, M c r t cícj< s 2 lóidról által vitcí 
n*k aü őrökké való nyugoda-

\ - lomra,&c. Cyrillus fem ku« 
tptubozot ez dologban>igy fiol 

vans 



^sn-: ^, AíChriftus sz o Atfyt- tfícyaflwí. 
. «ak adá Lc.íkí;t,hogyinnct nvi- hb> u>** • 

is valöfagoskíppéclbidgyíjk , l 0 ,cae'5*' 
hogy CÍ élet után az íítennek 
liírzebcntctunkjcsazjeisn va
ló sieméi fokkal boldogbél' 
lapátban, élűnk: Azmellycrt 
kívánt ient Pál el oltatni,esá 
Chriőuír*l lenni. AroaeNazi* 
anzenuf-is így Éolloc.. c, ErreC)lJlItM<|t; 
vitettctcm hogy elbidgycm * c:darilfta.. 
högyazti§ta esiftennekked* t ^ 
vei leiek , minekután na az te-
ftul , meg éabadulvan innét ki 
snuhk, mingyaraftrzuda meiiy 
nagy vigafaggai illettetik, az o 
litcnéhcz felmenvén* Ulycn 
értelemben volt amaz /Egyp-
tusbéli Remete, azMacaiius; 
% A ki volofígpfantanitocta, f-Fíam-te* 
hogyaztiétatalan kkk azte-c"',m,tl"l*s 
n «, t » c i i r . eft De du« 
ttulvaioelfiaktaafa.utan, mm pllciftam 
gyarsft azórdogtúi fogattatva de Ccdcuá 
gokolta vicetik j Az jo leiket 



ptnig az gcnt Angyaloknak fé
regé kornyulvévc'n, viéikíze 
az Úrhoz. Ezen értelemben' 

f-ininn: volt amaz Olimpiodoruf-is. ga« 
«aj,u,E«si: ftitrtigy Sollot: Az ember mi

kor meg hal minemű állapot-
ban találtatik > azon gfadusbá, 
esreodben maradémeg mind' 
orokké. Mert avagy á bodog*• 
fagban nyug§ik az igazakkai 8 
CsazUrChriftufiTil, avagy *%: 
íeteifegekben gyötrőJik ágo-
nöSakriak,cz világnak fejtjei
mével az Srd&ggd. 

De mind ezeknek Felette lat 
luk az Agoftbn Do<$orn*k 
nyilván váloéavat, »z Papafok 
Pargatoriorna elleni így §olic-
tya penigIl> meg Pélagiuft, cs 

Ub^Hi'íw *****c88)'^íe*<n'"ift'»ni%1 Pí-
aoftiWn,0 iagiufokat." Az clfo helr.az ke- • 
e*im* ?«. rtfctyén hic Iftcnnek hatalma* 
*»S:' bol hifii az egekben lenni i \ 

mdl/ben a* kcrcíuícgh nckúi 
meg; 



•9i* 
twegh Költik (tudni-ülik i k i t 
Iftcntái megh vettettek) nem 
cnehetnekj Amaíikhely az Ge* 
hennaá hol azbűntetefek lei-
íick. Az harmadikat tellyeííeg-
gcl nem tudgyuk'.-, fem az éent 
írásban nem tanallyuk. Mafutr 
siigy íoll: is Ninci íemmikőz ViaáiTfc 
hely az hol valakUehctne; ha* iifc.i.c«pee 
sjcirt csak az ördöggel V á ki az cá: meriti,e 
ChriftuíTal nincs. Innen mon-****** 
ía 82 Ur: Aki nincsen velem, 
tn ellenem vagyon M 5 Mafut 
Ifmeg így 8o.ll':*, Meg tud^ya- L T S - ^ 
tok ezt,hogy mihelyen álelek <U vanuíie 
az teftuiel yalik, mingyaraft a- f««i»«»í* 
vagy az Paradicsomban hely-
jheztetik az ;o cicleke detert̂ a-
vagy bizonyara á bűnért po
kolra taníttatik. Még-ii ugy«n 
azorvAgoftonDoétormaluti--
nf .t»n .gyíoll- i, Be t . l . « %%•£ 
mondhatna valaki, En nem aa*. 
kívánom az iítennek orfeag'-t, 

X6 hk' 
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f:1* ' • 
&af>cm csak ot őkkc vaJo nyu-" 
daioíát ohaytok. D* atyámfiai* 
#1 ne hitelűtek magatokat, 

. ifscrt csskkéfhely vagyon, es 
harmadik nincs,valakiáChri-
űuífü uralkodni nem érdemli, 
*z>az ördöggel minién kótfeg 
nekúlcivtli. Ahonnctmive
gyük ebünkben, csdunkban 
ffci tett imez két doigot, igaz-
gaak lenni, tudnjriliik, Hogp 
csak két hely vagyon a hova az 
jr»cg holtaknak lelkek vkettet-
nek, az őrő'k cict, tudnia-illikj 
*s az pokol MafodíJor hogy ez 
élet után vaio*Purgatórium* 

' mellyct'az Papafok- hifenek, 
csákóimén azöerzetesRomai 
vallafonlcvő cnr>bcrcktűí ko« 
Holtaccxt. Mellytc mine/hi/t-
gyúftk íesfoha nem vi;ctúi)k 

Q^Hiúâ  Aki az PurgatoiiooDiüt lenni 
áuoeu. flem hi í i . íoha az abban nera 

'vitte-• 



5,Jo 
t-jtettetiks Nr-is kívánd kmf*' , 
tytf'n ember , Mcrr minden ez 
vihg'i kitiokníl gyoitúemncl 
latrait őcríjvedcíencl, nehezb 
cscroib győrrekra vágyó ott", 
áiBint ugyan *ztn Bcilarmiíi9 

•)(^*ftit tyj. •'. . )(Ltfe,?,A-
Továbbá ez -uránt' *£t vil- m&Gm&' 

lyukihogy valaki tniaeenifolla' J" '^tá*' 
pótban találtatik &CfariftaftuI, fcsrevoSt, 
lialalanakorajan,ugyin azon EtUb. 1,4* 
állapotban keltetik mtg-i?. P»'S'-ennf 
Mclíy döíogbísn eggyeznek ve 
luok áz régiík,mcrt így éol iu-
ítinus Martyr:*; Az mi Urunk ' a r S í • 
lEiuíCHRisTüMzt mondotta: 
Valamiben tikceket .jt»l»llt£ 
abban ifcilck meg-is. Cypiit- h h 
ííuf-h hafonlatofan ioHotezt „'ötuiiitt*-' 
mondvan-A Mikor az tírtege- fe&; u» 
dctkiéolit, (ez világból) va» 
íámiiiemú allapo£baiuaUÍ,ab'* 
Bán ite! meg. Agofton Dodior é,T5:>,«-
€2.dolos)colif(necigy ibllQC. <s £ $ ? * « 

A7 V*l&* Hefickio»-



V/aUidt minemá allapotbtas 
tanai azo utolfo napja, atw 
gyait azonallapodban lattya 8 
ez vilagnak-is utolfo napja; 
mert aki midőn haLmeg, az S 
nspjan,ugyan azonbaniteite. 
íikmeg-is ez világnak utolfo 
napjam Amaz nagy-Gergely 
Doítor fem kűlombozot ez 
dologban tűiűnk,ki így £oilot« 

iirouXÍ á*Az m •2'Evágeliomban azt 
t»iaiog:«íp mondta: isrjatokaddíg míg vi; 

**•• lagoíTagtok vagyon. Az Pre
páét* altal-iíigyioll. Alkal
mas időben halgatlak meg tc«-
gedet, cs idejckoran fcgiíc^í-
telek meg tégedet. Mdlyctíz. 
Pllroagyarazvanigygoil: íme 
vágyó &i alkalmatos idő, moíl 
vagyon azidveflegnak napjaj. 
$ai*mon-isigy őoll: Valakit 
tnivclhct moft sz te kezedjor 
galmatofin mivcld. Mcrtfcnii 
i»unk;ifefliokoi(rtg»fem tudo

mány/ 



fftiny.femboicsefeg, nemíé--
§«n aziialaiban, á hová te -fi.-
eti MeSly raöndáfokbol nyil
ván vagyon , hogy valaki mi* 
tif műven költözik ki ?z vilag« 
b«l'» ugyanollyan keppen 4ej 
©llyán állapotban allaítatik az • 
itcíétre-is. 

Végazctre azt a!lattyuk,hog 
ez világon vagyon helye á pcs«: 
nifcntiataríííotki afmas vi
lágon penig mint hogy nincsl 
§abadfág;eí atkölkaimatoíT*g» 
az meg tereire*, Ugy az bűnert 
való elég-térel fincs.Mcny do
logban mi pártunkon vannak 
a« régiek; Mert így éolntk^ei-
íoben-if penigh luftifiuiÍMII*' 
Cyf. v A z gazdagról e8 Lázir: ^ ^ c 
f ol való befied , erős es válöfá- 8erefp »4;*• 
gos megh mutáüfaiiieztudo- otíhöá: 
mannák, hogy az lelek minek-^k*®* 
Utannaaz ctftűiel§akad,fem« „_ 
mi igyekezet &kü emberi fe« 

gitfeget-



y,2j 
gct nem nyethct. Cyptitmif-

fe,titb. ad isigyfroll: b, Alikoron innét 
jDemetdan y mCné»dunk, fem mi, helye 
V5S U í l ! * t , B , e É t " pocmtcntiaurtaf-

'• jiak,ícmo5ÍafFtdufaaz,eiég-ie 
telnek. Mint hogy ez világol* 
nycKttctik-megh-jurSrőkciet, 
€$ cz világon veicetikel-is. Ax 
regi Papírtaknak Regulaja-is 
így tartya. *, Az kiknek bűnök 

®, c«r*, i?» m c gh ncföi bocsáttattak, háia-
J ^ecetfi" S o k u E a n a 2 & C n t h t l ? e k l " 1 m e S 

nc fegiltettetnek. Az nagy fia* 
4, Moniiu Jas Do&or-is így irt. d , Nincsé 
faíH«*pti- ÍJ t£iet utm helye ftZ.jot.ctc~ 
a'*c*H'f' mennek , mivel hogy lítcs 

*•,-.«. .« wiclen való időt meg,ho6ísa» 
fcom.í, bitotta szoknak cselekedeti* 
ÜLÍM.C* rc» ámellyckaltaiomegh en-
|otmocftn gegce|tethccnék. Ezen értc-
g?Hom,tf, lemben volt az Adotton, c Et 
in-Mauk** nagy Gergely Dod:or. f , £zé-
5 ,p , ' , , ' r ben Aranyőíju Jen t l anos , 6, 
^ « ( t j í í E l Epipiuniuf-ii, h ,az minti? 
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ittftfbotanegtetSik. Mellyrégi 
Donoroknak iraítvalkét Ro« 
tusi l5ap*k-is cg|y«nc'k, meri 
igyioSt az elfó Kelemen Papa. 
&,A£ igazaknak kikck azteisLíí»§9 
kezedbea vannak, es nemille- cSf: A?oía 

íi azokat ícrami gyötrelem.Mi "^on 
vei ho-gy minden .meglestél- DeuMi8 
rcceek te kezedben vannskjlgy 
ioUot a2 IV. Innocentiui Fa* 
pa-ís,amaz halála orsjan l-ftcn-
hez terc Sido Pufpokről, az 
fnioc irafabol k, megláthatni. Mmveis, 
Esigy vaibfunkoak fo Articu* G«S&I*L !* 
íiban nem ctak az§ent iraí!aV5 ' tu '^^ 
eggyezúnk, hanem az régiké* 
rcfetyen Do&orokkaUis Amint 
ez cíőléamiaíi Afíicalufokbaí 
Sf>eg tetőik, 

Piruliyon megh tehát azok
nak orczájok , á kik hitünknek 
vallaíicí-ArtículuíitíTíinapiík-
nak, uyff.kosk, es hamiís*kn«k 
kíjm nagy károínío éovaljl«i"a 

kck 



jkekifmcreti cií€n,sz kapakor-
da , cs gerezdcs Mveg alól ki« 
altyak. 

Több Artículufokbaii való 
Confenfufac az régi Tanítók
nak eí fralgatom; mivel hogy 

ae c«- Amandus .Polarms égéi kony-
»fcsjrn- y c l j r f j . ^ dologról» t$ Angliái 

felírom." «y*ivbSl minap egy.kőnyvfof 
infin«, A«- dittatot magyarrá* , mclly vila-« 
áit'-.GB«W. goifan mutattya csak az egy A-
Aftí s* ia '?goftonDadort-isLXI.íodoI-

gokbanktíiombozni az Papi-
;ft*k'tul,csn4 vcldnkeggyéziij.< 

Miazcrt kik az lelki Baby.-
lonnak ve,gcdtiraes,c* tévely
gő letctfegebőhAz Aryalftcn-
juk kedvéből az IES.USCHRÍ-
STUS érdeméért aefient klek 
vilagofítafaalcal, az Evangc-
liomnaMgazfaggalcziilagzo „ 
es ragyago .rudomanyárs for-
dicuttuok/őrűlvtn az Úrban, 
kérjük hogy naponkénti meg 
. ' ' i f i í ' iC lC 



?2á 
íímttt igizfagban 5 Féífcre 
gyarapáfoB, es mind hililurik 
or*jatg meg tartfonj hogy ez é-
Jct után, amaz énekeknek éne* 
két. Szent Szent,Szcnt.iz Se
regeknek U n Iftcncjá meg di

csőült Sienos féregnek kő-
ZÍpette iűntelen v*lo §O 

vai , énckelheffúk, 
Aracn. 
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legyen veled. 
a/f?v ̂ Atiiít&Yna k ifítim^üojttb.shüfktt előt

ted vifelíye.'id. 
I. "Mihve-könyvben A\kdUu\ cittt!utikay$ 

ere fed tnelly főfalban 4llínQ I 6 I }., ki-
tsywitótttíiíGt, 

II. \J\fdptjidtfápiftah es tapifiaf^neyek 
alnitay^ <ttttbottifm ttyx HUpatul el hitetet 
felső, kéfstf f * aís e renden terek?t kiket l ai. 
Cufoknakföoktítka^Vápafpk mwdani» érti, 
hanem a^ i^ Clerufí k{<t7y (?e»t hafhÁ in-
Se fit esa^re^i tAnh<kn*k kö vetefet el- b**y-, 

. yan a\V/tpatul.p''tílnek neveTfftni esannak 
ékttrattyan^kyé*bevittettjne lelkek ifmé-
teti cMen eskutfu.k 

IlJ. ^ P>gy*tk°%e(fllk torllyek 4V\ k-*ras 6* 
a%citah vduthitfAnuk fiuk-voltam>att efte* 
ntk jóra rna^yHr^^/Jarjiiikj. A^mellycht 
tfSÜÚbtn vettunk *%pk itt mi^h jobbít AU 

•hattu^ckkeppen. 
Errata. 

Pag, cJín.u voluml.voium, pag, leí.Hn.íjilS'tl, 8-
tötte, pa'c;, 14, |, S,-f/.ava I, fv.avjc, 1 n mar, 1 *xí?» 

jtbidi A«yatl> Atiya,'j>, ;u, tamagatty* I, uwogattia, 
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ít'effftín, í jJküaUsuSs p,;, í i^'erin'fríílnaHBermá-
lafna^p.S-t, lin, ro,fiikecl,fzákőt, Ibid, mmirg.Dé 
oA ; 1, dcort, p, 40,1, i2,ludorara l,-|-ndo'ruq,i p,'4i,'l'rn 
10, Divimus l. divinus, p;-43, in m, Holtul 1, Horni',* 
44!l,ii?n»agyotaz:nlIn»agvaraE03Ib3'peftel;kepéJf, ; 

4<VI, i"i Cbcifte L. Chrifti P, 4$, diftj-citata peítin;adp 
4;7JIb,U)i,lt etetIbUin;u,cmf,iüvak J,csafjilyak,p,-"o 
1, 20. Inft'il.Iufti, p yi.l.őjSaccaKienroraakruUiSacrá-
niéntomoktul;p,<45lin4S,adáer2envc-dnckp)?9,liní 
%, [obbolaft,Ljobbttlaft»p)ői.inníiargli,áefatJli deíace 
lbid, id C^ttntal.ílDmttamiij. ib, lín. 16. faktarfai i» 

•; paiktatfti pag, j t , irfk, l a, ?et. p: <5U, 2a,malt,ls 
jnilit.p 64.in*«j:íi*rcuii1Hoí!'ai.p,?'j.naí«o,1sa* 
jtas.U »».**• p, r í . l . i t . iec l , feís p,So. Iitf.u>,verba 
in»atj,*n«ot8rat«itHiiinfetenjiafmit. p, S2.1 I,s, -
kóvétefele|,k«r«tet p. Sr.'iiiycS.es l,«,p".SS,liii, if}: 
Milito l.M«iito p ui.Íi*,4,k,lidvéi,i i-dyöe. p,ti4. 
ii pen«k, fanjitm l,fca»git, p,.ií.l,ő.cfelekcdctle§e" 
£5elekadi.pa,ít4.in iwarg, Agaftsitcisl, ApoftoJicU. 
lbtá•.liIí^,•t?:^d^e^íe|lfei:lidy6íi5e|r4.íb:te;uenL:taíBg•• 
p 1; lin:j:Zeru$l:feriif. p;i32:l:ű. dóidat I:dpIgol 
pn? j l. i<S til-.esgbS'ij'S hűlt: adegip-140.1 19, va-

:l'BSt*tib«sl yoltitiíadbíiíl loec&sqjs i:ca3í«'jep:i4t»-
lni:anteg:Bselty*íkl; n«*ltyec p 14.3 1. iá Matti mert. 
pag J 4 4 1 u agtcdul l egycdői- in M $ixei l Biel. ; 
in; l j Ifecnbsl ífen pag IÍQ. Ckatio Tappst refe-
jamr ad Un i2p 1,-4.1.15 keneca hinnem y i6;cönf ; 
lcauí^p.194 1 S. tótvanyöt rtí"cveayet p 1Ó4ÍH M 
Bellám!' 1 Betnaréiaas p xőy in M adde vidi Andc-jK 
i5í?'l u.neveytedkl.nefteftctik.p 19SI rCursivnuna^ 
iComiHURio In marg Osmkimcfnek nemi lioDa* 
mnolBannefílirhumaHal hmnanap 1̂ 9 l'm^aiidc 
tiiAomaHytg.t?ri liazx<juivocaábu* l'«<|vivoíaúoni-' 



fenstoMTobettis-l Totctuslíh t£pöíatTÍb|ryakl Sas 
ranclbllyak lnM Balctus 1 Hatem- Ibid Bell 1 Bi^l p 
ji73in M Sacr 1 Soct p 177 Hn z\ Anglica 1 Anglicanr 
JJ 101 linpenpondens lj.ian<le»s piü>2l 6 indicae leg 
itici-derc p 192 p 21 in kg uni lin ult 1 Hieroniinis Gre-
y 197 lantep inpcrprctts llmcrpvctisp 204 I 17 Con-
waiial Commcnratia p 2.09lin mtaninoc 1 tankok-Un 
lő zatetcil p.atc-ckrc InM Mura.1 Ntim O J U lg non 
Snultil nonnullilin 1; 14 Nera'tscgadgyak tneg-vallyak 
í ne tagadgyuk megh vaüyuk p 213 1 7 indicem 1 in-
vkejnp X17 un ú kafonlatcia 1 hafonlattyak lin ult in-

. fernum liafitmum p 22» in M ad Latnentiű 1 LaurŐ-
•, í'mmlia 2 fitl fie p 229 lin ip fervitutam 1 fetvitutsm ^ 

3,141 4 dierum 1 dicitar p 22; 1 i> Babtis 1 Baptis f 
3,29 lin 12 paradyfi: 1 paradyíi p 23S lin 17 FlilfietMiio-
LElibertinomip 240 lin y 1 kaplannia l kaptalannia p 
<S4tlin 11 itetelheti 1 itilketi p 2<Si Hn ö ca l cs p t6f. 
Hn IO acceptums 1 acce'ptctrus p 2941 20 Bcilatminuil 
1 .Bellarjciiflusp ziS lin iy Comuiucaries 1 convKunta-
IJOS p j i7 lin u erubifcimus 1 erubefeimus p 331 Un IJ& 
rciidotUi-a 1 polidorus p. 337 lin 14 Cler 1 Glement p 
341IÍ111 Lucis l Lttcius p 344 lin pen occidot 1 occi-
dct lin 4 Angülius 1 Angolusp 347 lin 10 Bales. kg 
Jalen lin 19 ezeket 1 ezek p 349 lin 16 kararotfleapat 
»?,'2lin pen acjl abp 3^7 lin 3 papiftalak 1 Tapiftak.'p 
.^ílinio kazafagotlluzaísEgokii 3^4 Hn 1$ kclmenc 
i kel'.cno P 303 Un 11 minden raidón p 3S2 lm S fj»e« 
colo 1 fpcculo, p, 3SÍ lila § Aaitcuriltuft 1 Anticlinfluft 
£ jS;> üti 1 Anna l Áan'oi Ibid lin ?.t meg croSccttcl: 
l.itKg ertfitette p 3S2 iúi »<5 mólok lmalbk p 397 l 
íj Cun 1 CiMiüHitn p 40Í ltn iS Papák 1 Vap-.ik p 414 
lin,£,tilt,l,tilici^p, 4t?,lin, r.Pt'paknakl. Papáknak 

pi *£,» ltn, t£, vagyond I, vagyon, p, 4«7>lú>, (i. 
vittik, I, iictk, 
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