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2- Thif. 2. verf. 16. 17. 
^\*#fll*wi: T</«í Cbrijtw fetngt é?*\ ljfen9 

é%_ tat ^ítyttn^ ki fentet minkfit > es- adttt 'értkvigó/t*. 
'tiUSt t isji rrménfeget kf£yelmeé>i»l< 

Vtg4(?t*líyn meg*\tifiheteket',eseröfttsen'meg 
totekfl, minden bejedben, es j$ csdtkedeihent 

: -. Rom. 14. verf. g. 

üfr í &<* je$nk~ü\ *7%Xlfmk(lünk:há meg h&«: 

» 
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MMájjt $$ iMM kié fi ft $$ tok&kM ft t 
D í C S l RE TJE S lO H Í R R E L HE V-S L 
T.űndokJS Nagvftgps. órtgtók G;*.;Ö.F.F íkrssri 

* B E T H L E N l*Ty+x~'Uitmtitk%Ní*t*tókib(-
fiik.*s-.HtiEfsá Vir-m#gytk&ck :4r«ko« ftifo I-
íjpannyaaak*őcc. JfUn ákny4)&srit*«;gy'h,Í23,B«fc 

. hivfsges DiytojtRik, ts hiztj.iftak igaz 
fiának,-mini Kegytlgfrs Paetooof*-' '• 

n.-̂ k*.- Ijieatul kegfehnet es memyet-, 
MtlaB .fyvait: 

. J^^nEnZ^kícgcs meg carcafraQ l̂-
• iil^nSr** "mtt^eí oívaíTuk > N A G y-

nelc,cap-7*vcrCuk* mikor igyioí? 
' Minden re bei cdidbeú.orcgh emlé

kezze! utolfo-vegedre!, es őrSkke 
mm vétkezel Mert az meg romfos 
áIIapatban,olly igcíi hajlandó az em
beri indulan hogy-ha valami kéva* 
tiMQS állapatcya csak mi teves iáéig, 
kjend-if > octan el ?etemedik>es illet? 
lé dolgot keva es cscljckedik,aiiat- ezt 
mind amaz kfizfiníef cs mondásból, 
í-raiiid peoigíok példákból,meg mw 



tathattyuk* KSzőofegcs mondásból 
hoíot azt mondgyak t Solenne eftpoteti* 
tum fecundis re%m Deafcere j az az > Szo* 
kas az hatalmatoknál, hogy az jo fé
rc o esek ben fól-fuvalkodvan ? mago
kat ugy tartsak* mint egy lftenek# 
Példákból; rr»err,m jg amaz nagy A-
lexander, lababol ki-folyo veretnem 
latra volna, mely nyilíalvalo IŐvcs-
b6! efet vala rayta, addig azhizelkc-
d5knek befedek után ííkn gyanane 
tarttya vala magat# Nabogodono-
zor-ismig jo^ercncscsállapatban va
la , rngg csak tói emele bálvány oilo-
pác-is imadtatcyavaJa,Dan«$* Deeí-
Icoben embernek maga romíandofa^ 
gaoak ifmercti,avagy csakemlekezc-
ci-is azt £ érzi, hogy az nagy far vat le 
veffe, f-magat megh alázza, mint ez 
meg tetf ik az eleb elő f amlalc példák
ból* mercmikor Alexander, lababol 

fc6fc» 



bSfeges ki-folyo vérét látta volna, or
rán fői kiáltván ezt kezd? mondani: 
Imeugy mond mindenek azt mond-
gyak 5 hogy en az Jupiter lilédnek fia 
vagyok, de az vér csalhatatlan jele 
hogy en ember vagyok, merc az iíle-
neknek nincsen vérek* Píur.gc Sencc* 
Nabogodonozor-i* az embereknek 
taríafagokbol ki iizctretes ucan, el
méje megh fordulván , meg ifmeré, 
hogy az Dánielnek Iftcne egyedül az 
igaz Iflen , f>an. 4. verf $. erfeyuen. 

Melyből meg tetőik hogy Tcgíus 
Banholomaeus egy mezítelen agy-ka-
ponyanak kepe aláj igen hciyeffen n> 
u volt ez fenterítiar sk a c 1 i-Uc co&itanú 
i>)lefcuMQmni4, Melíyet vet voJcamaz 
N^gy Gergely Do€tor mondafabol, 
kí Uh. \G. Morál, i g y ^ o l í fdcilicontém* 
nit••ommá^quiféfimfer ceghátéjfemomurum-
Dicsirctcfícíi cselckeckck tcbjt az ÍC-

C > S g í 



lakoznunk illik minekünk, kiben? 
örokcjet vágyom Joan. 5. 

Mioekokaert jol tudta ezt amaz 
boldog emlékezetű M A HG H I T AJ. 
P E T E I^IS , ki miképpen , eletének 
minden napjaiban azon volt, hogy 
az Ifteo Anyal^ent-egyházaban levS 
egy igyü veknek haftaalhaííon, így az' 
híreknek boldog kimulafokfelőí-is, 
mind ^16 tanitafabanf-mind irafaban 
hogy hafoos tanüfagokat ferzene, 

i §orgalmaíofíao arra vigyázót. 
•; Meliyec en-ís vévén ciembem 

Nagyfagos, Uram > nem akartam ez 
meg nevezet boldog emlékezető fir-
ünak, ez 6 munkája, hogy fuírben 
mennyen í es hafomalattti ekemet-
ceffek .magának $Ietevei, 

Mivel penigmej* maganak-is ez 
vak főj t6tt czeílya, hogy-EÓb bal nos 
munkai után , "ez Temető Ffardikati-



©k-ísk5z5nfcgcs l e m ciciben, k í b o : 

csattatnanak, az melyre Nagyfagod-
ís bSfcges kőlcfegec nem £anvan, ne
kem mfltaclanfoígajanak parancsol
ta vala ,ha il lendőnek es ha^oofnaki-
ímernem lenni, nyomtatásakal hogy 
kibocsatanam* 

M i v e l annakokaerc mind az do* 
logh ol ly j kiben idvőfícgh vagyon i 
mind az femely az k i praedikallotca 
ol ly >hogy Magyar Or£ag Puípőkjc 
vo lc ; mind az kinek bSícgcs kóJtle-
gc aíral nap i'qay eleiben j ó k i , nagy 
<s dicsir^ces rnekoíagboi való fc-
mély»az eggy igyu vekrűl, el nem tit
kolhattam 5 haotrn? mo íbn Iften fegc-
delmebSl k i bocsatorcam« 

Kerera annakokaerc Nagylakodat, 
hogy mind az Pr^dikat io ironak f-
mind eaoekem ez k i bocsátásban va
ló kks i«y munkámat , vegye j&nt* 

ven f 



ven, es minden méltatlan rágalma* 
zok ellen oltalmazni mgltozcafíek% 
tudván azr, hogy ebben Nagyfagod 
az Iften AnyaPenr-egyházanak hafnos 
rminkat cselekedet. 

Kiért az UR Iftea Nagyfagodat 
kedveivel egyetemben , minden 
jókkal áldgya es ScntelJyc megb, A-
men. Debrecini 20, Febr- Aanö 
x 6 $%• 

g% f \i c* fi ~7 , \ fJ\ K c, 
I t t M 5— •--• '«•• . . - : 

. 'x K Ö H ti T * & *A s " L Keífs-Sreei Iftv«ti 



*AD VEKEJ^iKDXXU UC CLUVJSSl* 
&)um Vitum D. Sttphmttm Keres-S%e?mttm , &* 

belkm CUrifsim acjeelicü memória, vtn7 D. Te* 
tri Mdrgkitdi, ptftbixmum, edentem. 

yivtP^íT^E jácttpnlts xrguu VEtJEKDQ 
"MertM,f6& t J[THJS yhific4t4 necettu 

Scílicei hicte libet fnprijfiB funtr* 9 ^ÍT\l$ 
Iám yhh STEfH JiK Q 9 <A TEJ. K £* 

gJES.SZEGlO. 
Mterna Uudk ukm ptéducere fmtum 

Vhen $w re&é» qni docet M% mm. 

A. Cáfp. Th©fa. pofitüml 
&.. Sch. Dcbr* 

"MIM *4 eiüdtín D. ft S< 
Mw dknd tibi fumú curtudá, feremti 

VLúle dum Hdgm f^JB. SULIS edir «f «$ 
Is inas, qut erőt Ttt *. Um pB fmerd tujm 

Sii rediyha f'm, M% virtfett > sgé: 
Ejm vtm , Tttut Ée: Sim fibi fm&m utmm% 

Vendhát»unde iuum de Mm ex'tt epuf. 
Mtntu* {weferM} xibicutxeHmmpe mindi Ergt" 
"Mjmwindt tmm.}qmd ker ifiét> trit. 

Ib F. Meágyeílfift 
&. Seb, Dewr. 
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Teme te ír c Való Prx: 
dikaciok, 

L AzApoftoliCrcdoboI íHi^cm 
a^teftmkfettamadafitcs á^orok 

életet f Őícv 

Oltanak clekól fog
ván nagy fokán, az kik 
az térteknek £el»tarssada-
foít feíoí való tüdomanc 
taginak.- hz többi kőze 
pedig, tmtziMpicttrxu-

fok'azt mondottak) hogy az Lelkek az té-
frekket eggyot meg halnak, áontkok'iert 
azfel-tatiiadáíl csak §ofía befednek eaftot-
tik* Kz Acbthjtibcli Polgárokat)' noltt «*-
gyeb iránt tudós emberek.vo!tanák,-mínd 
azon-altal, mikor hallottak volna,fiogy az 
Sz^Párázfel-íimadáfroí praedicat, az 6 
igaz tudomanjaer-t ótet.meg nevetik es 
csufoüyak,az mint meg ceczüu<í& 17. p, 

h Az Sí-
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ÁtSiÚbk -kosít pt digleti %±S,addUtxtifhkj 
u fd-tsmadafö íagattak, az'naint érrel oyü-, • 
van való inftíak vagyon ,?4£if. z$. $.. -Soi • 
CfiTíílrus Urunkat az közonfege* helyen > 
-ezért az igaz tudományéit ugyan meg; a* 
kafj!tk:trefalöí,i2 ő modnelkuívslöketde*. 
fékkel, az minc erróí-ís az Sz. Mitit$ar i bí-
Konfagot tel ea C*/>. ii» i j . Amaz Port ki* 
Feít^ ot y 6 %omai Tifetartöis,ráikor az Sz. 
PáSíüí iss fd-ta«?*das felúí vitö igáz tudót 
jonant hallana* fe! kialccs azt moodgyi s; 

'Bolond vagy te Pál , .12 fok tudomány,. 
meg fcöloöditot tégedet* A$l*.i6, Í4* A2! 
Hymeoxiis.es Phileíuds iá felölsz tüdő-
•íBitsy felei, balpgh illtette! vo(tio*k« ao-i 
jhak'okafeTt az Sz. Páltul k'átkozitmmk, 

, az tbiot meg tétzik i.fim. i, zo. Ifraes i«. 
Tim. i. 17. Voltának efféle erteímS enabe« 
iek' az €V/fó&Mjf>cH lep g.yokfcézefÍ3«ti* 
i s , íz mint meg tetzik iz.Sz. Pií fceiedc-
fc-öl i. Cor. 15. ii. De m^g moflsD*í».t3itaU 
iumk az Evangeliummk íúym fcoyeOc* 
geben-fc, oly el fordul? «Imej§ emberek * 
az kik'noha nyelvekkel DCIO f»eríktde cse-
tckcdetckkcl £Sg»dgyak az feUwmadafl:. 

ÁQJM& 

http://Hymeoxiis.es
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Aonakokaert ezek ellen, es ezekhóz ha-
fonloe! fordult elmcjS emberek elleniük* 
feg az KLereityea embernek, meg eroíTod-
m %% fel tamadai felöl való íg^z íudo« 
manybao , meUyetaz t(Vennék- lelke rövi
deden, de fitgy víítgofoo etónkbeo adja' 
Apoílc4í Credonak jelen vaío ágaiba1, Ő£G. 

De hogy íonec az Kereltyenek tob lelki 
éppöletei vehefTenek; elíoben rovíd tum* 
tnajic mondom meg. Mafodíor reSeíro.í 
emlékezem* Harmadioraz ígekec Vefenv 
fel rendel, es azokból íz ciaufagofat ro» . 
videdeo elo lámlalom. Az mellyekrefe* 
geílyen az mi kegyelmes Atyánk el ífté* 
nósk,Fíaert az Ur Iefus Chr iftufen* Anl. 

S U M M ^ 

Summája azert ez megh hallói jgífcf tfit 
csak ez : Valláft tetőnk ebfeéö >* fzik-
kelybea az tetteknek közorrféges fe I-tami. 
dafa es azóiók^leíoek bodogfaganakmeg 
idiía felől az utolfo napon, 

H.E S t E I, 
Az Summából meg.tetzife, hogy fcttfcf.' 

Viliképpen váío refei vaunak ez rövid r-
gefcnek, Mert *z elfő rcSebco vtlláft te* 

^2 . éibfe 



4 EI1S' 
fírnk az térteknek feUaraadafa felöl. Az 
niafodikban pedig az orók elecoek bodog-
fága felől. .Mindenikről rendel foltokaz 
igéknek, folyafa ferínc Ifteo CegitfegebóJ* 

APOSTOLI ftiJEBO. 
Mond az Jfpofioíi Credo í Hifíeni.é^tem 

ft^fihdmdciafit Ezígekbeo fogtitíaíilé 
jbe tftttufaguaknafc, elfő fele j tf ótótt fmea 
kovet-Kezendő kerdefekét magyarázzuk 
useg: i Micsoda es hány f̂ íe sz fel>tama.< 
elás r i.,í"Ío||y fia agyán még lelenc- az fel
támadás f y Ha meg léGeo* az miiit hog^ 
tneg-ís leien i ugyan ezéö teltben umi* 
duóiké fel; avagy tíéfir? '4* Mogy hogy'eí 
mikor le§enaz tel -lámadisf 5, Kí által»« 
maztatnak fel az halottak? <5. Mi végre 
es micsoda állapit*! tamftdüok-fel? 

U Z E L S 0 \ö L. 
KzTel-faoiidías femmi ietti egyeB,;fia# 

nem'az mi telkünknek, áz ütoífooapqíx.fe. 
ftőokel vato eggyefölefe* Erre! 'fól'as 
i.ohP(ttri4rchá caf> 19.,z6. hz "UatM-U cap. 
2-é. T^.''j\z'Öaftíel cap. ii.it I'&vózitonk-

. is, Zoá«. 5, aS. Lafd meg 3,2 iratokat. 
Kétfe* 



. Praedicatidi ? 
Kctfeie,pedig:azítl-tzm%ém,mdm-íU • 

lik teftí es lelki,. Az teílrí fektamtdts nem 
egyéb, hanem az melyről ez'4lefe iollek. 
Kz lelki pedig á l , az böonek el higiaía- < 
bao, es az Kereityeoí fenrelecnefc köve-
tefeben, mellyet egy beleddel ig*z Pne«/-
r<?»w'4 tarcafpak nevezőnk.. Ezt az írás el-
(6 feUamadaCoak nevezi *$£«$* zo. tf. Bol
dog , ugy-mond, tz kinek reie vagyon as 
elfő feltámadásban. Mafost pedig, az em
bernek elmejfnek meg yyjitafsmak, es az 
Ily embernek fel oltazefenek mondgyt 
lenni Epbef 4.. *&. Ennek, ebbeo az^Iet; -
ben kel végbe itieqni. 

Tanullyuk megh ísnet•$ Hogy noha tt* 
(lünkben as ucolfo napon támadunk fel, 

. tmnd*azoo-aital leikunkban íít ez vila-
gono*ís fel kel támadnunk > mert valakik 
azt nem cselekeiik, az utolf© napon nem 
az dicső fiegre, hané az gyalázatra támad
nak fel. Lafd meg Dániel, n . i. intetted 
főnk tehst innét, hogy az bűntől bucsut 
vegyünk es azKereityefti §eot qletzt kó-
veílűk, hogy jővendőbea az raj fel ta-

A z mada-



é . El* 
padifimk dícsoíTegcs legyes, 

Az ml agipafodifc kerdeft illeti, arra 
rövidedet) azt feleüyönk; Hogy az fel-ft^ 
nriadafosk lükfeg-keppen meg 'kel! leoni, 

az nai igaz ertefnaöakeí, imez kővec* 
késendő erőíTegíkkel áJlattyuk. 

I. Mert err5í az derek Sz«írás oag nyilvl 
V*Io bízonfagor te§c A z többi kőze pedig, 
»z l©b P4tri*rchá€*g. 19. lé* azt u»o.nd« 
gyt. Tudom enazt, hog;y: azeo.,iweg.val. 
tono £l, es hogy íz utotfo oapsíf Hz foíd-* 
fcol fei-taraadokjes í fraet k&royol vetetem 
•x <fo borosaméi 4 es az en eíeftembea raseg 
-Járom 92 ííteot, Ő£c. Az tfam-ii c*f>, JŐ. 
ií». így Sofí Az te meg holtaid meg eleve,*-
ps'imk, es az eo meg holt'fereaúm fel t*<J 
intdnak. Erről f ol ő msg*~í& az Szt I§éül • 
M'Xgcé. 73. ii. mondván: íme- eo flpeguy-
jttom az %i koporfottokaf^es azokból ii.re>. 
ket ki hozlak. Az Dániel 'Prophéta.is, caf?, 
n. a. imigyen iol: Sokao azok kpzzfil, s<g 
kik az földnek portban alufnsk, fd íer-
Isennek -, netneltyek az orók elei re,eéjmel« 
fyckjpe.dig.az ekékké vslu gyalázatra. As 

Ily Te* 
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PrxclicatíO* 7 
Uy Teftimeotümbaa'is nyilván vi!ö biV . 
•SEonfagínk vámnak erre- hz tbbbí közt pe« 
díglen jldvSziíoDk !<?<<«. 5. x§. azc mosd* • 
gyt : El ju az ora, sz melyben tninnyajaií ?, 
az.kikazkoporfob.an vannak, meg hal-
lyakaz qisvat, iselo.j6nek*azkik|oí cs.e-. 
lekettenek, az etetek fel*taa»4áítra, az 
kik pedig gondol, az kárhozatra. Ifmcr, 
Cd .̂ 6.40. Eo ugy-rao.nd, fd^aittaitoo? 
otet az utolío napon; Az Sz* Pál ts, i? 
Cor. 15. 1;. azcmpodgya: Htaz fettatpa-
das n'em leíeo, az Chríílus férstaraadoc 
fel y Hogy ha pedig az Chrifrus fel nem 
támadót, héjában yaloaz mi praedícafla-
fűnk, es az ti. hitetek-is héjában való, díc 
Ifroet, i. Tbc/. 4.14. Ha eJ hittak, hogy-
%% lefüs megholt es fel* tamatJo.t, azon- -
keppen azok-ís» az kik az íefosbao el a-
ifitíak, 6 veik egyetemben fd-tamilnyi. 
Az Sz. Ianos-is, 'JSpw. ̂ 0. ki. Látam,ugy«' 
fasond,3z halottakat, nagyokat es kicsinye'-. 
ket,á;ltapiaz íö-cnAekelptte-lfwecugyaa 
ott; Es raeg&da a. Tenger az 6 halottast, az 
roellyek ó.qála válaaak',az halat-isaz Pokoj 
hl egyetemben meg adak az. 0 hiloityokat 
o£c, Á 4 l*» 

http://az.kikazkoporfob.an


I I ; Mert azt mondgyaChriflus Urunk. 
friatt. zi.p.Hpgy az lílcci, Ábrahámnak,,, 
Ifaknak es Iacobnak Iflene Az lfteo pe
dig nem holtaknak, hanem eleveneknek I-
flenev Dg nem volna az-Ifién ©geilen az 
Ábrahámnak ííicne» hogy ha az Ábra* 
fiamnafctefte jövendőbe fel nem tamadna* 

-' az rady igeo iílelle dolog votaa. Annakor 
Mert az halottik jövendőbe fet-tamadr.'a.k< . 

11I. Mert az í (lennek mind igiretinek, 
f mind fenyegetefenek be Kell teUycfední s 
mivel bog az ífle igaz. Azt sgiri-pedig az 
jóknak, hogy mind lelkekben es tettekben 
naegátgya. Ellenben az gonoiokat azzal' 
fenyegeti, hogy mind teft ékben es lelkeké 
ben meg Mntetí. De ítrez világos ezek 
be nemvteilyefedoelCí Mert latcyuk hogy . 
itt az jóknak goooíul, ^z gonoioknak pe
dig gyakran joí vagyon dolgok. Annakck. 
fcaert £űkfegoly állapatnak következni,' ! 

az melyben az íflennek mind.igíreti, f* 
mind fenyenecefe be t.eliyefedgyek , az 
aneíy jó vendében az íekaroadas'utsn ie-
fen. .Ide való , az mit amaz Evangelium-

. t>elí .Ábrahám mond az gazdagnak.Luc, 
16.15. 



# Pia?aicatio, 9 
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16. x$. Fiam, ugy-mond, megemlékezzél 
roh , hogy el vetted az te javaidat elted
ben , hafonlokeppen azLazar-is az őgo-
no§it; Mofl: azért Q qríil cs vigad, te pe
diglen gyótípdóí. 

I V . Mert az mi fe/Sok áss Chriíí us le* 
fus fel támadót; Annskokaett minekonk-
ó tsgainak Fel kel taraadnönk. Mert az 
meg dicsőült főnek t az q tagaínak-is meg 
kell diócsöitetoi* Tehát nagy batorfsggal 
mondhattyuk; Si-c'aput. fnctefo eB, mem~ 
$>ranecUudexhumm ? az az í Ha az mi fe
jőnk az Égben vagyon, vaÜyons sjg ptag-
jmíc az fold el fedezhette f 

V. Végezetre,ugyanezen<fofogmeg 
tetzlk az termeieenek folyafaboUi?. Az 
Publt'cao madárfeiól aztolvaíluk, hogy 
6 neki termedet feriot való elfeokezefe va
gyon az- kígyóval, Mtkor azért az Publí. 
canmadarel megyea, hogy eledelt keret 
fen az ő apró fiainak, az kigyo fel mai az 
6fe§keben» es^zoaprofiiit megold Ha* 
za joven azért az Publican msdar, az á 
megholt fialt harmad napig Orattya, an
nak utanna az 6 faját melly et, gbib*; cs he* 

gye* 
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gyes orrával meg febefitven, veret ki bo* 
csattyt, és azzal az 6 meg holt fiticmtg 
flgvénlfi, &c. Az Vhcxnín vatdtr felöl is 
azt írja Lé&antw, hogy píocseft tob egy
nél. Minek-utanna pedig meg vénhedik,; 
'%% 6 feSkec meg gyújtván, -meg eged, ma
gái , es az maga haflunsbol oensioemfi fe-, 
fer férgecske leien, es abból támad má$ 
jPhoeoix madár, ÖCe. Dehogykőzelebjo
jónk az áoleghoz; Látod-hó^yaz mély, 
fing az földben vecteííls:, elíőben m.egÜ, 
roshtel, esaz uesa gyökerezik, nevekedik;' 
€$ virágzik meg, vegte oSun gy u.raolesSe. 
ts terem. Hí á'zen ezek megtehetnek,, 
.púért nem iimadhatttanak fel az te£h?k & 
Ézzei'az' cróíTéggeí el az Sz. Pál, T. c<% 
'*$. 'fS* Azleronynius 'RJ'cfoviiS;} Epific/a, 1. 
•jd'L&uKe-Htium,, 

T A U U S ^f G. 

Végy fik efúpkbe'n inoet; Hogy az te*. 
jfteko'ek fel-tamadafok Celol, íeok&aekoeni 
kell kételkedni.'Ennek vafofaga; me.gfe.t-. 
sík az elo fámlaítacot írafokboi es, eroiíe. 
gekból. Vetkeztek tehát ez ellen, az kik 
|rf ol keteikettenek. Dt mi azokkslne w» 

velyeg-
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Praedicatío. if 
veíyegjonk , hanem bizónyofTm el híd* 
gyük , hogy az tettek jövendőben feKca. 
mádnak. Abotkokaert fejenkent magún-
kat ugykeficsöfc,hogyaxmifel tiiuada-
fuokbodogtegyeo. 

^ÍZ H Jí \7á U D I K 1^0 L. 
Nem más, hanem ugyan azon teft tá« 

mad feí, az meiy el cflk es az földben lete
lik. Ez az oki^hogy az mint CyfrUnm Do-

< élor mondgya, az Aphríctban levő hí-
vek,az Apoftoü Credonak jelen való ezik-
keiytt itlyen formán mondottak X Hifiem 
&%en teftnébfel-ttnMdafat. ifc. Ennek aa 
értelemnek igaz volta meg tetzik az kö
vetkezendő eróíTcgekböl í 

I. Az Sz. irafoak nyílva viío bizonfagi. 
bot* Az többi közt,lob. 19. i& azt mond
gya az PatríarchaJlfmet kórnyfil vececé az 
en botoraméi, es ezen teftbeo iaeg lato az 
Iftent. Az kit en magam latok meg az m 
feroeímmclfCafiein mafokkaí.Az Sz Pál* 
is, Ej>hef. 6. §. azt mondgya; Hogy Icikí el 
veit az ő faját teflefeeo, az mit cseleke
det. Ugyan azon Sz. Pál, i. Cor. i$, 55.1(1 
mec így Sol $ Esnek az hálaadó teíínek t 

halha* 
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halhiíitbnfagotkell felőkőznfe 8íc. 
| LUgyaezeo dolog meg tetzik az fel-

ttmadafdak nevezetíbol is. Mert az mint 
%% Amhrm f)o&ori, defide<^eJurreHionls% 
cap-19. raondgyai Az mondatik igazin 
fel famadni, az mely el efet volt, es meg 
elevenedni, az mi meg holt volt, őCc. 

11 í, Azlftennek igau^ga-is azt kevan-
pya, hogy az mely tett az leiekkel itt ez 
világon eggyöt munkálkodót, azon ta-
madgyon fel, es az p cselekedeteknek ju
talmat eggyút vegyek el. így magyaráz
za ezt Ambrus Doélor mondván: Ez az 
jjftennek iga öaganak folyafa* hogy raskep-
peoaz teftoek aslelekkeiyalo munkalko-' 
dafok egy 0 mert az mit az lelek gondolt, 
az tcft által vitte yegfae >mínd az kettő az 
icikíre eló állyog, es mind íz kettő avagy 
meg buaíetteflek av^gy az dicsoffegre 
meg tanaíTek. Mert az Iftennek ígaíTagi 
azt kevaooya, hogy az Szenteknek tefte 
mely ez világon vitezkedet, meg Coro-
oizcafirek; Ellenbe pedig, az httetknekef 
az mely karomkodot»gyottretteíTek. AD* 
nakokaert, az naíöi az Cyprianus Doélor 

mond-
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mondgya t Minden Letekoekaz ofajat te-
fte, az mely az eloct volt t meg adatik, 
hogy az 6 ekbbrcsetekedecí §ériö£, az 
jutalmaiét vehette. Áz jo még coronaz* 
Uííek, és iz goöoi meg bönsetteíTek i 
' l V, Azt kévaooyáiz téteknek iz tefkú 
való fJ6vetfége-ís,hogy az meíy Lelek az o 
íeftevel, itt ez világon eggyüt munkálko
dót, jdvéodobea-ís ugyanazzal eggyefut* 
lyön ves mínd.az jóit »f-miadi az gonoft-j 
érdemek fér int egy arant §eovedgyek» 
Ezt az régi Sído Donorok, imelíyeo pek 
daban magyarázzak; Egy'ftéttufóift&'erti-
ber 3 ugy-mond, egy §ep gyümölcsös kér* 
tet plantaít vala ; Es mikor arrbt gondol.; 
ködnek* kife keltené .annak úíiitmtmüt 
bízni * vataita kei embsrekét, iz kiknek' 
eggtke Vak* az mafíkja pedig Satira vala, 
tvlikorön ázert íz Santa meglátta, vötni 
.az-f epgyürtsotciőicét, rooodi az vaknak i 
íkzzeg §ep gyümölcsök vannak ezekéi) 
az fakón* de nem juthatok hozza jo^mett 
Santa vagyok. Az Vak-is mondai En-ís 
igen kevaonam, de nem tatok oda menni. 
Végre meg alkuinak egy mtííal ? .«* az 

Stnu 
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Santa az Vaknak hatatá ulven, oda vezeti 
az vakot, es mind ketten jól liknak az §ep 
gyümölcsökkel. Mikor, azért tzGgzda kf 
ment volna, es az kirt meg lattá volna, 
kezdi firtatni az őrzőket. De az Santa 
azzal menti magát, hogy 6 nem mehetet 
volna oda, mert beona volt. A z Vak pe
dig , hogy ha akarta volna fem .mehttec 
volna odamért nem latot. Veii e§eben az 
jo Gazda az dolgot es mínd kettőt egy a-
rant bfinteíi. Hoíot, az Vak emberen»az 
teftet, az Sastan peáíg az lelket értettek 5 
A z kiknek mivel hogy munkaíkadafok 
egy mas oelkfil nem lehet,de eggyutdol
gokat végben vihetik, m^kohogy joven-
döbea-is egyben-, íerkizté (Tenek, es az 6 
cselekedeteknek ii»£l.to jutáimat d vegyek. 

Jegyezzük meg innét; Hogy az.mi $0 
teftónknek áilatty*, az fel-tanaada&ban-
el'nem' változik, \i%nem ugyanazon teíb 
tanad-fel-ís , az mely meg holt es el.efet-
volt, csak hogy az gyarfoftgokíu! es mm» 
deo fogyatkozaíoktul megh üreffiietik » 
halhitatlanfaggal es dí-csófíeggcl mejgeo* 

.rohiz* 
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lróbázti(ík.'Az'Sz.PiÍbizoótityá'jeiBC, n 
'€or, 15.4%. mönávm x Romltnáo tefl: te* 
térik az földben i <$e romolhunhü tt* 
mié fef. 'Bfeék igaz völt'imég tetzik az 
feío Sámiáltáicoc trafókból cséföOegékbóíé. 
lotcifeíTőnk tthat tnoei* ftogy.áznute* 
íronkhek joveodo álíapáttyafelöljó érte* 
lemben íegyfinkiEjtigéclgyc %zml Sz.íftcaT 
nőak hogy mi, «mod az feloí, kreínd pei 
digíeft "az tőb fiafáoá és iáveíTeges doí* 
gok fdof i józan itilécbch icfieíTűnk, Araé. 

I í. P R $ D 1 & A T 1 O, 
"p Nnck e!&tt£ vslö cániufomfuit. ftez* 

diestt inagyariz&i „ ia A poftól i Credo* 
bak rendi lériöí, i s teííefroek.fet támadt* 
fok felöl viío !gáz-ni€oife*ní; Holót elfu« 
beö-i* azt htok mtigi Micsodát- és han.y« 
ígleáz fel-tiiacöiff Wfödtot, hogy h'm 
ts^yift meg lefebt i s feMiietJis ivágf 
feeiöf Htwna^tot,. hojgy hl ügyiá ezért 
teftbeo tamadti»k fel* t s pielybea iweg 
balunk c Moftta imraáí Ufluk lft«a ítt1** 
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fegeból az xhb kcrdefefcet- is rendel. 
ŰZ KEGYEDIKHŐL. 

Az negyedik kerdefnek ket ágai van* 
mki Eggyik az feUamadafnak raodgya* 
rol avagy forma jaroi; Az mafodik-pedig 
idejet61 emlékezik, ftzmí az elfódolgot 
illeti; Az feí-tamadafnak formai az, nagy 
f epén meg írja az Sz. Pál, i Cor. 15. esi. 
Thef.4. holotaztoIvaíTuk;Hogy.azÍgeri 
nyilván való es dícsofleges le§en, mellyé? 
az IftannekSz. Ángyait*, az ..emberekkel 
es az ördögökkel egyetemben meg latnak* 
KI el í yen az híveknek felette nagy örömök, 
az hitetleneknek pedig; nagy keferüfegek 
leien. Mert az Ur onnan felöl, az Archan-
gyalnak favaval, es az Iftennek trombitá
jával,le falaz Egból,es az kik meg holtak 
volt az Chriílufbao, eíolőr fél-támadnak. 

Annak-titanna mi £l6k, kik meg marat* 
tünk volt, el ragattatunk azokká! egye* 
ténbeo, es ezkeppen mindenkor az tlroál 
!e§öök. Ide való az«ís,áz tűit-Chrift'us U* 
tunkmonéjMatt, 25.31. Míkoron pedig el 
jövend az embernek fiá'azodíc'so.ilcge-
ben, es mind áz Sz. Angyalok 6 veik, ak, 

kor 



~ koríú az 6 dicíoffegeaek Királyi. ekiben^' 
Es győcetnefc aelcibeo mímdco népek, «<f-
'«r vaiaf tya 5ket egy eitiíhií, róint izPaf* 
tor cl vaiaf tya'az juhokftt az ke cskckt&t» 
&cv Azrni pedtgaz mafodik délgöt illeti,--

. -mikorIegyen:azfeltámadd , fttgyj iepéta 
meg tanít Idvőzfr&ak, lo*n.6. $4. «@od-: 

m& Az ki cli íz eo teftesnet, c* II1 %%m 
veremét,. őrSk qlttt vigyöö, t& eo &Uca. 

"'9iaStom.|zc;azutoi.rQQ»poQ. Az Marthi 
A§§ofiy4*aztmQodgyaÍo.«m.>if. 14. T«4 
dom^Uram hogy feltámad a%có,atyának 
fit az ufo.ífo csapon. Az-job 'Patriarchi*it 
CÍÍJJ, 19, z$. azt moódgyat Hogy b azt fel* 
sponyoflaa el kitté-, hogy az 6 teítat az ti* 

•A«olf© oapoo fel- támad*.' Azcrt «z fc I-ii»a» 
<bi i s ucolfo oapon le?ciY,;iz mmt%z eSts--
M kozt'tz etó hozót iráíbkbol nseg cttstk* 
p e az otolfo oap mcilyik !f gyes, e* súttot 
f-ojóö el, m^gas Iftenoek SÍÉ. Angyali feni' 
tudgyak, hamsa? .c3*k.<6.iaagatuágya'S& 
"5z»Iííea- ídvoziíoekbígooiisyieztiWáíf,' 
»4. ?i. asoadvao $ Ág friol pedig.az. ©ifi 
es ora felől, feokj femmlf oera tud, m£g az 
teens^fi Angyalok fíazzöl4s»h*Qes» csali 

M 



i'S Mafodík 
egyedül azeo fttyam* Nagyobbat rnond 
ennel-ts Marc, j$. p . holott így foí: De 
aá felo! ÍZ. fitp es ors felof, fenkí nem tud 
m^gaz Bgbeolevo Ao'gya!ok kőzzul-is, 
mqg az Fiu-is, hanem csak az Atya. díc. 

T *AH U S JL G. 
I. Vegyük elünkben ínoetj Hogy as 

felpfaraadafoak idejét, kőzóoíegeskepijen 
íudgyuk, hogy %z utolíooipan ie§eó , de 
aotjtk oraj»t»fenkt az té femttí állatok koz* 
é.ül nevezet fettninemtuihtítya Ennek 
valofaga meg teczíkazelö iámliltstot í-
irafokfool. lecefteíTcük azeitionet; Hogy 
az int? Klen fci nyilatkoz tatot, az Sz. irat
ban, azzal elegedgyiiok megh, az mírpe* 
díg el titkolt , abban fejooket ne tör/ük es 
elménket ne farai uk. 

I í jegyezzük megh azt-ís; Hogy az 
feU támadás nem títkoo lei en, hanem min
dé Angyaloknak,embereknek,fot meg az. 
ordogókoek-ís íuttokra es Uttokra Ezt ke-
vannya t miná az Ménnek az 6 -hízeihez 
..való' írgatmaflag;inak-d',refcas';ki' r»yíl«f-
J^oMtikd, f mind pedig az 6 iatíTigiotk, 
az hitectc'Qek'eUc'ti'vaio ki Solgatutafa;£&-

neki* 



Prardicatio, i^ 
nek-ís igaz voka msgh tetzik az rnegh 
hilípí dolgokból. lotetteiTunk tehát inoet-
is, hogy az utolfo otpra )o moggyaval ke* 
§ítíukmagunkat, hogy az'miUtunkíefús 
Chriftus igaz itíío feki előtt itiu ortza-
Vll megh ixuradhafluafc. 

' ^ 2 oT'ÓD IKBJL. 
Kz fiet-tamadas leied az Ur íefus Chrí-: 

ítus által* Ezt 6 maga btzoníttya Ioan. $. 
2§. holott azt moodgya. El j6 az ora, hegy 
txsíooyajan, az kik az koporfobas vannak,* 
meg hallyak az ő iavat ,es elo júnek$az kik 
jol cseleketienek, az életnek fel-tamadáít-
ra . az kik pedig gonoit, az itüetnek fel* 
lamadafara Ifmet, Cap. é, 54. azt mond-
gya; Es en fel-társultom otet az utolfo of-
pon. Kz Sz, Pál is ezt áüattya *%&. 17.51. 
Az lílen ugy mond, oapor rendelt V az 
mellyen igazin meg ítéli ez világot az ál*-

íal az ferfiualtal, az kit elrendelt. 
E L L E N V E T E S, De itt azt raondU 

hatna valak: Nam az Sz. Pál azt mondgya 
%om* 8.15. Hogy az Atya tamizt fel mírré 
ket: Azért nem az FíuilcaS támadunk f.i. 

De kotty ú erre az felelet; Mert az mint 
B 1 «gea 



régeoas-.Agoftöö DO&OT ígáMa-mooifct.-
ta* Ojpersí Trinitdtis ddextrajunt. mdhifd, 
%-ZÍZÍ' Az Ss. Hiroaiíjgoak irmakai kél-
fökeppco oioíhiracUook. íV3íkcpp-es azért, 
hogy,az. Atya nem fekezieíffe fej a? fel- ta* 
maltafoak .muolcrjatui-, mikor i s .Piának 
ioíaydoeíitatikaz fel-cimadas: Azöokép* 
pe« az. Fiu (?m- tekét mik fej, hof ott as Á~ 
tyaoak e f̂tg S«. Lele!ioek foltydcmíffiiIJs 
•asholtakssk féí-iamálfeafii.. Annak-oMerc 
iz Atya fet-íiniití: minket az 6 Fii t i n i , 
az.Fíu pedig ef.koz* neíkfti, ügy mist meg
váltóéi ícílo Biro, A 3 §z., Pálbtzofsíttyi. 
eztPbüipi^, io. taoadytQ í Ásrhoanet aa 
tpí.meg tartó Ontok lefut ChJFtffrift-fc var«-
jjik, az fci el vatcoztactya az roi.aiáza'tos.te* 
•ftoakeí, hogy hafooíaros iegyeoazó meg 
dicsőült tértéhez^az o hatalmas ereje ie-
ríor, i&elynekftltattjniodeqckec az 6 bíro-
dalmaaíá vethet. Erruí fol ő maga-js Chrí*. 
ílus liroök»loén.%,%%^ mondván ; Mikép
pen az Atya. feí-tamaitya az halottikat;. 9 
azóokeppeo az Fiu- ís, íz kiket akar,. fel. 
lanaafs. 

r a n « f . *í & 



PhrdHratfán %i 
TaoüUyu'k Kiegh fosef; Hogy-sz mi 

Urunk Iefus-Chriíhn ocm csak pofnrceri-
jber, haoem -egyH? f m'má igaz Ifteo-í§t 
tuiett. 6 általa lelett az fel-tinaadts» az roely 
tuiaydon rnaaktj* 32 egy arSkke vilo l-t 
jftéonek. Mérc fenkt az eortberi rert&efetet 
fel épptthctí, hanem csík sz termeiéinek 
Pra, Ezt ó maga •bízooíttya IdvSzieönk 
|o4«, 11.2.5;.:moD4vao: En vagyok az fcu. 
íanaidtsesaz §Iet. IctccteíFáok azértfoi-
..pcc 5 Hog-azm? tóvQtitööteck igaz lilé
ié ge felörfemrott'aeketelkedgyuok, olc. 

.AZ ti ^í T O D I K 1^0 L. 
'Epetek az utolfo ketdefoek.is<ket agái 

; yiootk. Mert az elfő azon tudakozik, mi 
vej^e támadóik fel az tértek, r. Az roifo-
dífc pedig, micsoda álltpicra támadtuk 

'fel felváltképpen az hívek r Micde-oikről 
'recdetloílök Ifteo ítgícfegebpl qs«k ígcp 
rövideden őCc. ." * 

A s mi az elfő dolgoc illeti;, Az fel ta-
Síiadafnak elfő es fő, vege uencs egyéb* > ha* 
nem az íííenoek' dicsóiíegeoek ki nyilat* 
•köztitafa, tudni- ütik az .hívekre oezve,tz 
őirgalimflaganak raegh jeleaef©$ ^ ^ M-



22 Maf jd ik 
-tétlenekben'pedig, az 5 iga.flaganafc ki 
folgalíiiafa. íVfínd az kettőre nézve pe-
dig,az ő fogxdsfaoak be tellyefttefe. Mert 
az Iflen az Híveknek j.okat ígir, az gono-
fokat pedigbnoteteffei fenyegeti, az rael-
Jyek akkor teUy efednek be derekafion, mi* 
kor sz utoífo napon, az kazóofeges fel ta» 
m*das után az ittlétnek rocg k'elMenni, mi-
Vei hogy akkor valazutnak el az jok az 
goooiqktu!, mintáz juhok az góndőlyek-
toí. Matt, z%> p , A s mafodtk pedig az hí
veknek dicsőííegek, es az hitetleneknek 
karhoztatafok. Mert az valaGíoctak feltá
madnak az 6r6k Jetnek, bodogfagara , 
.'melynek kezdeti lefen de vege foha nem. 
A z hitetlenek pedig a őrőkke való k^nok. 
ra. Erru! §olaz Dániel Propheca Caf). 12,, 
2, roondvao : Sokan azok-kőzzöl, az kik 
az földben a'Iuiaak, fel-tamadnak* nemet* 
Ivek az őrök ecetre , nemeHyek pedig az 
őrókke vak> gyalázatra. Chríilus üruok-
íylban.\$, zS. Elő állanak az kikJpl cseíe-
kettenek az etetnek fel-tamadafara. Ifceet» 
Matu 2.5.41 Es mennek az'gonofok, az 
őrókke yalö k^nra, az ígazfakpedidig az 
btbk ejétre, 6C-& • A z 



Praedícatio* 25 
Az mi pedig az . mafodik dolgot üeri, 

tüdoi-illik* raiaemu áilapatra támadnak fel 
az Hívek C Nagy lepen meg magyarázza . 
az $s- Páíu Cor. 15. holott mindeneknek 
előtte az halbaiatlaofagrol emlekezik.lgy 
tol azért ver. 41. Romlandó teft tetézik 
az főidben , de romolhatatlan támad fel. 

Tehát mindeneknek előtte, az hívek
nek teftek halhatadanfagra támad fel* Ma. 
fodfor, %z lelki áltapátot hozzabe az A-
poftól, az mely felöl.ve?*. 44. azt mond-, 
gya: Lelkes teft tetetik az földben, de lel
ki teft ta mid fel. Ezt pedig nem ugy kell 
ertenőnk mint ha az eroberíegnek áliat £e« 
rínt való eulaydoofaga el változnék , ha. 
eera az lelki áUapatot jelenti az Sz. Pál. 

Haraiadforaz fenvedhetet!enfegetem« 
títt, az mely felöl ver, 43. így §ol. Erőte-
leo teft tetecík az főídbets, de erős avagy 
hatalmas teft tanaid fel. Azért az hivek 
^p allipatra tamadoak fel, 

Ncgyedier be hozza az dicső íTeget is , 
az mely felől ogyao azon verfeeskeben azt 
monágya; Gyalázatos teft temettetik el, 
4edícsQÍIeges tmnd fel. Hafonlokeppen 

• < § 0 ! 



.•?4 Mafodík ' 
f of az Apoftol, Philip, | . it,. Az DstJteí 
Fropheca*is Céf.-n. •-$. tottet aseitfloegiéfr 
scík;. Hogy • tz hí ve §t dtcsőOcgrc támad, 
Jak-fel. Vcgcaetre C hogy seofttób-áöl-
gokat cio ee iárnlallysk) ugyan tzen Sz, 
Pál,i . 7bef.-4. ij..mtmoodgyar;-Hogy 
ebben az ejő. Égben, %% Utttik eleiheotta*-
gatcatunk. Az honnét' meg teszik, hogy • 
az mi teftáofc' kónyfieafcreiiy leven, «gy 

. hogy raiodcti othefteg cr ftratfag mtíml, 
egy helyből vasba, vitettetheiikv MiodV 
jsebnek felette as Apoftol ase Prophéta fa* 

• vat be hozván ,'í/i. 64,-4.* azt rsoodgyt: 
., j . Cer, 2-, f* A.* íew oc«i tattt<, *2.f&|Bcm 
..hallotta, es a& er»beroek Sívernegboem 
foghattys, jsíttessBU;, dicső fíégét ferzet £•* 

. (kf t azoknik* ag kik őtet, terelik.:.. •, . 
r . i H l I M ő O K . 

; I. Vegyük cloofcbeR. ionét-; Hogy az 
fel támadás az'hiveknek-orőfsókre,'az hí-
tetlenekriek pedig Uralmukra klen* En
nek vá.Iofága roegh ttt%\k .tz elöiámlaíía-
toí dolgokból. Vigaztailyutt t.ehat iooet 
magunkad, 12 utolfo napnak tetteniettfle-
gceí-ka. Nefellyűakmí hívek itwl, mert 
• • •> femmí 



JP mikmm af. 
::0mmí karhojscatafok aiQcseQ'-azok0ak,.va* 
lakik az Giniftus ícfusbao vannak- <í{#m.8, 
• i . Aiikov hallyak .Iclvözitónkoek amaz 6 
órvsniete&'iavat; Jertek d Atyámnak aí-
4M.£* Í , bírjátok áZ'Qr§ágot>.'iz mely meg 
Üefittcf et tJ nektek,vüag fundafneotoma-
nakJfet veiefeoek eloMe. Mutt.. %%. 34. ín-
íefíeílések cgyier f-miod 52 hi.tet!enek»ist 

Jiogy térjenek meg igaz PtxnitentU tartt? 
fek altal í z Sz. i f tenhez, hogy az-Urrle> 
ímChriílus haragos fententíaját el nvoz»-
'ftfhtfíak. A Í4 Í Í . I $ . .41.Ő£o. 

I I . Jegyezzükroeghazt-is;Hogyoo» 
fia az híveknek tellek az 6 terrneiet ücrioc 
vafo tulaydoeíagokat . el nem változtat* 
tyak az bödogli fel-tainaáasbiQ, töítid*a-
2oo»altal'as kúlfaállapatbiftoagy valto-
zaiIeSeo. Mert minden gyarlofégoktule? 
fogyaikozafoktul treegh ureíTittetoek, hal* 
haifátiaafaggtl es mennyei dtcsófFeggel 
meg corootztaísak, az mim az Kereltye-
nek, az Sz. Pál , ide feí való taaitafabol e* 
lekben vehettek. Intetteifónk tehát ínoet, 
liogy az mi teftőnkoek jövendő állipattya 
felől józan értelemben légy fiók. Enged-

©rcw 
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gye az mi$z*lílenőnk, hogy mieffelől, 
csaz tóbhaSnos esidveíTéges dolgok.fo. 
161, jo ítéletben IehefTűnk. 

III. P R i E D I K A T-IO. 
£ í d% orok életet 3 &c. 

1 / ' Övetkezik ímmar rnafodík rcíé ez fel 
**̂ * vőft ígíknek, holottvállait tef önk az 
Jövendő őrök ^létnek bodogfaga felől. De 
hogy inneí az Kereiiyenck teb lelki eppű. 
letet veheíTenek. i. Azt laBuk megh; 
Micsoda az őrök ^letr z.. Kitől adattaf-
fekí 4. Kiknek adattaíTekC 4. Miért 
adattaítekr 5, Miképpen adactaflcjt? tf» 
Mikor adartifTek?. 7. Hogy ha bízo-
qyöfíkfe lehetőnké annak megh adatítíafa 
felől ebben ez ^létben ? 

^ Z ELSÓZOL. 
Az mi az elfő kerdeíl: illeti, láttatik 

mnak magyarazattya lehetetlen dolognak 
lenni. Mert az l/aias Propbeta. ca]>> ^4*4. 
az Sz. Pállal eggy ut 1. c@n i. 5?. azt mond. 
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gya; Hogy az Sem nem lattá, az fól nem 
hallotta, es az embernek ijveraegh nem 
íoghattya, minemű jókat férzet Ifteo 1-
zoknak, az kik otet f éretik* Mínd-izoo-
által ,'Jaftem a pofteriori ( az mint az Scho-
lakban Műnk) az őrofc eletet imigyeo 
defcribalhittyuk: Az orok elet nero e* 
gyeB leien, hímem az Ifiennek az el vitai* 
rotíikban való Jakafa az Sz, Lelek iitÚ'i es 
az lfíennekakaiutyanakes minden csele* 
kedecinek igaz értelme, mely ugyan azöa 
Letek alul gerjeztetík az híveknek f ivek* 
ben es lelkekben, Annak-ferette* amaz i-
gaz bolcsefegh, fentig, es az embernek 
értelmének, akarsttyaoak, es minden c%t« 
lekedecinek tokelletes eggyé firgtiz Ifié
nek %% 6 Sz, akarattyavil es értelmével. 
Végezetre, tz örökkévaló prom, es min
den jóknak bóvolkődefe, mind .12 lelkiek
ben ímind az teítiekben, mellyek íngyea 
adattatnak az hiveknek líleníol, az kqz» 
ben-jtrollr IefusCbriítufert, ez végre, 
hogy az Ifíent Sz. Fiival es Sz. Lelkével 
egyetemben, vegh ndköl áldgyak es mi-
gaztallyak. <3íc. , 

Unmk 
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Edoék: %%. Defcrf pí í oaife', "imiísdeö rclc| 

' tsfrSa* stasfedlvesctiecsék. 
Mac í« hogy t s íftéa veg-odkof okos* 

sek t s hívcfcbce, ÖQÖOÖ migsl?í20D.toy? 
Chfiftu* tJif»R íö4K. t4-'^« rnoQrdvvot'Éa*,. 
<es *z tfrAtytái»ajhoz-megy fihk, e* teott 
'{ákoztiofc Ugyan azon cftptifbaB.öd* fel-
iytb >er» iő» azt raondgya; Mas vígazta-
l©t ádd'tl dtjhtck, ÍZ; kí mind orékke vele-
•fik maiadgycm. 
o í I.. Azlfteni iffMcretroI es m Igás böí-
fseCegíQl fotChriftus Urunk, ?Ő*#.' i7.'$* 
•Ez úgy mmé, az oi ok elet * -hogy ®egh 
'ifroerjsftck tégedet egyedú! igaz ifteooek 
.lcool"V"es ts-kir el bocsátottal az |eíus, 
Chrtft&fty : • 

' 111 i; áys lokclleie;s ign IBgro! -, c aoubt-
•2-ooligcsE tel-fft' Idvózitoük' '£«c. i.o. |«3a 

Ifcenioek fiai hatbalok te§« 
:sek az Rögysíoktjoz, holott ok az fel-t*. 
madafoak fiai. ; 

IV . hzíűmbm yzlQQfQmtt illnttyt 
ChTííluVlirutjklöííw.'ié.- iaVnioad vso •• Es 
érái az ti Siyecek 3 es az ti örömeteket feis-
t i el nem vc§i tólktefc. 
: .'.: V.Mía: 

V • * 
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. V . • Míííet-eo telki es sefti joteak bofe*. 

gztüí.emltktzí^wzSz.Píh u Cor< 15. iS* 
mo.ü'ávm: A z li'leti minden klen, miade* 
..pékben. Végezette az yegfurteite-8-6tSnft«» 
>a! es b'odogíágrol nagy fele trafók v&noik* 
A s többi kírzt.m Daokt ^jfc' f« 2,.7» $*> 
lyeft.képpee i of.;J 0 r |ág es>: hitafejpi., ts Or<* 
fágfiakOf Mgr «-Z'Cgá?í Egh liáí td»cik i s 
'ftlfeges IílcpQcfc Sz ; oepcóek. Az. 6 Or f1* 
g i örök Öriág ;> .cs.fflíQíie.o iiaxalp&ak'o ne*, 
' fci Soleilnatc es ersesáötk , 5Ce. . A z Mmt 
tiek Aogyaía-is, £.iíc--i..|$.'A^pOTiigs^ 
oik, ugy.rnond, fohaoeoö teSers vége. A z 
Sz. János* i s , Afoe, ai«-4. fii tbxhW , ugy-
tnond» fe?,íftep, 12 ó' ortzajokioi ttí tacU& 
'kooyhyllttiFokaí. 

... Tiöul lyí ík megh. innét 5- Hogy i s |6* 
vcpdo orok ;c!ete«k bodagfigft:., fok cze? 

;gradtiffalfetol h i l i l gya ,ez feien yilo,$e- ; : 

•tet bodogfiggal* Ennek igaz volta megh' 
tetzík*. fiogy ha ezt az £kUt,az.mely m^I-
t to uralomnak vöfgycockncv eztetik, egy
ben vettyők azokkal íz jókkal, izmellyekt 
f o i lét főÜyeb aiiU*íZ.énk. latcsEeíFöoíí 
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^a^erc ionéi ,'liogy ezt azroifas világot 
ineguavan;kcvankoz2unk<abbaa az mi 6-
fokke való fcafzanlfban , es az'Sz. Páílaí-cg 
gyilf mongyuk í f ftp4; dfflohi Út ejje cum 
cbrifto; feevanok mrg halni es az Chnííuf-
faleggyuihnal Philip, i. za^&'e. 

Az orők életnek bodogfaga, csík egye-
dolazSz. Iftentól adatik. AzSz.Páíbí-
zonfttya ezt í?(ew, 6,23. mondván % Wttn 
ajándéka a* őrök qieu Annak-okaert az 6-
rők Jetnek kút feje Snooo maga az Atya 
mindenható Ur Ifteo, az ki azt adgya az 
oSz. Fiaes Sz. Lelke alial, az Fiu azSz. 
Lelek álca!»az Sz. Lekk pedig tlkőz oeU, 
kűl, onnon maga adgya azhi veknek. Az 
Atyáról nyílván vilo íttfutrk vagyon loan. 
5« 2í. Ugyan ott az FÍUTO! isa^t olVaíTuk » 
hogy %zklk€t akar, fd-tiraffí. Ugyan a-
zon Sz. jahoíhak C^. 10 28- azt mcodgya 
Chriftin Urunk 1 £n azoknak orokeleíec 
adok. Az Sz. Lelek ídot pedig azt mond* 
gyaIdvozíc6nkJo4«. $. $.' Valaki Uyjqn-
nan nem föletik viztói es Leíektóí, az í-
ícennck QrSágaba benera mehet. Az Sz-
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Fális<2{om,8. n. illyeokeppetif oli Hogy 
ha annak lelke hkozik feenoetek, az ki az 
Chriít ufi; az holtak kozzu! fel-tarnaftotta, 
az ti hatatíÜo teft?teket»isfei*tarrta§tya,az 
Ö leikenek íí bennetek való íakozafanakal-
la ©cc. 

De itt egy el!envetes'Camad> Mert azt 
•mondhatna valaki; Az Egyhaztiolgak-is 
őreik ecetei adnak a$ 6 ha'ígatojoknakaa 
Sz. Páttanitafa éeríát,'i T/w. 4. Í6. Ha 
ezt eseíekeded, iigy-rasood, mind te ma 
gadat meg tartod, f-mínd pedig azokat * 
az kik tégedet haigatoak: Aooak-okaert 
innét az következik, hogy nem egyedül 
az Sz.ifteo adgya az örökéletet. ÖC.c. 

De kóoyü étre az felelet; Mert az mint 
az Deákok raondgyak i Subordinata nonpuí 
gnunt. Ugyan azon dolognak tó.b okai-fa. 
lehetnek, az mellyek egy~niaiTal nem el
lenkeznek. Annak-okaert, az Iften órók c-
letet ádd az híveknek ónnon raagatü?, 
úgymint íegh felfoes kiváltképpen való 
ok. Az Tanítok pedig, ugy-miot elho
zok, az kik által Iffceo az 6 javalt fapharok 
lya az ó Anyafent-egy-hazanak igaz tag. 

jaínaft* 
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jafeafc. Errul io'las $z, ?kífi-Corl 4.1*. 

, Ügy ítíllyéo f ygy «oqpé.»- mi felSlooM* 
tmsber»fiiioi Ghriftus Solgaí ,'.cs az Ifteu-
odk tíc kos dolgainak Sápba iri fetSf. f fmetv 
suCer. % $ Kicsoda ogy'moísd, sa Páli* 
Kicsoda az Apolló? Htoeim csakfolgak* 
WL kík által hittetek. Oda tbb ofcao azé 
nübn'dgya-; Ea' -plaatalcam es az Apolló' 
viuozgfccte * dt Iftco acta tz isevekedeft. 

T ^ X U í ^í Ö. 
Vegyük ef uokbeo íooef; Hojg.y;'t» 6* 

*ok ^leroék megh idoja, 12 teífyes'Sz:
tfiV 

romfagh Iftco, Mert csakis i<flwltyi;ssí#. 
az ki .kelttetre. De az téIlyes' Sz. Hi ioa-
fagh ke£itetti»viZfMáf a2 Ifaim Pr&pheté 9 

t*ft 64. 4. es az Sfc PVI, 1. Co.r, %. &4 

bízooíttyak. Annak-ofesert tigyiíi • 4ZÖ#-
82 kí jweg-ís sdgys. ezt hizzanv.zk TM 
•15 fiámlattacot ínfok-ís. IfitcitfíTfiöls I* 
ztn imitt; . Hogy ezt üe, aas ni*. crde4 
ru.6okb6l? fe -az Angyaloknak avag-y az 
megh holt Szemeknek, ercttoofe; felío e.. 
fede.zefekbol *oe ¥§rjtik, haócöl affuí e* 
gyedoj, az ki tói oekuofc í z t , világfi 
fundimeaíomaöak fel vetefenck előtte el 

kcéi-
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ke §í tette* X%fd mtg Matt* i$. $4* Vétkez-:' 
utk tehát aa Papíftak, a* kik az goromba 
koűegec ide f-iova ígazgattyak. Deerröt 
ide alab bővebben keII folanunk. 

<A 2 H Jt l^U JÍD I K KO l. 
Az őrök elet * csak az valazfottafcnafe 

adatik , az kik itt ez világon az lírenhez 
igazan raegh térnek. Bőnek valofaga coej* 
tetíík írnez következendő írafokbolUőtf». 
10, x8* azt mondgys Chriíhis Urunk: Eá 
í z e n juhaimnak £rók fittet adok. Asoa 

• Sz. JiBofftaL caf-é 17.9 símet azt mond* 
„gyaí Nem.ez világértkönyörgök, hioena 
szókért, az kiket énnekem attal. Ugysa 
©ttifmetígy iolí Azkiket énnekem attal, 
•zok.kőzzut csak egy* is. el nem Veiét. . 
Az ;5z. MathaenaUis cdp.t^. $4, azt niond-
gya í lertek el en Atyámnak áldottai, bir* 
játok az Orfágotyaz mely-meg keíittete^ 

. ti nektek viligh fuo<|aaieatominafofef ve^ 
tcfetSí fogván. ^ Az Sz, Pál-is erről M-
í̂»m. :§. %Q. mondván 1 Az kiket el vala8„ 

totvtzokii eS4s hítta, az kiket «t hit, az% 
kit meg.fs igazította, az ki&et meg igazi, 
tottíizok«meg-ísdjc56i£e££c. Ifmet 9ff, 

G 11. fi-

0' 
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ÍJ- 7- Az vaus róttak,. ugy mond, megh:;. 
tatalcak, az többi pedig ínegh keményet-
tépek. J . ;" / ;, . t 

Jegyezzük megh ionét.; Hogy t2 5rok 
eJetnek bp4p@Tag9.esak' az hívekre nezves.', 
ahoz femmikőzofcmtscseo * fesm az ftf«i 
pocritaknak 4 fem pedigh az hittől fákat 
embereknek. Idvozítook bízonitfya ezt 
Matt. 5.$i„ mondváni órullyetek es yí-
gndgyatok, mert nagy az ti jutalmatok- az 
Mennyekben* Az Sz« janoT-is azt mond* 
gya,yd/o<:.-%*,-i7,.Ne.mmegyeo abban az • 
Varosban be ferrimi, vatsroiimei* fertef tet-
ne•, vagy az ki valami ut»Iato(Tagot csele
it edik, ődc. Ugyan ezen dolog meg tetftk 
az elo hozót íraCokbo! is.Vigtitallyak 1* * 
xertaz Hívek ezzel Tt»»gofeat; Nincse re
lék ez világi bodogfaghaoC övek azorpkí 
ejtetnek bodogfaga, az mely fok ezer gra» 
duflálfetól halad minden világi gazdagfa* 
gokaí. Eagedgye az mi Sz, Iftenóok^ 
liogy ezzel minden űdóbeo magunkat fe» 
jenként vigaztalhaíTuk. 

IV* 

mailto:bp4p@Tag9.esak'
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1V. P R & D I K A T i O. 
TJ Nnefc előtte való tanítafomban kez* 
^dem'magyarázni az. Apoílolí Crcdo-
ctk ucolfo'ágác, hoíotc vallaft telünk az 
j pvendő órok etetnek bodogfaga felől. 
Mindeneknek előtte pediglen azt htok 
meg; Micsoda az őrók elet r Mafodior, 
kitol adatta (Tek t Harmadkor, kiknek a-
cUttaflék. Moftao immár Iílenfegítfege* 
boí, laííuk sz tób do!gokat>ís. 

*AZ K E GYE D l KI^'é L. 
Az.roí az negyedik fcerdcft illeti, arr* 

fcuíóttiben felelnek sz Papííbfc, hogy nem 
mint mt Keref tyeoek. Mert ók azt mond* 
gyak 5 Hogy az prok Jetnek bpdogfaga. 
12 mi jocselekcdecőnkartadaruitik: Mi 
pedig azt tagadgyuk. La ílök mindenik er-
te.lmet-csak igen rövideden. 
• • Az .Papíftak, J Z mint mondana t azí 
moödgyak % Hogy az őtók életnek bodog
faga, az mi je cseíekedetookból áü í Mely 
értelmet, *z többi | o z t , imígyen bí-
zanyittyak. C z I. Be 
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I. Behozzak az Iftenoek otíonchfsr t 

meWyet az Ábrahám felöl mond Genef, 
>i. JÓ. Mivel hogy ezt az do!got eseíeke-
ded, ennen magamra esköiom, hogy meg 
áldván meg áldalak tégedet, ftnoak-okii 
ert innét azt hozzak ki, hogy az Abrahá 
az o jo cselekedetiből nyerte íz áldaft f 
melynek eggyík* eslegh főbbik reée az 
idvóffeghé 

De erre rövidedéi azt feleilyuk 5 Hogy 
aztftenezekeMzmegígazittarof, Ábra* 
hámnak mondgya es ígéri, nem az megh í* 
gazulandocak. Mett ugyan azon könyve* 
nek tizen-otödik refebeu ist olviííuk} 
Hogy az Ábrahám hit az Iftennek, es a? 6 
neki meg ígazulafara fordittatot f avagy í-
gdTagul tulaydonittatot. Aooak>okaeit 
az Papiftak innét nem állachattyak az a<* 
lékedéinek iga (tagat. ŐC& 

ÍL Azí mondgyak? Az Divíd agy 
mond, az Solíar kónnek tízen*6todsk ref e*. 
benazt mondgya $ Hogy az ki ártatlanul 
jár es ígaflagot cselekedik, az oítyan e*»* 
i>er lakozik az Iftenoek fátorabao , es az 6 
Sz. hegyen meg oy ug$ik • Annak-okaerfc 

innét 
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ínaet az következik. * hogy az idvő Heg jo 
cselekedetből áll, díc 

Erre rövideden azt felellyők; Hogy az 
Dávid nerp iol itt az ídvőfTegnek okiról; 
roert arról, ugy5 ezen Solcaroak barmintz-
keítődik reieben bőfegeíTeü tanít, eWzt 
helyhezteli az Iftenoek togyeovaío ke
gyelmében Hanem azt akarja jelenteni, 
fsineinöekoek kell azoknak fenni, az kik 
az .Iftetmek Sátorában, az az* 'Anyaienf-
Cgy-hwbiriiakoznak, es azokat, az elS 
§á«üft£atotjoí?agos cselekedeteknek kSve* 
tefe, es az vétkeknek el tavoztatafa alwi , 
meg valaifya az Hy pocritakoafc, esaz hit* 
tol lakat embereknek tarfafagatul, &c. 

I l i , Az Sz. Lukacs Evangeííftaoak 
elfő reSeboI > be hozzak az Zachariis" Papa. 
es ErXebec Atifony felől való niondafl:,ho* 
lőtt így ícá az Sz. Lukacs,.j Es miadkectea 
igazak valaoak Iften előtt, es az Iftennek 
minden parancsolatiban fegyhetetlenek. 
Inöet-is azért ugyan azon dolgot akarjak 
ki hozni, & o 

Erre csak ast moadgyuk; Hogy az í-
gaííagnak nevezeti, íte Rózónfegeííen ve-? 

C } tetik^ 
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teiík, és be foglaüya az Igaz hítet-is mely 
az közbenjáró Chrífluíl: az 6 erdemevei 
egyetemben meg fegja, 'és az iíleotiek ir
galma fTagabaó nyugíik megh. Tehát iga* 
zak es fegyhetedenek voíttoak az Zaeha* 
*ias es az Erfebet Ationy, nem az 6 csele
kedeteknek m^ltofagata, es az ITtennek 
kemény hitedre nézve C mert így fenki 
iiem lehetfegyhetetlen) hanem az Iftcn-
eek kegyeimere es a2:'Me(Thfoak erdeme-- ' 
Ire nézve, mellyet igaz hittel-magokhoz 
kapcsoltak., ő£c. 

I V . M^g.is azt mondgyak ; Ghríftus 
Urunk, az Sz. Marhatnak- őtodik relében 
azt mondgya í Hogy bödogok az lelki.§e> 
geoyek, mert azoké a Mennyeknek Qr§|« 
,ga„ Az honnét azt hozzak ki-; Hogy az 6-
lók .elet jo cselekedetből íll. De kónyö ér
te az felelet; Mert Chriiltil Urunk itt e-
gybenveti ez világnak fiainak,, az hívek
nek ez világi áüipattyok felöl való illet. 
|teö^liilg-íékét'xfz;í|lenöekj^|fitijietí^^ 
csatra tanít bennunketj Hogy igen tayoly 
•Jár azlftenneMtiletiaz embereknek itíle-
tektiU Mert az embefek azt ítélik az bi r 

vek fe-
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!yek ffcíől•-, feogy feíette bodogtaláo áítapac 
''työfc vájgy'öivátt ez víligoö. Ellenbe pedig 
*2 ífleo »as o fialt es leieyítbodögökotk 

<• ti-rtya""wcg akkor-is, ;i»tfcor ez" Vííagoa 
'nybesóíufagot #eri vednek; Végézcre, 
'iBörtdgfak'í AzChr i f h j s , Matt. 19. 17. 
"ízt inondgy'*; 'Ha"az:£tccre be .ák'rfffineft-

:r»» 82 ptrstíCsolic©k^tmc'gh/í;arc2síci. A z 
-pariocscrfitütóati, pedtg 'raegfrrartafi, ál! 
az jb cselekedeteknek követedben-, esaz 
'V'éf&fkofk dtavö%taiáf*baö rMjtsáfc-öka-
• «ff ista? t-isíb.% állsttyak , hogy í z őrok'^ 
leí|öcseííkeí!fie'feb6ráíl. ' ; ; / ' :* ' ' ' ' : ' 

• Eftt""fQvidtdeö~azríléíéííyíilc;"' Hogy 
"•Idvozitöök-íct nemazt jelenti, rblt csele-
4edhetüek az emberek, hanem fót ínksb 
•mtí'i mít-kelíece cseíekedniek.; Az fefcJe* 
, :T€tteb«íiz kerteshez iab^aöVcsakázt K 
:%rjlroondáüií- H r j o cselekedetedből u 
• Miíiévbziüai, njnc«en azjo cselekede
teknek job regulája, miotaz iítennekTőr-
venye.feWocsbeizetTabba, ésonnst, 

'aniat egy'-világos tűkorfeoS ebédben; vehe
ted , micsoda legyen az íftenoekkevanf*. 

- ga« •• Viooak cőb er6íFeg€fs4s,. ugyan fele-
feo, de 

fí k 
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feo,de róvídfegnefc okaerfazokat elé nei» 
fárnlalom; Hanem az kiitzok.ro! bőveb
ben akar értekezni, láfl* naegh tz bodogh 
e ml ekézel o Sobnrus.György fiuHor trifw, 
i« trticulode luJtificatHne^fil.mét 835 0*e. 

Elteebe pedigh, az Kerfütyenekncke-
gyugyő etfelmek cflFclol csak ez ; Hogy 
az idv&flégátl, az Iftennekjngyen való 
kegyelméből, es az Ur Jefiis Chríftus er* 
demebof. 

Est íz mi igaz erce lmunkét, mindenek, 
acketötteaz Sz« iratnak nyilván való bu 
zonfagíval álltttyuk. Az többi kozr pe-
éig , az Sz. Pál, $tym, 6. z|*aztmondgya t 
Iften ajándéka az őról qlet, Ifmeí, Ephep 
&• 9> kegyelemből tartat:altok meg hit al* 
tal, cs az nem ti tőijetek vagyon, hanem 
íftennek a/andéka, Chrtírus Urunk is azt 
Hiondgya»la*n. j . 16. Ugyierere Iften ez 
világot, hogy az ő egy fulot fiat adna eret. 
t e , hogy minden az ki hífen ó benne, el 
se veSfee, hanem őrök^íeteiegyen. 

Mifodfof> Mert az őrökéitt f vagy |o 
cselekedeíekbőí áll, avagy ingyen adatik 
Sftentol. öe az-jo cselcktdctckbfi] sem $K. 

• •, ima 
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raeit azok'ftt ez viligoo, i»cg az vifaf töi; 

hivekben-ís nem tókcíleseíek v az.wipt aa 
lobbi kózt meg teifíl {/#. <%.6.. Annak-
ckam az kivetkezik hogy ingyen adif. 
{tk Ift éntől. 

Végezetre, fok illetlen dolgok kővee-
hezocnék innét, hogy hl az ídvőíTcgh.%% 
nai crlewönkboi állana. 

I. Mert így az Chnftus heyjibin holt 
volna meg, Gal, i , « . 

I I . Az mi dicsekedefook oem rckez* 
tétnek ki, Ephefz.p, 

I I I . Azlfteonek igíretihafoetalaooli 
volnának *%cm. 4. i«í» 

I V. AzChriftus enjgedelfloefTege nem 
volna tókeíletes. 

V. Az tní felkóok ífinereti fohi nem 
volna csendéi, hínernnriodtnker keieí-
kedneek ídvóflTüPonk fdol, 

• V I . . Végezetre neiu volna f öfcíegSök 
izbuonek nicghbocsatafirv Mei't az ki 
megfizethet, nem kell annak -az cogcdclé* 

TaouHyuk megh ínnet j Hogy az 6rok 
§letaek bodogíaga, ütm srdefaöekbőWh *• 



•-4% • - Nárgyédík7" 
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ysem 12 Ifteonrk ingyen- való kegyelnie-
bb\, es.az Ur jefws.Ctiriíluserdlí-tnefcőía-

. datik »tp.ekuok, '.Ennek igaz voka- töegfi 
tetlík.az elő HmMmwtdolgokból.' Véu 
kéznek "telist az Papsftak , az kik ennek%% 
igaz tudomtóDak ellcoe'iiipndaoak. ' 

Jí Z e 1 • « Z> / K \ S Z. 

Az hívekben itt ez világon rendieríöt, 
adótok elet,, hit által Stezderik el, netíycc 
az Sz. Lelek 6 beooek az lítóoek igéje* 

. iickviirila.felg'eriezt, inegVflagpfícvaá az 
6 elmejeket az lírenncfc íga'z ifmeretiV'ei, 
:cs.fiieg-iíyj(irvanaz 6 rrteg rtíwíoc teroieie-
tefeet, es íodervan okét azffteni^ejéhes 
való t&fceiletes engedelme fiTegre. Ide valók 
ítpez következendő ixi{ok'i'-lóan.;6. 6$. 
..Az őrök cletoek befede vagyon' ce naUad. 
,.'6Cc,' i. Cur. 4»; *$» ' Az Evangélium aítsl en, 
-fűztelek titeket.í(o;w. i, lói&zEvdkgtlLím 
•ilftennek hatatnpa, minden hívőnek sdvóf-
Tegere. -${pm.-\o* 17: Az bír, hallásból vt-
4gy©» 3 m httlm p'cdígh'iz íííennek igejé-
bvh őic. Az ap-rörnagzatocskakoak, es a-

..-»»••*. :C^ydalacos*keppeo megh (erteknek C 
az uumtpii vala az kcrcfrc.fan fíggótol-



Fráedicatíó. 4% 
viy ) más állapattyok vagyon. De 'itt, csak 

:%p Soköt rendről fojunk, ,1,2 mellyel az 
S2. IQ-ca fokot cici 12 órcgh emBfereknck 
megh teritefekben. 

TU HU S'JÍ G. 
V'tgyhkeUmkhtnirimt^ Hogy azo-

rók elet az hívekben rend lerína azígtz 
hit aícii kezdetik, mely az IftccnckSz. í-
gejebo!"vétetik»í(om. 10.17, Megh fetfifc 
finnek Igaz volta az elo Üámlaltarot irafok« 
feól. Iotettefrónk azért íonet; Hogy az I-
ftennek Sz» igejet íeretciccl halgaíTuk. Es$ 
mellet igen kérjük az ipi Szent lílenún-
ket, hogy az o Sz. Lelkével munkalkod-
gyek az mi iiVuokberies lelkünkben , es 
így kezgye elrai\bennúnk-i$ az 6rok £Íé-
.tec, fpt vigye vegbc.is 6 folfege. 

Az orok elemek bqdogfaga , tn^g itt 
•ez világon el kezdetik- az. Hívekben; Mert 
ebben ez jelen vato fletbeo keli lenni %% 
meg tereinek. Ide viíö, az neit as Sas. Pál, 
2. Cor. 5. 2. mond i Fel okoztetfmk , de 
mind azon-9lul ugy, hogy ha mezitt kn 

nesa 
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Bem találtatunk." Ásnak pcdigh derekas 
végben vitele, az jóvendó e>cben le&en 
azokba^ a* kik itr annak elfó fsngejee 
gnegkoítpítik Ertól ío! Chriftus Uruí k, 
huc. ijá'< *&, mondván: Az kinek vagyon* 
annak adatik, az kinek pedig níöcsea, meg 
az mi volna-is, el veretik 6 tölle. Az Sz. 
Jmof-ís y i lo4n. j;-a, Moftto, ugy^mond« 
í fennek fiai vigyünk, de mej? ki nem nyi-
lackozratoí, micsodik lelünk. Tudgyuk 
pediglen azt, hogy minek-utanna 6 megh 
jelenik, hsfonlok le^ok 6 hozzája. To
vábbá, az órok életnek be fummalafa kct-. 
tőben áU Eggy ik az, mikor az tefti halai 
llcal megb menekedünk minden fogyatko« 
zafoktuj. Az mafodik pedig fellyeb való % 
fudoi'ilíik, mikor az bocjogh feltámadás 
inin, egeSlen megh dicsőítetünk, es az-L 
íteot meg lartyuk, az mint vagyon* Errót 
föl, az Sz. Pál, i. Ccr. i|, n . mondván t 
Moíhn latunk tíikör -altat, deákkor iemtol 
fémbe. Moíí re§ krint vagyon bennem az 
ifmeret, akkor pedig ugy Ie§ei3, az minc 
faníttatom. 

t\d K U S\Á G. 
Jegyez-



Pnedscario, 4^ 
Jegyezzük megh iotiti; Hogy az órófc 

?Iet> m^g itt ez vilagoo el kezdetik az hí* 
Vekben, es jövendőben, az bodtígh felca-
madas után vitetik detekafpn végben* 

Ennek igaz volta itiegh cetftft * azeío 
fárolaltatot iriíbkbol, Intetteflunk azeit 
ínnet; Hogy igen kerjök az mi Sz» Iften-
ónket, hogy az jort, mellyet el kezdet mi 
bennünk, vigye derekadon végbe, az£ 
nagy nevének dicsó [regeiért. 

\A Z HE TE D I K US Lt 
Kz mi az utolfo kerdeft illeti, affeíSt 1 

minekünk ázPapifhkkal nagy ellenkezc* 
fűnk vagyon* mert hk azt mondgyak > 
hogy miképpen az boti bocsánat felöl, 
$ inten ugy az őrök ̂ létnek jövendő megh 
adifa fei&S-ás * ferjkí ebben az Jetben bí« 
zonyos nem lehet, hanem kinek kinek ké
telkedni kell affelől. Mi pedig az ellenke* 
ző értelmet áifattyuk. Az mi az Papífhfí 
értelmet ilíete, mivelhogy arról raafott 
(azCrcdonak harmadik relének negye* 
dik ágának magyarazattyibaö ) bőfegef* 
fen SoHottam^moílan annak beket hagyok* 
hanem csak az mi ensU&uaks6í íolbk* 

Annik-
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Annak-okaert mi 'az őrok^íetíelol il-

lyen értelemben vagyunk; Hogy annafe. 
jövendő meg adafa fefol csak *-€g:.y fCeref-
tyeo^robf rock íem kell kételkedői, haneni,. 
abban bízonyoíoak ketiJeonú Ezt pedig 
az igaz erceimet, imiz következendő e-
rofiegekkelálhrtyuk. '• - . 

I. Az Sz. írásból; Az tobbí fcozt pír 
áiglgan. 10. z&Chtiüus Utunk azt mond» 
gy í : Enaz en juhaimnak őrók cjetet adok. 
Az Sz Pá!-|s, 'ijjáin. $• i. azt mopdgya: 
Meg ígazieatvan fiit altat, kekefegüok va- , 
gyom azlítCDíjel. Ifmet CM^ n. i$. Az I-
iTheoneMjaodeJki* es az 6 hí vátaHya,bana$-
nelköl vannak. Plji/ip.j. 6. Ifmet azt mond-
gya; Az.kt el kezdetre bennetek az jo dol
got , vegbe-ís vifí. ifmet 2. Tims 1. n . Tu-
do«a kinek hittem, es en abban bizonyos 
Viiy0^» hogy az h oalla le tö'tt kénesemet* 

. rrjegh tarthattya amaz. napra.őCc. 
II . Mert az í ííen, az kí az örökítetnek 

irieg adója, igaz es megh vaítozbataílaö %. 
írfc.i. 17, Matach* $•<$• 

' I I I . Mert az vaJaStafis őrokke való es 
Változhatatlan, i.Tirn. z •19. 

IV. 
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IV . Mert azGhnftus kón/ör^cs z hí-

vefcerc, es az ő Mennyei .Sz.Áctyatul.meg -.-
halgattatot. ÍÖ«*#. 17.14. 

V . Mert az Sz. Lelek taoubízonftgoe 
tefenaz mHivunkhen, hogy mi lílen fiai 
vagyunk»az ó.fiaitp-sdig az itten az orok 
^lettel meg Coronazza. ^/w, 8. i<í. ESz'dM 
bólkálón kúlőtr,egy-egy argumentum ju 
ki, de róvidfegnek okaert en elhagyom* 

T ^í N US J. Gs 
•--- TtDtltlyük meglvíDnef; Hogy az jo-

• vendó őrók Jetnek bodogfaganak meg a-
dafa fclpl., mm kell az híveknek ketelkcdv, 
piek, hinem bizonyoíTan el kell bipatek^j 
hőgy az mely jött az Iflen itt ez világon el 
kezdet, jó-v énéében derekaiba Vegbéó ví» 
l i ó beonek. 

.JSooek^gáz voltauiegh,tetSík a?-t1& ' 
flöolaííáfoí írafokbof eseró-iTegekbőlVet-: 
kéznek tehát az Papiftak, az kik ennek %%*' 
igaz tüd-ó.mannak eHene.rtiondanak s es aa 
mí teltyes bizodatamnkerr, -minket- iídal-
roazúák* gyalsznak,íot tűzzel es fegyver* 
rel .háborgatnak. De óróSlyfink. es vigad* •'• 
gyünk, mert nagy as mi juíahirunk az El 

gcköfio 
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gekben* Métt. 511, No azért az Sz. PátUl 
eggyűt mondgyuk: Amaz Nemes hírt* 
20t en ortegh hirtzolum, futafornat el ve* 
géziem, tz hítec raegh tartosta«n. Vege* 
serre el ceretet eooekeffi az fgaffageak co« 
ronaft, foellyec inegh ád -ea&ekeai'•%% Uf 
*»azeapcm , amaz,igaz Sífo; Nemcsak 
cö-oekem pedig vh»aem míodeackfick'%%. 
-kik va'raogyak, %m%% 6 diCsoíTeges el jó-
yefefít. z. T/m. 47. Éngedgye az mi Sz* !• 
fleofiok, hogy mi fejcokenc íliyeo jo re-
roeoíegbto ieheiTúok. Ámen. 

V, P R / E D I K A T I O . 
Genef,z$, verfy.&c. 

jái JUiJietvzftrou ejltendok. &c. 

Em ók tselkííf rrmödgya az etamin-
deehíío Ifteü» £#»</. 41. TtzteHyed 

Atyadac Í-S Anyádat, hogy hoffu elet& 
Jegy %% folApai <Kc. Mert íbkafa ő Sz~ feU 
fegeaek, hogyfizkik tz 6 §ulej eket,ülen

dő bo-

N 
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db bocsííjlettel illetik azokat*-az íob á-dafl 
közt, ítt ez világon-*,hoiiu eleírel-is meg 
aj.aodehozsi,vErre .nevezetes peMikit rá
kiunk az regi Ss. «jmberekbtn,az'ktket-ak 
Iften az 6 Iftcnés eletekéire, es Attyokhoz 
Annypkhoz való bőesüktert, ez:-vi!a.g í*e« 
renr-is hofin §ietfeltecojgatoí. Devnesij 
fukfegfraz .nyilván-vslo dologban f»ufaí, 
nunk; Mert-igaz eíeg €rr.e az Ábrahám* 
fiak példája > az/kit, .az-mítst hallod az Sz„ 
líteo §»z hetven ptceitendókkelajandie--
kozotmegh. 

;Sufnmaja. azért ez megh hallót igikeek 
csak. ez i Meg írja itt az helyen az Moyfes 
Prophe.it,., amaz nagy hic6 Abrahaiwn.k, 
íz kic az Sz. Pál hívőknek Attytnak neí 
vezt1{om.4- iT,. mind az o eletének fqiy'i-

;. fat, -««jnd.h'alaíat, f-mínd,.-pediglen-az a 
tizteíTeges temetfeget, minden korny ül ál-
JodolgaiV2Í egyeceraben , eíc. -

/•:•-.'•'/(_'£, s z E L 

Tanufagmk okaetí, lmom ktva'tkepi 
peo való reéekie oithattyuk ezeket as rö
vid igiket. Mert az e.IÍQíreieb.eo'CnaIefe 

http://Prophe.it
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"^^ ' ' " " ' ' ' i ' i mi í m m i i t e 

Ssífc az Prophtca %z Ábrahámnak eletének 
az 6 napjaira!, moúdvm ; Es .lőrjck az. A-
brahamnak ^íeceaek napjai fez-hetven őre 
péfendók. Ás. mafodikbah mt.% írja az 6 
hablat, mikor így ioí i Es el fogyatkoz
ván , meg hsla, joveofegeve! «jeg:$leged-

^ ven.y.esazőtjfpeheztaksrsííateií;. Az har. 
madik ieSeben oirao.., §c! az o ceoiecfege? 
rőt aiondvio;€*.j& temetek Ikec az ó fiai, 
tudaMHik az (JM úljmdeliaz kettősbar
langban, őCc . 

Es' mi ad Summája, f.mtnd rendi 135,-í̂ -
gikaefc» La fiuk imsuárIften fegitfegeboí 
az igikec rendel, es azokból az tanufigo-
kat egy egy beieádel, 6Cc» 

Műodaz Pi*űpheca;.fís ló.oekaz Ábra
hámnak ^leícoek napjai f az hetven ótt ef* 
lendók, &c. 

Ez igikben'foglaltatik be. tabufagüok* 
Etk elfó relé»melyben az.Abrahaftioak,©™ 
létének napjairól emlékezik az Moyfes; 
Hploit minekünk ket dolgokat keUmégh 
latnunk. ?,.. 

I. Kicsoda voí£ az Abrah*ai, az kírSl'• 
ÍU étnlekezsf vagyon. 

II. Misre 
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- II. Miért hogy az líl.eo az •..•légi Sz*< 
(Embereknek eletekéi fokká! kiHyeb serjez* 
tette, hogy nem mint ez mattan i időbeni 

J4 Z E l S »; ^ ö L. 

r Rá Abnlnmmk nevezeti-vanoyitte» 
fen az mi nyelvűnkóny rotöt fokafagnak 
Attya*Ezt pedígíea az nevezetet vevf 
azSz. íftentol, mert az elet Ábrahám va* 
la az o oeve, mely annyit teleti, mint fel* 
feges Atya. Eitpl nyílvan való írafunk 
vagyon, Genef. 17,5, holott azt otvaQuk % 
Hogy rninek-utanna fríget avagy fővetfé-
gér teien Itten az Abrahamroaj, végre azt 
ixjonágya: Ebóek-utanna nem hivattatik 
az te c^ved Ábrámnak, Hanem nevezte-
tel Ábrahámnak; 'Mert fok népeinek, a-
yagy nemzet-Cégeknek Actyava "tettelek 
tégedet,őíc. ÁnoaJupkaertaz Ábrahám 
vataaz Tharccak fta,az ki , minek* utanna 
ket §az es ott efeetídöket ele volna megh 
hala amaz Hat aa pevó Varosban , Genef, 
11. 51. ^Sinek-manna azért megh hala az 
Thare, meg iolírtya Itten »z Ábrahámot. 
mondván; Meny ki az te fóSdedb5l Sz.té. 
lökoníagod kézzül, az te Atyádnak h% 

" D 2 aabor 
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•»ai;b"óí","ai-ri azioSdre az mellyéf'mutaca.hr -̂  
dók cen.ek'ed * €S mgy.nemzeifégnék Aí-' 
r'y.sya tellek tegederesmegh/áldlak lege- '• 
•det, es fel magafitalom a£'te nevedet, es'lé-
• ie§ álctot. Meg áldom azokar, az kik tége
det áldanak, az kik pedig megarkoznak 
tégedet, co- is meg átkozom 'azokat. Ez . 
földnek minden nemze'cCegimeg áldatnak 
te bennédf Őíc. Lafd meg Gehefyi. verf. 
n . Ugyan szoö Moyfes eífó. könyvének 
tizenhetedik rétében aztolvaíTuk ; Hogy 
tűikor *t Abriham kileofzven -kijehtss ei» 
teodos volna, meg jelenék neki az llr., es 
•pjönda: En vagyok az erós mindenhatók 
0 e n ; Járy en el&tfero lunfeíén, eslegyal-
•hatatos ,es az: en fóvetfegemét helyhezte. • 
temen köztem es iekpzted, es-tegedet fe* 
•letteigen meg faporitsSsk, Ő£c. ftnnak-ii-: 
tanná ierze Iften ízkornyúlreetelkedeft-, . 
hogy az Ábrahámmal vtio iovetfegoek' 
feiilí;o'jegyekonevm,ondvsO'í Ezpedígh 
az en ioveifegém eo'kczortemTS ti ke>»; 

ssőttctek; es az trmannid való maged ké» 
2o t , meüyet meg kell 'ta'rttn'Qtofé; Hogy > 
ti köztetek mindén firfiu kornyulmettef* 

fefc&e. 
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fek, 6íc. VTegszesre azonrkőnynek haioa 
k€£Codík,,feSebea:a!Sí,olv'aííuk.: Es lőne*., 
zeknek utanna, az Iftc'n foeg |e:fetce;:Abra-
hámot, es'ctsoach nekiei: 'Ábrahám," Es 
monda, neki Abrahim-::' í ni hol vagyok ti* 
ram. .Es'monda azlften í vegyed náoílafi' 
az ce fiadat * amaz £e eggyeileo ffggye'ás?^ 
azkíí icfeí'zvcu.dóí-íUík'gz ífacot.éi nieoy 
c! as/Morlantk földe re;, <?s áldozd mig-
ott őtctego áídoZamí az eggyik begyed „ 
az mellyet •mondandók'.. Fel keieazer.ÉSZ;. 
Ábrahám-jó reggel, es megnyergeli %% 6 
Szamarat, es yevemeHeje keciolgajatjaiff. 
Ifacof-ís az ő;flát>' Es mikor" a.z.egö.áldo
zathoz fatjhafogatoc yolna, Fel kefe'elet 
iodula az helyre, .raeíiyes neki mondót Va*"' 
la az íílen. Harmad napon fd/emek azA-'. 
braham az. G § eme ír, es latatavoly-azhe-, 
lyet» Es monda az A.braham az o §o!gal4 
nak-.: Maradgyaíók irt az §amarral, cn pe--
drg_.es az gyermek el megyünk amoda*, es 
mmck'UUnm im%tkozimk ,'ró'egh terünk: 
'hozzatok,' ÖCc, Ocrazerraz Ab^ahamket 
kezével meg akarja áldozni az ö eggyec* 
leoegy tiatazíiaeot asiftea panncfoSatv 
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, t'y* iieriftf; De az -Urnák Angyali nem en-
g tde , hsoeai -más" áldozatra vaío állatot 
'isiufc'aí* neki, <§(.€,•'Latvan-'a'zert azlffcen ihs" 
Ábrahámnak íOyén nagy enged el melléi 

,g€Cs monda; En-magam iá eskefern,'rriivei 
hogy ezdo'gor cselekeded Jet nem kedve. 
St^Fia ce^adnak^hogy gazd.sgon rorgH ' 
áldlak tégedet, es fófegeiTeo, még.ínkáfi* 
íom azte'magodat, '•tsini az €%m:k csiHi-

• git e5 %z't.enge.rgékíov'eoyír, es, sz te* ma
god őrókfegkeppen bírja az'- 6 elleníege* 
nek kap.rilc.-'Es-meg-áldamak'a-s,-te magod* 
bah az földnek niíhdeo nemzetfegí t ŐÉCÍ* 

• Ez szert az Ábrahám, sz IdróS itt emieke* 
éák az iVbyíes. • 

... Tanuííyuk megn wúet+mely igenígsfu 
az mitaz;Sz..Da.víd ,P/á/. iu . 6. mond f;b* 
fok emlékezetben leien azigiz. Megtet-
fik ez, az ' Ábrahámnak Je!en/.v*lo4UapÍí-' 
tyabol, az ki noha Cöriek»*tdttff, nagy Tok-
iaz eiteftdG.kkf!.ez árnyék víligbol kiköt-
főzót: Mind-azdn-atral az obodogemfe-
fceietí miod ez .ídeíglen fen ál löt., és^mtbd 
világ vegísedgkö megmarid. íátetteC*-



PrarcTícatio. W •') 

fuok annak*oíttert innét; Hogy ig**n jám- • 
- borok'esíffces feSók legyünk V hogy az inai' ; 

. jo 'hirü*k nevímk-is holtunk irtán %% jam-
. boroknál .̂gyeiJ JQ emiekezeíbeo;" Mert 

az 'mint ag "Deákok ariondgyak: F« #er/> «-
Hwhönoi?', nomenhahtre bonum* azaz.: Az 
raegh holt '"tefthek egy 'dlcsítcti íz jo hír 

' nev, 'De ez eHeajki-foka'íj' vétkesnek i»o-
"íl'iO'-,:fiappn"kent'y.aIo példáink 'bizonyig 
tytk Mert nagy.fokaö az-ft-nftachetibbet'" 
eggyuf, csak bíizt ha'doak utandajk. Laíd 
me^'ló&Iz, 20. :£3e mi aífc -ftibrahamotkö
ve ftalc , hogy az maradék nep, tnondgyoa '_ 
j6t üianriuok. 

J£ Z M Jí S 0 D I K I{ 0 L. 

\ftzmi az iftifodífc kerdeft; ilieri; A?. 
íegl Sz.|ímborokn3khpliueleteknek, i» . 
mz% következendő okait talillyuk. 

I. A s embert- riernsetfeá&trk fbporo-
. dala* ' 'Mert ázj íílen/fz o ígi.reti irrint,'-
mentől hamsrtb, be' akire* az fgíá'a^étií^. 
berekkel tölteni, mdlyer. végben oem''vív. ", 
hecét volna 0 Szf:ffIfege;, hogy hí csak iU s 
iyen keveíTet'eltének v ól oa\ az'emberek, 
minímoíliü. Az A;'dimÍelül'i2i©lvafTul« 

'' Genefc 
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' f^ . écádik -7 
Genef. ^vtvfi ^ hogy kíítntz itt ;es; htfc 
mimztimúdokttqli,' 'erez ielo áfa* fiikas. 

; esíeaayofíit némztí/Piz Sech p̂ :éí;g'-kiK; 

léotz iz'Z es tizei) fót 'éi.t'end&k »; étc, Az 
^ Enos.i kíkoES'itz es ott e^ebdók?^* Aar 
...Ciínao, kíienrs'iáz'es riz eícendökétv Az 

iMaliliei,oyolcz'iaz.csliiíeotsve,^ ottt^-
tendeígleo, i\z Jiícd>' kiíeht-z-f azes hat-
van ke* e$cendetg.. Vegte* éré az íMtathü- , 
fael kümiz ia'z €5'hitvaofe*kötz-elteodé*: 

iglen, Stc. Es ez • hol itt id6k áíii ezek,a$ 
Sz. Atyák * nagy fok-fiákat es letoyöktf 
ÁemzeKék*.. . ^ • 

I í . AzMennyeiSz. tüdömannik." tefc' 
Jeztefeí es annak -iz1: liien&ek AnyaienÉ*-
egyhazában levó tíztáfiga es megmari-
ciaíW. Mertaz -Sz^líten azraktfia , högy 
az Mennyei igizití'Aommt íz regi Sz, A* 
tyak',. uííy*íijjOí: kezrü.t kézre -adgyak » es 
egy •Behaöy ízig- az 6.:tbára'dekjokat. arrai 
tanicsake*.oktatlak,,- riiínekieiotte az íras, 
tiem volna. jVIeíy; dolog nagy §epen meg 
lehetet-Í holor Hlyen fokáig eltének. •. -. 
.;..! II . Ezzel az S,",.».íílen.:a2rregi Sz;. 

' j.amborokaik.:-iftcöc-s ^kteket-ís'-akarti 



Prs&dicatío* f7 
'toégCotoft'lzoi. Mert, az mint az Sz. Pál 
k. fm. 4. ...8.' naohdgya: ,. Az kegyes £{et 
teiodenekre ha§nos4 sz ..nocly fel61. ígijrec 
vagyon mind ez jelen VaíocíetbeOj! mind 
12 -jövendőben; ide vaio az Ifténnek i'eíre*.-

- t i ; .• T íztellyed •Atyadac Anyádat Jiogy: 
hoffti étefúIegyiSE földobj Éxad íö. 42,. • 

\1 VV Végezetre i "ezekhez, §amUlhat> 
cyuk az terroeietnek erejet-is, az njely 
fokkal vaftágab voír regenceo , hogy, nem. 

'.' riiíní tijöíran i mind az emberekben , £ 
-mind, pediglen egyéb fele állatokban, 
! Merc. az termeiét» virágaiban fokká! eróft. 
feb es vaftagab voltj hogy nem mint vett* 
fejgebe tu 

f JL H Ü S -J G. 
Vegyökeiunkben Ionét; Hög.^iS hol*. 

' |a etet* az I(rétinek kivaiíNppeB való *-
jaodeka. Ennek-váfpfigá ínég" teilík.azelo. 
í áiritaitatóc dolgokból-.' íncetiefllittk fehit 
íbóet•, hogy az kiket ifteh kozzúlunk ez* 
•zeVriieg ajándékoz * veffyök hillsidafíaí & 
S2. felfe^etöl,^ eílyönkaz/o..ft̂  vének pa* 
.giiialafara éi KereJtyen Eeíebarstiükaai 
elé menetelekre. 0»e bodog lüiúi fci'.fóiln 

' = > • ' , • ' ; - - , ; , • • .' • V 3 D ' 
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vanoakmóff *b az'fe'ilk er'rul m£g csak jözV' 
noo fe'ra tá-dnak goOdoikodmY.NéesudalU 
lyiiktehit, hogy hVté Ifíenez moítiní 
embcrtkerhoSéu élettel nem tttógattyé; 
Men azgoaoílagh' tellyeflegget el áradot 
ez fóldon, ugy aanyíra hogy az Dáviddal 
eggyötmeltanmoadbattyúlu Mmnyajan 
elhtiysílöciaoik e^haiootiláísoklía íőítc-

-?iwk; nincsen »z ki 'jót csekkedgyek, csak 
egy.is. ' ; " 

Mond íwmar az Propheta % Es el fV 
gyatkozvan meg hitt jo venfeggel caeg e-. 
leged ven yésaz &i£epéhéz takaríttatek. 
* Ez igikhea foglaltatik be tanufagunk-

jBtk maíbdík relé, holott az Abrabarr.oafc\ 
'halalat írja rnegh azIVIoyfes, minden kor-
öyöl -áüd" do'igaíya! egyetemben. Miode-
Beknek előtte pedig'azt raöndgya, hogy' 

' clfogyatkozvao holt meg. Holott hafon. 
íatofTag alfaí iöi'az.Proptieta, mélyet v§| 
len'az•-gyertyáiul avagy 66'veínekrfiL 

. Márt miképpen az'gyerf y» addig (..gh,míg 
az fadgyabao tart, es ha az el Fogy, e! slu-
Sík azonképpen a'z ember iddígcí>m?ga2 • 
terme kenek Sírjában tart, tt.el.yet az cer- . 

• - ; ..."tócleíf . 
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Prardicado. $$> 
meSctrol ÍTO Doctorök, humiaum radicale-\ 
•neveznek; Es ha az cl fogy (Pbyfice h~ 
quendo') meghat,&c„ Mafodlor. azt noond-•' 
gya j Hogy jo venfegenek ideien holc 
meg.'"Az honnét raegtetfifc-hogy nyers-
veft eoöberkonban holt meg az Ábrahám. 
Nem volt rehit fem.k&S vényes , fem co-
lyikás. 'Harmadkora'St raoftdgyji j Hogy 
teegfi ételedet sz 6 .^létének áipjaíváU 
Me;g*is éíegedheíe.t pedig, me?c áz, tolót 
m?g haltok , %i% huvm ~hit0Íep'$tigt£& 
<§'?•*, meiy tulok alkf > fok jói es gönr>ic ko-
'ftofhatqc. Vegezetre-ázt jelenti jHogy %% 
o népéhez takartítatöf. Holott az. Ábra
hámnak oepeo ercenöhk keli azokat az hí* 
vekéit-az kik o előtte-üveg holtának. E. 

• sslfcoík iárfafagokbaia vite?eí tehát az Av 
fírahasö-ís. Mert az ligazskaaK lelkek az í-
íteonek kezeben vSonak. Safien. y\..&c,~ 

. J egyezz uk'snegh ínoet; Mely igen iga?. 
Z3n,íi5'Oodg.ya'azSz' Dávid az hah'tt mini 
'den tértnek urának -, i - l ^ . 2. 2, .Mért ss 
Ádámtól íögvarrez onigían , ezen -az:u-í 
toQ kohózlck ki az. emberek ez árnyék ví* 
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lagboí. Laídraeg hogy .mond az 'ir-asaz re
gi Sz- jámborok felől Genef s^ Els iZ 
Ádam-kileöcz. laz.harnoTntz eitendoket,; 

;es m€g-hala* Az Seth ^le kilentz Jaz es jti« 
Leókét' eicéodakct, f meg hala.Az Ma-' 
thufseí ele kilentz §az hatvan JkUenéz cf-
feodóket., esraeg hala. Inae azAbrahaíxi 
, felöl is azt ár\i.az Mqyfes, hogy fásthit-' 
veooít.-tft.ca.dpkuíiohoítmeg. InmttC-

1 íííok xehitJoftet ; • Hogy fenkí ne bízzék, 
f«í» íftuCagi&ao, fem erejében, Fem.ez.vi-' 
Iagí cnelrofagos állapattyabao; M.eri i%( 
fiatal-mindenekkel kőz. .. 
.• ,Ide-való., *z'mit.:iz Horaríu* • Poéta 
mondí Palltdd mors, %qno pu/fatpedepanjie*: 
rum tabernxs, %egum<^ túrra*•'. az-'az : Az 

> Sargttö hali!•egyenlőképpen el járja az le
gény emberek fíiftos kaíiba|ic9. es az Kirá
lyok lep palotáját:, Sic. 

-.Mond raeg-ís az.Propheta t Gs étteme--' 
"*zk őtet-'az. 6. fiií*tudai-illik,az líác esíf-: 
miel, az kellős barlangban.- .'/--, :..,' 

• Ez igikbco •foglaltatik.-be harmad{k-te* 
$e, jelen ysfö; tanofagunkoak ; Hot.otc as' 
AbíihajMak.tesiistfege adank;élónkbeii 

unadeti 
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Frxdkmo* 4x 
r^índen kőrnywi átló dolgaival egyerem-
be.o. Mindeneknek előtte pedig azí/cleoti 
az Moyfes;'Hogy el remetteíet. Az hota--

\ retnoegteíSik hogy azIftenneknépefeőze i 
igeq regi íokas az. temetés, JVíiiodforyszr •• 
ír)2 mta kícsodakiul temettetet ú t Az* 
mGödgyaJhögy az Ifaccqf. es Imjatítöl. " 
Esek pedig kicsodák yolrtnak, mtg Cet- • 
fik Genef. 16. j . & fejűén. iCmetCap, íS. 8. 
Xafd meg.aztrafókat. Vegézétre-azote- • 
meíefenek helyet-is.arég jelenti 5 Es azt 
kettős barlangnak nevezi.. Erről nyilván 

- való irafiink vagyon, Gewf, i^ %&£u 
quentilus,Lafd ír«eg zzlocuíí. 

T a H U S *A G. 
Tanullyuk oieg ionét; Hogy az'milíi* 

lotcaiokát tif tefíegefeo, de baíjonsfag nél
kül kellel temetnünk. Erre példáink az A? 
hía hámnak kei fiai, az kik az 6 ven A rt y 0- ' 
kartif felleggel, de minden babona étikül 
temetik el. Vetkeztenektehát t% regi Po
gányok, az kik az 6 'halotty okkal bőcsteíe^ 
üB bántanak, esneroelíyekaz vizfesfi, ne-
naeilyek pedig az tözben vetettek. Ne* 
ixieílyekai ebekkel faggatíatta.k el, es ne-



6% ItHIfe 
-méltyek ( az -iiicjy • ballafra-is ifcnytr y 5 ^ 
magok meg eltek. Vetkeznek az Papi-. 
ftik is, az kik nagy fok babonái £Ínek tz > 
temetkezésben, Sic. 

De mi ebeket ne k6veíTuk,hijöcm az fc 
jbrahimíwvaíeggyut, azfel-tamadifoík / 
remenfege álaMzoknak hideg tetemeket, 
tegyük az földnek gyomribiii.tud^aa stj$. 
hogy főidből valók es F&íde kell lenni ek. 
Engedgye az mi Sz;. Ifteoúnk, hogy mi 
így vifdheííuk magunkat, Ámen* 

V I. P R & D I K A T i O. , : 
i/á.-aS« verf. 1. ipjequen. 

^A^okBén a^nafúkhan t h&hl.s. letét
jeiben efek d%^E,%ecbí<íi C?c. 

•p Életté igazan möndgya az Sámuel Pro-
.*• pheta fránya az JVana AÍSoby 1. $*mli* 
6. Hpgy $z Ur ől meg, es az Ur elevenít 
mégis. Mert oitod ehetőnk f.mind hait
in nk az Sz. IHeonek kezeben vagyon 
Mig iíleo akarja, addig dúnk, es mihelt 5 

' ' \ '* folfc* 



Prardícatio* é$ 
fölfejgé akarja, meg kell liilnunk, Ezért; 
mooágya az lob Pacrfarcha; Hogy az1? 
íforn meg határozta az embernek qjleiet, 
mellyen fenkí alt-sl nem mehet. - lob. 14, 5. 
Ugyao.azon Cdpudan i>erjií6. Ifmet azt 
rtiomigya; Hogy az Ifteo meg teprfec-is 
meg oívsfb ó neki, Ugyao ezepcMógh 
meg tetőik az Ezechías Kírsly .példájából 
iítaz helyen, ő(c. 

í U M M J . 
Summája tehac ez meg ha Hot ígiknek 

csak ez; Meg ir ja üt az helyen az Prophe-
ta, az Ezechías Kírsíyeak baJalo^betegfe-
get, oöiodeo kőmyulilio dolgaival egye
temben í Bolotregyierf mind cm|ekezik 
sz 6 Ifténhez való ajiiacos es buzgó irjntft* 
fagarol-is. 

V^E S Z E I, 
Tanufagnak okaert ket ki váltképpenvar-

ío regekre ofrh'a.ttyuk. ezeket az igiket. 
Mert az elfő reieben emlékezik az Pro* 
pheca az Ezechías Királynak halálos be* 
tegfegetoí, minden M>r»yuí álló dolgíí* 
vaj egyebemben. Az mafödílbiapedig 
az ő konyorgcferól iol» 



64 > Hatodik 
: Mond as Prophcía : .• Azokban .az'fe'i» •• 
pókban.yhalálosbetegfegben efek Ezec,hí(- •, 
as, kihez ífaias Ütnofnaik ••.fiithozzraien- ... 
ven j, monda neki; Ezt ronpdgyaaz Uri 
Agy parancsolatokat' hazad népének*.?nefl;,:: 
«íeg;nali.-t.e esoero-e'íft. •./ •.,;'. •';-' ..,;./. 
; ,/£z. tgikbeo.'-tbglaltaíik be' taWöíagonk» 
nakelfö re§e holott k'éí dolgokat íörgiiaz ., 
Propheta, I. Meg. írja tz.K.iralynak.ha,., 
laíos betegfeget ; I í. Az ífteppek izenéi. 
tíí az;f íöpheta által*. 

rKd Z E L S ö I{0 L. , 

• • Az mi az.elfó dolgoc-iUett, m?n&ehefc*;, 
nek.előtte idejét jelenti meg az Prophets*-. 
•*Z Ezechhs Király betegfegeoek, f-azt', 
,mpndgya,hogy aasokbatvaz. flapckb'án',ÍI%, 
• Ennek 'idejéjelől, az írás'magyarázó Do-• 
. <5torokn.emmind-egy erteleroben vannak. 
•Mei-t-a'ZcSido Doétorok, tigy mint az Sa-
,lomon, es .az Kí.róhi C az kiké* Tyranus. e§: 
•a.Z;"Qetolsnipios láttáinak kővecoí ) r$|W( 
gy arázzak, az-A fTyriai nagy hadnak es J e-
roíaiem ^aroíTsnak meg iaílafinak idejé
ről „ H)ioí4ia ugyap akkor találta volna íz 
..jjSzechiss Kirak cza i^y halálos betegfeg-

. ;<? ÍS-MH-



Prxdicatlo* éf 
' i í . fiz-MufcuP azt njíi\heg-.ez haJalosbe-
t fg feg , Jeriifalera Vaiofíaotk meg SalU« 
í i i j t k c% az kevély Scümchejrib vefedel-
menefc.jelótte közeiket eircndoveflotl.Oe 
i z ierariym.us DvSfor %.Aíí^ftmuf » Lutljefius 
cs.GalvíouS.asstmóndg^ak..Hogy Jerufa* 
lem, VaróíBnsk snegh iahadulafaaak es az 
kevély Sí?oa*cherjbo€k romltf iotk utio-
pá IOÍC Es ez ütplfoertelejnn helyeííebaa 
többinél meg .mutauyi-'.czt'aas. S-» Hífto* 
ríatiak rendí-ís. Mert,.míoe«k-iicsfln* .„meg; 
irja az Propheía'-jerufafern VaroíTinafe 
meg falíafat, es aoqifc csudálatos löcgMM* 
badulafat, f-az ksvdy Sennachenb h í d i . 
nakes aiigaoak veiedefaiet'; mJogyartíi* 
f apa* vett az Ezechias Királynak halálos 
betegfeget. Aooa&ucaaha imaíod§ors'az o 
betegCegenek íulyos voIta.ro! emlékezik * 
gsazt haiafofoak mondgya leoní. í g y J o l 
pediglen ~az, Propheta^'.az nyavalyának 
ntgy voltara nézve » az mely 6 mágabáú 
halálos vo l t j Es 'minden, ketfegnelkuí 

, meg kellet volna sorsak miatta .halni .*z K i - ' 
ralyoak, hogy ha as Ifteo'csyilifatoskep«. 
pco ótet az alól fel nem iábadjto'ua volna,' 

B as.iaalag 
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'<té Hatodik 
az mim meg tefcfik ídt alab az ütődik ver-

.'.fécske-bul. 
TJLH Ú S a G, i 

•- Vegyítfc'Cfífcftbea fótiét; Hogy az be-
•Stcgfegh, es sbböl isrmazót fomoru íiaíal 
k ózon íeges tn tód énekké?. ídt vatök t t ó a 
'fco26öfrgc»;niöö43iCblt • EHcommuae inéffi. 
;J»&KJ naíli pgrckhmorL az &%* K'ózorife'geí 
•az habi v t e ipely femrui nrt^ítofigasíí^erti 
Icectvez. límét;- Mors feeptr* Hiomhus <e* • 

•^u4t% aza-zr Ai halat az.Kírilyofcíi e-
'gyetrfóve tefriz. legényekkel* Ettettek 
<mt meg *z VQg%hyok*h iMtíti% Roöiat*, 
Jaít fetóli^toívaÓuki Hogy minden ifire* 
msköeftCapoInakat es OSíarokat csinálta* 

, eak-K otnabábyde az-litlalnak-Cazt kit 
íuféáisoösltaí Iften gyiaánttaríottaíjak) t . 
-mM volt Cem Capolnaj* fcm Oltat*? Mert 
föl tt&ttk hogy,igen batatfagtafao' , es íen-
tóek neth kedves*' Meg' téífik ez-, az E* 
^'echiis Ktrtloak felen vato'állapi ítyaboí, -
az kio-ohi*. o.igy Fejeclelew * cs az Iftcnnefc' 
kedves Volgája * mmátzoísilial 'ím^zfír** 
j f t-a P'ia'phefafei&lc,.hogy tiala!bs:beteg* • 
iegbetitfetvolt. Itf^ttíTúi&iehat'inner,. __ 



. -v. Tmdknm 6? 
hisgy ix^guofcnafcfeegefleget».fe-hoSlo .̂ ~. 

Jetet ae: igirjöök, mert tm-U emberek v*») 
gyuok, es as mi máfon meg eshetet* ml 
Ff yíupjc. is meg csherik. Hodie rmbi%crd$ tu 
li, %%>i%.i Mi énnekem, f-holdip teneked. 
; v \4, z-rM u s o D i .JC K ó i^-

'. IVf ?n£ tmiD'ár tsPiophtftji i Az kihez* 
EfaijM* 1Ajroofaakiia\h£zztQi€aVée, ínon* 
dU néki; Adgy paraacaolatofcat hazad ne-
p#«ek> i»e.ri meg half te, eanero-c/f'. 

,Ez igikfaeaf0gWttfil5.be mafoditc Igt-
*noeÍt a? elfó refnek; Haiorc az Iftenoefií 
izenetít irja meg az Prophetai tneífyet 6 
általa totf az JSzechias Királynak. Elfő. 
hm-h pedig azt jelenti maga íelul»-hogy 
őáz Királyhoz raent. Ezt pediglen tiiíh-
deneknek elölte csdeketteaz Propheii áz 
Iftennek kiváltképpen való parancsolat-
tyabot* az itiíat ez o$eg cetlik az Prophe-
t a beledéből, holott iát alab azt mond. 

s :: gya; .Azt>moB.ágyi az lír, éCo . iMia* • 
.fodior, az o kegyes mdufattyabol; Mert 
hallotta az Kiralyns& fulyos betegfeget t 
Azért hí. líoteo az Tftrn t>em paraacíoíci 
volqa^s, de ratogatofnak-ofcaerc ugyan eí 

\~% % '"•/-. méné 
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£fk ' 'Hatodik 
pneoí votot. f f i rmid ior vt felceieí tzítU; 
fő fejedekmíeghez Vaíq; bScitíletruJ-iss ;» 

-M?rtf)öbá riagy Prpplieis azEfsíis/iiHrkl 
azáltal ugyioKínllyafulc' ifmeriaz,Ez?e* 
chíaft, cs divathoz megyeö h^süait* Ne 
qllyta volt tehát %z pf»MS,mtftt az Romai 

. ,.1*3 pa, az ki félóliztolva.íTíik »Hogy rie-ftí 
jár ó íz Királyok uíao, htnein 12 Királyok : 

tátnhik 6.hozzája udvathoz-jes't!leri'<$6, •••. 
bócs,uíerekerii.gyfemadi>yt'ftieg;:;Hioeíií 

< ..az I*bác'csskoltáctyi vetlek. Haeooiakáiy , 
az. Király tart riioídoyttct' nski? Menütt 
osgyu.b Fejedelem vigyoo .o.a!!a,';azélfö' 
t i ! étket á&sríli fel, HaJovon •megyeri vav 
I*hova.,''*z Királyok es Fejedelmek í z o 
keo^yel Fotói* :Hi.,Lecflfk»bto akar járó ig, 
az Királyoknak kelí-villökon viTeloi- A-2T 

'; .roelf yei nagy, nyíl tori j elemi, hogy tsént as , 
.BíájaY lelke lakik hériőe ,' hsaim' az ö 
Nagyapjáé (az órdóge ) az'ki az ö Kevély* 
{Vge rhtaí az Egböl te vettsei-ek* 

•; Mafodfdr, t z ifteoftekizeoetít ;ift;öfía#"; 
gyaroeg, £ SíbbeD*:ís pedig, azt 'jelentiffiegi 
Túcsoda iZeot otíiffe. .'Azt moodgya hogy 
ss l l x . Effelol így (c l ) A z i mondgya as 



Prrcficatíö* , ' 69. 

l l r . AoéafcvUttcoa az kö¥«ííegf*«fc fm^ 
majac jelenti fpeg*, mondvin i.'.. Adgy-.p&*: 
titícsölacot íz se hazsd loepenckí-foertroeg1 

hatf le, es aeifí cl§ i ,ő(,c* ,,' 
Icc ízt kerdehetne val»W ; • Hogy'hogy 

iollyon'az Proplefa az Király Felól, hciot 
sbbao az bétegfcgcBío írscg otcp holt, hí-' 
oé;m megaz uí iq tízecuo^ ef tméokct qk<? 

• Errepeinellyck azt fckl tk»'-Hogy i% 
Propheraoem -magatul $©üots htnera azf-
ümmkfoeiedet jelentette meg az. Király* 
nak, annak^kaerefetRítii fogyatkozás nem' 
volt az ő ra.oia.daíabics. : Mert az ifteeoek 
feefcdi.tjScak es igazak, es azokhoz fefom? 
ketfeg mm fér. Hogy pedig. Iftef*$íjI b&'' 
csicctcot legyet* atra t'z-kSvecfegre, nagy, 
nyilván meg cetlik asv k§vetkezeod&cs'ü-' 
da tételből y holott nagy hírreleofeggtf as 
Király s abból az ő halálos-' betegíégefecí 
meggyógyul, ugy hogy harmadnapra a a 
Ifteo htztbaq fel roegyeo. Anojftfcréleuc' 

- §«f$ap-ií tíz gndufokkal tér vsiia az.6 fo» 
Jyafaba, az mimmtgtéiUklfa, 5S. S. őfc. 
; • Nemelfyek pedig azt motidgyafc; Heg 
f z IftgQöfk miqd ígirctí, f-miad fcfeyeg>> 



7<> ' ' Harodilr 
gcccíl, bízmyos okok atatfo&rafcféaafY-' 

mm ihttonabio cs%k ©tt értetnek. • Pelefá-
n*k ©kaers;; Az Kim tz t Igírí %% hlmo% 
f mbctoek, hegy h% i»cg t^ass o goaoUa-
g$M es jot cselekedik,foha áz-Ődebfeí' 
veikéiről f®£g ntm eraftfc'CSiifc Elleobe £>£ 
4ig, hí az iga.?, embere!-vetemedik; 5 # * 
aclebbiigaítigt ackifemjnít acmfafaál, 
E^cJ, i& 11. &q. Itt, 121ftcöneis mind' 
igíf«ti.;CmM&Dyegetefé, bizonyos o-
lcpH^i£íva.nnak, m<]jyekcc t% Prepheta 
aíttl ugyan ki nyilatkozta^, fsTeba pedig »s 
<con4«íok, mm jelentetitek meg, haaem 

: csak ott értetnek; Példátok erre-te. Nini-
ve£elíek,*z kiknek az fonás azt fdattya as 

' lítaakaractyabol*; Hogy negyven nap' 
iniilv to.f Iveinek. Holott femini Coodíeía' 
nincsen, auigi Q» erti az Ptophect %% meg 

- tereft avagy az Pmnue-mié mmtt.%: 
Mínt*ha azt mondotra vojats Ha-meg 

nem tercek ,negyven nap sitt* elkeli vcfc. 
uerek t Ha pediglen ©eg tértek, aa íften. 
is meg; kegyelmes*. Hafonloftegpen kel 
f rteööök asProfíhctaaakjeíeQ vaforaop. 

áifai 
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difií'íSí mintha, azt mondóira volna; H | 
az íftenoek nem konyorgeS s ebBet* az se -
betegfegedbeo:peg~keU; halnod; • Hape*'-
diglm fcooyórgef, meg halgát az iften, es 
ejeíedet meg hofa&ictyt, íjKc, Es ez utol* 
fo értelem helyefícb az elfőnél. • 

•I. Jegyezzük rpegh íopec; Hogy nem 
csík hiiéos ,4ÍM$m ugyan $qfUVge£ts*»2 -
bs tegektjek meg latogacafauMert, m í on y *• 
]*D egy Atyának fisí e& egyenek tagj*! 
vagyunk. Az igaz Atya*ftak egy mis nyo* 
rnorofigan f anaködnak, Ha *z tagok kös
sél eggyikoek nyavsíyaj* erkésik, az tob* 
binek-ís .hírekkel vagyon ,rés eggyut ích-
vednek velle. Tehát ir.mekua^is egye-"-.' 
bekoek nyomorufago^oia illik -fonákod* 
nunk, ha igaz Acya-Hak es az C&iff .tfs $6 

, tagjai vagyunk. Ezt eommepdalf ya %% I-
faiasjeleavalo i. példájával Vetkeznek1 

tehát amaz SíoicuFokhöz haCoolo emberek 
az kik egyebeknek nyoircorufagQkon nem 
%udnak bánkódni. Azok-is, az kik nem 
hogy bánkódnának, de főt íokab örülnek % 
mellyel a? nyouaerufagban levőknek ny*. 

http://iii.L-.il


7 - .' Hatodik 
¥slyiíöfe^£ orcgbirík,. Vtge%tivttzük-i-*i 
az kik ''uV'yats ílooyo<iü3iliaábeiegekí:ui% 

: fuvarképpen'az kik'halaias bctejgfégbeb 
vaonifc.ídvefsatcul hogy re]a]okraga<£ az 
45gh. Neiö.tudSgyak, az. goromba, émbe* 
rck, hogy m^g-akkor rejajok ragadbtaz j 
mikotaz'naicífő.'Szfiteiok®zhiegtilcotfa- -
uak gyiiii?:6lc3.e.ben ctieaefc.. De intés fél* 
embereket nekaveíTaok ,-hatiefiv,azlfaías' 
Propfeetaval eggyus %z betegeket meg la* 
tógaÍTuk, és azoknak syavilyajoköa-bájK . -
fcodgyuök. ? : 

í í . Tanullyuk megh íaocc azt*is; 
Hogy az -halálos betegingben levoeinbé-" 
reknék lükfcgb Teftimeotomot ftouítk 
'ijiellyef az p hizok-pepe k6zí*-iZ;|6veü<Jo-
víiilkoáifoik, es k'filómb kul'ómb ídefok 
pörlo4é(feknek qyakic Sikáltak.. "Ezt cse-V 
lekenek az Vegí Sz.-emberek, tZ'kik kózí 
iie-vezetefekíaz JacobPatriarcha,.tz Mey* , 
f«», Jofue cs az Sz» Dávid. Lafci jmeg Ge- V 
isef. 4^ i, 2)i?#£, • 35.. :i, /e/ír.. 24,. i. 1. fl(e(j;. a,.' 
l? öCc. Ugyan ezen dolgot tóiftmcüáaUyfc.. 
az Prophett-is az Ezechtas Királynak* 
Vetkeznekxctiaf.ez ellen az f§le emberek, 

az kik 
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12 kíkTeítaittc atumöt oero akaróik tenni. 
fel ven iwuí, hölgy hamarab meg halnak ha 
'az^cselekcdik,. Vtgéc fókáknak azgegev 
jsifre j& tz lelkek-, eaoftan óiméit votóv 
oak tayw'í denem. fölhatnak, hanem, csak 
néznék es Meftova mutogatnak. Azck-is, 
íz-kik ugyani faofandekkal ei mulatryak 
az Teíhra^ntüra cetéit, es így az 6 «nri-
dekj oknak nagy yiiaikoáaíf a es tprvenke-
zefre való afkolcsiaroOigo£'fioígilcateak#;' 
De mi azokat ne koveíFúk, hanem az Prp« 
pheta tanacsat be veven jo ídejrókoran; 
aágyiink parancsolatot áz mi hízunk-ne« 
penek, tudyanazt hogyazTeftatrieotofri 
tetei knkkmtgmim őí, az mint ezt az E-
zechiafnak jelen va!o pddajr nagy nyílva 
bízomttya. Engedgye az mi kegyelmes A» 
tyank es Iftenunk, hog.rm mindenekbe az 
Prophetaktanácsának enged he0uck.Ái»é, 

VILPRj£f)IKATICV 
J/4, Annnk.okáen É%ecbl.®drt%fÍ 

S*oS-

U~ 



-74/ fíeceák 
••toiln- !—„ IU.II !•.• . HiBwtiwiJiii—nwiiiii" mi '-.I —~rt., ..*»«,, „f .11 i • . — • . — — . . . • • w m i — . i s i n . * — a » 

<i Zolfatcam ez előtt való UQítaíoinbiiiy • 
; ^ e z feí voítigíknek elfő reléről, holott -
%et kiváltképpen való dolgokat forgaia w& 
Propheta. í- Mcgh frá az Ezcchías Ki* 
faf yoak halálos |>etegfege&. l í -x Emléke-,: 
%é& az ifteotiek ó általa totUzenetítőI az 
fizechías Királynak. Mo£ao immár_ lufi. 
luk Ifteafeg(tfcgep6f,az következendő 
igikes-i* csak igen rövideden* 

Mond az Propfreta: Annak- okaert E? 
ssechias ?rtzal azfaihoz fordulván , kó-
py őrge az Urnák, es monda: kerkk lírámé 
émíekezzeímeg arról, hogyenj^rtiínte . 
előtted igaílagban, es cőfceüeres fiível, es 
hogy ast míveltein». az mi te eloifed jo 
volí, Es fira gzechias felettenagy firaíTal, 

Ez tgikbei* foglaltatik be mafodik refie 
as Propheta jelenvaló tajutaftnak, hólon 
fcet kiváltképpen v«|o dolgokat forgat. I» 
Megh írja az Királynak buzgó kőnyőrge-
fet az Sz. Ifcenhez. í í , Emlékezik az 6 
keferves nagy firalnwrol* Mindenikről 
rendet follok Iften fegitfcgcbql, az igík-
eek folyaf* ferint. 
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•Mot^é-ie PropheEt; Aneakokiérc E* 
stfcWSai '€ftza! az fiihoz fordulván, ló* V-
ay&geas Urnák*ő£c Akarván meg íf. 
-ás ízTropheía' az Ezechías Ksrsíyeale 
búágo kdoyörgdee, eiíobeo-ís kőrnyől 
aU}o fltfgtíru! emlékezik, es fcccdolgokat 
fargtt* L Az t jelenti hogy az íflho* 

ffordtiítárczil. 
I L Hogy az líraik kóoy&rgó'e. Ak 

falhoz fordul ss Eze chíss, hogy cscüde-
Iebben cs buzgQfagosbank&qyórógeflen. 
Mert hihető, hogy nem csak az Efat'as 
Propheta voltakkor 6 előtte* hanem tőb. 
ben is forgotcaoak femet elStt» azkíkmfc 
íaitfok 3 az Királynak kőnyőrgesbeo vaíö 
devotíojaf Sábádon iKegbaborifotíak vol
na. Annakokaert, hogy azt t\ távoztat-
haroa, es cseodef fível t matkozhatnek, az 
falhoz fordul ártza!. Megt€*#ikazcrííB4 
aet 5 Hogy nem az Hypocrítak f^le volt 
íSzechías,az kik f emueloc órqroéít k6ny&'' 
rögnek, hogy áz emberektől dicsíretet 
Dyetheflenek, az mint Chriíhis Oroöfc 
rncodgya, M*u*6* 5, Az lítenotkkőoyos 
tog pediglen* ^ 

< í. &4 



fá_ Hited ijc 
I. Azere * mert az ífteo patafscsoiiya, 

hogy oyomorufsgütekoik .ídcĵ óT óiét fe 
juk'fegitlcg&U P/̂ A $o. if. 

I I . Mers esik egyeáu! az Sz. lfl:eo fi* 
fctdíchai megh beoriuoket, az wiüi ig;Sa-tr; 
muci Pr^phett Kánya, az Anea Aiíöüy 
inonágyi. i. ^/w. 2., í», 

I I I . Mart-az regi Sz. ji«ibétdk4§ e-'. 
gyedü! csík az l i f tnek kóoyőrgoíSeriek % 
^zmiméztmmécn időbeli peidik rram4. 
a\z 6 £in§nd sz Uy TeítamcQcqmjiaa b~6fó% -
geflep bszoBittyak, 

••T^,H.. ' : l l - í . ' f c^ G. 

Vegyük ciűokbep inmti Hogy azfée 
teityeoi kötsyorgesbep .igei*. iweg ke.vao-
tifikazajlíatoíTighi Mfrr, az mim tz 
Barnhard Ooélor mondgya; prath cerdm 
élt

 mri hlmrHm* az az•:. Az kony orges- az 
f iy mm az ajajcctt;?. } Mádig JÍÍBCC azt 
tnoqdgyt; ! Hogy. "a* I$ecsazkőayorg§; 

efebé.roefc oena beledire, haoerá az fivére ' 
Vígysz-. Az CbryfoMmm poBúr^, HcmiL 
£. ?# Máttlmum, azt nioodgya í •^e/jgiofx 
ríientis eH 'Üeum;, non mc^'^Jeddepvíione a-
qmioran. az az^ Kereiryeivctechez ík 



fí%Íkanar* - yy 
Ii¥^zffleí3tíek öerrj föval, hanem ídki 

_ íi)ííicóíTa^gil kcmySrgenii. Mertoe»ts §é-, 
/tat*-az íflira azokat, az kik csík bajokkal 
eiöyeíreícWtilfclík6c;e£* áiöf ívokpe* 
díg ttvöly jár , *2 aaíot onoón iBiga.pana* 

;; i'ólkoáifí srf^ítk ellen, ífá. i $ ip Incetteft-
/funktelise itshét hpgy.tr. Iftsnnek,nagy 
iűbdía/itato (Taggal kónyótfőgjönR. • Ezt 
;gotttitt£néally*mtnekftn.fc'a<3 Éztcfiím KU 
ri!y,jekfl;VafopeIckcdí?£ivét-, ): \

x 

.MÖD4 ícöroár an Ezechfrú Király t ke?-' 
lék Üirand,'éfnIekezzc!lmég-3rroÍ, hogy c«i 
íártain-te előtted íganr*gbin,:&cátceflcf<et' 
ftvety í»hogy tztmív eltem, az-mi te c* 
léffed jó volt, őCc.- ' 

Eá igíkben FormifaMs rrieg frja az Ff<>* 
P'heta»'*z EzecWatköOyergéfeoek. Itt |3C* .• 
digleti mígetöok éssk az&'keil !»egh |aí» 

, tttmk ; Miért rofgtttva a«'Király, az ó.k"6«. 
oyorgéfebeó jl (Vén előtt áz o jo cseiekede* 

• íiip; Tálam ctdetúitfyk I (lennek dütteag 
• híveknek jo csekked erek f1 Vedd eiecfbétl 
- Atyam-fis j Nem ázert könyörög íllyeei, 
formán az Ezechits Király , mintha az ö 
jo csdekectetíbeo bízót volöi; Min min* 

ideáiul 
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y%:; HeetdíB • Jí 
j i •' ' " t t i i I;<Iwijiffii illfll i iirffiinn -' / M/'iMlWIiilfWr̂ ^ 

Hea mi ígi ffagiisk haftmíok az Aifooy át 
|aiö#k vores ruháshoz»az ttóioiaz; If4. • 
jr^. $4.&bizoByiMyih Aoeikfcliíte ,ha ' 
ini&dea J6É fnegcsclcfce<ttieftncnfe>iff az : 
mellyec Iftcn kevin mi tuílook, csak azt 
ftellene moodaouDk; Mogy haioettíttf 
lolgak vágynak« tsert ss mivel Mrtoz* 
fimk, csak azokat csckfccttuk s az mmt 
CHriftüs Urunkíaóíf s Luc.i^io.ŐCc.'Ha
nem ctáubea v&Io hufeges fotgoíoclaísrul 
emlékezik , az mely lűtmtl6nkt4vés9tz\ 
világi jámbor émBerekelőttpeáíg dfesíre-; -v 
t*s volt.. Eooek Igaz -voltai meg tetjuk 12 
következendő írafokbof* Mert $í %| . i& 
| . azt olyáfllik* Azt csekkedejtigy mocrd̂  
C az Ezechíis-yaz ml jo. yala az tíf előtt, 
iíotfQ'ízopkcppeij^ipfiíóé az&Áttya a* 

ITmct, 2. 3(<rg. 18. <<. RagaSkoáek az Or̂  
fiöz, es oem iivozékél az ő ttyúnadeftittif ̂  
ts mégh tclíycíiceíte az 0 pafiúcsöíatic,! 
.Ételtyckctjtz Moyfcfoefcliagyot v.afi> IÁ 
raet, i.f>áré!ip> fu io. Jpĉ és igazat csele-
kedekf xudni*iUik az Ezechtts Kir;alyt.fSE 
é Uraaik iftcsicsck clóue»cvc. ; 

, , , .> ~ , r THIU*> : 
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I. Jegyezzük innét % Mit kelíyen i s 
.'baltira vaío embereknek', e selekedniek £ 
rÉljfeelt'Jü:'*dtJiok-aás atkozod*ft,'tiitfcQz$»- j 
•:daíl érezvsltgi dolgokfeíöí vaíö forgif- ; 

intíosfeöcliftj Haoeoviz EzecWas Kírtí- ) 
v #i4eg|yétiWa líleonek, nagy telki buz^ 

gofaggil kelt451 yórőgbiek t Hogy ha I-
'fí-ersűek jo teciefe ,-abböl az/betegfegbpl 
ökec gyngiesa, ha pedig 6 folfegenek kö- -
lomBen terük,-adgyonbodoges Csendet 
ki tnulaft nekiek. Vetkeznek tthtt amas 
oytighiüíhb elswr/5 emberek • az kik há
lálok orajan-íí c^k kapolodriaíc >-es nagy 
fok h'ejabao vslo dolgokba** fatiífyi.feel* 
rnejekes:, az könyörgő rwdiglen megh e* 
lekben fem j 6e. De mi irt#* emberedet ne 
kövcíISmk i hancwaasEaechiaíKiiralyojife 

; Sz. peíicUjat toSvetvtfa J -'astbtwgok&oyó^ 
'' geft gyakorofty'tík. 

I í. Tanulíyk n*gn azUs; Hogy az jo 
lelki ifmeretdrag* dofog^ipínden időben $ 
-de kivaltkeppea hahkorijan az emsbeu í« 
gen tegici es keifegben efeftoi -oltalmazz*, 
Éaz halainak feleimé, ellen bstorciiyi< Ez\ 



'$9 .Hetedlik . 
-zet birnk-magokat tz regi Sz. emberek. 
Aa többi kbzt.., az Sz/JLcrintz.ftflüI azt 
• olvaííuk-.j Hogy'jóikor arüi^líegyedeíi 
.Romai imperátor• &zt>ecínsf6t€t varáto* 
• ftelyjoo fímetne;, azt mondottláz Sz. Lö-
- yioc.z, hogy 6 az tűznek ítbti voltat etem 
, erzí í ,S6t ugyan gyoo^órko^ik -•betjnt» 
hogyazp!d*liípiHttyir&c. 
:. Honnét voltezicretó Atyarn-fíiC Bi
zonyara az Jo lelki ifmerettu!, az mely £y 
tet vigtzítlta az o kikében.-, noha.-kolío*; 
keppeo i z ó tcftebéfaoy argót. Tuíci hog 
nem valami tzégeres vcikejert, hanem az 
llr jefus Chriftús neve, es az 6 ídvozíto 
Evangéliuma mdíet ieoved."ÁzSz. Pál-
is .azzal vígiftaüya migat, :föm. 4. 7» 
Hogy 6 az o bay.yiadállyat meg.hartzbU 
ti , pattya,.futafac meg (utptia, hiút megh 
tartotta, es csak.a£ ígafTágftak Cotonaj* 
vagyon h% r,a, melj/cr az Üt Jefus Qirt. 
(íti5 meg adandó, minden benne hívőknek* 
••llgyio ezeo.döfog,megíeíi'ik az Ezechias, 
Királynak pe Idajaboí* is. Intette (Tónk az* 
éujonet; - Hogy jo'lelki ifméretet vifel* 

- ly&ak.* hogy azzal míadeanemü ketfeges 



Prxdicario« S j 
Ilii | | | ( i t i i i l mii üli •^•»tüillil1> wrn - r . . p* -W-~— ~ ^ - « J M I I I ' I I n w n i n i n M m ••• , * ( , -

ilíipatuekbao | de kiváltképpenhílalu'ökj : 
©ik orajan , ungunku.víga&taihaflutc," ..... 
c% Mond immár az Propheta; Esíiri ass 

Esechia* fefettenagy fi riífií,. <S£c» ;J •,.. 
i : Ez a?.msfodi|.doíoghs löfllyec az Prq» 

phcí* tz Ezechias felől motiá itt íz he* 
lyen. lm szí jéléptj, hpgy íelctíc nigy ke?. 
íeryeíleo űrt azobozgo kóoyövgefe után* 
Holott wiaekünk csau ÍZÍ keli-mcgh lat- . 
isonk j Miéitfinsta illyco kcferv&lTen& 
magit. azEzechias, holott joi'tuttaaze. 
hogy ő.-ís, noha Kit ily oictiofigbia hely* 
hezteret, minda^pnalcai hatódó .embere 
.. Erre. rövideden,.aztfciellyük.5. .Hogy 

nem magira nézve cseíetete ezt az ,£ze«! 

chías Király, jnercjol tytta *zr» hogy 6-ís 
az kózónfeges regula alá yetteuecce j•• fuU 
yűes » Ö* in pú heréin redihis, az az í Ĵ qc 
vagy, es porra keli fenned;. Hanem, az A-' 
nyiientegy-hazssak eJíenfegínek jovendd 
nagy .órőmokre* esaz ő ..halafan yalo tapíb* 
laíokranezve. Eneime azért azófirinko- ••< 
zafaoak enk e z : . Uram Iften, hogyJii ejt 
mofl; megh halok, az iga(Tagnak etóíegi , 
ízt fogjak mondani hogy ennem- igazan -



%z Hetedik 

ioig'ültam teneked, fó-iftor t s hamis I-fteoí 
tiStetéteketel veSfctcena, hímem íotinkafr 
az ré iemeídet megbi.o£Qtí%in aszal tz;eö 
csekkeáe'retfjmd. Az mely. fai mis ydeke-' • 
éttf, az goromba.kíflegoeft é'ivebear nnfgh, 
gyökerezik, es okot fóígatcac arra, hogy'' " 
vatatnely dolgokat az te Törvényed, es a* -
felfutod <»eíínt cselekettem -,' teltyéfieggjel-'' 
el torotíeilíöck, e$ az hamis tiiidesek he* •_ 
lyekre állMtiíTioik. ftboakpkaerr 'fceifelr • 
-Uram, vitiozrjfi mejgheztaz.ténoac&u*''' 
ált,, i s co halálom fetof,mert tudod, hogy 
én, mind. ezeket iókeUeteíTetí cs igazaűv 
cs>é!ekettem,-őCc.Ez 12Esethtasmonda*. . 
fiflik igaz erednie. . :

; 

•"••' Vegyük efünkBen ínríetj Hogy az Ke* : 

reStyen embernek., mind ctítebeo^f mindi •' 
' feílsííbtó v azl ícen fifteOcgeoekétó-nioz- ! 

áítafara* es Kerefoyen fclebiritf yaoak cp- ; 
ptilecíre kel! igyekezni. Erre intChriftus. 
Urunk Matt, 5,16. .anopdvan'í llgy/ttindo-, 
fc'otjyek az fi vilagonagocok az emberek e-
Intc ,-h«gy a"zokíatv,so az ti joe$elebede«, 
föeker, 4icsőí£teiTek az t i mennyei A t y a - . 
" V 7

 v tok* • 

\ 



. PraecÜcatio* . i | ? 

cok;- Az. Sz. PáÚsarfátáott »hogy min*: 7 

dengket az Elfőnek diesóíTegere 'csele- -
ítedgy'önk* Értettek ezt mggás Pogányok,, • 
kőzzul-ís, az'kik jozsmb értelemben.voí- , 
Cioak.ide vaíoasnaz kozónfeges mondás;; 
Vrincipium omnmm&'finem ffdc T)eum ,83 
azí Minden,dolgodnakkezdeti es vege, 
azííten tegyen. 'Errc.iftt/as Ezechias Ki-' 
raly-is, az ki mind eletében f-mind hiliía. 
nak idején az Itten tif cenVgere-esaz.hivcfc* : 

nekeppuleíekre igyekezik.'Vetkeznefc.ess •" 
ellen amazNabaltera.seSetó emberekY&as. 
kiknek ezekre femmígortgyok nincsen, 
-hanem- ő nekik háfokiftenek. * es 12 kony
ha Ifteoi cticelecek. De mi azokat ne kö
ve fTúk , hanem mindenben az Iften tilfefe. 
fegere es Kereityen feiebaratinknak ^ppüi 
letekre igyekezzünk. 

Eogedgye az roi Sz. íírenunk» hogy 
mindenben ugy vifelheíTfik magunkat, 
hogy a»z raí jo forgolodafunk legyen íílea 
éíoct kedves „ez -világi emberek elotrpe-
digdíesíretes. Ez ennek az titolfo dolog. 
oak-iSTovíd.magyarazattya. Engedgye%z 
mi Sgn.lftéoáak, hogy n i ezekről /min-

F i : dea,-
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H Nyofczadik 
den időben, hafnoflao clraelkcdheítúnk" 

' Ameo.; 

VIÍI. PRiEDíKATIO. 
Jea#. ti* yerf. 11. 

t^í^w/ larttturii a^La^ár a/ufíik, ^<?. 

TV/f ívelhogy nagy fokán * ÍZ halalnaft 
.' ""• BB?S CS3^ %z nevetői-is raegh rette-n-
líek; Áonakokiert felette f ukfeges az Ke-
reityen embernek az vigaitilas, mellyel 
6 magát az halainak rettegtető felelőié el
lenvaíhgítfa. Ez az oka, hogy Chriílas 
Urunk gyakran vigaStaíly a az híveket az 
halainak felelme ellen. Az többi'.közt pe* 
dig JW#. <?» 24. azt moodgya: Bizony bi
zony mondom nektek,. valaki azen beie-
demet hilgartya» es híieo annak, az ki en
gemet el bocsátói , orok gíe.rs vagyon, es 
az kárhozatra.nem. megyeo,. hanem az.ha-
hlbolqletre megyén'., őtc. Oda:aia.b'í>er/T 
%8. azt roondgyt;.ES |u az ora, hogy min-. 
pyajao,ai krkaz'koporfobao vannak, roe-gf 
biüyak t z ő Savat; .Es fei-taistdo'ak %z Mt€ 

•' • « - • 

)06 
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i'őf cselefcecfének, az etetnek feí-taftiaaafa. 
ra, ŐCc. Ifm^c» /»<*«. n. 15. ize monagyr* 
En vagyok az feltámadás es az'^tet, az 'ki 
eo fennem híieo, haltnteo i»eg hal-ís, eJU 
Végezetre , ío4«. 8. $. Bizony bizony 
rnoodoixi, hogy valaki az en beledemeit 
fjsegtarcya, haíaíi ném ^oftöl 6r6kke* 11-
gyan ezen dologról M ítf-is, holott az La-
zárnak haíalií alomhozJiiforílitiya. 

>'[. S ll.'M M"jc"' 
..'. • .Summája azért, ez-nciegh hiSfotigiknefe 
csak ez í'Vigaftallya Idyózitórik az híve* 
ket az hifiloak félelme ellen, holott az La* 
zárnak hatalit alomhoz hafpnlitcys, es az 
6 kavetkezeodó fel.tarrjadsfat fel ferke* 
nesheZj&c.Tovabba> roivelhogy az ígik 
rövidek, reiekré tism ofo hattyúk; Hanem 
hogy az K?ref tyenektőb íelkí eppulletet 
veheírenek, imez következendő dolgokat 
liíTukmeg, í. Miért raondgya Chrifhii 
Urunk barattyapak az Lazart? l i , Míérs 
hogy az ó halalat alomhoz hifonlittya -r 
I I I . Miért hogy az 6 j ővendS fekaraada* 
fat, az alomból való fel ferkepagshez ha-
íonlittyt? 



$5 <• . Nyolczadík. -
•^ Z li L S e \& L. , 

Az mi az eiío kerekít illeti; AzLazsrt 
barát tyif)ak.tponclgya Chriftus Urunk kő* 
vetkezendő okokért.- . 

I. Az ó igaz híiútt nézve, mellyel az 
UrJefus Chriítushoz r*gszkodot.#-Mert 
f okafa az idvőzí tonknek,1iog a± híveket 

-barátinak nevezi. Lafd meg Matt. n . .59. 
I I . Mert azChfiftus pmncsolactyat * 

az menyire az .cmberigyarlofag engette, I 
Lazarbetellyeficette. Az kik pedig IZÉ . 
cselekedik azok aac Chriftus -barifi kőzze 
iámíalucDak. Ö maga bizonitty*. ezt 
Chriftus Urunk &*'#• J$. 14. holott azt 
mondgya í Ti m baratiin vattok, hogy ht 
azokat cselekedítek, az raeüyeket páran* 
csaltam tinektek.' 

I I I . Az kftlfo forgolodaíra nézve; 
Mert gyakran forgót íávozitook Bechaafr 
abao,a? Mariának es az Marthá. Aífioneak 
•bízóknál,-az kik az Lázárnak Attya-fiaí 
va'anak. Mí-is barátinknak foktukazokat 
pevezni, az kikkel gyakrabban nva)a$kQ-
clunk. 

IV. Bocsulectijek es iereCetcek okaert 5 
Mm 



Prardicatta ; %f 
' Mert-az kiket fcerefúek *> becsülünk, tae* 
•-ftítbamtioknsbisíGoodgyuíik* ; 

"|"«oulIyuk rnegh innét J Hogy:IS hívek 
-'lágy bőcsuktbea vannak literi eíott*,ugy* 

/'".fiij'ot a? kite ag ífreofsek Fia barátinak'ii> 
roer lenni. Mi-is így fokiunk cselekedői, 
9Z kik I mi Bainknak.es Jeaoyifiknakbarati 
es/o akarót, azokatfierettyfik^ea bocstil-
lyúk, 'YigafitaUyuk tehát í'nöec n*ípnen 
magunkat,~'ez világnak rlaínak rp'ég uwf»* 
fa eílep. Megh vetettekémínketez vílag. 
Rak fiai f Q^ánta rotak vagyunké, tolóit 
esik ugy nrtaQtk mint az Székeiben az o-
todik kereket ? A|» l^rjaoak ások; Qe te* 
íréi es bocsíií az mi Sz. í írenímk mipkét.a.? 
kik zz Lázárra! j^ggyji *? Ö SZ. Fiának 
baráti vagyunk, 6Cc. 

*A Z M ^í S O D I K 1(0 L. 
Nem csak az Lázárnak, hsaem tnindeá 

híveknek halatok, alomhoz hafonlettatik 
tz Sz, Irakban ( az ipfar. erre o*gy fok pt £• 
4aink vannak } ÍIBCZ következendő iep Q-
fcokert, 

F 4 l Meri 
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I. Mm wí&eppenvaz' ifooalbfo, tsöbt iz 
mi teftuak: nyíigliks esisttáellt érzéken*' 
fegeelkul leooi; Miadaznnalcál az-tni lel* 
Jkiink vigyáz.. Színien azonképpen, qeha 
•MZ mi tettünk .az hslajban.,. mioden kulfó 
• .erzekenfegekf ul meg foitatek, mindazon 
aliai az mi klkímk raegh..erem hal, hanem 
halhitatlin.. Pddank érre aoaiz Evaogclí-
cimbelí Lazar, az ki noha tefteben raegh 
fiaUmtndazoaaltal az 6 lelke az Ábrahám-
nak kebelében vítettsíik az jo Angyalok* 

zv Mert miképpen nem azért alp-
f unk el, hogy mind orokke az alomban 
maradgyunk: Azonképpen nem azért ha-
lufik raegh 3 hogy StSkke az halaiban raa-
radgyunk. 

$. Merc miképpen hogy mikor el 3-
Icaruok nyugodni C kiváltképpen etzaka* 
isak idején ) az mi.'".ruházatunkat le vet-
tyüki Azonképpen az halaiban minden 
fogyatkozafinkcul meg öréfsíttetuok. Ide 
való arai2 kozónfeges mondás tMoH ulti' 
tinaItnei rerűm *%2*z'i Az halai minden 
dolgoknak UÍQIÍO líaejaja avagy vege. 

4- Mert 



'Prardicari'Of : •%" 
1 , .•?*.: Metr miiképpen hogyaz jlom;'iol 
. -'SÓoíegcs - mindenekké!, f egep yckfce!-gag* 
Agol«&l, Ifiakkal- veocttel,-. ftrfi ikkit< 
tfifiooyí állatokká!, Urakkal esidgakkái* 
•AzookeppeO- az hitat miodenekkei köz •, 
ámwz mondás f eríot; Horsjceptráiígomhm 
gtqueit, 'Az'halai az gazdagokat az fege« 

• nyekkel egyenlővé EelíJfmef:, MBtommu* 
mémprí'*mWi nuüifarcHhunori; A z halai 
kőjsonfegea 1 az halai feromi m Îsofagnik 
nerakedvez,őCc. • 

5. Mert miképpen az alom néha ugyan 
fcedvőok ellenes le nyom r Azonképpen 
az halai > vagy akarjuk vagy nem., de o* 
gyan akaratunk ellen is el vilm í Meyt el 

''vagyon végezve^ hogy mindennek egy-
§ermeg keli halni* He&r>$.%fi í 

TJK U S U G. 
Vegyjelünkben ionét; Hogy az ha

lai, az hívekre nézve, nem ollyaa íSonyu, 
az mint ez felöl nemeilyefc ítilnek. Iá vő-
zítőnk fjízooitiya ezc i t t , holot* az Li-
zárnak,es mindéri híveknek halálokat, a* 
lomhoz hafonlíttya. 1 nretteflTönk teh at in
nét; Hogy azhalalíul iílyeo ígeníiefel-

. iyhái • 



jjpö- Nyokzadik 
fy ibk 5 Mert mi reánk, hívekreriesve, <; 

csak atom•', az mi .Idvoziíöoknek tanicafa ' 
f érint. A z almot avagy nyugodalmat.,. »s •' 
tai nappaH fok munkaiok e& ftrtríagf jik «, f 
tan , ugyan kevaooyuk. . Hat az haiiltul '' 
piíert kttozünk illy.ro, igén* Ide fabhac-
tyuk az halalpaka aniaz- parazt emberrel • 
való belelgetefct. A z kit&lnaikcrkerdet? 
te volna az par i i t ember í; Hot holt volna \ 
meg az halainak A tcyar Amaz azt fe* 
lel i ' , hogy «z vízbea. : I fmet azt-.kérdi, 
hogy az nagy Ap.ja miképpen hü le mtgh f , 
.Arra4saztíetdíy hogy az-vízben, Veg* 
re annak az Apjat-is kérd i ; De az feloMs 
ligyan izaní feleli iahalaf. Aontkutsn-
isa.mond az parazt embrr % • Csudalkofenn) 
' f a y ía, hogy ..az víz fele is nserf erieool, II-Q^ 
• lőtt raayd mitkdtú eleid az vízben holta'' 
;.tpk ,ős£c, Végezetre, az halai-js kérdi m 
paralteimbertí Miképpen holt megh %z:_h 
Actya r Aiuaz azt Feleli, hogy az párnán* 
A z qtan annak az Aifya felöl tudakozik; 
Pe arra-is azon feleletet. tjríco. Végre, az? 
60t kerdi,es affelőí-is azt mondgya* Mond 
Qltap az haUf í $eszegh m*U csudálom,, 

hogy 
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Prírdícatio* $>í̂  
•hogy az párnára meri fekuoní, holott 
tiuodeaeleid as parnan hokinak oieg,&c. 
igisio mondotta tehatamaz veaBeíTus.; 
Hogy iíoteö oSfysn bolondfag az-halaltu! 
iglpf, oilotaz vfcnfegtúl. Mert míkíppsa 
az yenfeget'az ember d némber ül heti,ha 
fokkaiger: Azonképpen az haíaít-is fenki 
ginenítavoztarhattya. 
í ^í Z H >A B^M *A D I K 1^0 L. 

Ucolior jer lafluk izc-is; Míert hafon* 
Ütíya Chriftus Urunk az Lázárnak követ
kezendő fel-tamadafat, az alomból való 
fel ferkeoeshez f 

Ennek-ia £ep okai vannak, in csak rővi» 
dedeo iáravlalom eló. 

I. Mert miképpen azcsendeS alom iitao 
az ember ugyan meglly/ul, cs minden 
dolgainak végben vtcelereálkolmaíofiib: 
Azonképpen az feí-ttmadas iitao megh 
Uyíccatunk, es az őrök Jetnek birafara ál-
fcoimatoflbkka tetetünk. AzSz, Pálbizo* 
ntttya ezt i. Cor% i$« 41. holott így §oI; így 
leien az halottaknak fel-taiBadafa.isjEí 
vettetik rothadandó teft, de rothadas-csl-
W való támad feU &l vettetik gyalázatos 
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tik ergtelen ceíí» hl4iw%zmíklnmhm$t: 
. ;pl vettetik lelkes t # , feUtipéztttjk Jelki-
left .^e, 

I I . Mert rcikeppen akar niely alom, 
í>oMs az kíaltafra-fel ferkenunk: így %% 
|Ir Jefqs Chríftus í avara az haitiből fcú 
faroa4tfok. 6i»agal?izonyíífyaeztldvó* 
gtcqnk Jo4%5,*8. moo4vaö; Et }ö a? ora s 
Jipgy mind azok, az kik az koporfoban 
yaf)0|fe, i3(j^gJiartyakaJ2o^avat, csfei-ta> 

11 {. Mert főiképpen hog nemludgy uk 
fiogy liQgV fetkenusk nagy jieríelenfrg^ 
gel: ^zenképpen azt fem tu4gy.uk hérte
jén nsifei'ppen tarna4unkfe!, ŐCc. /Vége
zetre »miképpen *z embers teriüefet ie, ' 
ránc az Napnak fel jqyetelire ferken fel; 
így az halottak, az Ur Jefus Chriftufoak C 
az kit az ftitaHchw iga Hágnák- napjának 
nevez P*/». 4, i.) ytolfo eljövetetire ta* 
ssudpakfeí, dCc,' 

T *4K\l s a G. 
Jegyezzek rrtegh ionét; Mely igen k<5« 

Uy u legyen te mi idvozítónknekaz haloc 
uk4% 
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Ttxikaűó* p | 
tikét feUtamazttoi. Megh tstíik ez ebBóí 
Iz-hafonlatoflagbol» holott !az Lázárnak' 
jóvendo fel-tamaztifai * fel ferkentefnefc^ 

. mondgya. Mennyen be • valaki egy hazbaiv 
. az-melyben fok emberek, aluínak > esha 

nagyot fthlc, •rtiinnyajao. fel fefkennek; 
Tebackz'h?JőtuR-is rOegh hilíyik iz4Xí : 

•• jefus-'ChriftufoikÍiyí|c ,cs;ráií)tiya}aö fel* 
Uraidnak. Laíd meg ÍÜ<Í«Í §* %$.• Ugyan a« 
Zon Ca.futl.in iCmtt azt' raörtdgya : Mi* 
k'eppén az Atya -fel-taniaztyii az .halotti* 

" kut, azonképpen az, Fiu-is, az kikét akit 
fel-taraazt. Intetfeííünk téhac innét * hagy 
az mi téliünknek jóvertdp fektiiBadafa fe« 
lot femmic ne keteikedgyüok * hinecö híg* 
gyíik el bízonyoíTiíí > hogy az mi fdyozí* 

' tónk az utolfo napon TcKtamiZi .befenfta* 
. kec, es he költöztet az 6 Mennyei Sz. At» 
lyanak viía^os ör§3gabapy» az "hon o neki 

'orokős''tarfai ,'az ó'Meooyei Sz,'Attyi-
nak pediglen őrókofileJ'öok, az: mint az 
Szv Pál bízonútya', '1fymt 8* 'i7/E'og£dgye 
az mi kegyelmes -Atyánk es Ifbed&fik, hog 
mi ezt tökeUetettea e! hikefTók, es ebberi 

/ az,i|>áZ' vallásban, vcdíglsn raegfi marad-
ha fluak, Ámen. I X« 
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l ' X . P R / E O I K A T I O , • « 

Tudom hogy a^enmegváltomqt, &ee- ^ 

ftj" Ivet hogy ix emberi ökoflag, fcramil 
nehezebben be nem vehet, míotaz 

tetteknek fei-iamadafats Mert.leheutlca'' 
dolognak tetiík, hogy azoiely rei-l el efik. 
es földe leien,tz Uyjonnan helyere állyon„ 
ésaz'óelebbi állipattyara, avigyannal-fe 
jobra [uíha fíbri. Ezt pedig a® ttecelkedeffc 
öregbítik anaaz iionyu es rettenetes-halai* 
ntknemeL LaítyuWiogynemeliyek^eg 
igettetoek, az kiknek mggh.poTo.kat-íim. . 
íelideílovahinii* NetxieUyeic vízben vefc 
nek, aas'kifc a^stakiuieöeztetftek mcgUi-
Végezetre,; pfceOyekj mz fene va$iJt|iif 
fagjga.ttatnik•ef,az:fciknek kaporfojok, asx''' 
vadaknak ha.fok. Ezekhez-kepeíí, íeffyefi 
feggel lehetetler/dölogoak ícííik lenni ijs\ 
'fel-tanoadaft. Esizert %% oka-, hogy aa I* 
ftennek lelke, nagyfok helyeken ifíactya 

• az Sz» 



i Pí3fdícatiaa pf 
izSs* írásban, az tetteknekjövcádofel--'-

••-• tamadáfdkaí; :Á?ok kőzc pedig, fe!e«e 
I tettetés'a2 Job-Fatriarchaoak. jelen való*' 

;' flOOBdafa. ,. 
$ Xk M M J£.-

.Sutatnafa. azertez megh'haflötlgiknefc-* 
t.%%%%,2. ~i. VigaiJiaHy* Qnü6n-tBtgtc'"C'fcc-
gye&ekeMs >á£ jobPatritTcfW, az 5-tiya«' 
jnorufaginak közepette, 4$ 6 tettének jő* 

v.' vendőféi-tivnada(ával, meg jelent-ven :az 
tetteknek állapattyókatasfd-tamadaVti*' 
tlQ*.' , i /'"- . 

^ £ S Z E L . 

Kct kiváltképpen valn telei vannak-t% 
meglialloc^íkoek; Mert tz elfő relében; 

Í meg jelqstraz'ójore.menregetaz0-.fcfte«: 
^ nekjóvflndőfel.umadafa feíqL Aztnafo*--

. dík relében/oftafs STTOI f61yto'faem&-iUt<. 
patra-tatnadaak fel-az híveknek tettek* 

.Mond.az Ss. job; Todom ee-ast^ 
fiogy-az eo tsiegh váltóin §1, ts hogy az.ii--
toiíanapon az főidből rtl-taaadok, ő£t. 

•Ez.%tkben föglthatik be tanitfagunk. 
'to'ak elfő .relé., holott, az mim mondám, 
loegh jelenti az Job, az fel. lamidis feloí 



fé • Kií,eaczidík\ 
v*Io ]o ftmtnfcíi&t. De hogy teeetaz K«̂  ' • 
tcftycne.k %Q& klki $ppíikutvtkisíTmek r 
Ipez következendő kerdefeket migyiraa-: 
ütik meg. 7" 

i. Hogy hí ug y.iQ megb lc§eoe< a? fef-
íimadasr avagy csak az Papok köf lőttek ? 
:^%, ;Ha ipegh leien» azniíot hogy HMSH 

áenketfeg nelkéí meg-is leien , fciiltaln* 
mifrstoakfctaz holt teftek r 
•:- •$. Ml yegre támadnak fel.az halottakí* 

Az taiazelfo kcrdeíl illeti, trrarovfc 
4cdeDiz egél Kereítyenfegh azt fekli;,-
fcögyazfel-tamadasmeg/lekl?.' Az mely 
fektetnek igaz volca meg setéik imc-z ko*. • 
vetkezendő okokból,:. : ' ; 

í. 'AzSz. írafnafí nyilván való tízmi 
,ftgt b©l. Az tohhi kbzt pedíg í3p«: xé. J^. . -
igyfolazPfopheta-t• Áz te holtaidmsgh ' 
elevenednek ,• es az te hok tefkíd fel-ta-
naadnak. AzDaoielis,Capán.z,Sokan &• 
»ok kózfe&I, %z kik tz főidnek porabto a- « 
'lufjfilfcVfftl;íef kennelr^nemeJf yekaz őrök. • 
eleire, nemellyek péáigh az gyalázatra* 
'AnnikfcIettCi az Ifteaeigy lep látásban 



, w , n . „ , , • , • . , . ." • — ' • " - — - * " " — " • ' • : • ; •*» 

idgya ezt az EzcchielPropheta eleiben, 
amaz laraz csontoknak .példájában.' Lafd 

* meg £^c^. ,j7.,'T. 01 fennen, íd vozifoQ.lt-
is» fctji. 5. 28* azt ip.on.dgya * Ef jó az or* 
jiógy cpionyalao^az kik az koporfobacs 
vannak* reiegh hallyak az embernek fiaóik 
Javat, es fel-tamadnak, az kik fór esdekel 
jenek az elesnek 'fek'tamidafara, az kik pc. 
diggonoSc, azkarhozaioakfeífamadafa-
ia. Az Sz. Pál pediglen,?. Cor. 1%. errut 
az dologról, ugyan kiváltképpen va,!o áiC-
putaciotíefen. Lafd meg ezeken kivol, í. 
Tbejf.4..;'ij. «4£ŐC. .2,0. n . Ugyan ezen dol
got állattya iit azhelyen az job Patriar*" 
cha-is. Mind ezekből szert iüycn éróíle* 
get hozhatunk ki: A z mírólaz derek Sz. 
l m nyilván vaío tanubízohfagoc veién'-, 
abban fenkínek nem kell kételkedni. Qe 
az teftekoek jovenáofel-camadarokfeiói 

* .:bizpniag^>t ?e§enC aziBíntazeíóíámlaí. 
.tatot írafok|öIrnegh tetőik ) azerteffeíp! 
tfenkíoek neji? illik kételkedni. 

IL Az mafodík okoc,avagy croíTégef 
vchetty&k, az az lílen ígireííoek bízó* 
»yos voiiacuía Mert sz lílen fok jókat ígir 

http://vozifoQ.lt-
http://ip.on.dgya
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íz. híveknek ijneHyek ebben az ^letbeíi 
tneghoem adattatnak•.. Holott aserc i z I -
ftení^k igíretiigazak* £ukfcgoly Jetnek 
következni, a? fiölezek'beteííyefeágyé-
tick az mely következik az bodogli .fel-taj. 
isaidis után az órok ^Setberiv 

I I I . Az haroudtk vetetik az ífreooek 
IgíítagttuL Mert az ífren Fenyegeti as 
gono§okat, az o m$ko e$ Hiendő buatece-
feveí az bönert. De.lattyuk.v hogy ebben 
Í Z (jlÉtbco , fokkal- j-obbin vágyon dolgok 

1 t z gon.oioko.sk,.,hogy nem mlocazj'ok*' 
fiak i Szökfegh anoíkokaert oly állapatnak 
kSvetkezöt, sz hon az jóknak joliegyeti 
dolgok,'az gooo£okoakpedígíi gonoluL 
Ez pediglen íe^en iz'fe!-taKtad)$tifari-v 
mikor Chriíly Urunk az jóknakf zt ínooá* 
gya: Jertek cl en Atyának áldottai, bírja
tok í z prokfeget, tuely tinektek rnegh ke-1 

Jittitct világfi futlditneotumanak el5tic» 
:'|A;i góüofoknak péáigh' ::ázr mondgyai 
Mennyetekei Átkozottak az orokkc valta 
Jőzre.,^-c.-'Lard'íí!eg,344fí.;i5.54. &c.N 

I V . Végezetre, ugyan ezen dologh 
meg tetfikáz 0'.esUyTcíÍa'a»éptumbeli 

, psídak* 

http://gon.oioko.sk
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példákból. Nagy fok halottak feíói -oi vaf--
íuk hogy fei-tani altinak, mind az Ö f. 
mind az ily; Teftattieotumbao» tó niiót 
ifoeg tctfik i. fl^eg* 4. 0 . l/weí, c ^ i j . ti4i. 
M&tci,»). 15. £wc, 7* 15. Jvá«. n. 44. JíSí.p* 
4o.vf£?. 20. 10. C ĉi 'De fok volct ázpeí-

:. dakat <ntnd élo lámlalnóm. Lsídmegaa 
éló hatot irafokat* Mind ezekből tsert 

, azt hozzuk ki; Ho^y-liá ezek fel tfmad* 
hattanak j az fmnihögy fel-is taraat-tak* mi* 
is fd-tamadunk jövendőben. 

Ucolfor* ügyaq,ezcö dolognak .vatöfigi 
• meg tetsík aztermef étnek folyafisbo! vőce 
kölfo példákból-is. Amiz/Phceoix madát' 

h felóJ aztiTja Lsé^antíüs, hogy-föha ma 
csen tob egynél, enindazojnaUü! foln mag
va neioéakad, hanem nagy Csudálatoskép
pen faporodik. Merj röifooföh megh ven» 
héf ifc, megérzi az 6 hslaíat, '*$ o maga a§-
itx.ÍÉ ágikas hord rakafra. Atmtkümmn, 
tüzet hozván meg gyutlya az fát, es azon 
magit roCg égeti, es á~z 0 maga hsmvabot 
oitin» más •Phfcebnt mtdtr f.ftratazik. A55 
Publícan madár felof-is azt" olvaffak ; 
Hogy ó neki termeiét ítűui való clienke* 

G i sefii 



roo Kifenczedik 
zefe yagyon az kígyóvá!. Alikor azért nz 
JPublícao d megyén, hogy eledeli kére (lett 
az ó'apro.fuMöak, megjejíi az kígyp.,,e« fez. 
iábalatfelma§az-Qfőikében.,cs megoli,, 
az ő apró, fiait es el megyén onost. - Baka? 
júven az Pufelican, Iittya hogy meg hokiS? 
az 6 fiai» es az 6 tnondgya $eriac-harmad-
ftápígh fírsttys: őket; Anáafcutaoha , z *K 

/ 'horgas orrsvai $ az 6 ipaga roellyet megh 
#akal£vaa, vertt ki bocsattya, es azzal 
i»egli híoíveri az ő.apro fialt ugy ele veiaiti' 

: meg. De hogykazetebjöjúpkaz :4olog-
f»oz; Latsyok napookeöf, hogy az mely 
magot az földben vetnek, clíSbeo ittegh 
rothad, es az után kel Jd * es léíóevekedU, 

• ven uiegh virágzik es gy §ia©kSot terem. 
Ezzel az hafoolítoífiggií^lfzSs. Pál, i. 
Cof. 15. $d. hzIeronymw£>üBctásEj}tB*u 
édhmrenüum r%zt mondgya: Hogy-ha 

•• «gy-mond valiki ugyan fok f í̂e ratgoftsf 
'5ive elegyireoe-is * es ugy vetne az fold-" 

• -feeo, mindazonáltal Mb -}árfit>:ao,,: kíki 
• totndis'.j5'iaemeleriatkéItit,Uí-é. Jgy -fofe' 
1enaberek'fiétetnek,áz-;f6l4J>C'r de jövendő-
bea kíki mind az 6 icmelycJbeBia&a&fel,* 

9# 
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éíc. Ezekből"azért * es ezekhez fcafoüty 
pcldak'botv ülyenéfófleghíarmízíls"t Az' 
melyre i'tfrni?cSeifiékfofy»ftb«b*ís"peI'cítÉ 
taUluakVáffe'151 feokioek nem fetllJketel* 
kedéi' Dé az fel-tamadafra, az termelCN-
nék fo!y*f»baaris taraiunk példákat, az 
mintáz ei6 hozor dolgok bizünietyakr 
Aonakokaert affciül fenkinck nem keliké
telkedni. 

T J Í N U J 4 G. • • •' 
Tacuííyuk tnegh ínnet; Hogy az té:i 

{leknekfei'taroadxfa cniodenketfeg-öelkül, 
meg leien. Ennek vaíöfaga megtetf ;k az 
élo'lámlaitatót ero Hegekből. Ugyan eztá 
dolog meg tetiík az Apo/ioíi Credonakágn, 
bol-is, holott nagy nyilván vaio vállai* te* 
fiunk az mi teltünknek jisveodo fetema-
dafafelöl. Vetkeztenektehát-izregrPo* 
ganyok , az kik az fel-taibadaft nem hit
tek. Vetkeztek az Sadducaetiíok4s, az kik 
ezt az igaz tudomanc nevettek » az niiot 
meg tetiik Mait. zt. i$. Ezekkel egyetem-
beo azok is, az kik noha nyelvekkel oe«a 
merik mondani, de cselekedetekkel megfi 
nsuf&ítyak hogy ők azt nem hifik. £ 



lot Kilenczedik 
oly undok qtetet cinek sec ez vtl3gon,iriínt* 
ha ez ejes uitn ujg-yan nem volna más. De 
jKii azokat ne, kó ve,ííuk , hanem ezekből az 
dó hozoE htzorifagQkbof htdgyü^e!»ho^ 
tuínden ketfegoeíkuJ me**h Séfen az felta-

- ixiidas, es arra maiinkat jo.m.odgyava! ke* 
; fícs&lt. •; i ; / ' 

U Í M ^ Í Í 3 B Í IC ii ÖL. 
Kicsoda legyen'az Felramadafnak §er* 

• %h oka, oigy iepsn rr$eg tanít Chrtíí.ust.lJk 
• runk io<*». §. z'i, holott imigyenüaf: Mi
képpen, aẑ  Atya feí-tansakya az .haiotta- • 
kai, azonképpen az Fiuhis, az kiket akar , •, 
fel-timaitya. Az honnét meg tecfik;-Ho^ 
az Frf-támadás lefen az cdlye* Sz. Ha-, 
-tomfagh által. Megh tetőik ez, lo*n, II. 25.: 
IJOIOK idvozítonk azt reondgya: En va~ 

:. gyokazfei.t8mad2sesazclet.AzSz.Paf- • 
• Is ezt álíattya, i.lheff,^ id. mondván t : 

JVIertáz.-.Ur, ooiolafosk kiáltafaval, es az' 
• Archaogyálnak Javával', es-az lítenoek -
Trombitájával,-*e fái az Egból. - Es az kik. •• 
megh hokak volt az Chriíhssban, fel-ta-

: mtámk ^^.;'fizt^íiattya;;Idv?QziSQnklö*'; ; 
. én. 5. iS. alvódván.? Mikeppeti az Atya-

, ; . fel «* 

http://gyokazfei.t8mad2sesazclet.AzSz.Paf-


Prxdicatío* JQJ 
- TetómaJtya az. holtakat, azookcppeo.-i? 

Ftis-is , az kiket akar, fel-tamaltys. Hogy 
pedig %z Sz. Le!ek-ís oka légyen az ••Fel-iá* 
madafoak meg te:§ík ínnet; Mert az Chrr? 
ftus mindeneket \% o Lelke által cseleke* 
dík. LafdmegZod«!. i6; 15. Ide íabhattyuk 

1 Íz Agoftoö DqftornaMs atőmoodaíatt 
OfertTrtmtatúgdextrajúntindhif*, aZL 

í az: Az Sz. Haromfagoak az o kíillő mun
kai oSűlhatatlanok. Tebar valamit az A*-
tyacselekedik, hsförJokeppen'az.Fiuea 

• / azSz* Lélek-ís cseiekedi. Lafd meg Im-ni 

r ^ K q f-i* G 
Vegyíik elünkben innét; Hogy az Feí-

# • támadás az tellyesSz. HaruraíagBak mun-
kaja. Ennek valofaga megh cetlikaz éío 
iáralal'litot trafókból, intet te iTíink tehái 

4 ínnetj HogyizfeUtainadisfelpi íeaiíiiít 
ne ketelkedgyunk, mett I(lennel feni mi 
lehesecleo dolog nincsen1 Hanem az met 
lyck az embereknél lehetetlenek az líten? 
nel azoklehetfegefck, az mini Idvbzi-
tookbtzopicfya MareL 10. *7« .Eog. 
szőni Sz* Iften&nk, hogy mi az fel-ti 

G 4 dis fít-
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dss felől jozao értelemben lehefítink A« 
' mén. Ez azerc'ennekaz mifödik fcerde£ 
nekis'.mágymzattya. Immár az hárma-
idikke'irdes következnek, pearrolylíren 
fegiífe geból jövendőbe follyunk az 16b 
dolgokkal egyetemben, y ' 

X P R i E D I K A T I O . 
. Io#. v?.T>erfÍ z6. (tfc. . 

Mtvfiontag kSrnyU'vetetem a^en lorommeL 
"p Nnek előtte való tankaromban, ktt ki

váltképpen való dolgokról föHotíain. * 
j . Hogyha ugyan meg IcSene S2 fel-tárna-
das r x. Ha megh leien3 az minthogy 
meg-is lefen; í£i által taraaftatnak fel az 
hilottakr Mofhn immár hfluk Iften fe~ 
ghfegebol az harmadik kerdefttis, az íőb 
dolgokkal egyetemben. 

u£ Z H ^í\M JÍ D 1 K K.Ö X. 
HartnidSor azt kell immár megh lat

nunk ; MíeTÍ íamadoak fel az halottak r 
Énnek bizonyos okai vannak; i. Az 

Iften-



Fracdicatiö. iof 
m ennek enuLvalo DecreturóaEr végezte 
azt •»z I ften, hogy íz teftek fel-taraadgya* 

'! mk • Aonakokacrt snegh kríímnak kfíijij 
. Mert az Iften tanácsának be keli telly efed. 

ni, I/aF 14. 27. Ez az oka, hogy az Apo-
ftolí Credoban«is nagy nyilván yallyuk az 
mi tejünknek jüvcndofeKtanDadtfat. 

' x; ^ z híveknek jövendő fcoáogfagOf. 
kert. ^íogyez világi foknyomorüfágoki . 
átan ,be koltöztefleOek az-orők picinek 
bodogfagaban, holott, el törli íften az ö 
híveinek ortzajokrül küny-huUatafokat. 
Afoc. %x. 4. Eírör íol ídvézitönk Mattt 
5. u. Bódogok vattok, mikorlídaímajtat* 

• cok es üldöztettek en érettem fő£c. Órúí-
íyetek es vigadgyatok, mert nagy az ti ju-
talrnatok az mennyekben, ft2 Sz. PáUís 
azt mondgya,%<im« S. 17. Ha 6 vélle ég-
gyöt iedvedönk, eggyfit o velíe rneg-is 
dicsőítetünk. 

j , Az gonofoknak trtptíb follyos bún*, 
tetcfekert. Meri az ífiennek igsűagsaz 
bűnt büntetetlen nem hathattya. Itt ez 
világon pedigh azt azgonOSok kőzzul fo» 
kto igen elkerülik. De jövendőben reja 

) l ""V j Íorit#M 



toó ;:f Tizedik: 
iortttya Iften őket, es ei ke!l veonick az 5 
böntétefeknekm^lto fulyoOagat, mely t z 
6 gonoííagoknak illendő jutáim** Ide va
ló, az mitEfaías Prophetamond -, C4p:6u 
i 4 . A z o férgek meg nom hal, cs az ó rá
zok megh nem akiiik. Az Damel.isazí 
tiiondgya C*p. íz. i>- Hogy az gonoSok az 
prokke való gyalázatra támadnak fel„ ő í c 
Idvőzítóok-is aze jelenti Sdéte. i$f 4 ^ . 
Hogy az gócotok az orukke való tűzte 
mennek. 

Az jövendő fel-tamadas, az haloíta'k* 
riak nem mind egyaránt fo/gal. Mert az 
híveknek örömökre, de az hitetleneknek 
frralmok ráfordul. Ennek valofaga msgh 
léteik az elő iámlaltatot dolgokból. Ide 
íabháctyuk; amaz Evangehumbeli Abra-
hxmnak az 6 mondafar is Lyc itf, %%. hc-» 
lóit igy fiol az Gazdagnak: Megh caile-
kezzcl rolla, hogy el vetted ^letedben az 
te javaidat, hafoqiatobkeppeo az Lazar-ís 
az ő gocpf íi. Moft annakokaert ó orul es 
vigad, te pediglen győtrődől. Nem lehet 
|m keltő, hogy tudni-illilh itt ez világon. 

is vt-



U virágozzanak-sz hamíílak cs nyomo
rogjanak az< igazak, es jovendoBenss a« 
rson ; áiiapitban maradgyának ; Háneot 
nseglifordul az dolog, raérí otíiz jpftnik 
jdUeSendolgok, az gonolotóak pedigh 
gonoiut. Lafd tnegh M;4«. í|. ao. ŐCc, in
tet íeíTímk azért iooet; Hogy ez-glecbett 
fo! vifellyök magunkat, hogy jóveodö-
ben»is jól legyen dolgunk, ÖCc. 

Ezennekazkérde:foefc»is rövid magya-
f a-zarcya; Es így im él végezem elfő reíec 
ez fe! vőí£ igíkoek. 

Mond az job Patriarefia: Es víiontagíi 
kornyöl vetetem az en bőrömmel, es az 
en tettemben meglátom az íítent. Az kit 
ennen magamlatok meghes ctí feraeim* 
mti, es • nem mafoickat,':őCc." • 

Ez igíkben foglaltatik be ez fel vőít ű 
gikoefc maíodik reff; ffolott az fel-tartía-
daodo cefréknek k5 vetkezendő áflipattyo* 
kuJelenti megás JobPatriarcha. Kettői 
mond pedig azok felöl, mdlyet az 6 ma
ga példájával bizonyít, i. Azt jelenti 
fiogy ugyan IZQÜ teltben umidfel. Mind 

' '., , • / • ' , . a z o n 



löS Tizedik 
azonaltal ott er£i iz gyarlGfagöktuFvalo ' 
megh ureíluleft. it Hpgy az Xfíent az ö 
Jeniéivel meg fogja látni. 

Ezekhez kepeír, minek fiak ht kei doU 
gokat kell meg Utnjink. i. Az megh di-'. 
csóölc állapatbarr míesodafok lelnek az 
emberek ? i . Hogy ha abbén az áifapac-
ban az Iftentaz hivek,tefti femekkel meg 
lathattyak avagy nem $* 

Az meg dicsőült tetteknek álíapattyat 
s az fel-tamadas után, nagy ie'pen elo fiám-

lallya az Sz. Pál,' előior Corínthusban írc 
levélnek tizenötödik rebben. Ezek köze 
pediglen elfó az halhatatlaafag. Erről fol 
az megh neveset caputnakverf 4%. holott 
azt mondgya: Romlandó teíltetetik az 
földben, de romolhatatlan támad feL Te. 
hat mindeneknek előtte, azbodogh.fel tá
madás útin, íz híveknek teftek, halhatat
lan Meo- Mafodík Íz lelkiig. Effelöfü-
gyan óitverfi 44.azt mondgya í el temet
tetik lelkes teít, de feltámad Jeiki teft. 
Holott nem azt akarja az Sz. Pál monda-; 
»i» hagy az emberfeg íz bodogh fel- táma

dásban 
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dasban el változik , es< leiekké teíeo ^ha
nem hogy az gyartofagoktul ir.eg 6refsi~ 
tet ven,lelkiálUpacritarnadfej. Harisa* 

i • dík az frenyjedhefétleo'fijg. Erről v.&f* 41* -
».2rjnondgyt;.' Erctelen tcíK tetetik 12 
f6ldbcQ,'diehatateas teíttámad fel/ Ne-

- gyedik Ic'ém azk.ooy'.ufegri' es gyorfafig a» ,• 
' vagy fereáfc-g,'- hfttn/jmftm- aí.teftek , 

•.'••' jigymiaí ©éhez állatok, az földre ffdnek *c 
'De az bodogh fel^ama^* ttíaq ykonayek'.;... 
,leinek,esaz Eglvíele fbioék'Hiiintass-

j töz. As Sz. Pá! bísiom'rtya ezt 1. fkffi;:4*i, 
17. holott így tol: RagattátunMz Ultrák* 

v eleiben, ebbeo as^tö^gbea. Az ütődik , 
esutoífo dologJeiénas f^ayefíegh, mely 
farraazíkaz következendő dfe*MFegb-of<r • 
Erról íolverf. 45. ooíkor azt söondgya* v 
' Gyalázatos teíl tewettetífe el, de'dícsóííe- • 
ges tanti ad fel. Lafd meg Dániel r i i . j . . 2hi-
fjp* j» 21. &c. 

]egyezzük rtjegh intjec; Hogy fdettc 
' R1Sy változás leieo az bodog Cel-tsraadas 
után,az híveknek áüapaftyokban. Meít 
noha ugyan ezen tettünkben támadunk 



ÍJO Tizedik 
fel, miadizonaltal fokkal kiúamh állapat-
ra jutunk, fiögy ocm mint rnoír vagyunk.-
Ennek valofaga megli tetíik %z do iámhí-
tacot dolgokból. 61 ullyuok azért niihtV 
vek.,az Mk.ehbtüsz qhthm frénved'irok 
az Chríítus beire e&tz 5 1 . igeje'afclletv-

, mert ei jö $z idói ,• mikor ez vüt-gí egy Sem- • 
pillantafig vtlo 0yomofüfogútik,. órokk-z 
való terhes dfósőíleggcl poíofciíik ib'lgh $ 
iz msot tzSz.'/'Pá!3 zvCor, 4. .17. moád-
gya* Szedvedgyuök tehát áz ChfiftufTal, 
tudván azt > hogy haiitéz vilagón-a vélítf 
• ienvediiíik /jövendeben & Vélfe egyete«b< 
fcitneg dícsóitetúok, Lafd meg%jw. 8, 17* 

v* 2 1AUSO D I K /1.0 £. 

ílsíluk immár áz mtfodík kerdeíl is V 
fadbi-üfik: Hogy ha az meg dicsőült ál-
lapátban asrlfl&nc, ugy az mint vsgyooC 
álbttyaia nézve) teCü kmeíokel;meg lat* 

'hattyúk avagy nem ?'. Ogy cetfik hogy azs • 
erofsűí az Job Vatriarchí ícr sz heryen,ho* 
1ottS2t;:ni.oodgya ; Hegy az6 -fájlt Bemei
vel, es nem miíokjtat iaUya megaz Iftcoi?-
Az mi ezt az fcerdéfWUet!-,erre nem aiincí < 
egyaránt feidoek az emberek.' Mtr't-ia* 

Aiithrov 
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Anthropomorpteak i íz kik t s íítennek 
emberi tagokat tulaydonitanak,32í mond-
gyík hogy meg íathattyuk. De ez az érte
lem helyen nem roznsíhsc; Mert 12 Sz. I-
-ras ellen vágyon , az mely az.lfteot klek-. 
nek mondgya Imni -, loan. 4.14, öí'o v : 

NemeUyek c'stk Icozel járnak ezekhez, 
csaztálhttyak; Hogy noha az Iflen lelki 
• állat, es ebben az ̂ leiben ,áz ml uüi §e» 
tneinkel 6 feífegec megh nem teíhatjfcyuk i 
Mindazonáltal azolt, á,z ^cgdicsöúU álla* , 
padban, ügyrne^fenyefittetnék , hogy aá 
íítennek áliattytt-isVí^l hicyak.,- De ez 
Fera maradhat helyen ; Mert nohs mind 
femeink, f mind egyéb tagaínk az fel-ttj 
madas xmn megh dicsőíttetnék * mindi 
zonaltalaz o^tetmeietek'e't.megh nem-vat-! 
toztattyak, hanem ugyan emberi tagok 
lelnek, escsak azt cselekedhetik, az mi.o , 
hozziioktUeodo* Tehát, miképpen aa 
Anthropomorphícakj sz I{rehnek álíatty* 
eüeh vetkeznek , holott* #z Sz Iras elten * 
9% lílennek emberi tagokat tut*yd.ohtx|> 
titkl Azonképpen ezek, az embert terme-
i Seccji léinek erpiá^ot, hoidtt az'cpt iem?-; 
v , . t íuknefC 
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nek toDbeituJaydonitaaafc hogy nem mint 
Ütmek. De'helyeíFtíb.gzofeaik erceláiék, 
az kik azt monrfgyak; Hogy az orbk ^lei
ben az Iílenöek itUrtyat, oemkulfó es te-
ftí Semcinkcl, htnem az mi elménknek, 
fémével lathattyuk meg. Míndizonakil 
azt jelentik; Hogy meghagyjemhtbat*. 
t/üktőkeÚeteíFen es rníadeoeftul fogva az 
saaí Sz*. fíienűoknek áíkctyat ^magara néz
ve , hanem csak az menyire az mi eSüienk 
C az meíy akkor fokkal fereoyeb es gyorfab 
!«?§en ) megh foghattya, oka ennek ez; 
Mert az véges avagf iég lerinc való, az 
véghetetlent, es az teremtetet áilac» az 6 
teremtőjét megh nem f0ghtttya:,&c> így ', 
jmagy arázzak azértaz ;Ss. Pál rpoodafac» 
i.Cor. 15.12.' holott így ioü-'Moflan csak 
példában, es ÍfikSrbc n íaítynk, de akkoroö' 
iinroliínre. Hafonlökeppen-az jójának jev : 

leú'vafo(BOQd.afat*i«. feert^í-i^ezmelr' 
let maraágy uokraíg. -;•• - ^ -:. y //Hj 

T ^ÍM Ú S y4 G. 
Tsnuttyuk megh- ionét; Hogymeg-az' 

:őrök £letben is azbí vek azIftenötk;állat.. i 
tyic, uem teítí, hanem iclki femekkel tat* 

, tylfc^ 
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tyak, tudfeí-iílík az menyire az véges e$ 
teremtetet emberhez ülik- Az Sz. PSI bí-
g'onitty* ezc, Í. fim. «s» i<?. holot azc 
moodgya j Hogy az Iften jsruihaiicían vi* 
hgoíTagbanlakik, az kit íoha femmiem
ber nem íaíoí,£nem* isláthat, ídvózitónK* 
is azt moocigya: íy<*«..ef. 4^- 1-Íogy az A» 
tyat foha fenki nem íatía > b*nem'cSsksz 
F>u. Ez az oka, hogy *z Chryföfíornus 
2)o0?JÉ- , Hornit. 14. i«ledS»ÍW , Jtmibrtfiut 
lih. 1. in Luc. cdp. ív szí merik moodtoí ; 
Hogy m§g tz mennyei Sz. A ttgyaíök ferct 

-:Xac|iaf tyak' tökélieíeflen íz'literinek-állata, 
. tyat, haoera csík az menyire o hózzajoíe, ' 

t ugy mint véges teremtet áüsto^hoz illik. ~ 
l I<ie vato az*ts,; az IBÍÍ azlíten Moyfefftc'k 

felel, mikor azt-kevanna.y hogy az lilén 
meghmutaíía neki msg«; Nem iithac# 
úgymond engemet az ember hogycílyetj. 
Exod. $?. ro. £Fcv Ide.itfethtftyufc az Phi-
hfuphufoknak kózSnfeges 'Hptlafdt-'ü 1 Finim 
Sí ad infinitum •> nulla 'ésí'prőportio1, azazj -

, • PÍZ véges átlátnak, az.véghetetlennel fera-
mi egyeriíőTegcoem lehet.- Vigaftallyuk, 
Ce'bat ínoetmaguQksc; -Csak tűk&rbealat* ' 

H lyuk* 
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lyuké moft az Iftene ? El jö az ido, hogy 
az órokéjeiben mi reánk nézve, azfflen-. 
nek'iatafa colteíkícs klen. Akkor telik be 
derekadon %% mildv&süőnkack möndaTa* 
VaAn.ij, ^-Atyám, ez \% ótok elet., hogy 
megh ifmetj epek téged igaz ift«fit,es 32. 
kitel bocsátottal az jeíos ChriítuO** éCc. 

Eogcágye azmlkegyelreits Ac.ysok es" 
• tftenímk,. hogy ml 6.Sfe. foífegeí V Fiival 
• es Sz. LeHcevelejgyeterabeú* az 6rok ffée-
nek bodogfagtbiö, iínrűlíiorc iaihiiluk * 
Amcn. * 

Ez eenele az utolfo dolognak-ís rövid 
ntiigyartsittya. . 

XLPRIDÍKA-TIO, 
"%. fim. 4. verf. f. &ű. .'. 

JZtnén^ Hentes h*f~wkdale meg hart^clt<tnt» . 

*Vf Em'ok mlkúl mondgya az Job Pitri* 
*^Srch«; Cap, 7. ». Hogy víteííeg az em
bernek elese itt ez világon. Hert nsíke^ 
pea az vitéz emberask Ysaaakcilenfcgi * 

a.s,kík~ 
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f5 kikkel tufakodöi es gyaícran hartzolní-
is kell: Szinten azonképpen az Ksreftyen 
embernek , nigy-' fok -rendbeli elleöfegi 
Vannak, azkikkel iöntelen való tufakodaíi 
vannak. ídé vslo amaz kozönfeges mon
dás: Nunquarh Bella honit ykunqutm certdmu 
na dejunc; Et quorum certet> menspisijein* 
peHjahet,az az; Az jámborokfo'ha&ean 
öreílek az hadakfut.; Es %% kegyes- elmé
nek'mindenkor vagyon mivet viaskodni. 
"Erre rmod annyi példákat találunk, vaía- * 
menyi Kereityen ember, vagyon. Ezent c»-
lofsíti az Sz. Pálnak jelen vaío mondaíi-ís. 

S u M M:JL 
Summája azért ez megh háüot igitgtiefc 

csík ez: Me^h írja ítfaz Sas Pál, es ugy-
mínc egy világos tükörben t'\nkben ad-
gya, a2 Kerefeíyeofegnek reguajatt mel
lyel minden Kereftyea esttbernek követni 
kell, valakik tz orok <*tecnek meghervad* 
hatatlan Curonajat varjak. 

j^E S Z EL 
Ket kiváltképpen vslo ref ei vannak es 

; ígikoek. Mert az elfő re (tehén-azt jelen t-i 
meg az SsvPáí, miben tóltout-ő-cl *2 6 c-

file:///nkben


íí<£ Tízetikettádik 
létének foiy*fa.t. Az mafodikban öftfif 

'•sízi moodgya m&eg; mifiertiü j'atfemíhfe'g-
í beá legyen 6, az 6.MvoíTege felöl, öÉe* 
Ez .mind Sunimaji f-niíad. fétidi az t* 

-..gtknek ; Lalfurk íramar,.ÍTi:én fegkfege* 
bol, aá.íg-iket*is.i,cf)dfl« : 
' Mond az Ápöftol; En amaz nemes bsy* 

i'ia.d.afr meg hirtzoltam, pillyaroat meglí 
.•fuiotumj.hiíemct.meg.ta.rtottaiii vőíc* 

:, ;£2.íígikí?eíiTö|íaícac!kb.é ttouíagüofe-
fiak. dfő-fele } Holott azíiitgipddtjavíí 
tmitajtya mtgh az.Sz. Pá! $ mi módon kit* 
lytti az KerefEyeo Kmfammk. itt ez vjla* 

•gört ^íní í" .,, -
Három 'dolgokat jeleni pedig maga fe* 

loll i. A'ztroondgya; Hogy oaiiiane* 
' iaes hayvMiÍE meg .Harczoiti.. i . . Híogy 
$z. opaUyijac ,meg futotta.. *V Hogy híj. 
titfoegiartpttáí . Mi.ndenikr'Ql rendel ioí-
tok tz -ígtknek folyaíVSeflos. • 

*A É E L S e I\ o Li 

Mond az .^poftól; En amaz nemesbay-
víadak roe^ h^resjoltam. Ez a'z elO* dolog, 
mellyet.maga ;fáőí jelene %z Sz* Pá!. Ho-
lou iiiikszti&ífuk coggfi j Mit en ÍZ Sz. 



Pr^dicatío, " i\y' 
Pil ezen az nemes bay viadalon,*? mcllyec 
;6 még banzolt ?'Hogy,az kerdeíre tovi-; 
dffdjíni de nyilván meg feldíyek j Ezen'•%%. 
psripeí'báyviadalon az A'poft<JÍ,ímezliiV. 
Tűii>|kivaUkcppco való dolgokat ̂ rti;•• 

I. Az PokolMi ördöggel való tu/ako* 
d|íí, az ki az emberi oerazeífegpekdé ki
váltképpen az vaíaitot hivekneji, esküt t% 
jeníége. Ez, eyjei es nappal azon forgoló
dik, az mint az embereket, SZ-Q vefedét-
meshalojabat) be fcerítfüélfe* Az S?. Petéi? 
bizooíttya ezt elfő levelének'Stődik reie* 
fcen, mondván i Józanok (egyetek ' es vt* 
gyi^zatokj Men az ti eíleofégtí'k az 6r» 
dqg, mint az ordiio Oroflany, lelki ;já>, 
kerefveoaz kit benyeJlyen. Az Sz, Pát-ís 
err§l Sol £/^e£ <<, u,Mohdvan; Nípc&éá 
nekönk titíakodafunk az y§r es téft ellen, 
hanem az birodalmak ellen, hatalmi(Tá« 
gok ellen,ez világnak Urai ellen, az féreg. 
fegnék vezéri ellen,azleíki gonofTigok 
ellen, ő£c, Err6l emlékezik az $t*piii$& 
is AHC. I Í . 4, tafd meg az locufh 

I I . Érti ez világot, az mely i*'flyeföj$ 
geías gocöí%ban vetíctet, az mint ág 

H | •.$*• Ja* 



n$ Tizeneggycdik 
' Sz. János bízontctys, i. lomn.^ jp. "Ez fe« ,. 
lette nagy''•kárc.i'eéen;, rn^az valaiíot lii« 
vekaek-is,.az.Q<fül példájával, hizetkede-
fevel es-kúlfo í^nyeflegevd, mellyekke! , • 
in int egy édes méreggel,-.nagy-fókákat 
fiiegh csal. -Ettől akar d iakaztaot Idvozi- • 
tótik, £#c\ y. i j . mondván; Valaki en ü*-
tannam tk*r j.iioí itagadgya meg 6 m*gat> ., 
vegye fel az ö kereitkes ugy koveííen en* 
geamet, Ifmet %CA$, 14, j * . Az ki enhfe 
£üin akar jűni, exnem gyuIőH az 0Attyat-
cs Anoyac, felefeget es gyermekit, Banyát 
es Neoöyet, főt az őnnqn lelket is, nerc le* 
bet eo tanítványom* Az Sz. jaaof-is elf& 
levelének maCodik reíebeö^Moíüts így §ol % 
NefereíTetek ez világot, fem 'pedígíen a» 
2,okat,az mellyefc ez víltgbá vannak, ÖCc* 

111. Az 6 fajit teí*et, az mely kevanai 
lelek ellen, miképpeo az leiek*ís az te0: el
len. *G*/'. 5. 17. 'Ezolsigen ártalmas az em* 
bérnek, ki váltképpen mikor az téft az lel* 
kengyózodelmet vefcn, Mind ézekelka 
szert íz Sz, Pálnak, iúotelen valö víaako* 
4afi voltának. 

Vegyi* 
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Vegyük eiúofeöeö ioneí; Hogy az" Ke* 

refty.cn embernek ^Sere itt ez vílsgcs nem 
hivalkodás, hanem fiumeien valotufakq* 
das, vigyazas es QyugbatatlaQfagh,, ez ba
rom réodfecH ellenié gefc ellen. Ennekigaz 
volta megh íetiík ez eló ümlaltatot dol
gokból Intctteflóok azért íonct; Hogy ne 
igitjópk mígönkosk cáeodeS álI*pt£Gí,h5-
nem naponként ktlicsök magunkat az 
feayviadalhoz,hogy vaíamífeeppen minket 
az mi eOenfegink kef tiletíeo es vígyszatía 
ne talillyanak»es mi raytuok gyozödelrnet 
tie vegyenek. Erre int bennönket Chriftus 
Urunk Matt. %6.41 mondván 1 vigyázza-

• tok es ímatkozzaíek, hogy kefertetbeo ne 
efíétek. BódogokazSzolgak s az kiket as 
Ur vigyázva cilal, az mint Idvpsítónk 
raondgya Euc, 12, 57. ŐCo _ 

^í Z M JÍ S 0 í> I K ^ 0 L. 
Mond íirsssíáar az Apoírol: Kz en pil-

lyacoat meg futotsam, őCc. Ez az maibdík 
dologh, az meííyet maga feloí jelent az A-
poftol. ím azt mondgya hogy pallya futa-
íat-ís végben vitte. In minekuök cssk azt 
kell megh htnunk; Műért az Sz.PIlaz 
$>aHya futiíbe? H 4 Á@ 

http://refty.cn
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,: Az piíiya íutfioo qni• az Apoítol v az, 
ApoíioU-tiirk:cs-fttyatattyat, kív'tltkep* 
peoipedigtetja* £vfügeliumnakpr2:i*e$l> 
laíat, az melybea 6, felette, fer.fcny es gyors-
volt, tTgy;3noyífa , hogy az lob Apaftola. 
katebben «sydfdypi7iiíina»Ide vajpitj; 
mit «»gi felöl mond, i; Cur. 15.15?. Eq ugy. 
mond, jemfalem.tól fogván,, egei Hprvtí 
Otiagíg., |h2Evangélium mai ininden he. 
Jyekec, beialíqsteíii. Ezt pediglen pallyi 
fattslips -.htfonlítty'a. iraez kSveikezcndQ 
lép okokra nézve* • ,̂"V::; 

I. MeriKMkeppen hogy az kik ptHytt 
íiítnaf% gyorCak es ferenyek az. 0 dolgok* 

,:baq;:. .Azonképpen. az.Bg.yhazi Szolok* 
•1*1 terenCerenyekoekike^leooi az o híva» 
:f%Uy:ote3.k;elk:6yctefebeü, .Erre s'ot az Sz. 
Páíf 3JÖW. il. 6i jEisopdvacs* Mivelhogy k.&. 
l6{pBküÍombaj;iod€,kÍGk.v3;nnik,azíRíoe»' 
kunJL-s-dttoc kegybe®, leránt; Akar iras 

, jtiagyatazas,; Magyarázzuk azt az hitnek 
.minUjá.Sertot.-Akar folgalat; fargoloet-; 
„Hy"uQk'ag iolgahibao. ^ z ki Tantío .,ij$& 
!, lankásban. Az ki intő, az íoíesbcn, &c. 

IX. Mac s«iS;eppín az pinyafticoknals 
;, : ' V. / . "tyagyofT 
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vagyon fel tettseHypk, az melyre igye-
fepnéfc* Azonképpen ez Égyht2*.$zol» 
gafc , elfut ófs viíelik.az I fteo • íilteííege- c es: 

azegyigyfr híveknek ídvóíTegeket, dCc. 
H í . Mert miképpenaspallyáíuíolí, h% 

gyozoédmeCiklthizk, el veiikáz jutal. 
mit : Azonképpen az igaz tanítók .el ve* 
#ík az ígi(Tagnak Coronajat, azíneíyrulí-
dea-ab Sol az Sz, Pál verf%-

Ide való, az mit az Dániel, Cdp, t%, ^ 
holott így fol'•': Es az bölcsek f^sJenek, 
föínciz Égnek fénye öege; Es az kik fóká
kat az ígaOagr* vilnek, mint az csillagok. 
Errőlfol Chriftus Uruok-is Míttt. 19. 18. 
tűikorazt inoodgya: Bizony tííoodom ti* 
nektek; Hogy ti, az kik engemet kóvette-
tek, sz fel-tamadts urán, mikor az.embér
nek fitul as ó dícsóííegcnek Királyi feki* 
ben, tizenkét fékekben ftlíok, es az ízra» 
élnek tizenkét nemzetfeget itilltek, ŐCc. 

Jegyezzük inegh innét; Hogy nohi 
rnitideo eKübereknei?., de kíva!tk?pperi az 
Egyházi folgaknak, az ő hiy^allyokbsn, 
igazan es ferenyen keli el jármok, hogy 
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jövendőben azópaííya futafokoak az § 
jutalmat eí vegyek, Bzt, fajac peiciajsvai ,'. 
conmendallya íz Sz. Pál, mikor ttrtgi f«%'. -
lói azt Biondgya, hogy az 6 paltya. f|it*jat 
végben vitte, fatetceflunk rehat'incct, kk ^ . 
váltképpen mi Tam'íók; 'Hogy ugy vív . . 
gyászunk tWmi cif tpnkre es hivscsíuata, 
hogy mikor el jfi az Ur jefus Chriftus as? 
ftileure , mioe-kűnMs azt. mondgyi; oruty. >•< 
jo Volgám, meri sz keveííén h'w volta!, j 

,tohh&n bízlak tégedet; Menybe sz te U* 
Ttdnakórömebeo. ifefcf*. 25'. 21. Erre int 
*z Sz. Pál Apoftól,^íf?.'20. aS, niQfvd'vaii I -
vigyázzalak'magatokra,, ei'i'z egei nyay-' 
raV melyben tireieí az Sz. Leiek vígya-
sokká toc , hogy ígizgaíRcofc az íftepnek 

. Aoyaiencegyhazat, mellyetaz6fajátV.C=Í. • 
reve! vaitot í»eg. Vetkeznek tehai a.ms?; 
roftes íuoya Taottoft,' az kik csak 82mK, 
pok 1 haénac kereftk, az Ifteo itif te'ílegere 
pedigh, es az híveknek epptilerékte, igen j 

1 ';kícsiri,;a.vigy:íeroroigoogy0k nincsen. Ef* 
felekről paaafolfcodikaz Iften,lewm.22. 
1. límet, E%ech, 54. a. Lafd ixie^ az irafo-
k*c; No IÍÍÍ ezeket ae kűveiTíik, hanem az 

mi 



Prardicatio. i?§ 
mi tiftűükfeea híven járjuokel* hogy az 
Sz. Pállal eggyíit mliszzt igazai* mondU 
haduk; Hogy az mi pallyapkittiiegh fo* 
tótciilc.- • :;•. 

Moo4 végezetre az-A poftól j Hltoiuei 
roegh tartottam. Ez az' usblíő dolog mel-
lyecmaga felől mond azSz.Páf. Holott 
azt kell meglatnunk; Mit ^n az hitonaz 
Apoftolí* Nemellyek az hítón ertíkf

:a» 
maz tanítói rendhez illendő álharaíoíTa> 
got* Nemellyek pediglen, amaz álhi fitos 
bizodalmat;, mellyel az HíVefc, az tftén* 
oek kegyelmet es az Utjtím Cjiríftits er« 
demec magokhoz kapcsoUyak. 0e IJIÍ, 
mínd az ket erceimet foglatlyuk egyben .*. 
es mondgyuk hogy %z A poftol azc akarja 
mondani j Hogy ö, az Iften kegy elmeben, 
es az Chriftus erdemébenbfcvan, az o A. 
poftoli tiikiben, vegiglen megh maradót. 
Hz azért az Sz. Pál mondafaoak igtzaa 
való magyarazattya. 

Tantillyuk megh innét; Hogy az áiha* 
íacoííag tgeo megh kevscuuk tz tinítoi 

rnidhea* 

•L 



124 Tizen eggyé áik . 
tenáben.. ügy vagyon egyéb emberek-

- fceo-ií drága jpiagos, cselekedet voloa C*.*: 
ÍVIert, az raíní Idvóztscok mondgya jW*r. 
fi. i|', 15* A® Ui vegígteo rócgb marad»az 
I.dvSzőS 5-VOekivaícfteppe© a?,Tízíviseló-
ícer illeti* Eztcoujroendallyt az Sz- P;á! irt 
azhelyen, Intetccfllinktehtrianct \ Hogy 
| z álharstoíTágot'Jerefsükes kövefsuk.'? 
A z tóke-Hettenfeget pedigh gy uí&!iypk es 
fgetul távozta (Twk, bogy-az,ü'á5. Pátlajkg* 
gyutmgU-anes igazan mondbatTuk, hogy 
.izmi fittünketroe'g-tartott iik> Errefe|ro* 

; kep í fegell y en ; bennünket a? rsu • kegyek 
.tn.es .Atyánk es Iíle^unk',. Fiién az Ur Je» 
f|is..ChriíÍ«iCVrr-.« Ámen, 

2. T/w. 4 . VÍ'̂ /V 8. 

L végezem, Idén fegirfégeból, ez t\ 
ÍBPU tanstafpspban »tz fel v&£t igikneíc 

elíü 

http://tn.es
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Jéiforeiet; Hobcmegh jeteotíazSz.Pál 
.miben mulatt* 6 etiz 6 eletének föl yafat l 
Hifösti dolgokat jelenre pediglen öitgi 
Felül: a Ázt mond* ; Hogy 6 tm%z jeles 

' bayviadalt meg fíauzolu* J. Hogy áa 
6 pallyijat megh futotta. |; Hogy hitit 

| tBeg.tarfoíra.' 'De ezekrutelegecfeodokep*, -
ptú hiílotfanik az feereityen balgátok} 

' Moftao azért tftffufc ífWnXegitfegéMl ase 
| luáfodik retet- is ez fel; vött ígítesdt. ;. 

'. Mond az Sz. Fit j Végezetre, tetttetet ; 
cftnekémaz igafragnakCoröngjay mellyel 

* triegád énnékem az lir amaz ®ipéú,4m'&£ 
igaz Btro, nem cs?k énnekem peáigb,?ftfcf 
ttem mindeneknek ^ az kik váraogyik i* 

i maz^ő dícsöííVges cl/5 vételit, ö£c> 
Ez igíkben foglaltatik be;tanufi'giink» 

rák rríafodik réie j . Holott immár ;az $2, ' 
: Pál ,,*z jövendőbodogfág fetéí vatá|o re*. 
r rűeftfegéf jelenti rtiegíi. Ái-réíSüsrornaf e> 

f int azt itibádgya : Hogy 6 bizonyoíTao el 
*; 'hitre ó ftságabáo, hogy az Ur Jefus Chfifl^ 

' 6 neki (az tótyhivekkeí ..egyetemben > 
' ttregadgjVa az órok ^lerct, é tc ítí mine-
kÖQk clföbcn azt kell meg Utfeiiok. Hogy 

hogy 
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hogy íollyoo az Sz, Pá! az őrök ^letnefs 
bodbgfagafelől ? M*íbd§ot Honnan tut. 
ta az Sz. Pál, hogy 6 oeki-megh adatik az 
őf 6k elet f Harmadlor, kttűl €8 mikor var* 
ja aze az Apottol ? 

A is orok eleiét az Sá. Pál igÁfögbaft 
•: Corpimsoak nevezi, es az felől azt ménéi, 

gy»,-,,: hogy o neki el, ceietet mi Hafonla* 
toííagalíaS fal. pedig *z A poftól./<VV§ers. 

• Kafoolato (Tagot amaz drága marháktól, aa 
mellyeket riem fitogatnakáz -emberek U 

• *nií amot ,:-hiáém öly-altö helyre télik, as 
hoo batorfigofTin meg tsnhattyak. Nem 
féltik fera lapotui km pediglen tóira ytuU 
IgeoJep esiiíeödotaou&g ez; Mériaas 
Sz.'P'álfal eggyut, >zt. raoodgya az ifaias 
Propheta; .'Hogyaz Szem nem Utca , ass 
fúl fem hállötta^fpt az embernek Hve roeg 

• nem foghartya» minemű dragaUtos fok jr> 
. -fcatlerzet líleo az őtec.- leieteknek, Lafd 
..rnegh'í/á. <?4.4.. il'Cár. a, 9. 'DeJtt mine
künk azt kell niegh latnunk 5 Miért hafoo* -
liuya az Sz." "Pál. - az őrök paci £ orom
hoz, megh pediglen iga (Tagnak Cojonaja-
j iöi? -: '••Eooeli 
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' -Eijoeknagy lep okai vannak* -1. Mert 
miképpen %% Coronat az régiek azoknak 
attak az kik *s hartzrol győzodeímeíTeii 
tértének-meg í Azonképpen az őr6kqíet* 

>" Söekbodogí*git az Chríftiis azoknak ag* 
gya, az kik ebben az életben, az.ófdogon* 
Cz Vílagoa t%%-z 6 fajai igílekeo gy.oződel- « 
tnet vednek. O taaga bízcmíttya ezcChrt* 
ftus Urunk Afoc* a* Í I , mondván % Az ki 

I gyózodelfioes l$ám ». ólt etem azt eo tftel*r 

- lem az en.Királyi fékemben, raiike'ppctt 
, hogy eo-ís gyozodeJmes volta®, es uíók 
áz eo Atyámnak Királyi leksbeo. \ 

l U Mett miképpen az Corona* Ieg fo* 
keppen az Királyokat illeti* nem amaz kq-
"zonfeges.embereket: Azonképpen az 6-
tok ejeíet, az í&i ídyozfionk ^m® i s Hy* 
pocKtaknák avagy a-s hittI'JÍ fákat embe-

, fekaekv fr'*ném,az o Attyanik 'áldottainak 
és oirokóiínek, az az3 az Vili?tothiveknsfc 
'íerzétíey az ki'kes 'iz Iíreonek Leíke aá . 
Sz, írásban Királyi. Fápfagaak neves ts 
Sz* nemzetfegnek. Lafd meg i. Vet, %. 9, 

í 1í.* Mert miképpen az Corona, dragt 
E lep ekeífegekre es bocsöíctekre vagyon 

• izol% 



n% ,- Tizfnkctcfidik \ 
azoknak ,.,ts kiknek 'ácfeitík": "Ako'fi'fcép-. 
pen az űrokeJetne!semtehet(tmíthQm 
pei|«g';-m í̂tpÍJgöOií> ajándéka az Ür :| efas 
Cíiriftuínak. Ezt peáig.igtlta'göikGcro-.*. 
fcajantk'nevezi, • elfpjben az GhriftüS ígif»-
fajara nézve, mely hit által az hiyekoefc 
tulaydööiítJliik. Errül §ol az 5z. Pálj i. 

, Cí»vi. joi^oíotí "fczt möficigfi: H/Ogy az 
Chrtftui, lőtt jéiöékuQk' Szentfegunk ;/Í-
gaíTigtmk f«valcsaguak. Mafocilor tzerti 

.;ís';' Mőgy\ézzelJxteg yafaxtafTck sz kiilfó-
Corooaktu!, az melJyek akar itáeJyrf epeit 
cs drágák' Iegy£nd<,niindazonaítat »g«fíag» 
mk Corojiajanak nem <rooQdtftftpík>&G. 
" - ,-. -., . T\J'K U 5" ,.4 G. ', 

Vegyük eftiokfeco ionét í Hogy tzhil 
<;;vtkne&ez világi oyoinorufagok»t,jüvéo-
::••dobén o«g'y;,b.0dogfig kóveft- Az Sz. Pá! 
;-bizGDitty-r:ezf,"1^o»/..S..i7. Ide, va.fo az-ís, 
.az mií/a^yan-ezenSz*; Pál,.,i.'cW. 4, 17. 

. mond; Ézvitagivegy fem'píltósaílg va
ló nyomorufaginfcnafc koóyáfe.gct» qrokke 
va!oíethe5;dicsüíret?4{Vv^n'*.ll.i*y'3o csen 
dolgot áflattyá itt-is'. VicaZt2iivr.ukteli te 
icnet maguákau Fel jíVmegh az" ím na-

ftínkkt 
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punk.is, es az mint az Deakók móndgyak: 
SurgitfeH nuMfaPbáehiis s azaz? Az bo
rulás utanifmet f^nlik az nap. ffnöet: AT«. 
lefoletpuha e/arior ire dics*, az az í Az fül-
hő után, ro^g Sebben Fgníík az nap. Szce-
vedgyönk tehitiít ez világon az Iftennek 
Sz.neveesazöigéje mellet, tudván azí 
hogy nem hejabaíenvedíjok, hanem jö
vendőben nagy leien az mi jutalmunk as 
figckben.Matt. <$>n. 

, y í Z M Jí S 0 D I K I{ C\ L. 
LáíTuk immár mafodior; Honnat íutti 

tzSz. Pál *-hogy elteietet 6 oekí az igát 
fagnakCoronajar az az; Hogy mindet* 
feeVfegnelkíií meg adattatik 6 neki az orófc 
Jetnek bodogfaga, &c. 

Erre az tellyes bízödalomra indította 
vz- Apoftolt, mindeneknek előtte r az I-
(íénnek' igtretinek igaz volta, Mert jol 
tutta azt az Apoftol; Hogy az Iftennek a» 
jaodeki banafnetkul vadnak; ^ w . n . 2j?. 
Jkzf-ís jol tutta pedig; Hogy az Iften az 
h Híveinek C az kik kőzzúl vaio az Sz. 
PM& vala ) negh ígine jóvendobeo az ő-
tök Jetnek meg hervadhatatlan Corona-

1 jat;An> 
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Á s Ifhn t'sroít raíeg Ŝ gíi VaíaklO'ékVTóhá.' 
azx 4ft*goem Banny%, azaz!:Mégtioerii 
maíally?"aí De;azí íWftröégliigíríé'-az Hí* • 
veknek az ótok etetnék btídogfágatrA- • 
&erti-zt fűKs megofmBanttya, f-inegfeíTí 
.fttafoHya. Et.perxöhjequéty;"; Eö'öekÉc6-!SvC 
82'kr az hiyck kozzfrt vilö Vigyök) ítíih-
dfokécfcgnélkúl azt megadgya, -'£í c . ; : : 

Mafodlor, bízót sz Sz. Pi laz l ílrefesöelé" ; 
i&gyéa valö kegydüKÍiez ts •'iz'UrJ efot ' 
Ch-riftüS erckmehez. lotóet-lsazerriilyeá .,. • 
éíőOegeí fartnalt *z ApoftoJi'-AalíVeii ín*- / 
gyen-való kegyelméből tzö-'Sz. 'itattak-
erdenaejcr? tdvőzltí az. Híveket y-l̂ ojft. <í* . 
*t,$, Epbef,%^$. Deeö'azokkózzíil viío vá«-
gyoki JÍ£Z. p.-!v C-aíin i$,; ^öísskokaert: 
lítiDdenketfegoelkál elhittem s hogy é&gCi-f 
Biews idvoztt , &c.; •; 
. . , A z harmadik i!kolm8tö.fíagöi áz-b#*r: 
Sod&fomtaveii az Apo{loí,ittolas faros 
ííovétfégt&l, rae!y az Ghrtílús koát es az 
vaíiftof hívek kűzt vagyon* Fejőnk eisné-5 

kunk az Ut Jefas Chrifhis, mi pediglen o 
fólfegcoek $u tagai vagyunk* íaceC'is tsv 



Prscdicatio* ~i$V-
• áerríHyea erofFeget foiinaiharot az 'Sz. 

Pál; • Az meg dicsőült főnek* az lagjaínak*: 

ts raegh kel dicsőítietni..' Mert -nem- ille
nek* h.ogyaz'«i<Sg:jdi-cs6íilt 'iémkgythzt*. 
tos tigjai lennének, hanem' nz isiöemu Sár
fő, az tagoknak-is ölíyaookoak' kel lenni. 
toan, 17. 54. Öe a%nii fejünk az Ur • Jefus 
'Chriftus' megh dicsőitretety£»*• 2,4* i<f.. 
Atmakokaert etineUeat.iY ( az ki az Qhri-'.' 
ftufoak elo tagja vigyek > megkel.dicsői--. 

f tetnetn* Végezetre, 'biztattak ÍZ Afpoftolc'' 
.12 .regiSzencekne.kjpeSdajok^ís', az mine
mű v'óltiz Enochaz kit az Ift-eo ele vienéa •••. 
felvín az Égben, öenefi 5. 24. Az Illyés, 
az kit hafonlokeppen, íázes lovak es icker -

. . alcal elevenen rtgada íeS,z.%|.-a. 21. Mind... 
ezeknek felette pedígh,,az mi Urunk Jefus:-

• Chriftus., nagy hertelcnfeggel az 6 Tanitv 
vany ínak femek íattara elevené neme fel az 
őMenaye.iSz.'Áctyl!ioz.v4&. i..^, Mind-

;•. ezekből -.azett így biztathatta-- magit azx 

•$*. Pál;.•Hogy'htazlegiSsentekkőzzul 
ia'emellyeket az Iílen, elevenen az- dicsői*,: 
fegbe be ví hetet ,.*z minthogy' beifvittey 

• engenaet-ís.j.jovendobeQ.pda be .iktatható 
í 2. De iz, 



tp Tizenkettedik 
De az regi Szentek kózzul egy néhányat 
l z Ifteft, ele vénen be vitt az dicsölíegben* 
aa mint az elo hozót pddakmeghmutat-
ty>k; Armakokaert engemet-ts jövendő* 
fjenodabsrikm4 őíc. 

r^á ÍM U U G . 
Jegyezzük tnegh innét; Hogy íenfet* 

nck nem keli idvőíTege felől kételkedni, 
Hanem a (fel 51 mindennek bízonyöfnak 
fcell lenni. Saját példájával bizonícty* ezt 
-»» SZÍ Pá?, az ki im hallod mely bízón* 
nyal vallya az jövendő bodogfagnák meg 
sdafat. Vetkezmktchat az Papiftak* az 
kik arra taníttyak az goromba kőfleget* 
hog fenki ebben az detben bizonyosáéul 
lehet fem bűnének bocsanattya, fem jö
vendőben az 6 öröklétének roegh adata 
felöl. Deczek ezzelmutaítyak megrogy 
nem az Szé Pállelketul vífeltetnek, meri 
tz b&nőfóknek, ketfegben cfefre való ál* 
kolmatoíTagotSolgaltatnak, No mi ezeket 
ne"kovefs&k, hanem hidgyök el, hogy az 
Ifíen, ingyen való kegyelméből * Sz» Fia* 
nak erdemejert, minden b&neinket raes>h 
bocsátotta, es jövendőben , *z órők <̂ et* 

nekbö-
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pds bodogfagat-is, minekünk as tob hí
vekkel megh adgya. így mondhattyuik az 
Sz. Pállal eggyöt, hogy eltetetet mine-
kfiok az iga (Tagnak Coronai, mellyet meg 
iá az igaz bírd, noinden benne hivaknek, 

U Z H >4 !<. M Jí D I K E^O L, 
Kz titolfo kerdefre, nagy iepén, megh 

felel az Sz» Pál itt az helyen, mikor azí 
mondgyaJ Hogy amaz igaz Bíró adgyt 
azt ö neki az utolfo nspon. Itt raínekűnfé 
ket dolgokat kel meg latnunk, i. Kicsa. 
da az igaz Bíró? i. Micsoda az utoíCo 
nap f Az mi az elfő doígot illeti, az igaa 
Biron eríí az Sz. Pál az lír Jsfus Ghrí» 
ftufl:. Kettőt mond pediglen feíole. Mert 
elfoben Bírónak mondgya lenni; Mafod* 
f or pedig Igaznak. De vsllyon miért neve
zi íllyénképpenIdvőzitőnket az Sz. Pál£ 
Nem egyeben iereto ^ty^mfia hanem 
tiftíre pezye, Mert miképpen az Bírontlc 
ttititz itílét; Azookeppenaz^tyalftea 
az ittlétet bizta az 6 Sz. Fiira, Ormon m>. 
ga bizonittyaeztChriílusUfunk í^7í. %• 
az.mondván: Az Atya fenkitnem ítiíj 
hanem minden kilétet az Fiúnak időt. E« 

1 $ ' . K%fii 
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sert villyuk tz^áfoJlMCndohan^h; Hogy 
sz Chriftui el j u icifoi elevenekett%'holia. 

>fcac» Es ixiikeppenaz Bitónak -tiítr a'zc ke« 
yanoya,hogy mindéneknek ieinely válo
gatás. .aelk&Ligaífógot Jolgálcaöba,, az 
minthogy q mag* pifcancaoliyi az.Iften 
Pfal, 82,. 3- Azonképpen az Chriftus jó-, 
yendoöen mindennek 'erdeme ittint fisét. 

j*t£é még Mit-h 2$. 52, Ig^zoakás mond* 
gyapedtg íz Apoíloíezt a$-Bírót. ;-Hogy••' 

' iBeg;Vi!aMa ez..viJagi himís Bíráktól vaz 
kik adomány ert, kedvért e&femtfagerMS 
„•nyílvan való igazaihaniííraues az hamiíTaf 
-tehetfcgek.ferinc ' igazzá akarjak tenni;, 
'.Azt ipQodgyaazerc, hogy nem illyeo Bl#' 
..yo.az-Qhriíiuf >-hane,ni igaz , az ki íz igaíV 
Tagot leieti es kSveci j az harniíTat pedig 
• gyulols es-igeo el. került ,_ő£c,, 

' Az utolfo-napon pedíglenertí az tilíer-* 
|iek.nap>'at..így.nevezipedígfrazt; Mtn 
.ez világnak vegén Ictieo. Annakfelette-e* 
serw's jMcrt az urán peoi.le£eo,JlÍyea ví? 
lagoíí|g|so! es; Coteiftghol iflo- termeies ' 
feriot.yalonap ,-miet inoflan* .Mertaz u>. 
tejfonapoti \%hivekre'Qcsve.i'koveci.aa; 

fciők 
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-&r5íc fíetjQík badogfag*,.bot<Hri)c:r,.£fi-
'-kQÍk646ofí."Ss:s3poeík.öI, meri annak v i l i , . 
• goOlíga tZ'pr jeííis,Chrsfcos;|eieq.-,:vípc, „ 

: Taööílyukpiegh ionét ;••.'. Hogy'*? oj,Q.k 
^fetoekmeg adója, egyedülcsakaz iái Ü-•' 
runkJéfqsChríífus. őnsón maga •bizonie*, 
?ya ezt Chriílus Uruok.síű^«.• ?p. z8. hoioq 
azt mondgya: Hogy p a2 0 jubiinak prqk 
£Íéí''é.t: ád. i'ÖfirflFföl, 'iz'SzMnhxniíM 

• .C"^. i5?;54.,smondv30' Jetiek;f 1 en Mryim-
pak áídoEísí, bírjatok az:0rfá'got* az p£% 
tpeg ke i iítefet tinektek ,• vílagjundi rsrieEb 
• tomanak fel veíefecekeíoííc. Ugyacczeo 
dolgot állsttya az Sz.Pál ict-Js.^Hcbt'tlin 
aztrnondgya:. Hogy sztaz megkefi wé* 

, te* esreytek helyre tetetcc Córoeat, amaz 
igaz Birotut az Ur jefus -:ChríffuíluI;vsr? 

. j.a,4nelíy.ct 6 neki az t&fe. hívekkel' egye-
mmhm megad. .joiefteíTócikichif ionét; 
.Hogy-xwi-is^.azSz« Pállal e g g p i ^ . z tkok 
:;,|íetet.,csakaz'Ur j.efus.CIniftuíluI varjufc-, 
•^Lfiiv.ipo-s^t.aiibdeGkétrtfgncIk^l, bogyós 
--uC^(^papoc^.tzr(niac;kíi{ik-j|S'iiicg'adgy4r 

í 4 fipgedV 
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Engedgye az mi kegyes Atyánk es lítc* 
íjunk, hogy mi azt az iga (fognak Coront* 
jat csak az ÍJ*-jefus Chiiftuftul varhaf-
fuk, Ámen. 

fs1iffilr*rn?^'T77^i'::y'ioii oroM i°,'r<,'r»r,^.a';..''ir'ii;"y*g°aT 

XIII . P R , £ D I K A T í O , 

iA%*n eletemnek napjai pedig %0orjabhak. 

A Maz Theophraftus nevű bölcs ember { 
•"felolazt olvaíTiík; Hogy halálának o< • 
tajan az termeteiét C az Iftent > azzal vá-' 
dóka, hogy az Varjaknak, Szarváfokna& 
cs özeknek C az kiknek nem íőkfeges vöt* 
Dl )ülyenha§iu eletet engedet volna. 

Az embereknek pedighcaz kiknefet* 
gen-ís iufeges volna > Ül yen rövid napokat 
adót volna. Az honnét megh tetiik, hogy 
nem csak moír,hanem eless6! fogván, igen 
bántotta ez, az embereknek beleket, hogy 
•z emberek ílJyen keveíTet, az oktalan ai-
htokkozzul pedig netaeUyek,egy nehany 
f33 eitsnddg is eídaek. Lattyuk nemei-

lyek. 



Frárcíicatio. IJ£ 
lyek ,meg kicsin karokban, nemetlyek i-
fi ufagckbap i es az S eleteknek gyony6r u • 
leges virag/aban, neméllyek végezetre 
ünten akkor halnak me g, mikor mind ma-
gQkntk,f-ínÍQd az kozőnfeges taríafagoak, 
hafnofon folgalhatnanakí Ez paoaüolko. 
daspsdtgh, nccxt csak azoké, az kik az F-
ftenntk Any3§ení-egyhazan,kíyoí járnak 
C az minemű m Theophraftus voÍe,hanem 
m$g amaz ca^ / Sfivegó jámborok kal-ia 
kőz C mtneraftaz )óbPatríarehi volt 2 az 
mint ez fel vec ígikbo! meg tetfikv 

S Ú M M U 
Summája azért ez megh halloc igiknefe 

csak ez ; Panafplkodik az Job PatríarcKa 
', ácc az helyen, íz 6 ejtenek rövid volia fe* 

lol , méllyé* nagy lep kulfő haíbniacoííaV 
gokban id elöokbep. 

J^E S Z EL ; 
Taoufagnak okaer£,kec kivaltkeppso 

Való relékre oithatt yuk ez igiket* MCFC 
éz elf6re§eben az Job PatrUrchanak paná-
Sa irattatik meg. Az mafodikban'pedig az 
hafonUtqíTagok adattatnak élőnkben, az 
rheílyekbéQ az 5 eletének rövid voltat je-



+13S Tiz;eohayni3*4ilc 
..fenti. É.zmí.odlSq-niitiija, C-míná reo,á|:tz . 
igtknek: JLa.íTukJrama.r rendei-az'igikefc, , 

.-,€s-azokbol az taeMÍigokatcsak rövidedéi? . .-
Jfteaíegíííegeboi _: w ';' -Ái 

Mond az Job; AK-'CIÍ §[eteránekpapjai • 
"..psdígrövidebbek voltaoak-, 6íc..: 
. Eg. igikben foglaltatik be catiufagúnfe?' . 
...jiak elfő relé,: holottpaaaioíkodika^.jQba; 
%z 6^Íeteo.ekyovidfegeröl/,;; .De hogyics- .%; 
net ,a-2 Keretcyeöek tőb lelki •ep,pulece-fye». 

;.-heflenc.k^azt ke! peg isicnunk. Mién hc>gy 1 
as"lüm.-%z erpbejpek, íllyen róvíá idek 
rendek , ugy.anpyi\a.»: hogyrnoft kivate-t 
keppeo f ^ieíefeaek.holf afagavalv nagy fok 
oktaía.RaUarok a? ectibert föJCilfcafadgyakf- • 

\Kz Álexandtarr Micedo. feíol aip o.fva£. : 

fok, hogy mikor,egy Időben v^á%3m:mmt 
. volna egy Szarvait fogatot, fZ melynek' 5 
{lárvában egy, gy&rq. volc beíoglai.piviri 

,bi;?--QR-yösbőíukkd. , -Aziiieíybőt-efebea. j 
Vette > hogy azt az,gyúróig, anuak előtte, 
egy-qehin'y fas eíiepdQkketesíoakak.'VíQíE 
oda*' A.s ember pedig,* ez fnéfbpiufQjfQ 

' idobep.-', ha. QÍ ven avagy: hatva© ef reqdeig 
gt, aooyíFi el forvad, hogy píocf .í^agsnak ... 



Praedica'tio* ' ffa 
. ímiüá egyebeknek terhekre iefen. Mely 

dolgon noht ~%'z emberek ugyan .esedil-
: 'kodnak ,; raindazooilítl az, Kle.h.íinest/ko-
': • vetkezendő okokért cselekedj r •' • • ';, 

'- ;• I.' Az embereknek buoőkert. Mer* a& 
, regi Sgrjaitiborók idejében,' nagyfökkaig 
:eUt?o ek..tz emberek, az mim ez meg tetlífs 
csak. m egy Michuíaelcek/peldijabol i s , 
az Jci kősel, ezer eSceodtiglen^ú. Léfd* 

i megh Genef. 5, 27. De roioek'manna az 
bön eí arada ez fokion , m^g azt-ís roegh 

j ' bűül-, 12 lílen hogy a:.z embert teremtette, 
es az ő^íeteoek Dgpjaís:, fegh feífyeb, laz 

' rhtifi-céttadőkre'Gorita , az roint erről nyíl* 
$ vao vatöJrafűnk vagyon, Genef. 6,$. 

' 11.' Azbi'vekoek ídvoíTegek. • M.ertas 
'ember mennél többet£Í, attoal tebgöftöfí 

| Tagot cselekedik. Hogy, szert, i z goeoOVc* 
^ :d Be fórdícssi az liivekoek e!noejeket?eí 
j az Ssocakrul, famalptaé tauulíyinak, IBIOE 

valami yeledélmes .babok 'kozzűl, .ází-
fteoiz 6 fiait es leaoy.it k i foktól -ess yflagt 

.••:ból njgadtífc LzídmzgSapiew. 4..j.5.1 
. H Í , &z híveknek cseudeS pyirgedil.' 

• - nok. Mert laccyufc hogy . i s Kercf tyenék 
,.-. ' . ítrem 
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J4° Tizenharmadik 
itt ez vjlagonázoyooíorufagQkoak es ifi-• 
ralomnak völgyében hely^eztettenek „ 
ugy. annyira ho^y valakik az Chrifíus |e-» 
fusban kegtefíen akarnak élni, iukfegkep* 
pen az/íildozteteft fel keH venni ek » az 
mintáz Sz; Pálbizonittya,2.,T/w. \,'.i.i« 
Latvan azért az állapstot, raiot hogyiio? 
nya az Sz, Iften az 6 fiait es leányit vnem 
hadgyafokkaignyoroorganioket, hanem 
az jo halai által az nyugodalomnak helye* 
te által költözteti. Az Éfaias Propheta bi-
^oniítya ezt Ctf. 57,1, mondván; Az kő* 
vetkezendő ve&eddeme'ot vetetik el az 
igaz. El jú az bekefeg, es nyugoSoaik az 6 
agyasba zokbao. díc-

I V . Az jövendő bt ók cjet felöl való 
bizonfag. Mert holott az hivek, ez jelen 
való világon keveíTet §Inek, azzal ugy 
tnínt tigyan Uyjal mutattya azifteo, hogy 
vagyonmQgm& é,lhpmis,az melyben az 
liivejkn.f fe ez világi rövid ebetek, az orok 
fkitel potoltatik meg. 

V, V"egczetTe>az híttul lakat embereit 
kőzz &Wi nagylakán, az6 itUeték Éeíint, 
idg nap *lo£t niegh halnak, hogy C az mini 

, az A-



Praedicatio. 14* 
az Agöfton Doclor mondgya} ázjokac 
fokkaígnt gyötörjek. 

T^í N U S J C, 
Vegyíik eüunkbeninneí; Hogy ez vilá

gi rövid £Íet, nem mindenkor írtén harag* 
pnik jefev hanem as hívekre nézve az í* 
fteo azcis árdtföí.fdgyá-.' Színien úgy cse-. 
lekedik tehát az lífeíVtiiint amaz jó gond* 
Vifelo Anyák* az kik az 6 neveletlen mag-
Sattyokat, amaz ref eges SUÍIÍO emberek 
kózzűl, as 6 csendeé agyashazokban be 
Vif ík, hogy ott csendet en nyugHaí&nak. 
Ennek valofaga meg tetfik az el6 iárnial-
ttiot okokból* Intettefsunk tehát innét; 
Ne irigellyuk az mrKereítyen halottá*, 
ínknak bodögfagokat, hanem hadnyugod* 
gyanak sz Úrban. Meri bodogok kz halöf* 
tak, az kik az Úrban hokanak meg, es meg 
tjyugofnak az 6 munka joktul, az mint az 
Angyal kiákyaaz EgfooUJípóc. 14.13. De 
cs etíen ki fokán vetkeznek az emberek 
kózzfil, naponkent váló példáink bizonic-
tyak, ÖCc. 

Ez ennek az elfő regnek roviá rriagyara-
gtctyi* Mond immár azjob Patriarcha; 



142 , Tizenharmadik 
.Gyaffabbak lóoekaz .pally* fticonaf,,' e í 
muíanak, miota^'kooDyeo fo!yo"htj..ókr m 
vagy mint az, eledelre TDpűlőfaskefeiyu , 
•cUc. ; .Ez ígikben.foglsííattk be. taoüfa-
gupknak mafodík reie ;..Hófotc.a?.Jöb<, az.. 
6 ^leiének rövid, voltat^ tsag.y Jep. hirom-
hirQOlUQ(T«gokbs)a-atIg.yt, elóokbeP; .A*-. 
2oTcpak eggyikec vefi.íz paiíya futQBak 
gyortafagatúI.\ Az.roafodíkat, az. köppycn, 
folyó hajóiul. Az h'artntdíRarpedigVc-n,-
az faslcefdyöoek feb.es íőpís.iefecűl. Minde«. 
nikrol repdel lollok Iííen fegít-fegeból 
csak rovidcdeö. Mood az PaErlarcha % 
Gypyfabfoa'k'lonekaz psüya fucooaí, őCeV 
E-zázeirő.hifonla'Eofright mtílyet behoz 
az )ob Patriar.cha,as ;p petének rövid yo.U' 
taoak ixsesmusatafára* HoK>rc aMoekünk 
csak azt kel meg latnunk ; Mu'Ythafonlí.t-
tya az Sz* jamrbor az. ó'^letec az Baljtya fu-; 
tooak.gyorfafagahözf ^ 
•;,'•' Ennek oagyjepokai 'vannak; De'hogy • 
a zök a 1 «i t" nd el 6 -o e. § á ml a i I y a ox r a z. £ pb b í •/ 
közt. 

Sh E z e n ; Mert míkeppwi az pallya fuu 
tok kejea vannak;. Kuha jókat .oeki aggaí:1. 

. 1 ' tyak-i 
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tyák", őyokeí neki forongajjíyak,,. irtokat, ~' 
• talpökat hozat kelitek, es iívckeí neki 

i bítQtiitfik i - Azonképpen' '••%•& KeréÉtyeo 
|- embernek , íuindeokor -keiért kftl Sebni.j« h 
í mmemle¥^ntüm\h<igf^%'bK-€ttfty€'tíi hí- -', 

vatailyábio tneg he fogyatkoznék, hanerifl 
inkabáKbio, Jo mödgyivátelo á^chefréö;" 

11. Mert fiúképpen -'az.paHya Fórok fó' 
. • üredyek4z6.'dúl:góknik'végben-vltelebebi 

es fensróí ikidaty az 6 utókban őket áicgíi 
foenlttf iöztáthactyá ; .A;z6;hképpen az iu» 

1 veknek gyoríaknak jkeí -leírni áz 6 hi vatak' 
íyoknak elkoveíefeben. Erre ÍÍÚ ÉZ-SZ» 
Ví\r<f{om, rí. 8»;' 
. . • I I I . Mert miképpen.üz palíya fötoft*. 
nak vagyon -jútalmok az gyözoctekni ti* 
ían: .Azottkeppen;iz'híveknek vagyon I- • 

. ftentol renletiefet jütalmok., 'tudhMMík-
ázor'ok •életnek••feodogía-gáí\ mellyét az 5 % 

l fok faráifagök€s §en vedefek iiran,";3Z utót- ; 
fo• napon ^raíndeokeffegnetkíil él veinek* 
Errf>I-§ol .Chríftffs Urunk J.OÍ^ŐC. $. 21. 
mondván: A-bkí^yőzodelroes leién , fii* 
eecemazt-áz'en Királyi lékemben, míkep»-; 

pc&hügy. t te i t győződéImes voltam, er-
.; ••'' ,.• • ufofif 



244 Tizenharmadik 
.ji,,, , . • , - . , ' - . , . • , .. , , 1 i i . I . H I I I . i • " m 

diók az €ü Atyámnak Királyi Gekibeo.&e. 
" • T U K U S >A G. . \ • 

Jegyezziik inegh íohet; Mely ígen í* 
gs^ , az mit az Job iPatriarcha mond ide 
fellyeb c^. 7. 1. holott imigyen ioIrVi* 
tefleg az embernek elete ez foldom Mert 
miképpen az vífez embernek nagy fok 
rendbeli ellenfegí vanoak,az kik ellen fún. 
telén kell vigyázni • Azonképpen az Ke. 
reityéneknek ffíotelen való vigyazafbk 
vagyon; Az ordog ellen,az ki mintáz 
ordító oroSlan §elíel jár, kerefven az kit 
í>enyelhefíén. í. Vet. s. 8. Ez vilagh elten* 
az mely telíyeíTeggel be merőit az goooí-
Tagban* az mint az Sz. Ianos Dízoniityi* r. 
ío><». 5. íj?. Es az o faját tettek eílen , az 
mely kevao az lelek ellen, miképpen az le
lek-is az tett ellen, Ga/,%. 17. Ennek igaz 
volta megfedik, 3z Job Pacriárchaoak je» 
len valóJep hafonlatoíTagabol.is Intettéi* 
fűnk tehát innét; !\ogy ne ígirjuok ma
gunknak femmi gyón yarűfeges eletet •', hl* 
néniktlicsuk magunkat amaz derek íitko-
zetre jo modgyaval, hogy az mi ellenfe* 
ginken vehefTíjnk örvendetes győződéi
i g , &c. Mond 



Praédicatió* I4f 
MoadimrííártzPlÉrisrcha: El.muU* 

mik, tóint tz könnyen folyó híjok* ŐCc. 
Ez íz mafodík hifonfatouágh^mclybeni 

az Job, aző eletének rövid voltat jelent!. 
Holott csak azt laíTuk ncjeg ; Miért haton* 
Ii'ctya az J.ub az ó .eletet azhajónak £lla-
pattyohöz? Ennek nagy ftf p okai Vannak' í 

?. Ez i Mert •tttikeppert.az hí jónak nigy 
fok háborúi Vannak az écteki'fii, haboktul 
cs kóíiklakrul; Azonképpen%% híveknek 
vagyon hafeorgataíbk, az Satantuf es en
nek ártalmas 'tagjakul*-' Idevaló azraiíd* 
vozkónkcek roondaía , luc. $. z$. holott 
így io l : Az ki en utirinaiB akar jüol, meg 
tagadgya magát, fel vegye az 6 kerdcic, 
fsugy kovelfen engemet* 

II . Mert miképpen az ha/ö gyakran 
meg Valtoztartya az ő helyet: így az em
ber ollyari mint az pénz, az mint koz be* 
ledben mondgyük. Kérdezzek oieg rení 
del, az kik moíí jelen vagyunk, ki honnal 
líalor Elhittem hogy igen ta^oíy lefeci 
fókáknak kozzulnnk az o filterei, hazája. 
üat rocg.holtunk nipighlton <ö|»adünk 
aaegaikizjolttcn íudgya* 

lí I l i . 



$4$ \* .. "tizenhattnáoífc-' , 
J 3 1 R Mertmike|ípéR\^?^blj#£ífkl(^ " 
gyoteíga-zgsiő jbk,í Azaoképpeo 3^ éí»be- . 
xekne-k.v a4yoo gmávtfc!51í}%. oek,. az kik* -
áek me^.:ha|ükÍ3!2.rsrís gobdgy^rv;sgyöbi. 
La'fd meg.,- 'ilirffí.ip.-p; 0"fo .v •. : ,, 

;;..TínüÍÍyuk. .tfiégh innét, 1 H5&5S rlgffeö^ ••. 
gtz^S;smic'a.s-SziP|I :raörs4y:He^^- i4«. 
NiíKifrn ndiuök í-ct (fî r*clac!.í!o varsfudjc »• 
^Ci.vEiz,.£:.bí5oniíty-a-asR.job Paid|icli%ii 
ez jeleü- vai^ha^ooUtoOiggalr |at?r.tefc 
fűnk tdiatinoérs :Högy/R€-oyiigHiratl|Bv . 
kodgyitok .az.ó&.i hi iiteniú!.-.egy..hely-föl 
n>as licíyte_pl*pí|i:taruak,;avagy 'Ha(tjg.y|Ki * 
krlolltsttiDkiisez^^ltfbpI^^Mers mí bat& 
lyuk, hogy az jmi. éles ímk ,hafopfó az hajó*. • 
Bak allapatty^hoz. . 
/. Mddd.veg€.2€crc?2 jobtEs.a^-eícáefirc 
íopuío Saske.feiyui Ezaz Jaf-iiiactik JtaTo&jf:, £ 
.lacafög, melybe.tneg nKpt̂ fe£y*,<a®@fBé£c; 
nek rövid voltat. IÍÍ-|S csak sse.k.e!;«iegft ;' 
latnprtk;.., 'Micrt, d .iz PaEtiarcha'ézzd az ••. 
hafoplicóftjggat f . , s- • •, 
. ..* Ennek-ís-magy..fep 'Ofksí,.vaooafe* í . 
Mert tőikepp$íi »s Siskfíclyurisfairjyas-/ 



•. Práedicaíiőí . .14*7 
áltatok kozzuú lég kő"«fefe;jár mBghtzi.. 

, Azonképpen ;az'- hívek y ez-Tülíliektói eí ... 
. btirsaz^án, az-mennyéi jokatkercfik.' •: 

' mfTeo:''fe-N-apra-nezhei', e&aséíets.e r̂ *-
! '•oyeá^asl'meg:í3é'mbMíö:dik* Az-oökep- , 

p«ö .-sz-hívek ̂  ̂ am-aztgi Hágnak Napiari C. 
mert .ügy nevezi -ídvő^íionketaz ;Ma1a-' 
chí33í:.propheci.:C^ 4..- ̂ . j izőJeífu -le*••' 
rnekkel igyencíTeo néznek. 

í 11. Mert miképpen az Saskefely öt fa. 
ha aztnenyátokó ncmlkimfyt i Aionkep-' 
pen az hívseknek ninssfnfeeqBoi karhozítf 

j ufók*$(*»?•$.ti,t&c.\.,:,........ 1 ' 

Vegyükelünkbeninnét; .Mely igei) 14. 
,>g»z».aznA&:az'Bijriss Pf típhefa m'önd C"̂ ?, 
s 40. 6; Minden ^ffioHyaiSifaiiritazlu >'« 

annakdiísöílegelialbhloiái'naieZoQefc vi-_• 
.- •rigiahozííde vsfo amaz kozönfeges ferfí$z 

• -E&böWü perfirrilts fre.noperprxta vhentt ' 
.. y'-i^ hrevk ihj)in^vrqíix föfdfioret dgro ,í% 
-az'í- Hafoolö az ember tó-regeken gql. 
•-••d'ello' fához , es ám*z 'iSvet' avagy ütős. 
'-*itse^óbé»:-Vífag^ö''foíaíib2é .Élinek i0z> * 
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14$ Tizennegyedik 
voki meg cetiík az elő fámlaltatot fap b*~ 
fonlato (Tagokból* f ncetcefsóek tehát ínnet j 
Hogy magunknakhöiJuídőcne igerjönk, 
hanem ugy eUyímk ez; Vítagon * tníntha in* 
net mittdeó fecmpiUanctsbanki kellene küí* 
toznúnk. Engedgye zz ««" kegyelmes A-
tyank es lítenönk, hogy mi így vífdhe£ 
fák maaunkac, Ámen. 

X I V. P K M D I K A T í O, 

Ho|^ fedi-endko%ettte é^Vafop-

F ÉleíCő hctyeflen es igszaö niondgya asi 
Salamon Király tcclef.y. $> Hogy job 

tz embernek az firalmas házhoz menni * 
hogy nem mint az lakodalomnak haza* 
hoz* Metraz halottas hízna!, minden étű* 
ber meg emlékezik a z 6 ̂ Jetének vegéről* 
es igy 6 magát kefifi az h halalahox DéaíS 
Menyegzői haznal, nagy fok ti tetess dol
gok cfnek % melyek mind az lílcn térve* 

öyevei * 



.-.Pixclicatio, i49 
aye vei • Cmíod pediglen az"fcfilfö jo rend 
tárta fTal ellenkeznek, az; mint est napon* 
kent való példáink bízonift yak. Értettek 
ezt"az NaimVarofariak lakofi, i s kik u-
gyan felefen gy ólnek ennek az fiegeny b%-
végy ASfonnak firalmas hazahoz * ez ve* 
gre hogy az 6 eggyetlen egy meg holc fial 
az temető heíyTetífteflégefen ki kcferjek, 
az mint as Sz. Lukacs itt nagy iepeaneg 

. írja, / 
S Ü U M ^í. 

Summája azertez mrgb haüoí ígíknefc 
csak ez 1 Meg írja itt az Sz. Lukacs, amaz 
Nairobeíi özvegy Affonyí aliírnak megh 
holt fiának, mind az temetfegre való ke* 
tületít, f-mánd az ő csudálatos fe! tamaita-
fat,minden kornywlállo dolgaival egye-
cembeny&c. 

\E S Z E h ' 
Tanufagnak okaert, ket relékre oíthat-

íyuk ezeket az ígíket. Mert azdío reÉe-
beo , kőrny&I álló dolgairól emlékezik az 
Jivangelifta, ennek az megholt i fiúnak ie9 

• metfegenek. AzmafodikDanpedígrtzá 
.csu&latosfercánadafatirjaiucgi naipdé$ 



ífQ . • Tízcnnegy.ctiik 

'Attorná #z Evs-qaelifta í Hogy pediglen • 
ez kqzeltte •azVarafoiH/.M.pujaíioz. :<8£'<v 
Olyifcf, elmindU ?z i^^prptek -yegejglen. 

Ez igíkbé fogIiltatíkÍ3eiiopf^q:iknsí« -
CÚgrefe s hoioír^z^ernetregaek'-környuí •• 
álló dolgai írtftitpakmeglv' -<l£Ílohea<is 4 
pedfgb>idejgtat es hflyeroí 'emlekezik-az' > 
dolognak az EyangeIjíH.., ím ÍZJE Amndi. -
gya s feogy mikor Idvózttonk, az 6 Ttotít.,. 
vanyíval, e* azpkon kiyol4s ugy^n feles 
^ magával el érkezet volna Naím VarofTa~ 
fbao, §ioteO:.az';küpubao,cal3Ítfel6lezc,az -5 

lueg holt ifiac, akarván ki vscetni azko« 
sóhfeges temető helyre v..$Cc., ..-De.ficjgy .. 
Iptj'ec.az:;.Kcre§tyenek t6í» ..lelki^ppíiJecet ; 

. vé%ííe$ek?. Irsiez&oyeíkezcodo dolgokat -
'kel''meg'forgatnunk, i, Mkrtk^ azJia*. 
lottakat el temettónk f'• ;-*> Hogy hogy 
kel azok korflyíilíorgcíloáo^üli?';.:^ Ho
va kel ok^rierpetpíaök.r : 

Ázsni ' a-s; elíi$ kérdett illeti} Hogy-sV-
l^alottaksi el kelly %% temeteÜQk,::ínsez; UQ* 
yi lkssend.6 ,dpíg;Q^ Icaiertcenek. 



'•-PrsfJ'ícado/ ., ifi,'" 
' í. A| lŰsQ fgpdeleft'es ptrancsohicy?" 

í<!e yalcs, az-mit I'fte'o az efetnek PCMOIaz 
••' A danának ínorscta^ Ge:nej, | f itj,. Pofból'a-

f §||f földből vetecíel,v,es földe kel lenned. 
AzSyracídef-isazc.mdndgya': c>p. j§. 16.' 
piano,az halotton kdqy vet hullis.es rntat-
ha öehez dolgokat feenvetcel .volna; kez-

• ' detazzokógall^z&möcdgya §eríot. Fe« . 
dezdeiszo teíler, esni<?g ne utallya^az 

' 6 teaíefrefef. 'Az;' ven'.Tobíaf-is, arra roíf. '• 
8Z 6 fiit '32 iíiüTob'iaft.j Hogy "ci>íóéte* 
fáööa^rtreg 'hal'áz;.6fí'lefegé ,;-az ífiu'Tobí* 

.: afntfc'''Aonya $^íteínefle otetv • * • •••• -: 

^ 11. - A z rcgívS^énrekKék jpeídajok •;• f a r 
- ftík'lefóía2tí>|vsííiíltf hogy az 6 halottyo-

ft*t •;nagy .tíftelTeggel temettek.' : -láfll' 
ínég ,Genef. ' i | . ly. ífmtt,:^ap. ffí 1$?, Es 

i l l í Aziídktamgdas.:felöl,vaío .jo.:-r#» 
susníegii -Errü! .az^Sz«.Páioagy,:b&írgge| 
£aolt;v:el6iőrCorírfA«sban'|y£ ieyekoefC'. 
tfssaS&dífc&ffcbecu 

• £ V," A z Acysfiiií- ieieceteek-m«g: f i j f * 
tatata* az/'-nöíly fooetíi igy lepeo meg te.fr' 
(fö/högy-te-hejtok Mí-^ifz-^-hidegíi tetfe 

K 4 K/ -1&%%% 
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Jf2 Tizennegyedik 
meknek ei uksriíaíaban frmnksIkoduGk. 

V. Kzhala-adofag» azmely innettet? 
lik roeg; Hogy hí asuknak remeteiekben 
forgolódunk, az kik minekünk pitékben 
hifnofon ioJgaiunik. 

T ^ H U Í J C. 
•} Tanwllyuk megh winec; Hogy ígciidi-
cslretes azoknak eseiekedefek,az kik az 6 
Kereltyen halottyokarV az fel-tainadafqak 
temenfege alatt,-, 'tz o Áonyanak az FQW-
titk míg adgyak. Erreindíthatnak i^jo-
kec 355 elő f4mlalt ltot okok. Vetkéznek 
lehat, az kik' azt avagy nem cselekedik,a*, 
vagy csak nagy bocsteíenól ajennejk el.6 az 
dologban. Díerrulazkdveikezeadoket-
desben bővebben GoUoic.,: 

.. \A Z 7Ú^I s.oifi i K )§&&&$ / . .>. 
Az mí;3s r^ecfegncfcm%gyauHcti-Vs 

ízzel -kólöfab?n< ^ht-nek as/pogaoyék, 
hogy nem az Kefefty.eoek^Meri .nzfogu: 
•.nyokkozml .némellyel $ íúmt^ modnel-
kfil bántanak az o halcttyokkaL Mcrt-K 
lósophagyfok * az vízben vetettek azt i. 
-lüvcn, hogy nem lehet annai §eb kopotfo* 
%z mim errulnyilvanioiiz.Plinías-,^^-

4. G*f. 



'él é»p. n. Az Sabacuíok azr mondottak | 
hogy az halottak, nem kuíorabek az ga-
neynai, annakokaert ok az Kfrilyok teftetw 
iiaz pervacabaa vetetitek. Az Trogtodí. 
uknil ez volt az iokas; Hogy az megh 
hoíc ecnbemek fcezet fabategyben"kötöt
tek»anoakfclecce rúdban vettek, es nagy 
neveteíTeí es csuffagg^í ki viven , akarhon 
ei aftak: es az fejéhez egy kecske bikoak 
az§arvat§egeztek. Az Tracíaíjak fdoMs 
azt oivaíTuk; Hogy a;\ 6 haíottyokac eV 
tömmel es vigafagga! temettek. Az kik* 
pedig uyjonnan ez vrlagr.i Éálettctteneky 
azokon firankoztanak* A* Hircsnufok 
felül azt írj a Strabo, hogy oagy kon ndc-
rqkat tartotuoak, mellyeket, Canesjefuh 
ekrafef, az az, ' temető ebeknek' nevezte*' • 
nek, es az ö haloKyokat asokkaí etettek 
-megjN.,, x u^&Ji '-•-' 

De mind ezeknél fcrayób dolgot eseted 
keltenek az Scytak, az kik felól azt olvaf. 
íuk, hogy az ó halottyokat onnon migók-
meg óttek. Az Ma fiigetak pedig-in^g.* zf 
f e^ vártak mindenkor, hogy meg fallya. 
aak hanem az o y,go Attyokac & Annyo-



1^4: ... . Tizennegyedik' 

loeg-Qltek'^s'megettek? Lafdi naitgjéiotitf* 
piai Dofmtl:^cömr% lm>ÍM4'num Őd^,:^ 
Kz::Goto0kptáigh es^z;RorrvtijiÍ , iá 

berélrer j'fepen •• fel Gkasteicek-, esíirag* 
fcettetekke! 'iisegh 'kéov'efiy aöijakatáfin*'--
©kgy.Ta'kas fára lieiyhezeetiek, es azt meg ~ 
.g'siytvácífy rüéghegetcek. -Az hamvatpíe* 

€Zot %iglm7i% &hüotifoU$ty az fel .í3m;a»\ 
$aía*k héÖbg remete fegralMt; Él ftMcieSŝ  
•gyomrában'b.e'tettek, 12 mint ezt 1;vila$$" 
kcisdecfíőí--fogván ez -"prátglia , l^áiaji&f 
jp'dűákbizontttyak. ' 5 "" "°';' 
" ; -" ' Ta u y-s.u é: .; »• ' 
._ Vegy&k ei&o|beo|ociet.^.. Hogy *2.;6a« 

foííalckir'i'ífjefleggef eVBoesfletcel kei-
ba©Qusk | tuvaltkeppe f?e4íg a» KeÜfeí £j|e~ 
ipékkeí r azkik ^telekben az'Sz, Leiekbek. 

. '^iSfenipioffii valtaink,,, ^jí^éi^íi^'S^t 

íi\aküül föájÉaáifc, az'totpm'do'hözos 



- Praedícaílo* i tff 
ímfokh$l .esjpcldakból 'meg* tetíik. De mi 

• a'z-okat ne kavefsukj íhiDero'-az Tegí- S& 
j-siiifeöi'okka.teggyür,' la bödóg^fd-tatea* 

•'dafaák-reme&fege slattsadgf"tífe iBggh-azS 
• Apadtnak .a?;'földnek,- cud van azt liogy :i* 

1 g-akat ,new v€§íe£tők.ei.j íiáíieii^csak eípt* 
tönk 'bocsattuk, es immár cero mi varjuk' 
okét idé^htnemíokab', SkiVaroaktöíokes 

'_'• ua-O'feök.j as mini: a2-Dtví4!K:irafy-moná* 
:g¥'i--v-sl4a2;o meghholt fiacskája fdőí, 1! 
$jjfe$;a,'2$.;.£ögedgye az mikegyelmes L; 
£Wn&okVj,-hog-yraí ebbeo-íaaz ő Sss.'fgeje* ' 
Belregiifajarkovsfouk^ &"; -

• ji. Z H U \ M \A D I K \ 0 1. 
'Az/ini'átz-harmadik-dbígoÉ illeti;: h%. 

Rere§£yenek'<.: bogy* naofr áz; ídegcnck-
:- tU ne:§olIyak>ckiíóí fogván aztetoece£»; 

b w traes ker kívakkeppeti vato raodoc 
íartottak-lMcméllyck az Tsmpíum koínyúí • 
t emetkeztenek j Nemeliyekpediglen %± 
Varafooavagy falon kivól,"mzotsyos-hcn-

'lycc vála&ötsaöak az fialottateak céníxete- • 
fékre. Mioáemk -pedig bizocyos okait atti 
csetekédetinek. 

Az kik az Temgím ^őroyuí c avagy u«-



}f6 Tizennegyedik 
gyati belől-ís} temetkezteqek, irocss kő* 
vetkezendő okai t attak, 

I. Hogy azzakís meg mutatnak, hogy 
ók valóba Kere&tyenek voltának, 'Mert %% 
mely líten hazat <*letekbe» gyakorlottá* 
pak, holtok után fem akarnak attul melle 
távozni. 

I I . Hogy az 6 Atyafiúi Seretékeket ez-
SEfsWs megmutatnak. Hogy az mely Ke* 
feityeneket ^letekben ieretrek, 'holtok u-
tan-ís az 6 moggyok ierint megh carrytkt 
Eshak ölömben véllek nem tárfalfcödhatV 
nak, avagy csak akkor közelítenek hozza* 
jak, mikor az Iften hazában az"íepfcy '5rge* 
fre es ̂ racdtcáíiora fel gy wlnek« 

I i í. Hogy ezselis , az Pogányok tül. 
nseg va!a§taííanak»az kik az 6 haJottyokat 
C az kik el ftoiéfteMs} akat hon d aíták« 
$£e,, Mefy fokas 6 magabanigeö jo es di* 
(psíretes volt regen; De oftariyas Papa 
Ort'agaban, nagy fok [(ietlen dolgok jőve*> 
nek ki, belőle. Ezek közt pedig elfő ion ? 
| z helynek valógatafaj holott eggyik he
lyet íz maOknal fellyeb kezdenek bócsfil, 
n i , az Dávidnak nyíl van való mondafa t% 

• L ' l en rAx 



Prídicatíö. 1̂ 7 
len > Az Ure az föld, c§ annak íeHytíTege, 
Pfél. i&r, Mafodik, amaz tíit kereskedés 
avagy Complarfagi M#c azkik bovon fiv 
sethettenek, azokat az Barátok az tém^ 
^lamhéa t»z öIx 1 f eleiben temették, A 3 
jüfckeveí&bbet adhattak > az küioboel a* 
fffok el. Az- iegeöyeket pedig 4 az ezínte* 
rémre Gurítottak ki. 

Haríriaáik,az halottaknak tsofttyokfiak 
fóldbSl váló ki haöyafa, roeMy.et az íften-
flék fülyos bíintetefi kőzze támláinak azf 
Prophetak* Negyedik> az halottak tete* 
rne»ekesruhainakiraadifa, mely nyilvaa 
való bálványimádást Végezetre ötödik; 
íz kir tetei j Mert addig oftogait&kbelol 
iz Tempiortiokhaü az temető hetyekcÉas? 
funddtneHtutitmtiUtj hogy iríittiár egy ne* 
hány Tempfomoh eldőSÉének -''miatta , SCts 
Az kik pediglen, iz Vsrafön avagy Falura 
íuvo! temetkeznek, az o cselckedecekneti 
fmíüyen okait tdayik. - » 

í» ^lert azt tiGondgyak, hogy asregi 
5z. Atyák KIVQI temetkeztenek, az mint 
megh tetőik ,Geni>f. %%. tö.Ifmei, &$p.($%t 
ii>, lGQ.ec, Ca/i. só. 14. IÓAHÍ. 11. |8. í^c, Lsfdí 
megazlGcuÍQkit* i L 

http://lGQ.ec


•Jf£$--- Tízén rí egyedik 
•IL .Mert az pí tlruok'lefüsChrlftuS:^;; 

*s fel míR€kúak:fejiciR?c.£S;ICirilyii.iikí )ért?« 
faiemeoíkívől az kertben., tejii e-t tetet §; ;*a$j*-
ipint meg uű\kiM4tt^iji*éQ,U(ítt^ %$.<> 41* 
• I I I . . Hogy e%zel aẑ t ffiiegfo fBotacóak*•. 

. Jiogy az hatottak* tromár ki. köitoste-k .ess I 

kel feoHöí-kSzők nlo.cst'o.;,,;;litee® ők-., ixá$i 
-.'Y arofoak'Polgári vá.íóítenek., .......:.- i. 
. : .-I'Vi Hogy as-J^atettik^íkorayülJc^ő: 
. fok-baljooafagokai, aieUyeket az Papíft-a-fc; 
/ •cselekeckiek f ezzel el távoz tartsák,-, -.. 

VV Végezetre., hogy ^a álkoImatoC 
íaggal, az kulso íiftafagra«ísgofadoloaoaké 
Mert akar hova mit Jolíyüok, de az holt 

, teftvUgyjtjíioííteíl.-Ez-azo-ká.,-fK>gyriZre*, 
giRorniijak, in Lege duodecim tahidap(fn9 
fnegp,aiaöcso!tak,v-olr«••hpgryíz.ha.lótialMf-. 

„;az Varaíon.k.i.vfi! remeOek-ei'.Aravaz.Ha-
,/dríaáus,î 2períífoj'*í>, megyveti'arsnybifn* 
' fetesatett parancsolja-v.ok tn&g.+bagf (m* 
... ki az Varosbao ne remei kézzel* * ' 

;;' >T ^ÍK U S-A C 0 K. ' ' - ' 
' Jegyezzük megh ítrner ; Högy-dícsífe* 

' feltép elkóvetefre m$ríob-azokúafcésete-
,:.-̂  ..-.. 1, kést* 



• ."Prardícati ÍV- -J0 
,:i fedetek,áZ.Kík az h halottyckat, az Va-
,. fcafóh.. avagy, fal.uö- kívít.-! bizonyos helyre 

:. !o §.á.roí|rÍ£ltQtökokbaJ> lotieíicrsfiálcfehac'; 
ionét* hogy ne neheztellyűk az ml halot
tainkat az Varafon avagy falun fcivítf te-
-$tiet,b,j g fráásfkím:%% ml ̂ leink .rpaslié|f|n, 

; nyugoznafe-is, MertazÜreazfcMesaav •' 
v Kik telivé ileoe, az I§SÍOÍ az Sz. ü&vid c-

nekü f$£#l*£<& ii •. Mafodfet1 j.itbplíyuSs 

_ ío hefycnek,Szí.Dtns;k, az az, ra*s>5$te«i kfil-
» foilIetteodoIogEuIíJrefnfkkel Seoní.Vec-
,, kéznek tehát; .az kíknek-oem £s:afc-témet& . 
'[. |ö%i 4e m£g?eMpJpmőkS;%:c$Qish esapasjes 
, riz.boroyuko.ik':dcllQ helyek,:. ;§z. mmtiszt . 
? kívMekcppea falui helyeken o&pookenltat* 
_', lyuk;.. Erceitek-ezt, »í>ci-;a..fB ẑ:bsr,do!il!arí . 
.. Schytak ,ís; .Az... kik felot. iz.t ifja •Herodatm^ 

íliftoruut '9 Hogy rníkor az.Cambyfes 
hagy haddal tanciat volna c-ifenek , es nua-, 
sok óeaaafeaivao miftg^art m€g hattal®! 

, vt\le, lianem az p liiodgyskferint cs*k.:e» 
n íeBrcíebfaliaoatiáft e0cte *;v?greríjeg..lí£f,» -
. deti tüüók »aiícrc hagy me^h ogsin aNraaft -



léo ,. T'izémm&yedik ••'.-•• / 
hartzoíoi c Amazok aztíscník, hogy ők 
ize sl főben csík Sokasból cselekedik, meit 
ök ugyan ugy élnek azzal, hogy ha cg-
gyíkmegh unnyakazíakaft;más helyben 
mennek. Mafodior azért-is; Mert rrsqgh 
ütkpi femmi boilufsgocfé kán nem töt» 
tiúf\' holott nekik fem hízok íem egyéb Ö« 
isökfe'gck nincsen yhanera &k csak tábori 
emberek. Hanem ha »z 6 -Attyóknak -*s 
Annyiknak temeteíet kezdi háborgatni, 
meg fattya ottan mit cselekednek. Hatvan" 
a% felelktet az Ca mbyfesy ;meg parancsol*. 
iya, hogy nundenűt az Schy taknafciemete 
íekec fe! Iboncsak. MeHyct ciekbeo veveo 
az Schytak, tlfgh'-folad elotiók által az 
Hellefponcusöevá tengeren- ítireícefsfíök 
azei rinnet ?? •, Hogy ,mi«is, az rnrtemeío 
' Hely&$ket\tí$c*n-üresük.y: hogy 'az Foga* 
.wyok.ful:eííbeo;az dologban megh neeiÓz* 
i tfs ttnk. - E r re fc g ell yen m ioke t fq eókent \ 
íztTíi" kegyelmes Atyánk es. I íren önk, Fia* 
eií'a-z^Ur J^íus Ghrift'üíert vAriien.-v 

^ x-y. PRÍEDIKÁTI-Q.-



Prxdícatio* i6í 
:: "Lu:c f, vtrf. n. 0-c,-;: 

ví%ki aX^.0 <Anmandi. eggyetfé-H • •, 
eggyé valdi&c. , 

TJ. Noék .előtte való cioIÍafocwban haro«t 
' **^kiViliképpen .viío- dolgokról lollqtif | 
s« Miért kelíeíTek azliiíoctakaíel temet-
ouokf1 2« Hogy hogy.keííyeo a2ok-kor-; 

.. oyfií forgolódnunk;' ji ' Hovakellyen 6-
,: kei- temetpöak r De eiekrol elégedendő 

keppen haUottanakazKere§tyeo£k. Mo*' 
ftao IiiTuk, Ifteafegícfegeböl, az kovetke-

' .'siebág ígikec-is rendel. Mond az Evaö* 
gelífta: ' *A%Jú a% o AnnyanÁ eggyetlta 
eggyé vatá , es a^ o^íiegy yala , 0'.c. 

Ez igikbeo, Sorgalmáíoííao osegb írji 
í az meg;hol£ femels az'Eviogci.íítt. Elfő-

ben- is pedígft a21 ]eleoct, hogy az ó An-
nyanakeggyetlen-eggye volt; Melta&es 
tlíeüdókeppeo üratca tejjat ótetaz ő Aa. 

;•' n'y*»az míöt tdé alsb az mi Idvositonk* 
í. ;eek raondsfabbl meg.fii.Siti Meri•'•*»A». 
*', tya'kes Anyák, bár ugyan felefe tégyeoek' 
,• fiók es .-leányok"'* de ha tzúkkpzz g! vala-
I mcllyik-mcg ulií halöííaz.teraieSeíct.weg-
,1 -.-. -' L. '.'.... iera 
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tét -• TizenéíScírk.. 

ftemfai^fihitfytk, hao£m azofssc, os^y 
ke£'?ue!Témeg .íirattyak: lVú? ayívfl inka!*. 
azffí fe^lcó ;'VQÍC, az ftoöytns.k r-zs- az "6 
tg^yítíe-fí eggyé t. -firítni,.. IVkfo-áknr- i s i 
moQd'gyp^ hogy özvegy Volt az.. Aílonyi' 
állat, fizt-ís szert'hötsssbc'.ak.-Sz. t;u-
kies.-, h'Ogy.sööélc az Affoöyí^lfttesl•.fi-; 
TslíBiotfc; Hlegdo voltat megt»u.t«tJs. Vöíe •• 
te'biíms'£ fjratísí eenekaz -Aiiööyíálht-
oafc ;. |V9frt;ime.az Sz. ífteo ? igazicílecí-..-
bó'i v s s ö .ozvegfegeneklíbipjat el vette». 
<cs tfllytflegget csak magának hattá., • 

» Taoullyuk megh iobet; Hogy 32~lííea 
gyíkra^, míof-iabados Urv.a.z Atyákat e* 
Áoyakat, ezek.köztpedígjiazosvegye-

'fcet'ts, tz.p édes .raagzattyokntk§o«orur 
halatokkal, reeg fofcca 'keferítettr. 'Érre én. 
'fetnjrt fokai', fem példákat nem hozok» 
mert: íg»z elég i.enoekaz. Segepy özvegy 
• Alföiiyiál!atoak..)e!rö:valo állipttcya. Ví« 
giiíallyols tehipfi magunkat eff$e"*H»*. 
pamnkban ; Nei^-jjj-i'-vagyunk•elsők; f u> 
tolfók fem lethnk'.-Lxtftid efi m?femfJbcios 
héfaffimalomm;-.Orom az nyomorufag* 

\ ' ' hm 



hm elet embereknek, mikor áz,nyoíHoru-
fágokbaa1 arfok vigyoűi. Hadgyuk;labac!*:' 
Algában 6 felfeget, es áz.-örjéfusCfrsrifo* ' / 
fal ízt. mqndgytik;' 'A'cyaiti.f'ne-ifó'ügyaz' 
.tntnteó* hiocm legyce ugy'az-- mlotte 
;feötf€Ífegecl akarja , őcc ; . 

Mond na^g*ís:s;a.E'vaögelifti rEs ezzel* -
í2 Y-ij-ófötk fpk&fagu öepr;¥ali.t. 6£c 
• ,..lit íffliöáf azpompatírj>-fhegaz Evanv-
geíiftt, eofiek as meg hóit iftíiöik. teiaicte*-
•K-bco. Nem emlékezik pedig^feai Icreit-
IOI , fera víií gy€flyiToIJ.f€mJe.ijfel6;víz-/. 
tol, fem egyéb babonáit-gfol, %%. roélíy.ek-
SceJ l2JPipiftsk^lQekaíi2; ó hal-aíty/oknafc 
cl cikaritafaban ;• Hanetircsak aztj-eleátf»•• 
Jiogy ezzel, a-z- Varoföaic fokafagu.- népe 
vök. Azhonnét meg tetfík hogy nem Pa-, 
pifta fokait .'követtek. az-Naím -Varoíra* 
uak lakofi, úgymint, mikor mqg az Papa*; • 
nákcsak neve fe.m volt etnleJ&éfeét!>c-n,.f& 
nena az. után. egy .néhány - iaz.-cfeendővel 
iansizo^ '.Anoakfelecceaz-ís ki nyilatko
zik; -Hogy emberfegcserpb'eíekhktafe, 
azt az Varoftji.olatf ennek aziegeny 6z~. 
végy Aíloanik niegh hott RttVpíyfeö f**£ 

L a ' %.%a 
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fun követtek tz temető hely t i : .Vefd ol*'-: 

ve ezekkel ez mofhiii vílfgqak fiait»;es- ' -
meglátod ttiely ;'UvoÍV'já.t>.hak'.az Kerei* 
tyeofegeö!, ÍZ méllyel ők feleste.igén dí-
csrfctfdöefy . GyikráBeíellycfeáik napit- a- -

' .n)9zkózőofegcs mondás f f t e moritu¥:ik> 
' vés, töncumtntunáicg civest-%z Sz : Mikp? 
gazdag eraber hal ípegf altódeo' fétoi egy* 
bzn gyüteek az po.lgar.ok* De ín ifgeö'yeii. '.* 
,eíik az oy.tl^Iíg lais'ktícSl avagy .hirmsc* 
Erreoemlukftgh peldat.hoziaüokj. tó.ép , 
ezt tíipöiiken'r jól lattyuk*. 

r \A Hu s J. G. 
Vegyük t l ö f É t o IDDsí j Hogy Keref*" 

"tyen emberhez ÖíépdS dplűg« az halottait -
r Itóroyul • valö forgolódás * .mert ezzel te* 

Síjcskazoköakkg utolfo tiiteíTeget. IgaS 
1. tehát ''amaz kQz6.iiíeges';iB©adts í Három*. .-

fórkei az cimbernek i s 'fcgiifeg* tudbf-f t« 
3ik fáíetefekor, hazaíBga es-teaséttíekör.-. 
Ezt fajai peldajökkaleömmendallyakVas ; 

Naim VafOÍIájpakJakofi.. "Vetkeznek,te* 
hat ez ellen ainaz-hegyes-orr u emb&ek, 
azkikazrsti'ooágy3lc,;högy el mennének 
liereStyen felebataityökóak 'hídegh téife*'. 

\ - saeknsk 

http://po.lgar.ok*
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meknek' citakam*£ari t .de.' igen; faitvia ̂  
gyomrok vagyon, mert ntihettsz buzit • 

• nsegh, érzik , :'míngyarc fet-eroeiyedík az 
; gyomrok. Azofus-azkikáttülfejoek, hog 
'-h&ollyan helyre m'e^hek^re/ajok.ragadaz ', 
: halai. Nem veiík síek^ea az gono£:-einbe» * 
rek, hogy meg síikor rejajok tagadót iz» 
iáikor az. cnf első löíeink,, 12 f»eg tíltoi f»V 
nak gyümölcsében ettenek. De: felezlek ; 

• embereket ne k&veíTónkJiiniein az, Na.im* ' 
- Bell polgároktól tanult yuük emberfegeí ,•• 

v esnem csak az gazdagokhoz, haneip az, 
Íegeny€kliez-is,f!mcoö-yunk, ő£c. "To-

- vab megyén- immár 'az EvarigéUflt, f. . 
• mond: Meítyet Ucvan.az'Ur, meg iántvc.s 
• monda oeki., ne fíty *.ő£c 

Ez ígikbeo ket doígakat forgatsz :Sz, 
• Lukacs. 1, Az t jelenti ChriftuB Urunk 

.; felöl, hogy meg lat van az ff egeny özvegy -
;• ••, Alionyiálfetojkilfipaítyac^ meg fanra.ö-' 

tef * Mafodfór, hogy tz 5Wérvc.s állapit*, 
F: ; íyaban nagy iepen vígaiíalta, ;Az mi az ; 

első dolgot illeti, itt esik azt kelmeg !a&» 
nunk i Miért fanakodikiílyen 'ige-nCtm-

... írus Urunk az iégesy özvegy-Afiontíait 
Jelen vaío áHapauyao. JL 5. Bamk 



i66: Tize&Stddsk '• 
EÖOCIC íg.cö fepokai vanhaKÍktrlék; hal

lás reja es s áttold meg.. .Éisobei* V (feltétet 
. Idvozűook'izot.cTmefeuföl., az mdy.az' 
irgaUnaíTagra. es^kdnyor&letcííegreJgeti-
fiaylando. volt ^ ;a2 míotaz Eviág'diftak i>, 
ráfiból oagy (ok helyen megh tétéi jc,, L i f d 
•.tncgytz.többi.kŐ2f.. Mdrei-$i'z.i\ M.*(bd'*. 
§br,- íodííofis cíie ChrÍft i is,. l l r t io|«, »o*. 
uak azkeíerves A f fopoik özvegy .állapir*. 
tya. Mert- .ha 12 .'.6;4vegy -Allontxik álla-; 
psttyarol jestooa- elfnelkcdfinfc', Cpkkep* 
jpeq meg cr demltk az irgal ero (Tagot * vagy 
kön'ygrúlecefleget.- A z SWPáí *i$<pw*'"• 
:j» ísc fBondgyty He gy az A f f ooysá!l«-
tsakfeje az firfio; Tehát íoöet tarkövét*' 
kezík »;hogy 'iz özvegy ASionyiálIatok* 
cssk fonetkíil vifötsgolc. ' Aootkfelette 5 
ráytok ftuádenek.hatatinaskbdóxk., meri 
tudgyak hogy cc»gokbaö;''igeO'gya'snaoí'C3j*-
lmok*, A z bzvtgy Mfatiy+hi veo; mp4 
mtgaoak * £ etiind egy eketcocfs terhesre ,va* 
•gyoo.. Hí'pediglen ifi.u k j cod , aZ 6 tí§ta*. 
fagat íbk felöl o(brömoUyakv'es.hireE>%(i 
fifvcbee gyMltztd ®km j i k > H a gazdag le« 
l í B | az 6 jöf igtail i/öagy Tok kcviooi fel-

n ck, 
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mtk t -Hí-pediglen SegenyV míndeae-ktut' 
clhagyastatik-es roegh uu!tafik.NHágyer-. 
őneki y-sanák; Fól<f googyi fál ayivalyaf-
nskfejeya.*. Ha pediglen gyermektelenül, 
ifiiFsá; .csali- mtga (\t for magiban es ke
fereg. M$tan Ganakodot'tehát'idvőzítonk.., 
ennek az A§fÖnyián*n»k forfiö.es átlapaí. 
t-yan. Harnjadíör, íodicorta érte Cfttiftas. 
IJ-ronkaí ;.K£ jelén vaio-fetafftg-ís, azüöefy,, 
minderikeifegöelScut,. Ba'o'gE Itfiettfdl1' ^ott' 
volna-Idvo-zitőnk felöl, liogy h»:. írgsiniit-.' 
Isoolcsak^IiiieqtvQ!í-|tí»el|6l^ G/te-. hogu 

..•e-̂ oeleáneiffiregh íahoy* 5ít | es nagy lep' 
vígáisalo•beiedekke! illeti,; ázsiótíeayd 
ineg haltyuk íete ali'b; • 

- ' • , T \Á R U S A. G. 

; jcgyezzíikiBeghibDec; Hogyazoyo: 
• mörtrligbsD-cíec'embétekeo ,; srtgko- esííl 
lén'do iBÍoeliüok-is bánkódnunk- es iant-

•;;&odöuök* Esc. comfBendallys Idv'ozit&nic-. 
JeleQ vaío fieot pctdajtvál, Krrfií loí ugyag 

,\czenSz. Lukacskőnyvecfk hatod.k tti%» 
' -ben/is böíc3«;is{ ffiöiicfgyi; .'Legycfc 1% Í c» 
•' gálmalölc,'n»ikeppco>2"ti Mtnayéi A tv.a-

íok-is irgilicas. Az Sz. Pál- is %m Uúí 9j. 
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12,. 15.. Hegy"s% íírokkatfir jupfc> Vetkez
nek tehatjimsz Stoícufokboz hifooío em
berek s az -kik, nem hogy az idegeneken, 

• de síz 6 vgrferíác való Attyokfiaict, íóc az 
rm .nagyuB, hízok népen fem tudnak §i« 
líakodoí, AzoMs, t£ kik, nem hogy §ana, 
fcodnanak egyebeknek nyornorufstgao, de 
fat jokab: vigadnak es tapfoloakrayta ,• M», 
valtke'ppen foa valaha-, valami kicsin boi-
-iufkgg^f iüetceitenek azöktul. De mi ez 
-feleembereketeevkövefs.unk» Hanemas 
mi llriíok JefusChríílufítl, az'pyoínotól-
takon es az keferves emberekea inmar-
kodgyunk es^nkodgyitnk* Mond ím* 
már Chrifiús Urunk:' Ne' ílr y ,. I&c. 

Ez az mafodik dolog,: toellyéc Idvozi-. 
i.ónk "felőlJele0? az EvaagcUft** Holott 
csakaz? lafiakmeg;. Miéititlcyt.megftz 
.firafhil ez? az Alionyiíllitot.,. tafara u-
gyto nera Hb%d íz halottakat fintaunk? 

.Nem szere rilcya ezt Chrifljui Urunk' 
HZ firaítul, m.iQt ha'.aém libád yoloa az 
jmi Kereicyen halottainkat) bankpdcrtink ; 
Mert azt mondgys az Sz. Pál, ^GW. n;« 15 * 
Hogy az Sírokkal ílrjunk. 'itajaakfetette 

az rs-
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asrcgiíenEekfelóI IsoíviíTuk, hogy az 6 
'halottyokon Ojtanak Az, többi kőzcya-

; maznagy hitű Ábrahám felőle azMtaz 
Sz* Pál hívőknek Attyaötknevez«-^w« 
%,n.;) azc olwifluk-(??«*/ 1 J . ' Í . hogy az 6 

• tisegh hoítfeSefeget az Sara Affpnt,' nagy 
keferveíTen meg firátra. Az Jacob fmiim 
cha-ís az 6 cl. vele% fiat az Jofcphec, as 

• • kit, azt itili vaSa hogy az vadak faggatta* 
. nak volna el, nagy kefervefeo megh fírat-
£ya, az miateriul nyílván való írafunk va
gyon Genefi $y. $4. Az Jofephís, meg fi, 
rattya az ő meg holt v^n Actyat az Jacob 
PatriarchatGenef 50,1. Az mi Urunk Je-

• fus ChTtftufcis flrattya amaz Bethaoíabaa 
pegh holt Lazarr. La'fd megh loan: w..35* 
De fok volna az példákat roíádeiő famlal-
non*., őCcv Hanem meg ííltyaimez ko< 
vetkezendő lep pkok'erc. 

I. Mert híheeó hogy , mim gyarló e* 
deny, az ő megh bolt iggy étien egy fián, 
feíetteb tűrteti faggatta magas. Aanaka* 
kaertetíuí az feíetteb való firaírul íikya 
ezt Chr iftus Urunk, 
. I I . Hogy ezzel oíeí, szüisegfrhoie 

üa« • 
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fiának-jövendő fcKtamaztafa feiőFTSTi-
toiKban bíztaíís. . 
• • I I I - Hogy mind azt az kefervfcft AfeV 
font, f.ifiinftpediglea'az jelen való fotóft-
goc, -azkövetkezendőcsü'dtíe£ellisrs:te
licsen. ; •:':.• /'.> 

- Tanutlywk megh iooee; Hogy az sxií 
halottainkat iabad fie atnuak,de ügy hogy 
az-ürasban modorcarcsunk fg$azzal, fe I-
ftenuoket mcgne baűcsuk, ietn pediglen.' 
Kereftyen- felebtrituDkatsaieg oebotrán*, 

parancsóíi.ya'siz Ss. Pái-» ív 
Tljef.4:.ij.;nqtoodvaoí Atyámfiai,nem-*. 
kiTÓiQ'.hogy iodidwkJegyetefe' azölc fel, 
lol, az kik meg holtának, hogy ne ÍÍ0ÍB1 
tok'<azokattigy., mintás; kiknek áínc&a 

. remeníegek %%'hlízmzám;'felől, tí^ycö' 
ezco .dolog?!, ÍDC Ghrifirüs Uruofc>is itt 
bennünket-ezzel ez'. Álfobyiállfetcil "ef-
'gy,u£, Vetkeznek tehitez .ellen, síz kik' fe-

' |jt'tébe!ménnek%%dologban,es;iz$z.'P 
• ̂  #en elkQ- laforiilsodnafc'i ba|okat és fiakal-

1 >kiE iaggattyák, ortzajokat' b jrtizztö | 
tj® Ulyeket verik, ea nem rudom mind mis 

<csele* 
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cseiefc'ecIöeli?/.iDÍDC fz Olahok és'.Czigaw 
nyok.-'-' ''Azók-is^ázfeifc moclogíkyl viíö, 
gváf ruhában.. oU&znck. Nem 'elegeinek 
ipegh ;az fekete poi'tovil, .hioecp minden 
Ingckef- íUnind fejeké o VIIQ -őkőzeréket, 
rúckorisös.vteben keverik, resnc íz Ne
mes renden .való emberek csetekgáaekv 
De mi ezekéi ne kovefsűk,4 'hanem az 
tómban az roertekleíeflegríek .'reguláját 
wieg tarcsuk, es ugy'csefékedgyunfc, hogy' 
•íeifteoőoket náeg ÖC bincsuk, ft prdígtf s* 
Kereiíyeia felebarát onkst megfrese bocrt 0* 
kozriOti.k. Engedgyé tz mi; kegyelmes A-
tyank es'Zírenönk., hogy'cai. így vifethcfc 
fuk' magunkat ,"Atnen,-' ..;'.-. "''..',. 
. 'Es-izerí az elsőrefűekrovícl .magyar* 
z i í i y i f ... ' . ' 

X V I. P R JE D IK A T I O, 
;'";:' íoan. 4. verj. 4$,XTt' -

VáUgedigeiy Királyi em far t 4^kí« .. 

Felet* 
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FEtette igazan ittoadgya izmi -Urunk ; 
jefbs Chriftus.* Mat. z8.>i8« Hogy- o 

pekt minden hitalom adatot mind azE-
gen * kmíod az földön í Mert 6 as Atya* 
Rak amaz egy $uíck Fia., az kiáltat ez v,i£ 
•lígot-is teremte, nzminpéttU nagy oyik 
van §ol síz Sz, Pál, íte&\ i, %'. A Z Q moo? 
dafanak igáz Voltat pediglen, megbízó* 
iHtcyak az fok kuíonab kutőmb flgte csuda 
tételi, az mellyekrul emlékeznek %z E van-
gelíftak.. Azokkgztpedig nem ücolfo'ez* 
%% rae!yr6iemkke«ik az Sz«]aQ0sUtt3: 
helyen. v / : 

S U MM \A. 
Summa ja azerí ez megh hallót tgfknek 

csak ez: Meg it]% itt az ÉvangeÍifh,Chi> 
ftus Urunknak egy nevezetes 'csuda ceté* 
let rminden kSrnyul álló dolgaivaj.egye? 
lemben, tudniillik miképpen gyógyítót* 
u.meg uvoíy-létében imazCaperoaum-
beli Királyi embernek halálos fcctcgfeg-
beolevü kedves fiat, • • 

Taoufsgnak oksert pedigh, ket kivált* 
fceppen való reSekre tfthutyuk ezeket &% 

igiket, 

http://IUplVi.il
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igiket. Mett aa első relében élőnkben ada* 
tik j ennek az embernek, Ghn-ftus. tkunk 
előtt való. tőrekedefe > az é beíegh fiának 
gyogyulafa Felöl.. Az mafodí^bao oifio ,' 
fez csuda fesel ímtatik: meg * -minden kor* < 
öyöíalb dolgaival egye£ei»béo,6Cc. 

Mond a^.Evange!t(tá.s Vatapédigegy 
Királyt ember, íz. kinek fia beteg vifcCa* • . 
perntumbap, 86c. Olvafd etmínd az atve* 
nedik verfigles-. 

Bzjgtkben.foglaltatik be molUni tanti-.,. 
Yagtrakniltelsoreie, holott mindeneknek •• 
.tl&ttt ' t i ' törekedő f emelt jelenti .tneghaz 
'Sz/János ,'kettot mond pedig felölte* i» ,. 
AJlapattyaroí .emlékezik»es -Királyi eoi* • 
bérnek mondgya lenni* • t. Lakóhelyet-is 
meg moödgya,. es azt jelenti "fel$Ie,.hógy . 
•Capernaurnban lakct..-Nekfmk-is tehát kel; 

dolgokat kel itt meglátnunk. . t* Micsö*..: 
"da .Királyi ember lehetet ez , holott-akkor 
ímmár az';Hérodes volc. GatiJititattoratv' 
nyáhak Királlyá, az melyben Capernaum./ 
Varofa-volci as. mint az.többi közt,. Jofe* .• 

-.phus Hiftorícúibólmeg'tetfik.f. i. 'f'Mí* 
csqda Varos vals iz Capernaum.? 

i ? : 
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' -Az,mi; íz -eftó kérdett illeti.;.. Nemet* 
lyek azt íűöijdgyakliogy nem azerreive-.. '• 
2Í Királyi embernek i s Eyingeíttt^mint* 
hí ugyan 'Király Jöt t volot;" Mf?£.n.é'a£;' 
$e'.n vette volná azc et i s Heródes, %£ II |* •• 
.geo vigyazöemberyolc, h}nem csalt eiie* ~ 
les volt árt nez ve-., Mert egy bíría niigac, 
rtífoc egy Kira'Iy».Mí.iVigy iíjfayol §ölfa»'. 
n i , mert 'az énekes emberekét Uf-imht^.. [ 
rekbek-mondgyuk. - Neroetlyefc ptéigtzi• -,. 
mondgyak,, hogy az Heródes" Király ud
varából vaíö fő ember volt ezVAööiköka* 
'ért nem Királyi embernek,hi'oém Király 
Udvarából valónak raondgyafc;-' Eggyík 
zrttkmfem Illetlen, es az Sz. íriflal nem, 
ellenkezik, üiíodizalíaíaz ut-oifolatfitiís -
rWlyefíebnek lenni;:

; 'TelaCTidméllyikeí 
követed. 

•.'Vegyük elünkben innét;" Hogy'tóíed 
Beeegfeg, .f-mind.'az. ;fral'ai,vkpzonfeges' 
taioden re®dm es .h'i'.y áta.lban lev'6 embe- *\ 
rékkeK Mert mindenekre kiterjed, %% naic. 
as íftea regen s tsrefecnék'' irtani)*'& A-



mmnsk moúdk-; f oidből'vetettel, esfoí* 
"••ide kél leirts cd, Genef.^. ip.íde..v3lö;a,2-$£* 
' Páfaak' moméú%'fa'tHei?. •$>.- 2-7*, .JELva-

•;".'.-gyon.'vegtzve, h-ogy miadecnek.'egySer 
;' . meg.keihiioi.il^yaöczeo dolog'th-eg'tcjt-

. iáls;,.-jé-z |clm való .példából*!*; Höloc.t iái 
•./,. hailyok , hogy ío .e-enber volt ez •,.miöd'ah 
'.. .goaalfai az Í*«egfeg e.anek hizaoepevei-

; '; is kőz volt, ÍBtcttffstjpk téhtí iesef; Hog 
•. m?günkac az betegeskedés.:?* i s hitit ellett. 

.fenirat vel'.ne biataíTqk:; Meri, az mi bt az 
•Deákok moodgyak t'. Eíícomm.u:m mofí9 

\ mőrs nuUipdrch honon., %z %%í líözóófeges. 
v -az íiaíaf, €syez Cemmí ráéltofagnak''&£$!•: 
f kedvez, őíc. 

. -...DejerIafTukimmirmsfodlöty.míc^öai 
.. ' lie-jy volt az Ctpírnaiíre-f1 EfreVovídcátíf 
I ...csak azt 'fektém 1. Hogy i% Cape-itf'aum *" 
-. .Galflaea• tatío:?Baoy2niak:'ej^gyík . VaróíSt 

vafa-ázyr^clybeö §3,mi Urunk f.éfus Cferlf 
•. fim. gyakr-ibbsa fcfoolndot al:o f.ap|tVS» 

' -nyí-vaU es fiag? ^ k c5:o3ikií-ís:-i.oíl abbatt 
• asbeí.ybe.ís^aziiiío.i eiaiégfetfik, ' ZM^ 

. ii.'^j.-holott Idvózicdófc aze -ffioö.cígyi: 

<Wi J 
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Ja'y feneked CaperMum, az ki az Égig fel 
raigaftaitattat vaía, íme a2'pokolíghíeío* 
Gittától. Mertha'Sodottabaa tóctek volna 
-azok az csudák;' az weííyek te bennedlSe-
cenek, salam ez qraig-i s.még maradót vol
na, ő£c« Az többi közt pedig., ott .gyo-giV 
toftaVata meg Chd friss tinink , amáz/fa$' 
adós Hadaagynak beteg'fioígajit ,• --az Mh&V 
emlékezet, vagyon .f.MM.. . g. $. limit %%: 

.Sas. Péternek beteges NifMyaz mintás 
Sz. Mathat.ugyan azon-nyoltzadiküapuu 
San bízomttya. Ugyaojtrgyogictyi.iiteg; ' 
ennék az Királyi embernek fiat-ís, az tnine 
az.Ss. Jinos ide alab bízoaittya. E z , ne
veztetik az Evangeliftatul Chriítús U-
runk Varoflaúak'; Máét-'9.1. De nem a-

. ae.rt,. mmtlm 6 fel regének külsőképpen fa-

. jat joiags let volna;. Mért így, csík annyi 
fiaylekafetn volt őneki, as'hóya az ő fe
jet léhiythatta volna i-Hiticm*zt.tt%mttt 
gyakrabban ott forgót az ó Taoítvanival 
^gyet.c«*bctJ.,'csugy útimlatlifs,volí.ab» 
ban az- helyben. íd^fiat?hattyuk, az-m/s tz 

<-'Sz. Macii ac mood-c^ 4, u. Mtkoroi iz
eit ho t tea volna J eíus, h'ogy az j inos,. 



meg^ fogattatot j roene^Gatilxabio.• Ea-d' 
hagyván Názáretet, Cipttmumb* mtw, 

V-Mott lakozikv loVvaíoaaia^ícqzóaíégés 
mOndakEl; ®*tbi<éem^nttit{Na<%4re:t cáu. 

';C(t:t>iLy frapernaiim* ifáeyUmJhmhmt , az az i 
Bethlenemben iutcreí az Chrííhi^de N*. 
zatecben tartatot íeU végezetre pediglen, 
Gapsmaümbaij%kő2ot Ebbeo az Varof-
ban lakot azért az fu ember, az ki Cliriílus 
Uruakat, az ^bcíeg fia fe!6l meg kerefte. 
Micsoda nyavalyában lőtt legyen pedig, 
len azIíTu, meg jelentik az ipígsk, az fcflg 
az ó Urokoak eleiben menvén,míg mond-
gyak nagy őrömmel, hogy az 6 fiit el hat
tá az hideg; Tehát hideg leksbea valr. 
Hihető hogy imaz ardemfebru, ÍZ az, 
guytoviö hideg volt rayta, -a-z melynek 
neheíTege, mayd kózel jár az aehez bc» 
tegfeghez az kit mi korfignak tíevezöak. 

1 Jegyezzük roegh;innétv Hogy nem va
lami lofia beledet forgat itt az-Sz^Jtoos,,. 
hanem ugyao-meghlőtt döfogröl'emkke-
&lk. Meg:-tetfik' ez innét; Mert íhoa.azf, -' 
iöíntien kornyul,;a!!b!<iolgttytl nagy for, 

• -. , .M- g*íma^ 
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gaSíinaíoiTlo megh írja. Imeueísuofe -tehát 
iorier; hogy mí-ts eít ugyapJotgalrnatoíV 
Taggal h algáitok, es iíinet leíkuók (-ppuíccí-t 
re vaío íshufagot rágadgyuok, <SCc. 

Mond immár az Bvangdifí?: Es miko> 
TOO hallotta voíoa, Hogy Jrfus luátiboí 
Galílxaban mentvolna', hozzája;mi*üe es 
izon RerS váta őtet, hog|/ i veik* el meö? 
Ven , gVogirana iiieg %z b fiat '# aizfeí maya 
hslaiához közel volna, őíc.' ; r •'",;'. 

Ez igíkben immár azt irja meg az Sn 
János jHogy hogy totekedet ez fó ember 
Chrtfíos Urunknál, az 6 halálos betegCeg*' 
ben levő fiának gyö|»yüfaía felól f -

!tt tníaekfink csak aztlieí srseg latnunk 3 
Micsoda ökök indítottak e2t azembert § 
hogy lílvSzitonket megh kereíTe? EIÜ 
nek igen lep okai vannak, ím csak rSvide* 
jden famlaiom eló* Az elsót meg jelenti 
az Evang^lifta , mikoy azt roondgyaí. 
Hogy raeg hallotta ídvosiíonkoekjetea 
letet, hogy tudöí-iffík' Jüdífcabol * G\\U 
lárabaatöínt alfa!. Hat első oka znmk volt 
ez koséi való $ep éftoimafofla^. Mafodife 
©ka volt a? é fitóak-tiehez Éetegtege* 

Mm 
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Merimikor az Atyák es Anyá^izoedcs 
tnagzáttyoknak nyomorufagokattottyak, 
femmt alkolmatoífagot-hatra-'nem hagy-
ink * hanem minden tehecfegekkd azori 
varinak, hogy 6kct abból ki iibadiczak. 
Hihető hogy kíilso czkőz:ó.kkel»is elei De 
mtnekutanaaazok nem haflnim'a'k,az. igaz 
orvod az Ur Jefus Ghf iftufr. kírrefl riiegh. 
Végezetrehordoita ótet az 6 igaz héti'is, 
mely immár az 6 iivebeo tnegh kezdec 
vala gyökerezni, az Ur Jefus Chrifitisíoiíc; 
lep tanítafíboS cs gyakor csuda tetdibol, 
az mellyeket 5 egy-nehanyfor hallof^s la
tot Caperaaumban. így díjcunalt azért 
magában: Az ki egyebekkel jol lehetet, 
bizonyara az en beteg fiaroat-ismeg gyb-
githattya. Annakokaert hozza megyékéi 
neki kónyorgók, &C 

T\4 N Ü S U Gs 
Tanullytik megh ínnet; Hogy az ml 

Ifikfegönkben egyedül csak az ílr jefui 
Chriíímhoz kel folyamodnunk. Erre int o 
maga Pfit{ ^o. t%. mondván: Hiy fegítfe-
gul engemet sz te nyomorufagodnak ide, 
jen, csen meg fa-tói tálaktégedet. Ifroe , 
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•í̂ írff.:n..*& Jertek en 'hozzam mtranyajao* 
•̂x.kÉk munkalRotEok, es en.:meg feónoye-
bitetek titeket. Est .coimbendatlyi-felén 
való cselekedetiyel -.ez Királya emberis; • 
Vetkeznek tehac* %*z kjtt hatra'hagy váa 
ezt az tgaz orvos Dödron: ,.""vagy ^agöl» 
vagy hszok pepeoék nyomóiuiag^bio, a--
maz odakotó es Varaslo;¥f a;;Alanyok
hoz Folyamodnak ,es azoknak tanácsokon 
járnak. De mi azokat hatra hagyván, .ez
zel az Királyi emberre! » kerefsök megaz 
mi Mv/ózitonker, el hi vény hogy jof te- , 
fan velünk. Moodimmár az Sz. János* 
Monda őneki jefus; Hogyha jegyeket cs 
csudákat mm lattok, nem hiztek. Ez igife* 
ben foglaltatik be ídyozítonkoek feleleti, 
ennek az Királyi embernek torekedefere* 
Holott csak azt laOTok meg •;. Miért télen -
Ül yen kemény valazt Ghriftus Urunk eü* 
cek az keCaryesAtyának- ?•:, -

Ved ef edben Atyámfia; Chrtílu* l í
ránk ittu nem annyira ezra% Királyiem« 
bért feddi, az ki az hívek kozsiii vaío vi
ta* az na int ideabbme.g cetlik : Haoerg ;'.' 
iz< Pharifxiífokas ca Irafludokat, az kik 

konzol _ 
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kozgiil hihető hösgy-sfeköf ••jelen voltának 
w torekettenek•%% ft> ember mellet. Mert 
ezek nem"gyozténdc be telni azChriírut 
csudáival, hanem azt kevantak, hogy eg-
gyíkcc az maiikra tetézze, íz míöt rnegft 
íetiík az tóbbí kózrüíW. m j& Annakfe-
lettcezetí is csefekedi, hogy ennék tz 5 
konyórgefeben való buzgofagat « aiínati's 
ínkab feigerjefe. tlg*ís Ion pedighaz: 
Mert ez kemény valafe üun-uyjöBbao efe* 
dezík Ghriftus Urunknál iZö"béJtg:"fií-
oakgyogyulaík felöl., 6í.c** " '.. 

Vegyük ciunkfen ínneí; Hogy azhí* 
heíetlenfeg rxí\i et ondók vetek íírenoefe 
előtte, tonakokaerr ettől minden Kerefr-
tye.n- eenbernek magát Igen kélni tát roazq u 
IdvQZJíőnk bízonittyá ejZt'ítí az .helyen,;' 
Holott az Irts tudókban es PharífeufoK-
ban ezt feddi es dorgaUya. Incettefsönfc; 
azért innét, hogy ertúí az veíektít r̂ *? 
gtíbk^ro1t%Imxzznk./'M.bnd'm^g-i5 az E-
vaiígeliíTa••' Monda neki az Királyi ém-
ber; Jóy el Ursm, rofnek el&ttfc megh'hil-

, -pá aa .fiü'fisoi ^Sik. íiti ímmá'r' UyjobbtQ 
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való tgrckedcfet írja meg az $s. jí&os en
nek az főembernek, lm aztjelenti felőle, 
hogy megsis infla/ Idvüxitbtiknel, az 6 
beteg gyermekének gyögyulafa félőt Az 
iiop.net meg cet $ i-k elsőben; Hogy ez nem, 
az Hypocrííak, es fokkal inkab nem az 
hutü! vakác/'emberekkőzzúl való volt, 
mert könnyen nem íagietya ChrjíhisU* 
runkat. Hafcnío dolgot olvafunk , amaz 
Chanahan nemzetből való Ailonyíáliac 
felöl, M(t%. 15. zz, Ugyan ionét maíadior% 
áz-ís megh ceciik, hogy azgytriofagtul 
nem volt üres. Mert azt kevannya , hogy 
addígh mennyen az 6 hazahoz * míg %% 6 
fia meg nem hal- Mintha Idvozitónk , ta* 
Voly létében meg nem gyogíchatta volna; 
Avagy i ha iiofieo meg holt voloa-is, fel 
nem taipafíhsíta Volna- Kutőmbetoívt-
fuok amaz Cenmrio felől, M<*£. S. 8. holott 
IHyenkeppen íol; Uram nem vagyok IB^I-
fo, hogy az en hazamhoz jőy, hanem pa* 
yanezolyegy be§eddel,es meg gyógyul az < 
e* íolgam, Síc> Az honnét nagy nyilván 
frsegh cetlik, hogyjz hitnek graduíi van* 
fsak ez ̂ tben. í-aíd megPrwcrfa 4*,i$# 
•%fr Taau- ; 

1 - ' •: :- - / - - fit'':-

http://iiop.net


Frrá ícackv lS | 

Jégyczzíik tpegh ínnet ; Mély dnga-
ezfcóz legyen az Ker^cyenikönyörgés, 
ás mely fdoí azt nsöodgyaaz Naziaoze* 
ŰUS Doc^or, hogy hafbnloaz grádicshozy 
mellyen az IPtcúhezfel megyünk, es 6 Sz. 
felfegetuVIeiki es ufri fokai megnyerünk.' 
Ezt cófriflaendailya I4vgzit5ük Mét^j. y, 
snondvap: Kérjétek, esel vélitek, z6r-
geííetek es be bocsattatto^. .•KcTcflstejti, es 
meg tahllyatok. Az SsJ-páí.ís,-.u'Thef- •>.. 
.17. Szüntelen ;kots-yürogj,eiekw. úgymond, 
es roíodenekbeo halakai adgyatok. Ugyan 
ezen dolgot conoovendal ez Királyi era*' 
ber-is jelenvaló csekkedenvd, Intettel** 
fúnk azért, hogy az könyörgésben farad. 
hatatlanok legyünk; Az melyre fegelf>«n 
minket fejenként az mi kegyelmes líTe-
fjönkjFiaert az ür]ef# Chrittaferr,Áméi 
\. Ez azért az első reinek rövid magyart 
asítya v következnék az maíodik }•• De sí* 
rolezutaoiollyuok. 

X V I I . PR4EDIK A T I o: 
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háti. 4. perf so, érr. 
Monda n'eki lejlts t Meny el f ment 

CZöítottsm ez ideigíeti, edoek Í S S Z . 
Hiftoríanik első reíterpl ,holoí£ fumms 

f eriot clöokbep ada az S2. János eonék az 
Királyi•embttmk tSrekedefet tg Ur Jeftis 
Chríftufnil, az 6 kaialps betegfegBrR !ev& 
fk mellet vro i nden Jköroy uí álío doígaivai 
egyetemben- Holcri rnioenoö dolgokat 
forgattunk, oeiöitmlilom uyjpbban elo * 
hsiien*laíTük í ften fegítíegebof e2 meg!* 
'hallót igtkeMt csak rövideden; 
'-^:B&- igíkbenvfogíajtatik/azertlíeíenBeli.: 
az Sak Hiltonanak mifodik re&e, faok tn 
*z, esuda tételről cm!ekézik az Sz. J t noi 
rtiíndea kornyúl álló dolgaival egyetéüi-. 
ben* De bögyioneí^istéb lelkifppufeiet 
'yehffllkQek^a^KefeiiyeRele'seodet-yeféai. 
íilvazigíket.,mag^araza|r*,,es'Szokbolaz,: 
fooufagokat egy cg beleddel eloMmlalo* 
| Mpndbaz Evaogfliíla-it; Wonda nejű je* 

fö^;t^eayeli-íiier^a^te''lifdí€^:te«^ • "'-*: 
* M% igikbep foglaltatik be'feleleti az eni 

y Idvó* 

) 
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IdvöziíőnkQtku melybenbizttityt;az K(. 
•rtl.^iembert-az 6 beteg fiának gyogyu!«Ca 
folól. ítt .mioekuok c$ik azt kel öreg•Üt
nünk; Miért högytavoly létében, csak 
beledével gyogitcy a meg ennek az főem
bernek gyermekét izmi ídvőzitQaR 5* 

1 • 'Ennek nagygép okai vannak, im cssfe 
egy egy beSeddeí iar»iaIom eJó. f • A z . 
ere cselckeue, hogy azzaly annak az Kí» 

k raíyi embernek hitíc probsHya, es lem' é4 
leiben feozvaa tettetetTe tegye. Meg-ís 
tetiik pediglen innét, holott míngy art cl 

• hí i i az Ghríftus beledet, es mintha ím* 
már el vette volna, az mit ke van valakid* 
vozitonktul cl búcsúzván , az 6 hiza-ne* 

- peheZ'' villa tery az- mint ide- alab mayd 
mtg hallyuk. ' ^ ;"' 

1 I, Hogy az 6 Iíteni erejét es hatalmat 
ezzel meg mutaíTa..,Megtctlek pedig ez-
•^mertfavelylétében,csak egybefede-
vei moodgya, es mingyart meg gyógyul 
az halálos betegfegben le'v6 gyermek p as 
mint ezt„ennek az Királyi embernek iol« 
gaí, mayd megbízoníttyak. 

4 t i . Hogy eztajc csudát tetktefFt'bbc 
tegye. 



|egye» Ugy-is Ión péáígfi, merc fokkalna*. 
gyub dolog akar kinek-i$,íavoly IctebeQ 
valamit végben viotsi, hogy nem r*iinf.j<f-
Un létében. 
. í V. Ezzel Chííftus Urunk * i az l í í ^ 

yslyi embernek hidc akarta vaílagitani^ 
gz is megh ion pediglen; Mert, %z spins 
tz, Evangeíiíla bízooittya, pikor azt az; 
ÍJoc egyben vetette volpa az ó fiának meg 
konnyebolefevel, a? melyben Idvozíteok 
pcet bizmta vah az 6 fiinak meg gyogyu^ 
Jafava!, dcrekaíFon htien , mind ánnóí* 
magi., Í-,«IP4 az.6 hazinepe az CfirjílM*« 
fcafl* 

Tanuliyük megh innét; Hogy §« ml 
ídvozitőök nem csík ptifta embervolc t 
hanem az oiemely ének eggyé (légében » 
bizony Iften ei igajr^íttber. JEmbeffeg ,̂ 
TOÍ nooft nem fotipk, mertazt ez muPÍfooíf 
Eretnekek íem t^dgyak. Rajnem az őU 
(fcenfegeoek erőísfreíere eg^ehariy neve* 
gcies irafokat espeldakaj hozok be. Aa 
többi közt pedig az Sz. Dávid Pfal $;.<*< 
$z\ mcodgya; ííogy az, Urn&k be§edc if 
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fal lőtttenek tz Egek. Holott az Urnafc 
jbefitdtn^ru az inildvqzitjfaker. így ma-
gyarazza eze az Sz. János, Cdp, i, 1. holcít 
azt mpudgya; ííten vilaaz Ige avagy az 
bc&ed; Oda aUboftan az felől az Ige felöl 
azvixiondgya, hogy tefte lőtt. Az Sala* 
mon is azt noondgya az Ghriftus kepében, 
Provsrh. §. aa. Hogy ő meg ez világnak 
teremtéfeoekelotte.isvolc. Az Michssas 
Propheta is Cap. %.i. azt itiondgyaí Hogy 

• az Ghriítüfnak ki jővetele, őrök ídoktül 
fogván való, 6Cc. De azUyTeftarocn-
turuban érte nyilvabban vato bízonfago* 
kat találunk. Az tőbfyí kőzi pedig az Sz. 
János Cap. 1. 1. azt mooágya; Hogyas* 
Cbriftos, kezdetben volt í<«rnár aziftenv 

* Dél* ödaalkbiímetaztiisoodgya: Hogy 
mindenek ő általa lőttének. Az Sz. Pál-is, 
%int«p.5, az miiJfe^ékőö^et orékke ál
dandó Ift ennék reorogya: Az Sz. Janof-

l is, 1, loan. 5,10. igaz íílennek es érők q« 
létnek tktvtzi. De Tok volna az írafokst 
mind elő fámlalnoia. -Ennek valofaga io« 
ne* is ntegtetiik; Hdn íhan, ennekas 
Királyt embernek fiat. savoly létében 
>'• : ) r .. ctük 
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csik-egy befedevel töegh gyogittya r az 
mely tulaydönaazigtz íftennek, Hzi'&n ' 
lo doigoi oTvafunk:Mat%. 15 ts. amaz Gíu* 
nahan öemzetfegebót vsíö AÜonyíáOat* 
naknyomorutt leánya feloí-is, '-M&kti Un-
len ezenképpen favoly Jetében csak egy 
Edédével gyogita meg Chriíhii Utuck. 
Inteítefsunk azért jnneí; Hogy az 6 igaz 
IftenGrgcfel^I ce keteJkedgyunkt Ezt pe-
digícn megh ti'outlyqk rniodaz regivC. 
mmd ez moílant Eretnekek ellen va^4íí& 
az Chnftas Iflenfegeí ugatcáfces oioíl-if 

Mond immár az Sz, János: H«o az em-
fcer a.asbéf edóekv.as: mellyet Jefus mondQ£í 
vaU neki, es megyén vala, &c. 

• .Ez igikben?ázt jelenti az Evangeítför j> 
$hmt • vifelce magát az^K-íralyt ember:- az 
mi lel vyzif onkisek biztató beledihez; $&' 
% %i %ondgya hogy el hitte, sasokat. FÍoiot-t • 
nekünk c&ak aztkcímeg lafnunki • Micso*'< 
dahítvoluz? 

íVziiímek nevezetifokképpen veietift 
&z Sẑ . Ifasbm ^ deeíicsakegyochanynev 
^esetés jedzdit lámlaíoro et§, ; 
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;-:? :"X," ;\íeteiílí;as=Iíteo'%ífé$tfiels ;*!&«!•* 
tos voltáért i/lgy/vt^i-MzSz^Vílj ^mii^, 
^.mondván: Mertmicsoda-.-? H* itaiíeft 
qeioellyek hiterleöék yófttcafc*isy.vaí tyon 
izöfk©ak fríretleafegck 4 az Iflennek hitte 
(£%*?•* fogadafsbsö vaíq álhaiáfoíTagat) 
hejabao valovtíei iet ' |: 

í í̂  Valtmely dolognak kfitsöes Hi í ío . 
ríaJetint valo.be vételeiért. Ulytü fedzes* 
bea vetetíkiác*. i,. jp. hpíoti az Apdftol 
•ZE moodgya; A z órdogokís hilnck eí 
rettegnek. 
. Í I L Arüaz ídoferíofvata vallásceté
iért, imcly az Hypocrilikban-is meg izlít* 
tátik ez világon. ígyveiíGhrif tus tárunk 
M4t. .-íj. -a*i." holott ází raoodgyaT. Hogy i s 

-meíy mag az köves földben éfef 3 azokar 
pddazza, az kik cssk ideí^len hi§riék.";;-

- -í Y\. fe kepiíiufatssboí vató' vaihs'f$*• 
felért. 'Iltye^jedzesben vetetik &$$s?t&$$*, 
holötrazt ©IvaíTuk i hogy áríüz SíoBoa 
Mágujf is^ítazBhilepoek. «'• 

V . Az'cstidaietekkfevalo erojert. így 
yefí Ghríftus Urunk.,.Mat^f^Q.-. ítidod-' 
,vaaX Bizony mondom a nektek^-bogy bt 
--.;•.. - ' \ \ y é s a k r 

http://valo.be
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csak annyi hitetek volna, ír.int az Muítar' 
mag es azt mondandók ímez hegynek» 
Meny el íonnet el menne, es femmí fche* 
tetlen nem volna ti nektek, ^ z Sz. PáMs*,.' 
j . Cor. i. 1$. a* Hogy ha, ügymond, oly'•hí--
tőm volna is, hogy az hegyeket egy helyi 
bol naasbi vihetnem, letetetem pedígh 
nem volna, femmi vagyok. 

VI . Végezetre ( hogy tobjegysefiÉ 
inoft e!ó ne hozzam ) vetetik az IdvozitS 
igaz Híterf. Brrul lói az Sz* Pál, fltywi. }* 
»£. mondván: Hit által ígazittatík meg az 
ember, az Tórvennek cselekedetinelkóf. 
ICmtt, EpbeJ. i. 8. Kegyelemből tartatta* 
tok meg, hit aítaí * <3íc. Itt azért * az ekd 
jegyzésbe vetetik az hitnek nevezeti* no*, 
ha az ucolfoc fem rckeiíyuk ki. Azt ikarfa 
azért az Evangelifta mondaoí: Hogy as 
Királyi ember, tokelleteíien el hitte azt 
magában, hogy az mit-Chrifrus Urunk 6 
neki mondót az 6 beteg fisnak gyogyutafa 
f6lól,raíndé ketfegneíkül be tcHycfúi,d£c* 

' TJÍU Ü S a O. 

Vegyfik efúnkben innét • Hog »z Chrú 
ílus befedi hkelefck, mert az 6 fiájában ál. 

mkfag 
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hokíagH nemtalaltator, az tníat az fcííaias 
Prophetá bizoníttya Cap> 53.9. Haíbnlo-
kep^eniolaz 8 | . Peter-iSi1. i»w."i; i í ; Sas 
fat példájával bizoníttya ezt az Kíra|yi 
ember ütazhelyen, az ki felöl ipa haliad*. 
hogy mingyafr d ftíite Iz Chriftus tgire* 
tiftek igaz vek %; Inietiefsfmk hitinnet; 
Hogy riii Te keieSkedgyűnfc az 6 igfmfc 
ben. Azt fogatta Jiogyoew h*gy árva-
(ágira, hanem velfink leien vílsgb vegeze* 
ii<gU*)t. 14,. i8;<Maf. 2$. io. Annak felette* 
Hogy el megyén hogy helyet klsitcséöjmía 
nekfiiifc: Es raihetóiSÉonarcégh keiítí |, 
megtér i es hozzá fedeget minket. Mer| 
azt akár/a, hogymi is ott legyünk az Üóü 
6 vagyon, es laííuk az 6 diesoíTeget.%ttifc 
14.a.-1 faiét,Cap. ty.z^Stcl Tovabiüe-
gyeh immár az.Eyaagdí(ta,f-mond* Es 
mikor hazahoz közeliiét volna , életben 
menvén az 6 f Olgái»meg mondák hogy 
az 6 fia cl, &c. 

Itt immár azt írja raegb,az Sz. János; 
Mint, járt az főember, roíaekutaöna Id-
v&Zitónktul el nvözot? ím izi'möndgyt 
hogy hazahoz kozcütv^o j@ hírt hallót ss 

•6. be*. 



jyz 'Tizenhetedik 
6 beteg.fi afeiptV Az honnét m;eg„ íetiik' 
hogy jo üblgak voltak -ezek, az kik mitit 

> atnoak daítéionoorkottaö'a]c*«6:U*pkrfak. 
fítaak beíegfegtn , így rejofHo qrulnefc 
meg gyogyütafan ,e$ntgy örömmel roeg 
mondgyak azt az 6 .Ueókoak; Áa-is m<g'h 

- tetfík, hogynemkoaayÉi vo!t•,.a;nna&,az 
betegnek dolga ; M ctt im azt moodgy ak 
Felőle hogy c*l. Kőzet voíc tehát ht!á1a-
hoz, es ugy mint halottaiból tamidol feí. 
Errűl az Évangeiifti-is bízoöfagot tort ö-

, ét fel; mikor azt rxjoodi, hogy haiaíaa 
volt. Sot o miga-ís az;..Királyi ember, ho. 
Jött'-azoa kéri vita Ghriflus Urunkat, 
hogy addigh isiéorsyen el véile, mígiz© 
fia meg pejia'hal_, "SCt.- \ 

T ^£ K US A G. 
Jegyezzük megh iüoet; Hogy az fa 

iolgtkaak eggyik fó' tiíeek az hívfegb : 
'Mert, az íften okét az Uraknak Jetitekké* 
iöloiske, kezek ke es labokk* -tötteV Megh 
Ja ííak. azért, • hogy igazan cl járj apák'az 6" 
bivattílyokbsn, írsert n e t t i s íímot."'kél 
adni azutöífaoapoa. Erre inti az Sz. Pál 
az lolgakat Epbejf. & 5/iöoödvia: TÍJGS-

g<?kert' 

http://beteg.fi


i Prxdlcatio* I5>| 
gik eogeddmtfek legyetek azoknak, &z 
kik nektek Uratok teft ferínc, félelemmel 
es feciegeftél, %í veteknek egy'így üfegevel, 
mint az Chrtfíufnak. Nera csak fem elótt 
iolgalvan, mim az kik embernek akarnak 
kedveskedni, hanem mint az Chriíhis Sel-
gsi, iivetekieríne cselekedvén az Urnák 
ikarattyat, ŐCc. Tudván azt, hogy mín* 
denek ázrai jot cselekednek* annak jutal* 
intc yeiik az Urtulí ÖCc. Ezt commen-
dallyak ezek-is, jelen való magok vifelefe-
vel, holott az 6 Urokac hasa íem varjak, 
hanem eleiben menvén, örömet mondnak 
Gtku Vefd ofive ezekkel ez moftani íolgv 
kat esf Olgátokat es, konnven eledben ve
heted» menyi kúlómbfcgh legyen kostök* 
Be tolt tehát az mi Idvözííóokpek monda* 
fa, ti utolfo időnek vefedeliees ; állapit. 
tyafel6|,holottaztmondgya Mat. w.$5* 
Hogy az embernek az 6 faját haza népe íé» 
fen cHenfege. De az j o gólnak efféléket ne 
fcóveíFenek; Hanem az Sz. Bál tanácsát 
vegyek be, es azUrokathivensfígtzJaai 
folgaUyak, Sic. Mond meg*ísazSs. Ja* 
tsos; Es meg tudakezek 6 cuilóR az iáb fé-

N löi. 



^P4 • Tizcrihcteáík: < 
Í51, á taeíyBI meg koaayebölt yóífj&ítéi: 

I• tí'immárízt jcleoti vtieg.-áz. E yahgeii-
fe; M« csekkedé^ az Ktra!y!~ember,-m?~ • 
oeftuianfia megh errette az f olgtkur! az a 
-6aoa*t gyögyuíifisf látást írja, hogy az. 
ido felSl tudakozót tulíők* az <mtlybeó az 
6 fii megküisayeböUs ©e yaUyoa nskre 

\tusJakozot ez,felől f • 5 '. ̂  
Míac|«o ketfegaelku! izére, hogy ez-

'Sfl-is az öhitít vaítigicsa. lig»rr'lda pe«,' 
éigazi; Mert, meg ercveo azt az 'folgáfc* 
fut; , Egyben veti %%t azzal az idővel, 
tnetybén Chriftos Uifunk:>6terazzií biz-* 
tatra va!a, hogy az ő fia abból az ayava-
lyabolmeg,gyógytiI estokelleteffecs hiSen 
oltsa iz --III Jefús Chríftusbto > fik az S 
hasa népet-is az Cfirifhnhpz meg- tentífl 
az miót' ide aUb ttyüvao bizoniúy* as E* 
vaügcíííh, őíc. : '•;••;' 

r vf >i 11 5 *$ $». 
Tamiílyuk megh iüftee; Hogy iz ofc. ' 

Vek ebben izeiéiben, oapönfeent es oran- < 
fceöi toevekecfóek az "hitben?; Az Salamoni 
bfso&itt'ya est fnvérk 4* i&. holott azt, 

liioödU-
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.föQftdgya; Hogy azWvekoefeitffpittyök 
ez világon.., haíoolo az fiiynaíi vílagöf* 
f&ghoz, amelycgefdeíigb romd neveke
dik... Az Sz.''Pá!48-4sr;raondgy3:,;t. cVr, 
i; 9. Wogy moft csak-te i §eriar enuiik es 
P.ropheialuök, de jövendőben ̂ mind Pro-
'ph^ríink^ ,;CfBÍnd júVendóIefű.nk tókclléf 
cé$ leien , Őíc. vlígyad ezen doíogh i»eg' 
tc-ttik,, ..e.ntislcv az'Ivirafyí embernek a<iíi-
pattyabol,' Az ki felöl meg hallok iáe M-
Iyebt hogy ejfoben az Chriílus csuástf íe-
lihez ragazjtodvao, elhitte 4 hogy ha e-
gyebeket eriegh gyogithstor, az 5 fiavaMs 
jo! tehet, a jei taz ChriíVu? hoz mén veti, 
esnekí efedelrek. Az .útin hiieniz 6 bíz-
tífobeiedef&ek* az 6 beteg fiának jövendő 
gyógyulafa felöl. Vegezetre-az Mgáfeí ul 
vegére flaetsveo az időnek á.11 apacs yâ : íclóí r 
az^metyben az 6 fia .megkőanyebök volt, 
derekaflbb hit %z Ur jefus Chrift.usbiQ, e-
gef haza nepevtí egyetemben*. Vigsí'taí-
lyok tehát innét mi magunkat; Tudmh-
ttok es kicsiny hi tuek vagyunké.-? El jó az 
íáo i hogy tudofok es vafbgo.k .leüúrik %% 
lúibeía.'íotetÉefsunk-ísegyfrer&mihd| -I* 

5 ' N %-'•, ...gén 



ip6 Tizcn'nyölczadik 
geo kérjük az rai Sz. E fteníiaket, fogy o-
tcgbiícse íz IBÍ hitünket. Li t í raégB LUc. 
17- S- így eselekedgyek mi velünk az IBI 
kegyelmes Ácyankes íftenfiok, Fiáért 42 < 
Ur jefus Chritlufert, Araieoo 

XVIÍI .P R U D I K A T 10, 
Gcntf. t$. jférjt i. 0Y« 

"Elepediglen a^ 2ará\, fia^lmfíúnheS 
éfítendeiilcÁs és migbaU, &c. 

\ Maz Sz. A'&IónyiafEit »4»z Sámuel 
-** Prophmnak Aenya, : W Ana* A£-
fooy, ii i*^. 2. <5.8 t̂ moódgyi. &s Ür 
él meg, es az Or éfeyeoit meg-is. Ás hon
nét oagy nytlviü meg terük, ltofy miád 
^Ictáök, f-mind hifsluak az Sz iftenftefc 
gnar kabao vagyon. IVIert csak addig «*!öok? 
míg líkn akarja: Esmiheot 6 felfegc-a-
karja fningyaralT; rnegh halunk. Érteitek 
ezt Rtcgh az Pogányok k5zzíit-ís, az kik 

, Jezarob énekesben vehar.ak. Ez az oka, 
feogysz emberetek, miod £teíét, fmíod 

' I1 ;-", , bal% 
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. .)ia!á(it Varaaz ftarom lirz leányoknak C az 
iiket 6.H Iften A i&ooyoknak tartattak ) tu. 
iaydprjítottflc, tadm% illik az Clofhonak, 
Lschgfjfeak es az Athropofnak. Ezek fe
löl azt mondottak, hogy az Clötho, az 
eraberntk gfeteaefc guzalyat avagy Rok-
kajat hordósza. ÁzLacheíís pedig, az 6 
eíeteoek fonalainuyeya. Végezetre, ÍRÍ-
kor fz oráel telik, az Atfaropof azt e! fi« 
k a % ^ av>gy el metzk idevaló amaz.&ö* f 
£r)üfé^es veríeesk-eí Cfrthcrt cofum'&aju-
Ut Lachefis trfhjt Átbropos occat. Mely ; 
Pogányi velekeáesbe^ dicsíretes dolog ez, 
hogy az embernek eletet es halálát, nem 

. történetnek fen*fá ^sk.ferenesenek forgat, 
- fának-, hsaena|z4ftepo elt-f úlay doni cottá-k. 
pzc áílattya az Job Patrisicha-is, Cap.14. 
5. holott azt mondgya; Hogy az Ifteoaz 

. fmbttntHq\ttti megh határozta, roclíyen 
UüUí iH»I n«na tiaghaf. 6Cc, -Meg tetíifc : 

ez, az többi Uqzt, az Sára Afffonyoafc je
lenyalo példájából., Őíc. 

Summája azért ez meg hallót rutád I-
giknek csak ez ; Élőnkben adatik irt, az 
Sári Aifonyaak m'má qtete, Cmioá pe* 

•' N í • áiglm 
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.' JenhalaU ; miodeokotiiyiUáilödálgiiival 
eggyöt. TaOtufagnik'-öjUeit, k*t reiefefcc 

• oítháctyukez. ígtket. Mert aselsŐTeiecs-
kejében emlékezik •. az Moyíes a£ Sári 
jySonynak ^tétének nttpjaírok Asroafo* 
elíkbánpcdígh , as 6 halálát sdgya eíenk-
fcen, minden korny 51 áiío dolgaivalegye
temben , BC<z, Ez mind Summája, Cwíüd. 
rendi az igíkoek. Láttuk immár az ifiket 
•rendel^Uítn fegítíVgebőí t es azokba!'tz 
tinuíigokai egy egy beleddel^ 6íc. 

Mond az.Prophet* i Ele pediglen -üz 
Sára, f az hufonhetelteodóket, 'ő£e. <' Es 
ágíkbeo foglaltatik be tanufaguokoak cífö 
refe, holott, az rnínc jeleniem, az Sára-

. »ak cleteoek foiyafa a.da.rcacik donfebeo , 
@íc. luminek&ókfcec dolgokat 'fceimcgh • 
Jacmmk.' -1. . Kícsod* volt %zSfmf\- i , 
-Miért.hogy az Hlen eztillysu, hoSiu qhi* 
tel. latogatra volt meg X •.'••. : ' • 

Az Sárának nevezeti az IÖÍ• nyelvÍJÍH 
fíoo' annyit tefen f mint Gazda Állony. 
vcilt ez f acbas hívőknek Atsyaoak az M * < 
nlvnmmk- Fejkfege. Ez ketlcr rágattatok 



Prardícatia. - ip&, 
' el az Abrihinif uJ; Elfőben iEgyptom*, 

B|Q tó FhlrahöRiraSytul, az mint erről 
%%, Moyfes Propheta bizocfagot tetet*, 
Gexef.iz. 15, Az után pedigleri a<z-Abí« 
nidcchrut az.Geratranik Kftál y'tuil',,-i& 
meot ez is meg retiík, Qénsjí 20. i. Ez # 

1 iz &ferjcvel.tz Ábrahámmal,, megh veti-
,. ' degte az, ííleopek Angyalit, az kiketl* 

fté Sodornának es Gomorrhanakcl vefte* 
, ífe refeöcncoc v%ia, Gemf. ?&& Ennek az 
> Ur íften v^nfegere adgya az tfacéi, az 5i# 

gaz tgtreci feríat* Genef,.zi. vEzt feleste 
igen CQmmeDdaifyajk az Sz» Petet CsSz» 
Pál, 1,»«. £• tf. Be^iiym!:'6it^ 

' T J N Ú s'u>G. 
Vegyük elfiokbea.tptt.et.; 'Mely'igcúi* 

gaz., $z mit szSzv Dávid Pfit.. m. m 
monál ótok emkké'zttbmleien az igaz 
• emberi Nem hozókén erre, femirafokac 
" fempéldákat, mert ígaz eteg-ro;S£r* Af* 
' fooyoak jele vaío áíltpattyt erre, azlíoo-. 
• hiepnek előtte egy pehanyisz , avagy e-
• zer <f teftdőkkél hóit meg, miöda'zowÉIÖ 
nzobodpg emlékezeti., mind ez -oraiglaa 

• - foeg cciirídoíg ei. Vífag vegcjzeriglcn-is 

http://elfiokbea.tptt.et
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áll.-. Intetiefsúok tehát ínnec; Hogy ígeii 
jámborok es Ifteo f̂ lSk legyünk *. hogy 
holttmk ut ap-is raindgyoo megh az mi jo 
cmlekczct&ak, es moodgyak azt feláíöok; 
Szegény vala, de igeo/inaBor es Ifteö f$l5 
vala, &c. De ez eSIenkí fökan vcíkeznefc 
ez moftioi világnak fiat kozzől» 'napon* 
fcent való példáink bizenietyak. 

\A 2 M JL S O D l ÍL\0 L. 
LifTuk immár mXodiof, miért hogy 

az Sz/lfteo, énnek az Sz. ílffonyiáüat-
u»k'"illyeo hoifu napokat epgedec volt.? 
Erre rövideden csak aztfelelem; Hogen« 
nek fő oka vol£ az Iftennek jo aksratcya ,• 
az ki ennek az S2.'Hi§oaynak.Iftenes?í?-.' 
tet-v ezzel akarra ez világieHn.M> raegh 
Corpnazni. Me«, az mintazSz.Pá!, i. 
T;/». 4r8.mondgya; AzIfteoeideí min
denekre hal nos, az mely fotó! igtrecefc 
vannak, mindez jelen való életben, £mto<S 
az jóvendühen. Mafodik oka ez khet; 
HogyazSz.Iften, i s Ábrahámnak az h 
fok rendbeli banaftyac es keferufegeceoy* 
hitefic,es terhee k^nnyebiteoe. Mertax.. 
jp Afionyiállatok, fegítS tarfok az Hrfíik 

mellett 



Prfcdícatíó* xot 
mellet, az mint ez meg tedík azlítennek 
moodiOboí Oenef.i. 18. Harmadforvége
zetre; Hogy v^nfegeöek idején gyönyör* 
kótreme magát az ifteonek igírecttnek''be 
tellyefíteíevef, az megh igert magh felől. 
Ug-ís lón peáígh az , mert egy nehany el*-
fendeigien qle az Sára AS§ony, entoeku* 
tionalften, az6 igireíí f erínt, az Ificot 
meg ada. MeHyet, el hittem hogy ejete* 
ock napjaiban az Sz. líleötüí haía adókép
pen vet. 

Jegyezzfifc megh innét; Hogy azejna» 
bérnek petének hoffu voJía, azí(lennek 
drága ajándéka. Meg cetlik ez, azotődik 
payancaolubol, holott az.Sz. Itten aze 
mondgyi: TíftelSyed az re Atyádat es A* 
py adat, hogy hóf f ti cíetS lehes ez főldöö, 
mellyel az te Urad Ittened ád teneked. U* 
gya ezen dolgot áílmctya az Sára ASfooy* 
isak jelen való állapattya*is, az kit az iílea 
ingyen való jovoliabol, teliyefieggeí Saz 
SiuSonhet eitendeigleo eltet. Intettefsfink 
tehát innét; Vegyük hala-adaflal az Sz,!« 
áknt &l» ha rafaket hoífú Jettel meg ajin. 

N $ áck@* 
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dekozot, 15, fordtcstik; azt az 6 nevettek 
'fftagaftalafará cs sz'Aisyfrsfeof-fgyhs^-, 
Btk £ppqletirevm*gwnknik pedig kíkönk 
idvóííegcrf. 
- Ez azért az elforef ecsl̂ enek rdvid ma.? 
: gyarazittya. Mond immár .az Mőyfes : 
JEs raegh hala íz S i n , Chmatarha 'oev.fi. 
Varosban (mely aioít Hebrónnak hivat* 
tátik) az ChaniinnaktartotstayabaQ. Es 
be mene az Ábrtbam* hogy firaraa es ke» 
jfergeneazSarat, Sic, :; 

o E%' igikben foglaltitíkbe tanufagubk* 
-; • 'fiak miíodik f.<%» holott az miűt.-frfltód. 

az Sárának halála adatik élőnkben q îodeo 
Jkornyől álló dolgaival égyecenaben, $£c. . 

Mindeneknek előtte pedígfo vaz'helye$ 
említi roegfl az Mpyffes, 'es azt aioodgya' 
hogy Arbeaeoevái Varosbanlicit megb* 

,' Hihető hogy ez Varos igy^mev^zmetM^ 
• tul , az ki azt elfáheö. "fundálta, az kinek -
'neve voltÁtba avagyAfbe. Eztsz Va* 

/'• *oft wai nevel Hdbrpnnak hittak, tzröinr 
'•%%. Moyfes ítt -bizonictya. ..Továbbá, \m 
azt jefentíaz Moyfes, hogy ez Varos az 
Ch»t»h»Bfél4cavoIt; Kz honnét megh 

http://'oev.fi
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lecfik , hogy az.Sára AÜöny nemhazafa-
bao,1 hanem idegen helyen hokmeg. 

T WK \1 S J[ G. 
• "Tanulíyirk roegh ípnet i Hogy azmely 

bizonyos az halat,, iínten" ollyan btlónta* 
tan annak ideje es /helye, Tudgyúk azt 
hogy meg, kel halouak i Mert Iften moo» 
dtfa as : j-őídbo! íetreí es földe kel lenned, 
Genef, 3. 19, De mikor es holott kellyen 
meg hálnunk, fenkt aze bizonyofían nem 

-iüdhactyaV £0 erre'femirafokai/feití'pel* 
dakat nem hozok ,'mtrt ezt.az expemmíé 
bizonistya. 'Megteclikeoaek vatofaga ijs 
Sára Afóobynak jeícViIo állapattyaboí-Js. 
Iotetteftíink azért tníielj Hogy feokroe 
bízzék, fem 'cr'ejt.bcd> fen* gazdagíaga-
>baOi fen? ptdigKeref tyetifegiben, hanem 
ktkíiíiiűdkefkse mágacaz-o v£gfö oraj-a* 
.hoz, es ogy-pUyeQ es világon*raiciha in* 
mt, -minded f éinpijfawasbá-Q ki,.kejkn#r 
kclcozni. Tehát az Sz* Pál moodifa teeo 
éiottónk forogjon ,az ki l?**?. i i . 14. jNSjffi 
csen itt ftiaradapdo Varafunk\ hanem ]»• 
v.endőtkercfúok,&c. v\ < ; . \ 

Mond immár az Moyfei l .El mépetz*. 
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**~* —;—-" ' '"•"' ~~—•*—*——!j-4—"TT"* 
crt »z Ábrahám r hogy urattna U%o 'feleié* 
getes kefergene Siet, 'Éle.. 

Bz igikben azt jelenti az Moyíes, iöíf 
cselekedet az Abriharn, minekutanna az 
pkedyes fetefege meg holt? Ima-zcirja 
felőle, hogy nagy kefervefm tsi'eg fsrítca. 
itt mineRfeök t:*ak aztkei «*egh lamunk; 
Mlert flráfiy? az Abrahamlllyen»g§ts az 
6 feíeíeget; Holott suttá az Ittennek tana-; 
csat, az embereknek lialalQk felől. -Apnak.. 
feketejeles ember-is Vültaz Sára AÜf oay t 
Az orőgh eroberekqclE pedigh may4 job 
megh haÍBick, hogy nem mint magoknak 
és egyebeknek terhére ejoiekr Az mi 
ezt azíscrdefl:illeti; Az Abrihamjdea 
yalo firalmaoak irnez kp vetkezendő o&aif 
talallyuk. 

I. Az ceroieCetQ'ett; folyaft. Mert befe» 
jek oltotta ezt az temeiet , nem csak az 
eroberekbeö, hanem meg a® oktabo álla. 
jokban-is, hogy az o farfokon, az 6mond. 
gyök f érint firankpzzanak es banködgya-
naíc, az mint e s , csak asgálatoknak e* 
gerlicseknek álíapattyokboMs meg cetfiifc. 

I I . Meneszd költötte vala el %% Áb
rahám 
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nhlm az ó tfiuíaganak idejét, radyndna«. 
gyob ioveifeg nem lehet az emberi nero. 

/-iétfég k'Sát: Azt firáttyatehs^hogy v,é# 
íegenek idejéni iüyen kedVes hízás' csríí-
tul meg Foktatot. 

I I fr Mitt fez iulté vala o neki v<jaft% 
gének idején az ífacot,-az kiben az ideo* 
nek minden jgiretí fuadalcatcirvík v*li» 
Azon fir azerc v hogy annak oromét nem 
erH ette az 6 fekíeg<r. 

I V. Mert nem hazaidban, hanem az 5 
budofafaoak idején, idegen helyen hal 
rnegH az Sára Aüony. Noha pediglen, a-
karhonís nehéz a2 embernek az o iereí* 
mefí tol meg válni; De kiváltképpen ide* 
gen fqld&o viien, az mint Sokaink iolla* 
fii kSs be§edbío. -\i 

"rUH U $ U G\ 

Vegyük élünkben innét; Hogy fabad 
az K erei51 yenetek az 6 Halóttyokttfirw* 
ni. Mert az m»£ az Sz. Pál, t,••Thef..4,., 15. 
mbndt Afjíisf Pogány., eneuektecfeö es 
tfiodnelkul vslo Piraakozafrol kel érte
nünk. ~Mí*í-t«íik ez, az Ábrahámnak je
lén való csclekcdcsibol., az ki az ó kedves 



2ő£ TizentwaKízachlc : • 

.fseteícgeí nigy kefer^eíléo'me-gh Éi.áctyi. 
l&vózitónk Felól-H azt óJvafTuk, IÖÍ*#; u« 

• 35. Hogy amaz Betfraníabafr meg holc Ls*-
ZÉrt meg fíratít. Az Divid Király felöl- : 
is olva-íTuk, z. 5"̂ %. 1.17. Hogy 1% Sao'oak 
€3az Joftaihafoakhalálán (szikik az hart-
zorj veitenekv.alá) felérte ts*gy firaíírőf* 

"De az nyílvan" való 4oíoabaaoem-mu-h<. 
tok. Haácm jgaz/elegb érre az S.z, Fiinak . 

' moaá%Ctfí{om-n. i^holot? lg,y §ol í Áz 
örülőkkel órultyct efc, es íz Pírokká! firja*.. 
fok. Vetkeznek ez ellen azkik nem hogy 
öreg Uioktt* vagy fejefegefcct fíratnikr<íe 
fa* Jakab annak őrfilnek, hogyazoktul 
lácgh'valhamnak, es nem fok napok mujk 
van uyjóbbanvalq hizaiíágok feloí gon-
''dolkodask. - EfFgfe emberekkel rakva ez* 
moftsni hit van vílag. De mi azokafne k'5«; 
vc'fsfik, hanem az ̂ Ábrahámmal' eg'gyö.É' 
az mi Kereicyen halottainkon.,'.képesle-
rt'&ríirankoz-ztink es'bankodgyuükV £n-;-
g?%ye az mi'kegyelmes Áryack: es.Ifte-
nunk, hogy mf így vífcílleísák rnigünkaÉ, 
Amca. ', , ( 

V 



XIX. PRÁDIKATIO. 
űenef, 35. tó)^C 19. C^c. 

•MegBtfa dknáhokttéft a%j$*£cbel 
;.•.,:'' a^yrfö/i j W ' c * » *»^*4ft,tT/ 

'KM Ikeppeiá az hüalen! ícmmf bízosyoC^ 
• fabfiíocséa, azohkeppeb innak ideiéi 

•el es hdyeiífl bi20&ta!aiftb ••.riem leheti 
Meri tudgyük aztmíonyajitt hdgy'töégfr 
kei ha!fiu»k f NUtt lííeo möndöttt azt az 
Kdammaí «§g-y'öt az egei emberi ftelp£ct-
ícgaek; Hogy főidből vétetet,, es (bídt 
kel lenni 3 öén£f$. 19. De tűikor es holott 
kellyeo .'aanafc lenni ,fohafeökt azméüi 
tütta, f.óeisi*is tudtiáítys'., Érte; neiiv kel 
fok jpeldakates itafokst elo hoznunk, mert 
tz é^éricht'ti megh bizonííiya, anoakfe-
Ieíte: ifinek "az Szent AÍíönytátílatoak4s 
jelen váto 'áltapictyi ogyS Uyjal mutáttya.. 

5- Ü »2 ^ JL,: ' 
Summái5 azerc ez meg héííot ígiköe^ 

csak es ; Eíóakben adatik íti> *s& K'achel-



2Q$ Tizcnkiícnczcdlík 
nek tikiná halalt, f-síínd temetfege, mioV 
den kórayfil álló dolgaival egyetemben, 

H.£ Í Z £ /« 
Tamjfagnskokaert,kctre§e?íreofthát« 

tyúk ez igíkét. Mert az elfő relében cm* 
lekésik az Propfteta az Rachelqckhabit* 
fo!. Az mafodikbtn pedig az 6 temette* 
get írjamegh, őto. Ez mindSummája, 
ímind rendi az ígikntfc »- LatTuk immáf 
Idén fegítfcgeből az Igikec-is rendül, öic. 

Moné az Propfteta • Meg hala aoaako? 
fcacrt az-Racheí, 6£c. Ez ígikbea fog
laltatik be ez felvet i gíknek elfő reie s ho
lott , az mint haUőd, az RachelGeik halait 
adatik élőnkben. Itt minekünk ket dolgo* 
kit kel meg latnunk, i. Kicsoda volt az 
Raehelcvau Hogy hogy holt volt meg? 

u z ELSŐ w L. , * 
AsRachelnek nevezeti,az míljye!* 

v&akoa annyit teíenvmint Juh avagy bá
rány. Hihető hogy így nevczteietvóít az 

Stefid es egy így ű erkólc setűl. Mert az 
mint az Deákok mondgyak Nomnifnht 
vminayizizi Az nevezetek jövendőié* 



Pfgrdicario • 2.op 
fefc* Ifmet 5 ^etpondérntychm nomim Jxft& 
3:f*S %%%z\ Gyakíáb megh feleinek szríe-
vesetek,a2É(iolögöakvatofagaQakí volc a-
•ssétt az R:ache! AéSÖny, amaz Méfbfíoíí-
t)iabin hkoLábanöakkaoys s es azfacob 
Patnsrtfiahak felefegé, azkíenazoIpa-
hak az L-áBannak, hit eiteödeigh ioígsls 
VÍIJ , az rríioc enól nyíívan valnilr afutifc 
vagyon v Oenéf. %<?\ i6. éíc. Lafd meg; 3% 
Sz. Hiílóriát,raeit hoiiü volta míat idg 
öemir!iaí;b^Q. Eönek haláláról emlekezils 
tzete azMoyíles itt az helyen. 

Jegyezzük megh innét 5 Mely ígeo í« 
?'•'•. g i s araaz kőzSofeges mondás: JEB ce#?. 

„ tnuJie tnóti, tnors nuttipetfeitbomri i Az hat* 
ííMcózonfegés, es az nem kedves femmi 
m^kofaghak • &c. ' Ezeít 'nevezi az ha
lait az Dávid, minden teftnek urának i. 
$(f$ t. i. Ide valö az-is, az mit az Sz. PáV 
mond, Hebr. 9.1:7. 61 vagyon végezve, 
hogy mindennek egyfer megír ke! halni. 
Ezt, faját példájaví»i bíz'ónictyVaz/Rache't 
AJíony Intettefsíjnka-zett ínnet; Hogy 
az halul elten füntéíeb'vigyázzunk.,ék. 
v O oem 



i io Tízenkifen ctcélk 
nem ttgy hogy az előtt el fü ÜTúnk, mert áü 
igen haiontilao dolog voloi j Hanem hog 
Mt mindenkor keién varjuk az mi vég
éránkra, tuávto hogy fenti azt el nem ke
rülheti i f«föê  fem engedtetheti akar mely •• j 
dragiajandekavsl-is. Értettek eztmegh 
az Pogányok kozzúl is necneliyek az kik 
jozamb értelemben voltának. Ez azoka* 
hogy Romában noha minden Pogsn y I fte * 
©éknek Kápolnákat es Oltárokit csinálta-
nak; De az fiilalnak'Oas* kit ok lílen gya* 
nant taítottanak> fcmmi affélét öem cppi-
tettenek, mert jol'cuttak hogy igen barar* 
fagtalan, ugy annyira hogy a mint az í te-
#* moodgya: Equo pulfat pedepaujperum tá* 
hernds, Í{?gum<$ turrtf. Bgyenlpkeppen el 
járja az iegeoy emberek kafytbajac csiát 
Királyok palotáját, 6íc» 

*A Z 1A^A $ 0 D 1f K K, 0 l. 
Az Rachelnefc hafafa felül , ftáronvdofr 

fgokat jelent az Propheta, i* Azt mmd* 
gya: Hogy nem hazájában, hinem az 5 
btidofafanak ide jen mában eÍQi halála. 
>. Hogy fem falun, fe"m Vanfon, hanem 
i s mezQnrholt meg. p -Hogy mm dog-

6<1 



Prxáicatío. síi 
gel avagy mis fele h altinak neme vei, ha, 
nem az gyermek iíilesben lőtt halalf, az 
mint oda fellyebaz tizennyolezadík ver-
fecskeból meg tetlik. Ezeknek mindenik. 
rőlV ket avagy hiromiöva! emlekezhetel. 
En róvidfegoek ofcacrt azokat rendet fd 
oero vefem. 

T ^KVí S a G. 
Tanullyuk megh ionét * Hogy az Itren 

az embereket * nem miád egy -úton fokra 
ez világból ki költöztetni, hanem kit egy. 
fceppeo f-kit pedig másképpen yaz míht 6 
Sz. i ftenfegeöek j6 tetSefc. Lat ty uk, 
hogy nemeílyek, fep Csendéi halállal hat
nak meg jo v^nfegeknek idején, es az 6#e* 
relmefitul temettetnek el tiitefíegeiTen, 
minit az Ábrahám Patriarchi, Gen^f. 25. 
7. Nemellyek pedig, tfoOyu es rettenetes 
halállal múlnak ki ez világból, az embe
reknek ittlétek let int mayd ugyan ido níp 
előtt, kiknek meg h ideg teteneket fém |e-
wetikel; mint az Abíofonnlk,í, Sérn. iS. 
17. Nemellyekhónnyokbaríazo nemzet-
fegek kózöt Solittacnak ki lílentnl, mint 
az Pavid Király , i« •%£. a.'iöl Nemellyeíc 

' O x idegét) 
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idegeö Tóidon vizzn, rtrint az j acob Pitirf-
áícha, Genef 49..32. Es az Rachd A$-
ísönyjz j acoboak kedves fdefege< Imcci 
tíffsünk CííHac íooet; Hogy fbikaiek £ kii 

-. Valiképpen pzdig-%7, Kercíryenekoekyjkí 
intilafok félól, balog iüikad rie legyuatq. 
hanem hídgyúk éí'-ázc * ha '̂y;' az Ure.í?., 
fold. es atíriak tettyeffége. Pfaí i4,u Eí. 
Chtifíüs Urtinkal moodgyük j Hogyié-
gye ugy, az itjioc'ÍŰen akarja.' Mii 7.6.:,^ 

Mond irticoir az Propfkía:, Es. el te
mettetek az íicőn> az mdlyen menned 
Ephratabao, mely inofifta Bétlileheroneli 
neveztetik*. Es 'allataJacob dilcpót 12 Q 
temétó helyetieí, az tiseíy mondatik mind 
ez mai'.napíglan , Raclieí of jopapakv $x% 

Ez igikbeó foglaltatik be iaoufaguok* 
nak ráafodík re lé , holott eioakbeo ada;űk 
iz&réhéfock el .témctteteft^ftet dolgc.^ 
kas - forgat pediglen ííc-is.az M'pyíe.S* i; r 

i. Azt'mondgya, hogy ugyan azps'í?* 
tibaQ.cI temette i s jicob az 6felefegcí* 

i . Hogy•oflppot állatot 12 ütemeié* 
. fe felet. Itt azért ket dolgot kd ooicek&ok 

meg látnunk. •? 



PnrdscatJQ. -a-ij 
í. Miért hogy feai falqra, fena Vá

róira nem viÉi az'ő'ke'dveV.rwIctíyat'afc 
Jacob, hanem ugyan azon helyen temeti 
eTaz hon'meg liai f" . 

1 í. Miért emel ofioppt az 6 temetc 
le f&ioir 

^ ' . z r
 JE/£ T Í T J^ Ő L. .. 

i ''Ugyan gzoo qtf Esne! teísieti az Jacob 
az p felefeget, ínptez,következendő éepo. 
ftajert, • I. Mert;' jo|'\tuctayJhögy'az-iIr« 
az-főld t% annak teSíycfege, az rnínt az Sz. 
DavjdKirály es 'Prophet^ pizomttya % 

"• lío Mert a'zí-ís értette az Sz.; ember, 
jiogyaz kik raegh halnak, ez világból M 
költöznek, e^az urán azoknak az 'e'«$h&\ 
Tt'kket:"fémírsí' taxfafagok- es iővetíegek-
nincsen,' Eríoí gol az Sz. Pál \.i&fa;i$\-*4.* 
nvo'rtdvari i Níoesep"n'ekuok itt.';m»radao1-
.deKVarafunk, hanem-jövendőt kereíijok. 

í l li IVIert az jelen való állapat-is spt 
ke van £8. Hí h et 6 h og y ot t a n közel fe ro fá
id, fem Varos nem volt, holott tifteftége-
fen el temethette volna az ő haloetyat, «#-
sert az f ákfeg-ia hordozta az Jacpbot bog 



214 .Tízehkilenczcdik . 
ugyan .-ott íeí»€ÍTe ?l rz 6 felefeget, az hoa 
Ifteo ez világból ki Joütotti. 

T un u s J. G. 
Vegyük eiúokben innét; Hogy ha az 

erqs firfiúnak minden fold hazája, tehát 
az KereStyeo embernek-ís minden hely 
átfkolmatos az temetfegre.Ezt falu példá
jával bízooktya az Jacob,az ki az 6 ferel-
tnei htzas tarfat ? az utop ícroeti el. Ha-
faolokeppen cselekedik az Abrth*m-i$,az 
ki íz 6 fetefeget az Sára A§§onc, az Pogá
nyok közt temeti el, az mint megh tetéík 
Gcnef.%y\9. Vetkeznek tehát imaz ba
bonás emberek vsz kik cggyik földet az 
nttOknal fellyeb bScsullík, es azt mood-
gyakj Hogy jobaz Templomokbante-
roetkezni az Okar előtt hogy nem mini 
tnaíur. Annakfelettc job az czinterem" 
beo-i$9 hogy nem azonkivul» Demia^o* 
kit ne kővefsuk; Ha.ocm bidgyuk el hogy 
ázUre az .föld es -tanait tellyefege, %-\ 
zert az mi Kepe|tyen halousiokac min* 
ctenfit laísadóTon el tf mefsök, csak fegyfa 
$jfitenégé$ss tiltahely , öCc. t 

A''4 l E K VE TE $, / • , -



Praedícatio, iif. 
De itt egy ellenvetés támad. Mert azt 

mondhatna valaki i Nam az regi Sz. A-
tyak, m£g Tcftamentumban- is roegh hát
ink tz 6 maradék jeknak; Hogy ro^g csak 
hidegcecemekec-ís által koltozteíTek az i-
gí rétnek földére , az mint ez meg teciik , 
Genef.49, 29, Ifmec c*p."$o. 25. Innét i-
sterNz következik, hogy eggyík hely aa 
roaOkoat fenteb, e& az temetefre-is alkok 
matoíTab,6íc. 

Dekőnyuerrc az felelet; .Merraz mi 
Hzokoak az Sz. embereknek Teftaroentö* 
rookat illeti, azok kiváltképpen való pél
dák, azért abból fenki kózonfeges regulát 
nem iabhat. Annak felette azt is mond* 
hjttyisk•$ Hogy az regi Sz. Átyak az2a!, 

" az 5' maradék jókat, erofssteni "akartak az 
Iílennek igtrétinek be í eHyefedcfé felől, 
tiogy tudot-iliik az mely földei meg ígerí 
írtén az ó jámbor eleikneky minden ket-
fegnelkul meg adgyay az mint ez még t«c-
lik * i z elö bozót Szv embereknek bele
itekből , az megh nevezet hcLyekeO' Lafd 
föcg az Irafökit,<5£c. 

x 'Q[:4- '"Regi 



$M$ Tizenki lencedik- ^ 
Regi jp.íokas.cz t hogy az halottaknak 

temete&?« raeHet »-yagy. fcobgl, vagy fa-
fepí, oífopoc emeltének,es arra, vagy bo* 
tíitkec metzettenekyvigy pedigvérieket 
irtanak ,*znaioí ez, az többi kqzc, az Ja-
cobaajk jelen vafa cselekedetiből meg cet-
$ík. Ézc pedig! i o , imez következendő 
lep okajert cseiekette az JiGpbt; 

:t, Emlékezetnek okaert; Hagy az kik 
azon el cnennen^k, vagy fel, vagy alá c -bw 
het6 íio.gy Iff-vle Keief ,t ÍJÍ mellet, temette-: 
el) oda térnének es megh tekíntefiek az 
o§Iopon levő boiuket. Mart meg-f* gon.r • 
dotd, hogy azon az.oi|op,on valami, iras 
nemíotf ^oína, Mi-is, fcg$ Sakrunk csele*; 
kédni > Kedve?.e^beTinkQek.tenqietcfe.fe.«si' 
let * oiíopot emeiíiak,.es,a?£% ^it^inumuf 
ragaztunk, h-ogy az kik azt lâ f yzX , meg 
tudgyafckít t&mf#tk~*óÉ-&í\ . 
- :XJ? 'Ezzel,az Jacob, azjoveado^odog •: 

feí-tam^das;felöl vaio iaremeníeget-isa-
fcarta- meg jelent e&» < ..W agy.fudMi- illik, ,az -
J6 kedves fcícfegetnsmveiceite el, hineíii 
csak előtte bos,siccs£ta,es hogy el j ti az idő, • 
ipifsior ífmes #el*tsmid, ca.egh Uyjult ceO:-
'•••;*'"" fesO» 



..,, „ ;.. ,Y, • Pracdijeatiö. /: ' : :0ip. 
ben>s-9Zmint azSz,Pál', i.CV. 15.nagy 
Gépen tant*. Ugyan ezen. okáért eseteké* 
di, hogy el is temeti 6tet« •;..>'-' ••-:; -• • 

. 111. Ezzel ai 6 buzgó iereteíftakarra 
Q hdzza meg mutaíni ; Hogy 0 ciem cs*k 
elteben Jetette azRachelf y hanem holta 
iuaq«i$ fereci, es az é bodog cmlejkezeci-
nek meg- marad a fa?* y-aj'o cemetefe felel 
o&loppt emele, 6£c, 

••; Jegyez ^k^^wgh-ion^f^.H'Qg^.issvipri 
Kereíiyf p halottainkkórnyuí, uíoiíbíúk" 
fegeknek idejeo;,,tif te•íTegeíTep-, áe baBo* 
nafagheíkól kel forgolódnunk. Eztk'evatt* 
nya mind azKereityeni ^eg-yeffeg.; Hogy'': 
az kik Cetekben az Ss*, Leletnek ÍMcpTrw-; 
plumíysÁs.mzk:,ozóknak hidegh tetemek* ̂  
kel-ís csiceflegeOep binnyupk. Mind pe-
dígJen-a-ss- mi b h-ozz*jok való ig#z-fetete»;; 
törik V rrî ííy €£ m ĝÍT az hátai íéra '.fórpíhec 
cl. Ve'gezflreazjo.peld^adif.is-egyéb; 
cfpjberek előtc. Mert az peld*k.,( kivált
képpen az nagy.embereké >feSeítf halhat
tok , roind az jóra, íraied- pédig.az gono$# 
H^ Vetkeztének'tehát .'regén az'Pog*.-
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pyök , az kik az 6 haloityokac el fero Í,«?I 
HÍ ettek, hatiem öagy gyalizatQÍbn. nemei-
lyek.%% vízben/nemei! yek az tüzbeo, az*, 
*»ellyek pediglen azpervaíabio vetettek., 
hogy moft azokról oe|olíyak,az kik vagy 
az Ebekkel iaggatiattak el , avagy ( *3 
mely csak ki mondafra*is ilonyufagh ) on-
ison magok meg 6?tek. Vetkeznek njpft. 
az Eapmaktis, az kik nagy •fok fejeükdea 
dolgokkal élnek az 6 hatottyöknak el teme* 
teftben, az mim ezt koaoyeo eiebe vehe^ 
ti, az ki öUyankor jelen vagyon ó •.véllek* 
De:mO&Z Kereityent egyigyúféget feo« 
vefsukV.es $z Jacob Patriaíchaval eggysit, 
az mílíefeftyen halocramkkQroyuUíitek 
• féggeljfotgodgyimk. Érte minket fejeD-
Ic eot íegel! yen j az mi kegyef mcs l fte'n önk, 
FiaertazUr jefiisChríftuferSt Ai»e;n; 

x x PR^Diiíano. 
tyffieb*nfedig pala egy 7anit* 
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ÍVJ Bm oknelkul raondgya az Sz* Dávid, 
* Pf.íi.iiutf. Hogy az igaz ember őrófc 
eínldcezeibco leien r Merj azlftenaz hí
veknek neveket az (;Ső kényben be í r r i , 
Lut. IQ. ÍO.>Apoc.ÍJ;. 8. AíinakíetetteVcz 
vilagotj-is az o bodog emlékezeteket meg*' 
tanya. Példánk erre az i6bbí közt,as Ta-

: fe|.|'b* ÁÍJony, az kinek óévet IfteoizSz. 
irasbipbe jegyeztette ,aaoakoktert mind 
ez draiglao is rocgh maradót»főt világ 
végezetig-i* fen áll, ŐCc. 

Suaima/a azért ez megh hallót ígíkneft 
csak ez; Megh írja itt az Sz. Lukacs, az 
Tabítha • A'Monyciak,- ratód "életét,, tminé 
iiaíabt y n>indeo Uórayúi álla dolgai vafe e-
gyeteróben. 

Taouiagoak cksen* kectelekfeof (hat
tyúk ez igiket. Mert az dfo rtldbeó e* •' 
lónkben adatik * ennek ast §zeöt&$iönyí* 
aliitoak <*létének íplytft. Ax mafbdíkbaB 
pedigh az o haláláról emlékezik az Evao* 

Mond íz Evsogctifti t Joppebis pedig 
1 •-,...••. • " ' : ' ; • I p í l - ^ 



y^Ttgy tanítvány APonyiaíJar, nz kiaf^, ,i 
Re ve vaja- TsBith a, mely r i orogú l ^K ás , 
%Xórcai,\ *#az j G2'iy3gy vstdkecske. 'Ez 
gazdagtí vaítjocselekfdeiekkelcs afsmif- -
mfekM» ístéSlycket az legényeknek tfío* t 
g:it vflr ?"SfCt". 
"•: Ez igíkbeö'!'Fi9g!a|tiíik be jelen. való.íi»: 
sjaflguoknak élfö' rete > holott enqek tz 
Sz/:Á§fQííyiáI'íacnak mind -féruelyfi*, 'í-
míod'rn?;gtvíTeS:eŰ!í, oiuy^orgalGftitoílain -

iijegh it]« az Sz, Lukapx, Mindeneknek e* 
lócrepecttglenyipeverol emlékezik, es.azt 
tTiondgya"'Hó^y'"T8fosth? voic ;ne"vé.'"\fiz I 
Gpi,Gg;5í"A"^R:'%,. -peakoi Cáptz -, aiz.'mi. -| 
Rye!V'Uteküfr':$bpyfí̂ ^ 62 , avagy-
,v4dkecske^Hifelüliogy>2t?;2be vezetet 
82 6 eleíiíjl yetíeTPH- Mioí qioftaa^s'tat-"' 
tyük, hogy azenaberek , 32 ó ^"Ifiknek j 
neveseteket, egy néhány ízig nic^b isy- j 
tyak. Müfodior, hirtrtM^va^y váíUfiifiiI 
'eittlékezík 3 e^Zímúadgya' íclóíe jkógyr," 
Tioiívstt} y t\§Soeyia!Uf'• vp!|., í^y §oi pe» i 
digh ^2 bvaogeíífti.'afckorbelH'ntpiílios 

1 kepeit Mert az. Apoftolok.idejejbreoyne.fn 
:',eS^;>feífiáÍifeűÍálÍöt£lii3k'isXaaíívanyok, 

hanem 

http://Apoftolok.idejejbreoyne.fn
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kik íz Úr jeíűs GhríOrüs Icivozito E Í ^ ^ É V 
áf/«w*f be vettek, e* az Ápoftolok vaüaíaa. 
voltának- Azok küzzíij azért, cg^yíís 
voíc atTábiíha Kííotif.h. Láídmeg is, 
ipBBi közt , v£t{.i. 14. HtrmadÉor ,-Íafcö' 
heíyet-is rheg írja, £s á*t rtjoticígya Hagy 
Jöj>fk"Í>aö Iákoíh,As J.cfppéj rftas neve!'jaM 
jpfio, %z térijei; pétiét: való VVps/voUYazi 
Maná (Tes Sörfíbahi noha %zJ£ro?iy-mm'Dó-
&ertz Dán nertizeífcgenefjE tulaydöoiftyl.-
Eflfdót azt írja Solínus, hogy í^en vegjt,-
Város vxjlt, ügy-míot az kit mqgaz vis-ó-
ssoh előtt, az Noé 'Patriarchabak fii az ja* 
jpheí$ eppí.tet, cs az 6 névere nevezet volt. 
E z ésák k-ozéi'vóit Lidkla Vafoíahözvegy 
fttágaü kolikíafi, ugy hogyjerofa lemből 
iáhiáöú iiiegh láthattak.. Ebbe.«tot-val* 
az§e|»eny jonas Propfieta , el akarván ke* 
iiiínP'izlitenoek parancsoíattyat, az Ni-
DíveBe vslo.,menetel felöl. IWJ: I. 5. Itt 
sírnia? a áz.Sz. Petsr-is o.gyan, j.o iclesgícn s. 
i.mázSimonnevű SZÍ gyártónak hasa.n-al.',, 
hoío.ttároaz .§,cp •mennyeí Jeleneít-Jl' tata 
az. Pogányoknak b.c: vgíckk felül, tzJrnítjí 
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ettől ''.nyilván va!o iratunk vagyon 4:jf£Í*. ' 
10.5. Itt volt asen lakaía ennekiz TaH*, 
ths Aiíooynak.is. Nevjyedíer, 12 6 kuífós 
for^olodafar.ts meg írj^ es azt maodgya, 
hogy gazdag volt jo cselekedetekkel es a* 
hmifnakka!, raellyeket az legényeknek 
ofnogatot- Ezeluűl nyüvabban es bóveb* 
ÍHtfMs emleftezík ide a!ab azSz.liukacs 
verf. 54?. holott iztoIvaíTük; Hogy míoek^ 
wtanoa as&Tabitha meg holt, az legények 
kőmyöl fogtak őtet, esnagy flrankozaíTal 
mutogattak az u robajokat, mellyeket t% 
Xabitha qlet ebedb nektek adót. Lsfd meg 
azlocuft. 

, r a K u s" v̂ f-G o JC. 
I. Tamillyukmegh innét; Hogy tzf* 

ftenoelnincsen (Jemely válogatás, hanem 
Biiadeneket oraísseíl be fogad, valakik o 
feosxa nieonek. Az Sz. Péter bizonittyt 
ezt, AH. IO» 34. mondván: BizonySíTatt 
vederé mentési es meg tapaftaltim, hogy 
j« Iften nem ^cmely válogató Jianem rnítn 
dea ncmzetfegbeö kedves n^kiakif kicso
da ,azki qtet f§U, es iga {fogót cselekedik,, 
Az Sz» Pális azt mondgya ••$ <5*/, s £* 
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hogy az Ifíen az eriibereknek amelyeket 
öeiit nezí. Hafonfokeppen %ti\±.Cohf> $.1%. 
Ugyan ezeö dolog meg cetlik az Tábisha-
fcak példájából is, az ki noha Ailonyial-
lity mindazonáltal íhon íz Tanítványok 
köz-zefámlal tatot, fntectefsíinfc azért in
nét $ Hogy ha az Sz. Iften nem femély va» 
íogato \ mi fe legyünk ollyanok, hogy a& 
mi Atyánknak igaz íríieiíéinyi khefíunk. 

I I . Vegyük elünkben ^sf-ist Meíy í-
gen igaz amaz kozónfeges mondás : Vhk 
foíífuhera virtus, az az i Áz 30tagos cse
lekedet holtunk utín-isixiegh marad. 'Én-, 
Oík valofaga megh tetfik tz Tabitha A. 
Éonynak/eten valcf álíapatf yabof,* az ki fe
löl azi -jílcpte az -"SZÍLukacs, hogy gaz-

. dtgh veit jó cselekedetekkel es alaíiíffna-
víl. íme azért az o bodogh emlékezeti 
mindetoníglaoMSmeghmaradót. Intet-
tefsíbk tehát tedet; Hogy az foíagos cs<£ 
kkedetekbé gyakorollytik magunkat,hog 
lílen'€ÍQÍtkedves> ez világi-emberek c-
lőtt pedig legyen dicsiretes az mi jo HSK 
gunkvifelefe r főtmegliholtunk után-fi 
möödgyikazi felülünk> hogy gazdagok 

' yokuük 
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voltunk eliunkbeojoésékkcdeíékkcí. Be 
í?odog IfteOj ki kcve^tirfsíi vannak az T»> 
Jbiíhi Aí§onynak ez moftaoi világnak fiii 
cs leányi kSzzűl, <S{c. 
4:;< -E&, *zdío-reiécskeöek r6vi$ magya-
•j-azattya. Mo»4 immár az Evahgttífh * 
Történek ptáig -azokban -az* hapokbatH 
hogy betegingitííairaeghalna, dCc. r#,n! 

. .;>-. É^fpyidigjkfeen foglikaiikbe Í ez fel 
,^öttígiknekí0rasíbdiká.ga, holmizz Tabi-
Iba Áf ionynak ioittoru bálája,- adarik e-. 
jóokbenw -.De;;hogy loriet-is .asz Kere§ry#», 
nck tób lelki ópptitetec vebefFeoek * esak 
azt laítiik nieg; Míerc bogy 12 Sz.-íften* 
ezt az jofagoa cselekederekkel bőv-oiké. 
jdö -A %%ooyíaliatotj, fiz világból :'-ki f óíiéoc» 
ta* hoíotra^mi^tíkííinkJeríBcy csakis 
|6k6ík|>dpk0ektapSataíok€rt4^, fokfoeS-
ítendokig kelíct-volniczr.vilagon'^tóií--" -

Ennek nagy lep okai yaonak, im csak 
•itbvidedeo iáralalom elo , kérlek Ifsígag 
rejies tanuld meg. 
, ;• L Meg -halazTabítha.-Af éony Y mgtt 
nohaSz* A§§ooyialSat5 míndazonaítaf-'u. 
gyia-eiKbcr vo|£y es az kozbufeg^fitfidk 
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lítji vettetet; Fótdboi vetette!, es földe 
kel lenned'. Genef y*9* 

11. Hogy ezaíkölaiatoflagg*! az Sz, 
íften , tz híveknek hitüket probaittViffftit 
ieovcdík ennek az Sz. &í Sonynak halála t, 
es mintforgódnak kornyéile. Meg-is tet-
Ük pediglen; Mert azt írja az $z. Lu
kacs , hogy mineknfaona az 6 holt teftee 
nagy lépeti megh mofogattak volnt , t z 6 
felte, hazában helyheztéttek. Annakfc-
lette bizonyos iembereket bocsátván az 
Sz. Péterhez,által hívátak hitt az Tanít
ványok, Lidda ne vú Varasból, az mintáz 
Evangeliíra ide altb bízoaíttya, verfi$$. 

llh Hog eazelaz Sz. Itten, az követ
kezendő csuda tetelre?ugy triínt ueat nyit
na* Ug4s Són^pedíg;yPácr£iöínekoi8nn3í! 

azkSvetek megh mondottak volna tz Sz, 
Péternek, az Tabííha A,f ionynak hslalat, 
•Icai mene véllek, es otet feltárna! ts, az 
mint ezt-is nagygépen raegh írja azSsV 
Lukacs ide alab verf. 4h.&c. 

~ ' T \Á H Ü S Jí G. 

Jegyezzők még ionét; Hogy az Ifteis! 
laíadentkec az o dícsófíegere cs az-hivek* 

P . / " ' ( ' . • ' - 'Cíek 
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.n?k -i<tv5JCTegefcte igazgat. Az.Salaraön 
fcfzöfiíiiya ezf Pr&verL rtí* 4.. mondván: 
Az lílen mindeneké* -ma^aert csekkedet * 
;&cv Ugyan eze'ft doto&b meghti»tiikr32: ? 
Tibitha Alkonynak haMabol-ís.''Mert azt 
irja -azS2. Lukacs; Hogy'minekutánn*. 
az' Sz. Pecer, fe!:tama$*6it3' volna joppe 
Varofabanaz Tabiíhaíyrnég hsUortak azt 
sz Agarainak Ukofí>. es fokán kozaáiofchít-
tenefc az llí Jefus Chriííusbatí; Hafonlo 
•dolgot olvafunk az Naira Vsrofanak la* 
koíi feíql.is, ÍAÍC, 7. itf. lotéttefs&nk.izef t 
innét-; Hogy azlíleonek dolgait fektteb 
ce vifgalíyuk» es az 6 cseíekedetirüt ó 
Szent felfegetöl fámot ne vegyünk, ha
nem hidgyunk fiabadragaban, es hidgyök 
el hogy lucgbazokboí-is jót hoz k i i tz 
meilyek nekünk kűrfokeppen illetlen do
lognak láttatnának. Az Sz. Pálbízoníttyt 
tix-Ópm 8. z8. mondván; Az kik az Urat 
feretek, azoknak mindenek javokra mun
kálkodnak. Engedgye az mi Sz.Ifteá&.áfc* 
bógy ml mindenben így vsfeíhefsuk m*> 
guoksi, Aroen. 

• Ez ennek az mafodik fefeeskenekJsrp* 
vidruigytíazatlya. '• ., XX1» 

http://iw.iilhw.-i
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X X I , PRiEDIKATÍO, 

Mikorebeketmondaná lejus, íme 
egy emíer, 0Y; 

f G^«tn mondgya i s bölcs Seneca, cg-
gyut az o injaiban; Hogy mind annyí-

Sor megh halnak az emberek, vaíamenyi.. 
fer az 6 Sérelmes embereiktt'il meg valóak. 
IVIert belejek oltotta ezt az termeiét, nem 
csak az okos lelkű emberekben, hanem 
mcgh az oktalan á Hatokban-?s, hogy az 0 
tcnyef efeken az 6 mondgyok ktint firan-
kobzának. Ide fabhaetyuk as mit aixutg 
Ovfdi* mvbPoh* az Pfrilen í̂le felSl mpdU 

Quitlüpöpulci motrens'PhiU.meUJub um~ 
hrét\ 

Jtmiffis qtterhuY fc&tus* quot iurm drátw 
Objsrvanuntdúimfíumes <tbflr4.xit% at ifié 
Wlens nértem, r&mifjtfideníwjeráhilé 

cármen Inteir át. 
ftz azt Miképpen az Phílemele az 



22$ Hufoncggycdik » 
j h -ii - . i i - - - : " - - | . . l L i > . r . . . i > . i-t i . ' ' ' . . - • • • • " — * • * • - • • ' " , • . : ' " - - " ' , • ' " • — • - — — ' ' " ' • " » " ' • i " W — i | - ^ *W 

ny-M fáföafe árnyékában ulvet?r firafFaf p l - ' 
n%fo\kpá\k-t%ot\ veferfiai felolsklket az 
kemgitiy íaotoerftbéryaz orfeíkebSiraezi- , 
teleö kmzh^ü.tlvku 6 pediglen cgcí'c* j 
t i tka fíryán, az fának ágso.üívenvas2Í oke*,' 
f f rves.wrfdt nagy' 2Qkogs.lTaimos.dgyt,' 
ÖLc. Ha azért i meg-az'-okcatan atíatökbio-
ís ínyen faduUtök találtatnak, meaytvcl 
ínkab az okos Ulka en>berekbefa feí t í la i - ' 
lynk'az 6 fiazők oepeo v i lo mglto firtofco* 
•.staflr, • az mint ez , megli téttík az t.obbi 
kózt j s-z'}'a jirufaak jelen való csekkedét!-, 
bór, &c. 

í U M M Jr.' :;T 
Strntimija azért ez rnegb hallót igíknefc 

•csak ez' j ' ••Meg'-irji-íji, a&Sz. Maihae,, * z 
Ja]íruföak ioígalnsitos tÓTekedcfct, az ő 
raeg hoítleaayaMtÜtt, az Ur f jé fu 'Chr i -
(tufóal, aooak hafaaval. egyetemben, S£ea 

Tasuíá'gBiVo^'áért:, kei ref ékre öfthat* 
tyúk ez rövid igi.fcec. M e r i az elfő-ígában 
%eg irattatik az jajir^feak l6'rekedefe,aJS 
Srnegti!hoít1eaoy*~metíet* - , Az, oáafojdííiv 

http://2Qkogs.lTaimos.dgyt
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karípedigír, az ó tt&refcfdefeoicikbtfoarol 
eiatekezík . %z. Evmgéiíts ir:.*Mc,~: • Ez 
mmá Summája f-cpmd rendi az .ígiftoek* 
Láííuk fömát az sgíkc? repxkV •. 

Mpnd az EviQgeJifta: Míkoi ezeket 
raondasía jefut, tm;e egy -ember.', ki az Sy. 
nagogtoak fejedelme vaja, ,elj'6vco,». fesd-
reefek 6,előtte, ca. lupád*?., Pí% eo let--
cyQmmoftáohoitrsJcg f de jere* es vefTed • • 
az te kezeidetQ rejt. es' nsegeíevcaedifc. 

Ez ígikhm foglaltatik be camífagu&k-
mk elfőrcie, KÖIOÍC h|lro:m,do!gokai for-
gá tas $z, Muhx. i. Áztörekedő'fe
mek írja raeg,h. VV Az&eselckedctfrQl 
emlékezik, jfe Á s jiiirufeakjö,reí$eá?:; 
fegefel&iiol, 5Cc. 

Az mi az elfő dolgot ífktí; As torekew ' 
d&feracJy. fel6l három dolgokat ]eimu 
i. A.ms oftondgya î ogy fő embervok,.-: i , 
Jlzi. írja, bogy az S^oagogaboí való volt* 
Mer? ooha immár ikkór az SidokQak.ter* 
mvUiUríüi való Fejedcltaek. Kern voli ». 
mert az Romai birodalom srfá Vetcetteaeh.' 
vált ..tn^ghimis Nagy Pompejusídejo ; 
Ken.* Míödas;anialfaí,m;cgh eogetrek i$ 

P I Romai 
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RomaiTiísareok, hogy Tanácsbeli em
berek legyenek 6 kőztök, az kik hol mi a. 
prokk dolgokat; el ígaziciaöak, es az* de- ; 

rekas caufakattóö fémclyek^eigaztcstk-
Ezt az Sidok Syoagogaoak hícíak. Ebből, 
yaío ember vólc azeríez4s, az kiről i t t 
emlékezik *z Sz. IVtathíe. j» A z Sz. 
Mark , :c*g. $, íz. es az Sz. Lukacs C*/. S. 
41. nevet-is megfo. írjak , es azt inond-
gyakhogyJíjíruíbak -,h i t tak, <5Cc. 

'T.-'^ÍN. U $ J£ G. 
Taouílyuk megb ionét; Hogy az!fleca-

fsek, minden rendbeli emberek.kozc.van* 
cak hívei , -az kiket, mikor 6 Sz. Ifreofe-
gének joafeirattya, az őSz. Fishoz áavUr 
jtím ChtiíkmhQX -vonlon,' es az 6 Á-
styafeot-e-gyhasának tarfafagabao pUnuL : : 
Ez t , igen lep példában aágy* ^ a k b e a , 
dhr i í l *Uruok, M ^ Í , 2o,.i, hbzyíi.amaz j'o 
ÍOIQ.Gazdát, az k i %%p f alejebé, köíómb . 
k&lőmb időkben, Uyjob miiokafokat bo% 
csatot k i . Ugyá ezen dolog meg tetőik az 
jajirufnak jelen való állapáttyaboUís, as 
ki t az Sído Synagogabol, az 6 Sz. Fíahoat, , 
|£*2i£» Inteíteísaak azért iaact ; Hogy f 

•) . | , mndt* 



mindenek felól ja' remén t égben leg'yfiók, 
€'s az kik az Chriílus ieaz tfWereíin ft-ív;uí 

' vannak, azoknak megh teretekért,"konya*, 
tcgjüok.,' Mond jmotár %z Eviögeliíla* 

• Es térdre efck o előtte f-monda* Az-'ca. 
!<aoy'Qoi>fnó(i'ji.o,hot( spfgh , dejere* es-az 
te kezeidet vefdrejt,:&c. / 

Es as spjfo,dík dologh, mellyét as elfő 
relében forgic az-.Sz.JVlaíhae. Itt röía-ff-
kö-nk csak azt kel rocgh latquok *hogy ha 
jol cseieketteje. est az Jajirus avagy tikipi' 
••'Az mi «zt az ké'rdefr ügeti ;•. vagyon, aa 
Jfjjrufnak csclektdcfifcco jo-ivaz mellyet 
kövgíhcíuck •• Detlitoben vagyon fogyat-

?"•"/kozif-íí , ttteílyet ei kel, távoztatnunk*. 
Mert, asindeoekock előtte, dksíretes. dí> 
logh az, hogy az 5 utolfo Ifilsfegecek íde>. 
j«o, az Chriíltishoz;feíyamodik, és o SzV 

. feffegentíkkőoyőr6.gh*; Mafodlör bőgj 
' térdre efveo Idvózitőrik elott » 6cet ii^-ai 

gya. .Mellyel ©agy nyilván megh jelenti, 
hogy pera pu§ca emfeeraz Chriílus. Ve?. 
gezáre* hogy ja íemeofegjbeo vagyona^. 
oraegh holt kasyan*k jovéndo fel-tárna* 
dtfa feíol* 0« 'rfícnbca fogyatkozás az 6 

, . '• í* .4' ' -dolgs^ 
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dolgibao, dófor, hogy hamarcb az Ghrí* 
ílusfcbz óéin megyeo, haoem minek ut an-
BI az 6 leánya meg ha!. Mafo'dfot* hogy 
az? kevaonya Ghríftüs Uruoktul, hogy 
az 6hazahoz'mennyen, esaz 6 Sz« kezei? 
»z 6 megholt leányára vetvén, «gy tam*£ 
la fel. Kólőraben vífelcmagár amaz Pe* 
f«rá, az kirq! oda feUyebazoyoltzadík 
caputhan..emlékezik az Sz. Mathse, az ki 
*1 híve, hogy tavoly letdben is megh gyö-
gií hártya azőfölgajat.- •, 

Vegyük elünkben mmt; Mely igen í-
gaz, az mii 5z. Vkt^om, S. 2§. mondj' Jlz' 
kik az Urat ierecik,. azoknak mindenik 
3avokttfolgalnak*. &f egh íeslík/epiiek*i«' 
gaz volta az jijitaímk-jtím yatn áSiafsir-' 
tyabol. Imeaz/ó leánya mcglvin!, es ezal. 
fcolmatoíTsggal tzUr JefusChriftusfíca 
folyamodik, es az & hifiben erafsiftettk' 
Mely dolog-ha nem következei vofe'ti 1|* 
Iám kefabbeo-kerefte volna mg az Chrí* 
fttift. Javára fordította tehát az ífteo az 
jjajírufoik az roeSy 6 neki köHokepp?oti?;* 
§ctfer*ioijjKcefs&Dk azért ionct; Hogy oe 
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ztigolodgyunk az mi $z. Ifteuunk elten, 
iroikör vagy ketegfeggel, vagy kár valíaf-
f$! »vagy az mi ferd-mefintócfe .fóisiöru 
halálával minket meg facogao Hanem ve-
gyök h*1t>*<USál 6 Sz. lelfegetíü * es aas 
Job; Pasrtarchaval mi mcndgyuk; Hogy 
ha 9%'joktí az Ujtol el vettük * az gonciö* 
kat mi&t ••Qem-íenvtéü&k' békével'? &c% 
Lifd mtgVI^ *• io# 0*<\ 

ftppd m^g-is az Evaögeltíraöaí az Jaj í* 
tus ? Esel, őCc. JEz immár az harmadik. 
#s üífölfo reíe az eífo reiufk; Holott az 
Ja/irufoak jo remeníégct írja m egh az Sz» 
Mathx, az 6 meg holt kánya felöl. Innét 
azért nagy nyilván meg cetlik'* fsogy vbi? 
hiti C ooha gyenge) sz Jajimfqajki MiŰ 
ha nem ht voiraa, Chriílus UrMnkhoz fém' 
isqení várna, Anntkfeiette, illye&hízoőa* 
lommal fem foWot voíoao el6íte,aa o még 
ftsolc leányának jovendG fcl-camadafa fel£l. 

r ^ K u s jt G. 

.* Jegyezz fik' náegh ííiiset;" Hogy az Jh|»; 
féknek hitok ebben az Qlctbeo,oaponkent.: 

és óránként nevekedik. Az'Salamon hü 
zomity* ezt Vr&trh 4. ig, holott azt 
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nioodgya ; Hogy azigazaknak utak;Vha-
fooíöaz 'hiynilhos, az mely egeídeligti. 
mind nevekedik. Ertértek epe 12 Tam>. 
vaoyok«is, az kik Ghriflus Urunknak azoa 
konyöíógoek , hogy az 6 hiccket oregbi-
tze, L«c. 17."s» Ugyanezen dologmcgtei*.' 
fik, az Jajinifnafc jelen való allapartyabol. 
Iptsttefsóak azért tnnet; Hogy fe. ma
gunknak , fe pediglen egyebeknek hî pfc-' 
•mk -(gyenge voltán meg oe- botrankoz--
suok, hanem az Ifteimek Sz. ige jc.c ior-
ga|aiitoííaa halganukj Mert a» hit, hal*' 
lasbol vágyoo,az hallá* pedig azIfteonefe 
igéjéből, %om, 10. 17. Ez mellet, as 
Tana.tyaoyokkalegyeteiiibeo Igen konya-
rágjunk, hogy az Úr jefus Chrtftwg az mi 
hit fokétőregbíczo Ezazért *z elfőrei-
uek rövid rtiagyarazatf yl. r-

• Mood immit *?,S*i Mithac : Akkoron 
fd kdven Jefoi f kóvete ótet az 6 Taoís* 
vanyíyal eggyút. Ez igikben foglaltatik 
be taoufaguGkoak mafodik reie* holott az 
Jijirus t&rckcdefeoek halna adatik elöofc* 
beo. Effelol azt jelenti az Bvaogeíifta, 
hogy engedet ídvóiisőnk az6kevanfaga> 

kaVkaaa^kaHk^HH^kaaaa^kaS 



Fraedicatio* 2 # 
mk, es el ment véllek Itt minekünk csak 
ast kdmeghlatnunk; Miért hogy Chrí-
flq; UirMoMHyCD kQoaycQ-el megyén az ~ 
j>jíTufTáIC Ás mi ezt az kérdeft illeti, 
voicinik volna az mi Idvózítoaknck bí r 
ssooypsokaí, az ineüyek §tr* índithattifí 
voIna>hogy az jijirufnak kevaofagit meg* 
veOe. 'Mert. mindeneknek előtte, az Sído 
Syn»g,P.g»bol való vala i Azt íülhette voí-
íja szert felőle, hogy csakkeml&dikutaQ-
ni, Aonakfelette , láttatik alkolmatlani-
dobeo ősét háborgatni s es az 6 me!c»cí?n 
keyaofagaval bwfíía^í. Végezetre ( hogy 
nioO: tőb dolgokat be ne hozzak ) láttatik 
ige kicsiny hitinek lenni az Jajirufaak, ho
lott azt fccVapnya Chríííus Ufunktu?»hogy 
a§£g hazahoz mennyen, es Gittáinál* fel 
%% 6 cfregh holt leánytt. Mintha Idvőzi-
tóokoek nem volt volna arn hatalma, hog 
távol y létében az b leányát megh cleveni-. 
cse * SCe. De mind ezeket hatra hagyván. 
Chriílos Urunk, fel k^l, es az Jajirufnak 
hazshoz megyé,az 6 Tanitvanyíval egye* 
lemben, imez kővetkegeodo iep okokért. 

I» Mert az Jajírws ugyanazt fccvast 
Isogv 

M 



-T$6.\ Unfoncggycdik 
h°gy Hazahozraeooycn Idvőzitoftk.' ;Etr. 
geiazertaz o IcevtofagSAak'4: estet'kel* 
ven, miüá%%b;T;mÍty'^GYÍYÚ''egYttttn' 
ben oda megyén í 

II, Mert fő ember vált az Jajírus, iz 
- mint oda feliyeb az EvaogtUíla jeSfote. 

Me^b bocsűJH teltlt Ghrifcüs Urunk az Tó. 
, embernek featélyct, es fcevaofaga'lerjoc 
ctclekedik. 

I I I . Hogy- az •következendő ; csudai' 
tetteiéíkbbetenne, Uĝ is ion pedígh ,»,z, 

-' naiot meg tetiik iát ateb verfté.; 
• IV. Veg.ezetre,l)ogy'«zzeKfe'az.J"'a'Jí*. 

iqfnak gyenge hitit vtftagiíaoaes oregb-U. 
tene»az'«ii9i«bogy meg-ís vaftagíta. 

r ^ 7SÍ U S ^£ G. 

Tanuliy.uk inegtt mmt; Hogy %% Qhiri» •. 
(Viirnera veti meg az biveknekkőnyorge*-

. féket, ht.oe.fP. alkoIm>tas id&ben meg hal. 
gattya es meg fegúi |zokié.. Ezc aagy- fok 

• irtfok^ei'pet^kiI.biíojD/ikhii.ain^'^iie 
• t?'<&yílv*a v*Jo dölngban nem mulatdk» 

, x inert 'igaz eleget re a a aii; I ávozíiönkaek 
jelen vaía cselekedeti, az ki az JájirufógfCj 
•z 6 meg holt !»ayi mellet vala kyayor-. 

http://Tanuliy.uk
http://ht.oe.fP
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gcfét txo'.Sz. íultiBtnbocsii£ván,.iBÍpi, 
gyafí fel ̂ I»e$ *s öTaoit vinyiv;*! eggyúc 
hazahoz megyén. Nem oUyaa volr tehit *' 
Chriftüs Urunk, mintaz í(pmaiP^ait%,, 

.ki noha Chrifhi* Vjcaríuíanak CírtysRJI**» 
gac, min ciazóíníc a l fenkineJk feisMBt liícef- >» 
fegerném tefen. Esnem bógy iz r*ő<8i*> 
berekíJt'kto.refedefekre hazokhoz rneo-íí-' 
ne; De m^g az Királyoknak-is 5 ütannt >> 

- ke! fugorgani, az ksfcfia 6- h$zzi mennek,*? 
mggh csajk kezekéi km fogja, hanem az 5 », 

rbá$a& lábat nyutya, es --azt csokolíaicys*' 
véllek, ÖCc- Vigaztaí! y uk azért az mi ídU 
vqzítooknek felidfegevel mlmagunkat. 
Neiíi veti megaz mi konyorgefunkeMs, 
csak áz JajimíTal eggyuré hozza Folya* 
taodgyttalt> es.az mi öyomorufaginkhat* 
•ótöHe kerjöo-kfegitféget... 

'. ERge^gye a s -'#í kegyelmes Iftenőnle, 
hogy i»i mí'o<tea Jukfegönkbeov egyedül 
csak az tXt jefűi GhTÍftusbóz folyamod-
gyünk * el híveo b°gy nsegh balgát, esaí-
kolmatos idobeö jol tefets isii velunfc-ís. 
Ámen. 
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XXII . P R / E D Í K A T I O 
Mdtthxi 9. verf. 24. 

Mikor tf^e/í el jumt volhttlefus, &c. 

"ktf Éra oknelkul mondgya Ghriftus U-
*" runk iWrfí. 28.18. Hogy 6 neki mipdíea 
fiatalom adatot,mind az Égen,f-mínd pe<-
dig ez főidőn. Mert valamit akart 6 fálfe-
ge, mindeneket meg cselekedhetet, mind | 
leien létében, f-mínd pedfgh tavoly léte- # 

beo, az mint ez meg tetiik az ó fok rend
beli csuda teteliból, az raeüyekrül gyak
ran emlékeznek az Evangeliftak. Azok I 
kóztpedigh nem utolíb ez, melyről ttt az 
Sz. Mathae. bizonfagot teieti. 

S Ü MM J£. 
Summája azért ez mégh hallót igíknefe 

ciakez: ^égb irji itt az Evangeliffa, 
Chríftus Urunknak egy nevezetes csuda 
tételét, tudniillik, hogy hogy tamafootta, 
fel amaz Jajtrus nevű fő embernek megh 
holt Icaayat, őCc. 
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Tanofagnak: okaert, ket ki vakképpen 
való relékre ofthatcyuk'ez igikec.< -MeíC 
az cifo.retf betijkof nyű! álio-dolgairól em
lékezik az Evangetifti ennek íz dologh * 

: nak. '/Vz^naíbdikban pedig az c&udat írja 
íi*eg, Stc £zmínd'5umm»j*CmmdTen* 
éí az ígtkoek,, tafTuk imm^r ate igíket.-
Mond as Sz. Mathc; Es wikor jutót 
vof o a J éfos,, az Sy na'go.ganak. fej cd e íme-
nek hazahoz, eslsíts voloa 'az fípcfokat es 

j£ az háborgó fokafagot, monda oékik; Men
nyetek cl ionét, mert nem holt meg az !e-
aözo, hanem alufik, es csufoüyik vaía o-
tét, 6Cc,v 

Ez igikbea foglaltatik be ttQufi gi>nfc-
fliak elío réie $ holott cazmiot mondám ) 
kornyfiráltn dolgait adgya - élénkben *% 

;.' fivaogsliíh as k&veíkezeoá 6 csudának. 
Elfobeo4s pedrg SZÍ jelenti mt^i Mit ti* 
lals Chrsflps ittuok annak az fp embcrnéfc 
hazMaVf' íme Sípolókat tvsgy TrombiU 
-•f afokat es loíyongö avigy háborgó fok ne* 
petifeleget. A ahonnét meg tetiík, h;»gy 

| ,'itnaát*x Síttfk&ifliristhk vele? volt 4 ea 
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aíífómied Pogány embereknek hjfVaa 
lokáíok koszul nermeUyekei 6fcis be vet
lek vok. &1ert az Pog^öyok az 6 halót-
tyok melle afféle embereket fogásisnak,3Z: 
kik mind Sajókkal nyelvekkel, f míüd pc-. 
áígíen MuJic4ÍetHmokkz\yiz niesh hol
taknakdicsíreteket énekelnek. Efféléket 
talált innakokaaTt Id vózitonk annak az ío 
embernek hazsnal, 

Végy ük ei&okbeo innet; Hogy az em« 
berterrnefet Serint. haylando az babona-
ftgra, Megh tetük az Sído nsntizetfegnelt 
aúapactyibol, az Mk minthogy nehi j£, 
gyptíimban, ncha pedígh Chaldsaban az 
Pogányok közt forgofc£anaktazöktül nagy 
fok f$e babonafagot twirltaoak mely 6 
bennek csak nemierroef étre vált, az mint 
é% rriegh tetfik az Prophef aknák gyakor: •• j 
feddozeiekből. Ugyan ezen dolog raegh * 
tetitkaz lajirafpak. jefen .vatóaiíapattyf^ 
boí is íntetíefsónk azért ísnet; Hogy az 
jámborokkal tarfolkftfgyünfc , az mint 
roejg amaz Pogány ótto* íseít: Mertas 
kiAngyallal jár* ÁtgyiÜa leSgö. Ide való 

..'";•> , . e . . ..,_•.•:•."• ' * » M 4 < 

V 
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amaz kozópfeges mondás; Nöfcítur Sxjö* 
ci% ani Hontíí-cugnhm exje.,az tzt'Tárfáíi 
ifmercetikmeg y az kiríiagabao megatia" 
íílttiertecet, &C. > 

Mafodfor,-azt írja meg az Sz.'Mtth*1; 
Mit cselesedéi Idvözjtonk, farvan tzinÁ 
T&gmyi iokaíí a*mak:az fo emberesek hi-
ztmU'&zt mtm'égyn hogy (smmiU.tppéisr 
*it elattn fenvedhette, hanem ki űzte 6-
ket, mim val-tmf görsoi tevőket/ E'2t pt» 
dig azért eseíekette lévbzkbhk f mert roí 
lattá hogy ellenkezik mind az Ifteo Töf-
veoyevel $ Cisiöd pedig az tfteo nepeccls 
/ctSokafavak 

r ^ N U s JL G. 
Jegyeztük ;niegh innét; Hogy --fjeió. 

tztíik az Chriftus Uruuknak valaaii szí* 
ften ígej*ve!'nero eggyel* • ! 

Ö magabtzonittya ezt Chriíías Uruöfc 
#/<*f. 15.9. be hozván az Ifteönek^snafol-
kodafai a-zSidok''ellen, Efa. iy, \$, holott 

4 aztmoadgyi.J.HeyjabáfifteiííekengeiBet 
az embereknek mdonvaqyckkát es talál
mányokkal. Ide fabhattvnk az miJdvezí. 

í tőnknek .-cselekedetit, Mai, %u, n, Luc, 19. 
•Q- 45/tó 



$4* Hufbnkccrfidík 
4$. holott azt olvaiTuk;;'. Hagy .az iften. 
Tenspluraabol., tz ' adókates vevőket ka • 
űzte raondyan i ^ - g vagyon írván hogy • 
sz'tw hizata 'itnatfagotk -haza., sí pediglen 
totfecek a^t latfoknisk barlangjává. Ugytn 
ezen dolgot erSfsiti'jeien való cselekedé* 
tív-éi-íá Chrifíus ütünk. Intettefsönk tehíf 
imitt j : : Hogy az ííleoöek Sz, igejelegyen 
az-mi cístű.oköckrf^/d/.í, hogYaami dol* 
gainkban ne tévelyegjmk, HarmidSor, 
tzjf jelenti'; Miképpen vigafcaka.az ke» 
favés W;b rek? t. Nem halt ugy*n?o.ad *' 
tneg az leanzö, hanem aíyltk. lítWMíe* 
kftök csak azt kel megb. latnunk'.; ' Htér t 
fpliyoo igy Chfírt" tlrunl-ezleiözo felóíf 

•Nem ázett foí így Cfafóü^Uruáfc 4 
mmrha-mtg mm holt volna: -Mert bízó* 
nyara ttgyao .meg -holt vaft, az mint megh 
tet§ík odafel* az Jajírus HvihúisMas. 9. 
iS. hane imez következendő iep okokért* 

í.i Mr«-raíkeppea az: atom nemötók* 
kcyalo vbíoem csak iddgleotart: így az; 
JajírusIeanyáDak halait öeno fokká tg tart*, 
inert '%z alól Ohrií^us Urunk őtet hamar 
fel fabaditi* Alomhoz hafonlittyi íehai 

ize 
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tzt idvozttönk, annak 'rövid voltáéit. :•• 
• \ I. Mert miképpen az munkás ea^ht* 

rek ugyan kevannyik az almot 4 hogy íg/ 
tz ó faratfigok után valami ptheneír ye-' 
hellenefc i így-az1 hívek, az Sz. Pállal eg« 
gyöt, kevannak ra?g halni, hogyaz Chrí-
•ftufal eg^yut legyenek. Pbi/f. t. ^$< IgY 
oevezí tehis nnaíodioT, az ti tvt-fenek kc« 
va.öfagokra nézve...' •. 
.•'-f-I.lv M? remiképpen %z alom után a-
gyao meg Uyjulunfc, es minden.dolgaink
hoz arikolmacoftábbak vagyunk í így as 
halai otao meg Ily]itatunk es az örökélet
re altolmato Habbak leiünk. Lafd meg i« 
Cor. 15, 44 . &c. 

tá.Ji H.U'S -A G. 
Tanullyuk -megrí incet; • Hogy 12 hí

veknek ha!alok.c$ak-aiom. Ez izerka, húá 
az Iftennek lelke, az $%. Írásban', az regi 
$z,jámborok felöl gyakrabban azt mond» 
gyaS Es el -aluvek ; es tetetik az 6 élethez. 
Lafd megh, u^gi-v. to. i>:(%fg* io* ii»; U* 
.. gyl'.o ezen dolog meg teáik , ChíiíKis U* 
mtokoak jelen vatömondaíabnl-ís* Intet* 
tefsőok'.azen ínnet, hogy az tíereiryea 

Q*a caiber5 

http://'-f-I.lv


%44 . Hnfbotetóíiik ;" 
tmht-ihm, ezvilágbólvalö ki rcólifökf<?« 
lofcjtö iiiktbeo legyj&ókfrNegye.dfer vege* 
esetre* az* jélcofitóEvaogeíifi:t; Hogy 
i/i) mi ídyozitöökndcvígiztílü, beiedii 
ttetndiyek az Jelen vilök kozzuí «ieg ne* 
y^f ide* Ezt pediglen, ocm az. m?gh ÍIQU 
ieanzonak Attyara *vagy /.Annyira kel 
§abnü$kvhanem arra az tplyoogo fokafag*-
ta , az kit 1 dvőzitónk anoak áz fo erober-
htk 'htzabol ki u2;et.'M.ett.h»'fiei6_s'h-r4g^ 
annyi íokaíag közt, nagy fok Hypocriwfé 
tihícííilJakit emberek-Is. völtanakraz kik 
előtt sz Chr-tftus f^p vígtftalif*» JXKÍÖ-
oíiífagüik htmoti 

T\A H Ú S U G. 
Vegyük eióokbep inn'et ; Hogy ízHy»' 

poetit-aVes. sz hittől l^karetiiberck, ak&f 
fcit.4s megcsúfolnak. A-z Sz. Pál bizdnir.-'-
tyi f i t , i- Cor.z. 14. rtíoodvaoi Az telke? 
tUtefe#fe* rocgh cs.sk elebeofetnl"V€;hefi.gzc»; 

| l mi sfz Xfteooek lelke je, árért o'öefci ftiev 
Ta'boiöftdfágnakhtnrika?. Érrétfeveze* 
te$- példánk vagyoó Jáci. 16. ii.4. höiott a» 
rnaz-Pömiíj Fe/i'M hevii Roixvai Tiftarto 
felől azs oiv-aifukj vHugy\«Nkí>r axivs. 

* • - Fái 

http://cs.sk
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Pál h el5tte pTardicaltafta ». -fel kisl't rs azt 
mondgya-r Infanis Pauk > nmhx. litere te 
ad mjttniam redegerunt,' %:z azí,'Bolood. 
vagy"te, Pál, az fpk'Deakfag tégedet.meg 
bolöodííöí. Ugyan ezen dolog meg tet í t'1* 
ennek az -haborgoTokafagnak cselekedeti-
ből-ís, az meJy , Idvőzitookeek vigafecato 
belcdíc megneveti, totettefsiiefc tzerí ÍÍJ* 
cet; Ne •br-trankozzuok meg, holott :ó|-
poakentefF jíé dolgokat brut>k..vhaoe'rtí az 
X9&\ példákra* megemlékezvén, h-tdfjynkv 
cl hagy Rer» f--Ily eb vaío #z tanítvány a3í 
6 Mejiernel, /Wáí, 10." 2.4. 'C^' -. 

• Bz-azert az e*f 6 ref nektovtd magyart* 

Mondl" immár az EvaügefífH f 'És m|. 
fcof ki ment volna ézfokafagfraz h'zbol» 
bemenvén Jefus, meg'h'Tagaasieanzöeaji 
kezet, es fel ke!e az leaozo, es et sraeneaz 
bírazcirtomanybaiji. Ez igtkheir foglal-
laíilc be mafodtk reie mofbní tsüufa-
guüfcaak, holoíf íz csuda tetet adatik e-
laoiibeo mmdenkőrny&l^tfo dolgaival é-
gyecembéa*' Mindeneknek el|ite^p€o*iA 



24^ Hu5onkm5(Jik 
azúrja az Evangelifh, hogyaz iök*fagh"'. 

„ettgedet az mi Idvozuonknek parancs©* 
'Jattyahak', essz hazbolki takarodót. A.x-
feoonéf ráégh- tetőik az Chrittufp-ak íftersi 
ereje es hitalma» azkí az S ellenfegenek 
közepette is Uralkodik , az ment az Sz. 
Dávid meg .jóyéndólie vi.Ia regen felőle, 
SP/*/. no. 2. Mafodfeor, azt jelenti, hogy 
be mént az hazbtn Idvozitonk, hogy ez* 
jzeüs az Jajirushoz yalo kegye(leget es 
léretettt meg mutatna Harmadkor, hogy 
meg fogta az megh holt feánzonak kezeti 
hogyazzal'az jajirüfoak1 gyenge .•hitit va* 
ítagitsea*.azkí ugyan azt kevaota vi}* ó 
iöllé , hogy az 6 Sieot kezeit az o raegb 
holt leányára vefTe. N.egycdficr , hogy 
jBÍogyart fel kőit az feanzo, az honnét.;. 
pagy nyilván megh tetfet az mi Idvőzt* 
tönknek bizony Iftenfege, az naéjynek tu-
Ifydbnt, ho^yazokl'-isugy hiy/aaz mel 
lye.k oiöcscnek mint a-zktk vánn-aky Vé
gezetre, azt TOÖodgya hogy annak:»:z csu
da teteinek hiíekí férjedet ,.nnrjdize%eé 
tartományban Meg lehetet pedig ez jg*o 
fc£át)yc0» Mert hiheiő hogy annyi fe-ka. 

faiban, 
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fagbá,kivul vt!ok»ijs.elege v^I&palc ^zltifc,; 
-az mii htHotíanak es (attak ki hirdettek. 

r a K u Í^Í ' a 
• Jegyezzük roegh innét; "Hogy az-mj . -

Idvózitőnk Igaz csudákat fi&t-t t Mert nem,' 
titkon -.hanem lemlí tornait cselekedet, 
Étf ól nyírná aonyibizanfagiok vannak, aat 
menyi csudákat az Chnfhis cselekedet. 
Enaz nyílvan való dologban nem rouli- • -
tok , mert igaz elegh erre íávcVzit&nko.efs ! 

jelen való cselekedeti. lntettefs.Éok tehát-
innét; Hogy az roi Urunk Jeíws Chrííhif-
nak ígaz\líiefiftgc-'feiűl (kmm.il nz ketel- ; 

kedgyunk, mert az igaz-.csuda tetei az 'V>. 
ítencsek faját munkája. Lafd megh hogy -
mondass Nicodetnus ,lodn. ?. z.&c. 

Engedgye az. mi Sz- iílenüok, hogy tmt 
az Chriftufnftk igaz Iftroíege felüiTem-
.iBítne'ketelktdgyünk, Ámen; 

X X I I L P R ^ D í K A T í O 
1. .f^m, u . r.er/T, 14. &e, 

0i mKdd%tiháít mivelhogy nplvZvafa&'C* 
' J ^ 4 *4\í^ 

http://kmm.il


24$ Hufonharma dtófc, 
« . . . , . • — * — - — — . •' . .-» — u .•i .u. ja.; ' . . ' . , . . ' / • .11. « P 

far Z do «jít>denhato I.íleo, Exad. IO, $. 
az t- sD.on.dgy a- 9 | í og y.; meg la foga t1 y a 

az Atyáknak yetkefc.cC- azirakbin-is, har-
mid es negyei íziglen., Az honnét roegh 
tetUk i | líleooek rettenetes, haragja az 
btm cííen. Ide való az-ís, az. mit 32 Dávid 
f>/d/,. $..7. rabod'; Uram Itten , gyíiíólod 
•te^raínd azoM^/az kik h.i.aiííTigöt csele-
lednek1, €S efvel£e.d,a.z,okat»sS5'ícík ha. 
.gugfagot fcí*»baf<.\ Ugyan-<pzeo- dolog 
nc^tecfifc* eá jelen való példából is, Sic, 

. ,r S U M M >A. . 
Surdfiíiia izertespeghhallóiígiknek 

csik;ea-í JVlegh írjm.î c, es élőnkben a%ya 
az Propheta, az Dávid Király 'fiacskájá
nak, meli/er az Befhübe Afiio&y *filc va
ll, halálos beteginget, aaaak igaz. okával 
jcgycccmbfo, &c,-.'' 

I^E S Z E t. 
Taoufagoak ofci#fí.> ket reíecskere oCt-

hattyúk ez igífcet.. Min «z'éJf5 relebco, 
ofctcadgyi az Proph:ta, 'tonikazkicsiny 
itfigzatoc&kfnak beiegfegenek. Az raa* 
lödíkbip psdig', apaak halálos beregíege-

t i l l € « -
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ífOr Huíonhürmadík 
i s , az mít az Job Pairiarcha mond, Cüp 
Í4. 4« Kicsoda tehet tiltat, az tiícatalan 
magból fogantától eitíberbói f; 

11. Mertnoha meg, az o erőtlenfegek 
miit tscm vétkesehetnek; Miodazóoahal 
vagyon haylandoft^ük az vetekre?az reiel-
lysrt meUok az halaira. Példának okaeít* 
Á z orollá es farkas kol ykok,noha kicsiny* 
kotokban nem prédálhatnak, mindazon, 
alul 32 kik re/ajok" tatainak, vagy az ino» 
lat metélik el, vagy pedigh agydn verik, 
rnerttodgyí'k'hogy .ha fel oevekedbetnek, 
hafonloklefoek az AonyoldfozA ő£c. 

1.11. Gyakorlato.naggalaz'ifteo^az A.:-
tyaktiakes Anyáknak-vétkekért fokit az'; 
aprócskákat.ez-cletból-kí Mrtani.üZ 'mtcSfí 
ez meg tetilk , az Dávid fíkaly fiacskája. 
cakjelen vaíoiUapaítyaboI. 

I -V. Az kiCdedeknek' toegh martd*fo»:-
Ic.erc ctétefcedi azt az Ijfea,. ttfdüf.jli;k ,• 
hogy idó }$H$fe$B, az gonoííagh azoMálc 
elmejeketeíoe fordicsa.-. így rntgya-ra-zz-t • 
ezt az Salamon, az bólcsefegsrül irtkony-' 

• Vének negyedikrefeben. 
V> W^ezeiw szoknak javokcrc»iVcse-

í iekedí; 



Praecicario. sr/r 
lefedi ezt az Iften ; így magyarázza ez«v 
.ísaz.fitaias•* c ĵ?, 57. ír mondván-: Az.PO* 
noí e!ótí ?agittaior el az igaz'-, $Cc.' '•• 

T ^ K U S <A G. 
Tanullyuk megh íooet; -.Mélylgeo rssg 

legi-enaz i (lentiek 'haragja azbunellecr, 
holott megh az fiakbao-ís megh Mit a azt 
Büntetni.;. Erre nevezetes példánk vagyon.-
z, ?am*zj.8.holott aztoJvaíTukj Hogyaz. 
Dávid az Saujtik veikéiért* ,a^ '# Hiít i2 ; 

Gabaónjr.ajk kezeben -atta, az ..kik meg fe--
feit'ettek azokat az Ur siotu Lafd, meg az 
Sz. 'H.iftí?ri|t;. ilgyan ezen dolog ..meg ter
eik ez jeten vaIo..peld«baMi. inciueflirv 
nek azért innét sz. Aty«kes,Anyák; Hogy-
Ifteo %t5k fegyepek, hogy *z ő oKiradrk*. 
3okra,:jne-átkot«s bú0Íeteft:»hmem. az X«. 
fteanek átáafat icmyak. 

fattya, jVlönd- imwáraz,. P-mphitn:í M-] 
síknek ;utaorii..eí'í»er5e *z.;Maíh:iö :«^g ^ 
5E.ah.oz i ;Es wegh .Vére az i í r izgyerme* 
ket, rne!!yetazViliriis:feiiírege féli vita az, 
Dí'vidoak\es.iTftg..betegedek. '.. '.. • , 

£ s ígikbeg fu^ jtíuuk fte ez fel vet "u 

http://5E.ah.oz
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? p HuííQohartpadik 
.gtkoe&itiafodik refe, holoa kec dolgokal 
; forgat az Prophett;S • *« Azt jelenti .meg, 
'miOcSölsHtíhítofagi volt az MathaorPro-
phetibeSedíoek. 2. Szerző okarol era. 
jckezífc az gyermek hctegfegeneK, Min* 
dsnikrpí csak rovídedeo foílok. 

JÍ Z. EL $ i \ é h. 
hz mi az clfö dolgot jHeti; Az^ro-

pheta befedinek hathatofaga felöl-azt 
fnondgyi a z $ra ueí; Hogy mi hetit az 
Nathaq, fcóvetfegGc vegbeavjveo, az6 
hazahoz meg tqtt, míngyanfi: halálos be-
tegfegbeaeíec az Davíd fia. Az hoonef 
fíagy ojilvn.o meg ietiík,hogy nern rötgl-
tul Soltot «:PmphetS» hiöeio az í {lennek 
kovetfeg.et mondom megh az-Davídöak* 
Hafonto dolgot oívaíWk, i; .?**« 14.1$.. 
Holott 82t írjt az Prophefi; Hogy mi-
heotel vabityaazpsvidaz lftenoek H|. 
fom fepyeg€t«0, kozzöl az dögh hait i ig 
trp'ogyarift el kezdetik az Sídok'fcóssc,. 

'es harmad napigh hetven ezereo haíaaí. 
Kiég, öíc. oIvavdraegazSz,/Híftofíai; 

r yf jst U s u G. ' 
• . V«gy6?| 



Pnrdicatio* 2f| 
Végyök éiuokbeo innet^Hogy az í-

gaz Taoítö-koik beiedek nem'' valami hey-
. , jiba való zehgedezefek, hánecb hathatok 

és foganatófok.' Est nagy fok imfckkal es 
példákkal bizony í dia marti, deaz nyílván 
vtlú dologbán;nem. mulatok , racrt lg»2 
elegh- éhe áz- Prephetának jovendoleíe* 
Még.rho'ödi'iz Nttbán az Dtvidnák, ho^ . 

. az o fiának lilfcgh kel htiftí. iMihgot azért 
az Király udvarából ki megyén ,esJtz,q 
hazahoz étkezik, mence'íí ha télik az 6 

í moádifa* Igaz.tehát., szmítEftias Prö* 
$>hsw mmidCap, 40. S. Az Urnakheiede 
.mind orokke raiegh marid. ^MbÜlm-h így 
vagyon az dolog ( Meg jovendóíteti ífírea 
az'emberekre következendő h'uotéf.éft as 
bfifi ellen i De azt nagyTokán tit^g hallani, 
ítm akarj aki; De 32 -kik háflyak is, csík fi
lter, fuIok'aiellGÍ boc%aí£ytk.- Be t alti ázert 
JPcen nagy .hamar .affeíe fpfogadátJao fm* 

•, bvrreknek-remenfeg* k kiv fii, es véletlen -fa* 
.. hit ya eket az nyomorufagh- TVkincs ket 

fele, es. erre igás elegh példákat*Ilii* ín- . 
tetteffrl azért inne-t-j Ne u*c*trc.fín»kmi*-
•kör ás igaz Tasito tegedettz bősért az... 

...' l-itet?. 

'A 



3tf4 Hujpotiharrnadík 
lílennek fulyos b&otetefevd. fettyegei § 
Mert ném'magatut ló! ,ij4flem az.Iffea 
löSve-ffê et vjíelí» es hatnegb nem re,*! » 
«em htdgyt Ifteo hazugfagbao -az o itaP] 
g.»jtf, hmem legedet erdemei ferioi'meg 
bíiat-t. Saánytik '.itei:y;'é'9 azitvöek fiy-a 
íny táj De .nincs mit teacfaskj Mertess 
Egh es az földel mainak, de az Iftennek 
bejedé el oem rnulík , az átint Ghriíliis II* 
riiük btz^oittya, #í<<£. 2,4. $$. ÖV. 

*az M aso D i K iio i. 
. Az nir pedig az-mafodifc dolgot illgti s 

arra fuegh felei asfPropheta, ca<*z Uroik 
tulaydpnitty*' ázr,- hoíoít azt naondgy* 
bog az Ili-verte meg azt az kicsiny mag-
ztíöcsk.ar,, Hafoolo dolgot •oívafunk ide i». 
iab, i .$arti. 14:1%,. holotraz fiaondgys'az 
Propheta ; Hogy az Ur bocsátót döghba» 
fait az Sí dokit.:.' Ezt-.ts nagyfok irafote-
es -p-dd»k bizooitrytk, de azoknak, elo 
§imWaíival i s időt nem toltam-* bánéra'• 
latfuk cBit-keilyé itt nedűnk meguciulouk. 

. . r *A n - u s a G. 
• Jegyezíúk.megh innét; Hogy-feni az-. 

ÍK'Cegíegh, (cm 12 hilal, 0€fu történet as 



Praedícatfö 2ff 
'embereken» hanem az íftéotól bizonyos, 
bkokért 'bocsáttatnák 6 rejijok. Enftefc 
vatofaga megh tetfikez Jelén vita példa-. 
bot,:. hatott hittyuk., 'hogy arífteo verté 
megh az Davíd-Kíraly fiit, es ügy betege.' 
siet meg-, máíy BeíegffgeBéti .ugyan, még
is hűlt. íntéttefsőnk azért íoaet ; Öogyíe 
az mi oyavaJy ainkar,- íe •pe'dugten h slaf un* 
kit, ne tuliydaaiesiik az .vak icrcncse for-. 
gifaoak ,-hanem nz" I {tennék googyivife-
le fenek 4 a 3 kinelibijtiak Íalá4s iaman.va* 
gyón. '.Lafd'-megh 31'̂ f. 10. $0. .Vetkf.z* 
esek céhatamfz budbfo emberek, az kik 12'. 
áog6s fctóben-, fel falikófc»ölya$tMk< lci!« 
veo azt hogy az o fe'reöyfegckkeí;' es. vl» 
'gyazafökkai az halak el feffrá)hetík-,es.f le
ieket meg tarchatlyiki Azok is,.az kik ü* 
gyan>?£#/4ti*bnak áWeatbettfc eíeíbea aá 
j^/fi/aeic id«:j ea es'-aat 'mó$dgyak: Ci$ot 

Unyt\ tar (felédé , récédé >?•«/»• a z áz íHa* 
mar eí füí, meSíe:m::?ö.y# es kfíeö juy haza# 
jtudni-illík minek u tanná azdőgh.hiiaí, 
meg fuülk. Kftlómben ertet effeí&l az Da-
víd, %% ki Pfáí.iyj. yt azt moridgyt: U. 
fam íílen, hova mennyek íz te Lelked e-

ioit* 
u 



2f<£ Huftanharmadfít 
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!ottv£5'az te^'ortzad elotc hova fúllak ? 
Mert hí as- Égben megyek > ce ott. vágy*-
Ha az pokolra faltok, OCH'S jeled-vagy*. 
Hogy ha az/Tengerfenekere §.aíhjk.,toda- • 
is kiterjed az.te hatalmad* ÖCe., Küloni-. 
b'ífl az- job Patriarchális., az ki Caj>. .1.-5, 
17. í z t mondgya: Hogy az itten 6 neki 

' ,s?g"lffpe.fi s-is meg olvaO;avifmetCrf^. 14. 
5, azt állattya; f-togyaz lilén.•az.'embe-
'rekpek ^tereket o»eg határozta, es fenki 
azon által nem mehet, ŐCc. Hadgyunk-' 
beket azért mi afféle .modaetkül való. kor-
csolyazafaak.,. hanem bízzuk az mi S S . 
Iftenűnknek Atyai görtgyavífelefealá mz*.: 
guokatv.es %z Davidd a! hidgyük el, hogy 
ha egy felöl'ezerén.»e$ mas felöl mellől-
lünk tíz- ezereö eí.huüaoak.ís, mindazon
által azveícdelcoa. mi hozzánk oena köze* 
íií, La'fdmeg-ffi/.9..1.7.'&,c^-Engedgye 
azjBÍ-Sz'.;Jíftcfí'utski,ho'gy mi így vífdhef* 

: {íiii magunkat, ftmen* 

XXIV. 
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X X I V . P R J E D Í K A T I O . 

.: "jAkkorqn Bdpm/atos lefien á^Mehhyéknek,-

^VT Etáoknelkiü mondgya az mí Idvőzí* 
**• fSoka? Ur- JefusChrifhis Mae, u.izj. 
Hogy -az Meoiiyekbek'Qrlaga' erőiakoi 
Jeov-eá.^es az etoCk 'rtgadgya'fe azt elí 
fWertooha az orok .elemek boqogfaga \i% 
IfteMck .íögyefl y alo.fcegy elméből'eaass 
Ur'|-e,ítis ©Wfiftus erdeméből áll, iniodta-' 
sooattal Igen megh'kevanratHc.iz'Xeyei-
t̂ yeöt ferjédfegesaias vígyazas. Esasoka , 
..hogyJdvözííóofi -gyakrad íott'errjrsg o 
baSgaíott. A4S. többi közt •pc-digh, Marci, 
í j . 55,. -?z?: raoodgya,; .Vigyázzatok a;n-
pakökscrf, csert oei» tuágyatok mikor ni 

, €l az háznak gjazdaja» -eftveje vagy f yfel-
.kor, vagy 'tyukfokqr,vágy .''reggel,< hogy 
ha lierreleo-cf.jovcod, tít talaHyon.. titeket 

„.sluvaa... 'hjz Sz- LykaciEviogeliftatial-ís 
.,c^*'íav'^iIlyéhkeppeQ.ioI Chnílus.Uu 

R 5 - ruofct 



se $ Hufoonegyeáik 
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fiiak í Legyeinek sz ti derekatok fői 6* 
.yedsye^és^ovctnéktiefrnieg. (guyjtvs> cs - , 
ití hafonlttofok legyetek azokhoz, ssekik 

' varjak, hogy az ó Urok nacgjujooaz me-
toycgzooek lakodalmiból, hogy wihefic 

• úvcg)bvioá% azo'nhil roegnyiffikí>ne« 
; ki. lígyao ezeo dologra int IdVQzrtorJk 

ití-ís ,-czekaek az Szüzeknek pddajokbáí - * 
_ $ U M U Cí. ' , / ; 

•: SümmaJ*azért ez megh Thslíot íglfcpeft 
csak .ea: lat Chrífl:9 Utunk mindeneket az 
;K'fte§cyeni'vígyizifrjres az idvóflegnek 
..féreoy kerefefere. Ellenben pediglen kit* 

;/_'; hozísttyi tz tSftfeget e$ cuayaíagót az 
emberekben. ' 

^ £ 5 Z £ Ti 
Tanoftgosk okaert, kei kivaltkeppea 

'vaio.reícííreoiíhtttyuk'ez igiket.;< Mert r 

az elfó relebcá int Chriítus Űrünk az Ke* 
'r^ltyeoi v'ígyazafra, ázott eies fűzeknek 
példájukkal, az jejk elégedendő oliyt §e* 
'tezveo.az'ŐJá^npaíokbin, yigyazíának az -

\ vóiégeoö'ekhszi joverélírejesávelkeg- ^ 
gyöt be mentenek az lakodalomban. Az 
iiiífodfkbia pedig kit hozeattya az roflfc 

ge* 



Praedicatío* z^p 
getesvigyazaclanfagot, amaz őtc bolond 
Szüzeknek magok vifelefebeo , az kik, 
minthogy elégedendőólay£ óéra ferzette-
óek volt az 6 lámpafokban t annakoktere 
el afuttantk, es ki reketfeoek az lafcasboí. 
Ez mmé Sunácoajaf-íBÍDdi reodt azígík-
nek; LafTuk immár rendel az ígíket t es 

I azokból az taoufagoktt rövideden. 
Mond Chrifhis urunk í Akkoron ha« 

fonlatos leien as Mennyeknek OrfagaazT 
tíz Szüzekhez , kik az óíámpafokar ke
zekben ve ven , az vo-legesnek eleibe 
ménének, Sic. 

Ez igikben foglaltatik be tanufagunf^ 
nakeifo reie, holott jrnez kővetkézendS 
dolgokat kel <»egh latnunk. 1. Mit ere 
ChriíhiS Urunk az Mennyeknek Oríagáf 
z. Kicsodák őzek az Szüzek ? 5. Kicsoda 
az vőlegénye 4. Micsoda az lámpás?* 

a z E l s ö / ( a , 
Az MennyeknekOríagaoeríi Chriíhjs 

Urunk az íííeooek ez világon vitézkedő 
AnyaSent-egyhazat. így neveztetik pe
dig az Anyafent-egyház. 

L Az Chriíluíra nezvé, as ki teje en-
*,'-•••- . ' iL* neka% ,-

• ' . • • ' • & *f-~'-- , V , . 



i6o Hu&m negyedik 
-íiek1 izo IcMOriagasak. 6 mlgi-feizo« 
mctyi ezt Chtiílos Uruafe. /<>*#,.. i& r<5» 
, iisoö4«io..; .nz en.Orfagom oero czvílag-
_.feo.l' v*!o.. : f . ~." , ...» 

-; 11. Ennek tzldki.OrHgóík f.g« z'et.íV 
tagjaírt nézve* %z kik oeaa ez világból va-' 
lok,h*nem Menoyei-.plantak.. •Ezstiip 
'magi ailattya ídtf.oz'tíőnk, J.o*«. 17, 14--. 
moodvsa i Ez yílag gyulofroket f*z hí,4 
vekről ló!;). rnertoem ez .víhgbcsí vtföfsV 
.miképpen fcpgy-éöfena'ea világból való 
vagyok, . .. -• . 

I I I . Enoe-k igít^ktttut pezve; Wktt 
jB-emkulCő hatstommat» nem lovagoknak 

j#s gyalogpknak'fokafegaval.» .nem igyuk-* 
tiak-etíarsízkokosk ropogafokka!,haoe'm ' 
.lelki eroafial:,tudaMUtk bftCökepgéo•« 
.6 Sz< lelkének 'ítí.kol münkilkodnft^lml % 
Milíokeppep pséigtzoSz* ig.ej.e15ek.prar* " 
'i$icattat3ÍWal, •bírja esigazgattya 12 5 Or-
.itgit. ErráHof .az.$z.-Pál,'> £<?*. io. 4* 
mondvai*:, '&z mi viteífegőakockTegy* 
veri öcm fóftítk, Se , : 

, T Jf'.N, U <? \d €t ,,, 
\ Taoullyuk megli (ocef 5 Hogy/iz Iften* 

http://ig.ej.e15ek.prar*


' Frxáiéáúöt ^ á<ír. 
öefclelof te-4ic"d v<i' tat 6̂  Abyifeo^egyha-', 
zí; Megfíteílík €2 infact; fl&ert ss Meo-
nyekÖek ' öyf agthöfe--ha fbfiliítya :í ávozi-
tonk* Kedvesig:Ifl'eonrk cjörteazMeri*: 
iiyeliarfe'OrSaga, roett az ő Királyi íü&í,"-, 
ag mini'ümaga hizonitty* Ej'a,m» yXe<!-' 
ves cehai nz:ö Aoyakoí C£jyliS2i.-í>» u. 
miot az-ktí ügy iefetlfy ftogy az o egy Ifit. 
iot Fít í^t t icreae, ' hogy valaki ,ő benne 
híit5os jeístíe ve Sert, hanem annaft tkok ele-
tt/Iegyeo..' Íoan>:$. \& Uitstiá^uukp.zéti 
ÍDsef j'B:6csuUyu& rniígh maguokat es;

vfce-
réffók.az mtSz lílestóoket, Míg%ílytmk o 
títki]ftklemhm m otvéodczzímk TÍ^,&-
tcflfcl. P/i/.-a- ii.' 
;•' Vigaíialíy6k*ís íhaetrca'guákar, holott 

ttallyuk, hogy-az 'A'oyifeaí-egyhazifreo-
cck'Oriagi. Mert gondot vtíelm o Örff* 
tgart^ztfteó. H» ez Világi ja-Fejedélmek. 
.uek'goodgyoknagyon az 6 (Magokra * es 
tzr mindenek elleti 'ffifg o.hifaiazztk , bi»-
.eonyara fokkal ínkab goo'dct vilt! Ifteetz 
6 lelki. Óiiagari az' Aijyafeqtgy ha'zra..-. I« 
idevalók az Ifi ennek Ptp.lgíreíi^fucllye-
k,€£ az Sz. Insbán gyakor helyeo-íél íwal 
>" > \- R,;í tapk; 



2Ó2 Hiréon negyedik 
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luok. Az többi közt Efa. 4$, 1. aztmtínd-
gya í Ne fel y édes íolgim Jacób, mert esi 
raegh váltottalak tégedet Mikor az vtes-

''fcéo alial meneodeií az víznek h$bji; ét 
nerfl borítanak legedet, es mikor aztÍJZ-
t>en jár§ , az liog nem fog te raytad, mert 
en vagyok az te Urtd lííened. Ugyan a* 
zoo Prophetana! ífmet azt ciioodgya • Ha 
§íoten az Ányak el feletktzhetnenek az 6 
mghelínek gyúmölcserüí, ralndazónaítal 
cn «e roííad el nem feleckezhetera, mert az 
eo tenyeremre írtalak tégedet;. Ejé. 49,45. 
Ide valók az mi Üdvözítőnknek Sep vu 
galralifi is, mikor az EvaogcUíraknal azt 
jrnondgya; Hogy nem hagy aryafagra 
bennünket, hanem velönkieienmind vi
lág vegezetíglen, ítídmeghl&dn, 14. iS. 
Mae, 28. zo. &€•* 

Az Szüzeken érti Chriftus Urunk, az 
vitézkedő Anya§ént*egyhaznsk tagjait, 
írjellyek ket' kárban áUanak* Mert azojt 
hozztil nemeltyek hívek, neraejlyek pe
diglen hypocritak. No íct minekünk csak 
tat kel megn latnunk; Mferc hogy mind 



Propdicatio. 'ié\ 
,tZ Híveket, f-mtod pediglen az Hypocrír 
takar , Szüzekhez hátonlictya .idvözít&ofc'' 
itt az helyen r 

A z ^ í a z Híveknek áüap'attyokat ilíe*.' 
t i ; Szüzekhez hafoolittya .azokat- ChrS 
(tus Utunk íi&ez következendő lep-.oko-" 
"krá nézve.'; ]••.' >" 

L, Mert.m.ikeppeo.*z Szüzek jövendő 
ImzaOagra eS jegyeztetteikk: Azofekep* 
penaz hívels, az Or Jefus Chriíh»0ut cl 
foglaltattanak az Sz. Lelek által. -Látói 
meg Eípheph 1$.'. 

• I1 . Mert .tóiképpen; az fsmbor ferfíü 
' feretí az o jegyeiét*' .Azonképpen az 
Chriftuf-is feretí az' Q^hyaiéot»egyhi» 
zat. Az Sz« Pál b'tebatftya' ezt Ephef. 5;: 
z$. mondván: Fetfiak-.feredetek az ti fe-
lefegeteftef,miképpen az Chriíf us ier etr,e 
az 6 Anyafcnr-egyhazac, es 6 íöagstt ha
laira atta érette. 

I I I . Meri ttsikeppeo az Szüzek$$m 
eleteknek virágjat^ppen meg tartyak *z'a 
férjeknek \ Azonképpen sz hívek, nénft 
akartóak mas ííivozitot ífmemi .az < Jefc* 
ChtiftufoD kivüL Lafd wcgh hogy mond 

•V- w az ijz.,»' 



&$4 Hufonncgycdifc : 
#z Sz. PáíKi« Timz. 5. AzSz. Janofís, i» 
Ju<r/jH.rz« Azmi az Hypocritakafiiíeci; 
azok iúzekbez hafoolíítatnak,-.'- nem a> 
sserrt míothi Szüzek vplo'toik, .hi.oem.az 
6 í»agok erceiméből; MertőMs azoknak 
tárcyak magokat. SOE az valiiior.h íveknél 
mqg iokab cpIiaGkodjOik, roíoc i á ötea.h-or* 
áok, hogy. irikab-.kongjaaak azoknal/as 
inejlyek borral, avagy 'cgyeb-figle állattal 
]ülíymmk.: •$ 

Vegyük elünkben tanét;; Hogy az A-. 
''iiyaie0c<egyhizoak urfafagabaoftt.ez-vin 
lago, az fok éz gooofokkal raioíd-egyejilo' 
&eppen forogoakt,.Nigy fiep.jpéldabió ad- • 
gya ezt élőnkben Chriftuá-Urunk, #**£.. 
â * *4. Holott be hozza amaz magfi vcco 

\ embert-,.32 ki nem engedi az'Szótgakpak* 
laogy'idoelotcaz kóokotyokarkiiaggaf*' 

.-fak az buza.kozzíií, hanem mtnd'arac.aOg 
et.feovedí iz.p.Szaoto--fg!deben./iUgy^o e*; 
j&étvdoígot'álJatry^ cbbcs az.pc.Jdaba.n-i** 
-.liolotr azt ; mond gya, hogy ezeknek %% 
- Szüzeknek .őrte;boIond volt. lote«elTün«£'. 
fzui íöpfí, .Hogy íz vitézkedő Aoy9v. 

é • y •' ; \ .§ent« 

http://hi.oem.az
http://pc.Jdaba.n-i**


•* Pr^dicatío • . i6f 
fent-egyhaz fcfcí jo itileíbco legyünk s es 
bt valamely, Ectlc/taBaH , czegeres veteti, 
fceo $6 embereké? találunk^'né karhoz* 
t»(tuK-azokért*z egei, gyülekezetes:,-ha* 
mm jutTön .ef&okbeo., hogy az jok azigsK. 
Boiottil, .-mindi vilagh vegezettgfen -eg* 
gyófjefnek.. ,:. ".. \' • : • \, 

*A 2 lí ^ Fv M U D 1 ;K- Pv 0 t.' . a 
. Az -vőlegény, onaoo maga %%Qhth 

fiús jefus. így neveztetik pediglen.;'.-._•• 
., ,1. ;< Azért; M m .miképpen az vö-Ie-ge 
í?ek Vagyon jeg vefe •• Azonkeppé azGhri 
ftúsjefufhak'. vtgyő AnyaSént-egy-hagt* 

í.j, :Mer| miképpen' az vo-legény el 
fnkci gyfóroje-vel foglalni .az 6 fegyefetf'. 
ÁzdnkeppeóasChrtftus* az óSz.;Lelke* 
wek -alcala, -az orők eleire el fbgls1«,iz 5 
AnyaSent-égyhazác. ígyasgyarazsa ezt 
áz.Sz.' Pál , Epfref; i. 2. • 
- 1 í Í,'; Meri miképpen az vo-Iegeny Ve-í 

gte »Z 6 iegyeferhozzaja pefíi Azonkep* 
p<n az Chriíhis az ,6 \nya?ení*egyhazat 
.melléje fogadgya. U .maga bizotmfyt 
ezt Cbriftus Urunk teán, 14. 3. mondván * 
£l megyek hogy helyet.keiicsek ü nektek 

R - $ es m-



i66 HuPon negyedik 
es miGckutaDDa azt raegh kefiten, ifroet 
viiia terek, es hozzám veélek titeket* hog 
tz honen vagyok , tí-ísott legyetek, őCc, 

r - Jegyezz&k megh ínaet j Hogy •ás'GhirP>. 
ftusazó Anyafeotyégy hasának igaz férő
je. Eneek valofaga megh tet§ík az dö 
fámfiiíasot okokból.--.Vigiftilíyuk 'azért 
ínnet magúcskac'ez világi igye fogyót álla-s 

patuokbao. Nem'hadigya az<-Ur Jcfus 
Chrsftus az 6 Anyaicat-egybazat, ©ere 
ez 6 neki amaz kedves jegyefe, azraeí-
lyeac halálát fera lanta. Ejphef, 5,25. Ide 
valók az ó iep igíréti, mellyekröl gyakraa 
emlékez unk, Ltíd meg Mat»iS« ao. ÍMM 

' 14« l8. £?V. > _ ; ^ fej • 

^ Z KE GTE D IKB^ö L> 

Az lánspifon érti idvózítSekaz Ifba-
nek Sz. jgíjet, így nevezi ezt az Sz. Da, 
víd» Vjkl 119,105 mondván: Uram líkq, 
az te beiedetazeo boáimnak ióvetn^ke 
avagy fáinpafa. Tovtbba lámpifhoz, a-
vagy fővecDekhez hafonfíttatikaz Iflen-
nek igíje, imez kovetkezeodő iepoko. 
kew; I. Mert 



Pradicatioi 267 
I. Mert miképpen az lámpás igen haf-

nos efkpz azoknál, az kik tundatlan he
lyen íotetben járnak: Azonképpen az !• 
ftennek igij'e igen hajinos minekünk, az 
kik ez .világnak fótetfegeben budofunk. 

I I . Mert miképpen az látppaíTslegy a* 
ránc ^Inek mind az jok f-oaind az gono-
Éok* Azonképpen az Iften tgíjet is hali 
gattyak mind az hívek, f.niind az Hypo-
erirak, noha kulomb k&lómb haionnal eg-
gyík az maiiknál. 

I I I . Men miképpen az lámpás» noha 
»zíu£etbeo«is vitagoskodik, mindazonál
tal csak azok tatnak nalla az kiknek femek-
vagyon: Azonképpen az Ifteonek ígi jet, 
noha az hívekkel •eggyftt hafgstcyak az 
Hypocritak, mind azáltal csak az hívek
nek hafnaf, az kiknek lelki femek vagyon. 

I*V\ Mert miképpen azlámpafnak az 
futetbenvfgyoo helyees idejet Azon* 
keppén az lílen ígijenek az oyomtorufa-
gokban vagyon halna. 

TanüHyuk megh innét; Mely igen haf-
nos eükőz legyen'az ífteoigije. lm hal-



r t6% Haíonnegyedik 
• jíöáhj Iá inashoz, hifoaíittyáezi Ültrifíys' . 

Urunk , *z melyaelkül nem' lehetőéi íz' 
; fcik1 fókdieiyco *fcötíaöko2arnel.ku;!-ifer-' 

rmk járói. IntetCffT&Qk szert ínoec jHögy 
az.íflenoekS?. ígejét'éípltuak vifellyuk,' 
e^er.ötíkes ;es' érkcícsoaket •az',Íeriotrett*<. 

• de'Uyöky liögy. ez ^líigfiikfgtetfegeBcri'v 
ne feyelyegífmk.; Ez£,eoíö.íBftödt!íyi»3, ... 
pfiias Pyopheci >Cap„ 8. zo.-.'móá^y.sof : 

AzTorveor res áz 'bízbnfa:gtecelre, cseri' 
1 tz ki'Sz Icf íntoein cseieke&ík f oe m Ifim' I 
^fiiT^hiyoilí viligolTagi. Wvozíippk-ís, J 
|orf«. 5:, ' |0. rtíoodv*ö •.' VtfgtJlyitQk' %z í- ' , J 
'fiíokat í mert azok íeínek ers fieíóleíri ' 
soí)fagof, 6C-c.-\'-ÍIgy?íj .esea dotagftio'i; N| 
'itf.ís, benn'üokec'-ezeknek- ts' Ssöztfeaek :" 

vpeldajqkkiiv 6Cc» •• E»g^4g:ye' az'. «>í §z#'' 

Jiíilpisr lejitísuok fogfálat-afók f̂esltolcttek 
.fníndko etapjaiban»Ameo. . 

.Ez az ü(ortUc$km€ktQvi4mngym%* 
zattya. 

"xxw 



Fraedícatioi ±é$ 

X X V . ' P R - i E D I i C A T I O . 
' , 'Etciéji'Mi 9' "perfé 14.- && '• 
'NemtudgfA'áX^emhtr 4^0 idejét, ÓV.-

TVT Em oknelkíit mondgya 42 Sz. Péter » 
- mafodife levelének harmadik tefebec; 

Hogy; az tlrntk nspjahaíonloazlopohoz. 
Mert miképpen az lopó v«leifen megyén 
az csefedes embernek romlafara:.Azon
képpen 32 haiai,- iiíJieo akkor kereO .m<;g 
a.x embert ,'mikor nem yárm4 az mint Id-
Vüzitonk errul rsagy iejxniof ii-f̂ t. -14* 
43. ide való as-is t& mit Chríflus ütunk,/ 
£.«r. ii. id. am».v.gazdagh 'ember .felől 
mond í vÁjs.k««e!k, mjkor (oktakarmanya* 
l>an;akaToagy6ftyőrk6doi%-her£eÍenregget 
megh kérik.felkec,' es .az akeréfétt javat 
rolód;e| maradnak.ó t&IIe. vÚgyaft. ezê ö 
áölgö't 'állatcya az Salamon- is ez meg hit» 
l Ó t tg íkbeCt * . . r> -*;'•£ ;; 

í U M M ^ . 
%inmsja azertezmegh hallót íniknc& 



270 Ho0on5t5c(ik 
csak ez :'3M*gy ^ p kulfó hafanlaté(Tagok
ban adgya élőnkben az boícs Salamon az 
embernek ^tétének rovíd es bizpntaiao o-
rajat,ez végre,, hogy minket ?z Kercfj-
íyeni vigyazafraferkengefién. 

B^E S Z E L • 
Ket kiváltképpen való refeí vannak k% 

rövid igiknek. Mert az elfő relében, az 
embernek petének vegének bízontalan 
volta adattatík élőnkben. Az maíbdrf ban 
pedigh az Salamon az hafonlatoflagökat 
hozza be, mellyekket az embernek halálá
nak bizonralan orajat jelenti megnV&c. 
Ez mind Summája f-mínd rendi az igik
nek ; LaíTuk immár az ígiket rendel Ifteti 

"•fégi.tfegeb'öl-, es azokból az tanufigokat 
Tovicleden. Mond az Salamon X Nem tud-
gya az ember az 6 iclejtt, ŐCc. 

Ez ígikben foglaltatik be tanufiguofc-
oak elfó reie, holott, az mint oda feííyef> 
lelencem; Az embernek halálának órájá
nak (mert azt £rtí az Salamon azídon) 
Jbisoptaían volta adattatík élőnkben. De 
hogy innét az Kereityenek tob lelki ̂ ppö-
lecet veheííenek, csak azt kel raegh lat. 



Praedícatíö* 271 
túrok; Mi lehet aöoak 32 ok*, hogy az f, 
fteo az embernekeleteoek veget ülyeni-
gen el titkolta mi iuluok s* Tudgyuk hogy 
megkel halnunk jde mikbr éá holott, aze 
íeofu nem tudhstiya. 

Ennek nagy lep oka! vannsk, kérlek 
hatgás réja es tanaid otteg. Mindeneknek . 
előtte azért, á.z Sz» íííen azért tákolta el . 
mitőlünk az mi halálunk .órájának tudafat; 
Hogy ez , őrökké való kfilombfegh lenne 
az teremtő íften kSzt es az emberi nem* 
Setf^gk6zt. Mert iioteo ollyao titkos az 
halainak oraji , mint az utclfo itüéínefcí* 
deje i tuellyet az Iftco töiggh az Mennyei 
Sz. AogyaíoktuMs .el titkolt, az'mint 
Chríftus Oruak bizoníittya Márc. i?.$i. 
Maföálör;* ezzel minket, az •/ Sz. Iftea 
akart ferkengetoí, az Kereifyenf yigya- , 
zaíra|es^az mertekltte?etetnek koveteíe-
re. Mert ha tudnók az mi Jetünknek ve
get, mind eleb eleb halogatnék az mi meg 
terefőéket; De mivelhogy éem tudgyuk, 
mindenkor keíten kel várnunk az Ur Jefus 
Chriftuft;, az mi vqg óránkra. Hatmad-
§or, hogy az mi zugolodaíuoknak eleíc 

veone« 



tyz HuionőtSdik 
*r veone,az mely fcóvétkeáhexervöin*,hd'g*'-
\. ha %z mi halálunk o-rija feIói\bízooy©folc 

lehetnénk. Mert az kiknek kőzzalönk-az; 
' •• Iften rövid napokat engedecvolna*azok, : 

az Thcoph raíluflal eggy öt, -.asoe •panaiol-
kodoanak; .hogy: az tferiue$et ( az líbeac 
értette:) az Szarvainknak es.yarjaknakrass 

, • .kik aonelkui cl I.£heí£e0ek.y,oíoi-»-ígeo hot-
lii időt adót volna t. Az embereknek pe* 
dtgIeo,az kiknek ugyao ififcfegesio&vol-

7 íS'a^.esskígearoyídntpokatíámlaífvoína. 
Ellenbe: viiontagh, az kiket höliu fíe.ttej 
-ajaodekozoc volna * v^aíegeknekybetegv 
• (egeknek es fegebfegeknek- idején- azon 

': .panaiolkottanak volna , hogy mind má-.. 
gokoak, f-mtnd egyebeknek terhére, ql-. 
mének ez világon. Dehogy esne lenne, 

; i'z Iften a-zefnbeTektöl'el-reytetce'aS'6ha-
• latoknak, orajac. Végezetre, ezzel •• az-1-
íren, az, halainak f^ietoet-ís' akarta :'rat 

• beoo'&ok enyhíteni. Hog tudáMUtfc^z-mi 
lialalunknak oraj* felöl § öntelc-n -gondol-

• kodnank , es attul.. annyi va!Jnkal>.;ee; -<f-
toznaök. Mert sz ki-, valamely dologié, 
|6l gyakrin gondolkodik ^attoroeai. fő

kor 



Prsedlcaíío/; :/!', 273 
Jfeot tpöyíri.rétícgo!,»«oí a2kiruí aoRafe 
' clotie óéin eteelkedet', Őíc. 

i T a HU S ,A C 0 K. 
:Hk ^atiöifyitk msgh mnti ;< M&y igtú > 

igaz iaziisitáz Sz. Páil^z.1?, 28; mond;' 
Ázktk az!~UratficTetik',"'á2bkoak .írsiödeV, 
nek* j'avö.kittiolgalnak.. Ennek az naoodaf-'1 

ösk igaz voka itfegtetfik az élő fóthiatta*' 
töt • okokból *" ' I15 te tte (Tfmk azért innét, 
hagysz reirSz. iftetffrnk'ellen ne zugolod* 
gyüok,lTögy tűiífilénk az'mj' hif slunknalc' 
orajat'eí'ttckolíi, 'ifn'ért'im 'Ktíl^uk ,\Hbgy 

/ 6 fóífege afcb'öí:-ís)öí:hozo^ kt^az áielfr 
í̂ ékójpk kűffökeppennem'tetftk. Vétkez-
.oíék)tehaí'amáz>íjyoghatftlaQ ttméjo; em- -
berek*, az kik amaz THe^phraÖüflat eg-

• gy ü t az Sz. íftf nt csak nem pörbe fogjak, 
hogy föindenbco' kei!vek feríhc aero.cs'g* 
'tekedtk.. ::;-y .';','"'. % " ~ " • ' 

; 1I. Vegylik ettóokfteh azt-is 5' tíogy 
j e r a lUík'nekunk 'iz[ml utolfo orank'feiől 
fétnth §n>galmatoskodounk'.,es.anoak.1V7 

- deje .felöltudskozminky kiváltképpen a. : 
tisaz. tilalmas' tzkóáójk'alcal V\táellyefclte! 
tzvilágnak :-moü^i fisi fokosnak' ';$«% 

S Hallöf 

http://es.anoak.1V7


%yáf Hufon&tódik 
Hallódé, hogy/itjand az bölcs Salamon* 
He tudgya az ember as 5 ̂ lejtenek veg«c.~ 
Iqíetíefiuok s&m.toöct'; „Hidgyuk el t% 
Hit • halálunk öraja'nakititkos voltat» csao-
&ak'idejének viígalsfibaa fejőnket ne tőr*. 
jfik, esetmcoketne-f*r*§ük,'bíOfai*.hp5Sv 
t® agunkat .ugy kelícsűk, míoihi ez világ*, 
bol ísíinden iesöpi.Hancasban ki kellene 
k&ttQZöiiak., ,De ez elleti ki fokán vetkez
zenek wz moŰ.áni viIigo.sk fui kdszül t 
napodként-való,példáink bizonittyak.'; ,' 

Es ennek az élíare fecskének rövid ma* 
• grymzttt.y4. : Mond immár az Salamon s 
'Mifii az halak) mellyek 'megh. fogattatnak 
az,..gpnof 'balobtn.*-. es mint. I madarak , 
mellyek meg fogattatnak az tőrbení A* 
zonképpeo raegh fogattatnak az emberek 
• az -gonof nak'idejen»'mikör á kurnyől ve« 
ií okét nagy Wrteleníeggel, ŐCc 

Esc igi&beo fogiilcatíkbeirnafodíkreie 
jmöftaai taouTigifokoak, holott, az mfac 
"billod , az hafonlatoffagoktoltiot az^Ssla* 
mon> ractíyekkd az embernek-fialalpoatc 

•.©rajinak bízontalao es hertelcn völratad-
gyacloökben. Nagy Sep kei hifonfatof* 

fago-

http://viIigo.sk


Praedicatío, *7f 
Tagokat hoz be ; Az eggyiket vtU az ha. 
lalaftul, az maPikat pedfgh az madarafa. 
ftüí, Az mely hafonlaioHágok fektte í-
gen illendők j 

I. Mert miképpen hogy ytfctleoal az 
madarak az torben, es az halak az halóban 
megfogattatnak *- Ámenképpen azembc-
rek-is véletlenül az hálatcul meghkornye-
-keztetnek.'- Errenevezetes..peldat hczld-. 
-Voaííőnk ° I-uc/iz. ró. v 

I I . Mert miképpen az madarak aztór*-
Ból, és az halak az habból avagy horog
ból magok erejével,, ki nem menekedhet
nek J Szinten azonképpen az'eroberefNf 
az halainak kőteléből ki'ne«f éatadulhit-
ipák.'. Ide vato az mk í ff eo az efetnek utan-
nász Adajnnakmopdír: Földből vetettél* 
es földe.kel lenned.' Genef $. 19. ExcaU 
Jattyatz Sz<Pál*í§, Hehr.9. 2.7.' holott 
azt 'mondgya í. El vagyon végeztetvén» 
hog mindennek egyier meg kei halni, öCc, 

SÍI . Vegczetic-; Mert miképpen az 
torbenefetmadarak', esag horogban^aka-
elot halak meg félidőinek r Azookeppea 
t z emberek, nem csak az halakul, de mqg 

8 i csak 
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csukinnak az kővetftóUis Csz ímnerrtiiek/ 
az 'fotEfgfegoék-íök küloralb Iciií6íí)b'%lc\-' 
oefloéí->'ígeíi meg fsssya?ga«atoak. Ide vi. 
lo'az-üftic az'Davicf maga Felől mond P/W. 
np, -71. Jo, ürtip:,'éonékeai, hpgy-'eog<*-; 
jtii€tm:€gthz£l ,"hogy meg'h tanulnám az 
te fgiflfigídi't.' Az'feíVete-if azt itíehdgyaÉ^ 
lérém. 31.' 18. Meg fariyargataj engemet je-. 
tova, és meghftaúülek", az ki ez előtt oU 
I-yatt-valék mint íz t>nuíada'a tulok.'" "-• •' 

T^K U S ^£ G 0 K, 
!•' legyezzüktóeglij'oriet;Hogy as.c-'" 

ítmtk. ütmm izhihiiz éátbtrl oemzet-
ícgh kőzi miyd ug|áa jtermeftü% vilc. -
Mer-c 'vagy'aíjuir/dkr vagy ü««i,:df ügyab' 
aliatJcsl'fejenként'azentcénöunkV Ezeré 
teeyézí az Dávid az miatt miqdf o teftbek 
éiasik, Í. •%£. t, < 2.'-Ennek igáz'volta 
axirg^cécfifc, hogy ha az Adanttu! fogvaa' 
ez ídeígíeo, aztraberéknek álíipsítyok-
rot gondolkodunk. Gencf. $.5. azt olvaí*. 
Tok i Hogy az-- Adam 'Kíleatz faz es hiK 
mintz„e§tcnd$két£Ít , es tiaegh holc. OJ 
gyan azon'.iaputhdn'yérf* 8. azt oIviTfük ; 
Hogy ,as Seth,kileníz faz e$-tizenkét. •' 



Prsedicatio 277 
'.ff«adök«.elf> de azok. utats &{&*£&€$> 
tjtojí, Ví'ftn-et vérf, zj. azt J€lestí-,-;az ' 
'• Móyfesí Hogy tz'Mafthuíaei kileni&f»%-... 

ies hatviekilentz cifcci4Gketdc,cíe ugyW 
ipejg holt.-; Értettek ezrwegaz Pogányok , 

. Jto2.zul.is,, azjkfk joza-rob.íttlettd bírt a- '. 
i Rik, Ide va!o,-;aZ:roít amaz Horathmsi€%lii 
, fr^i* mond e-ggyfik az 6. verteiben ••v-.VaUu.. 

$(eg4m$tyrres. Aziargaiimo halai, egyen-
- J&kcppeo .él járja í z fegenyek -hazat-, es ' ' 
szKíralyokpiloíijif.; Amaz közőtiíeges 
.ifiandaf-is'tde..tartozik r„. Jíf? comtnunemo- v 
ri„m»an mdiiparckbonorL A z halai kozofi* 

• fegcs ,:az mely nem. ftedveé -fenn»í mc!ré» 
. fáénak, SCc*;Étietteezsinbaz-veo.Bctlu?, 
:%z ki azt.mondotta.: Hagy ;í?míen\ollyran 
boloodíagh az halaitól 'f^Jni, .rsíot-az v^í.:> 

-ffg;t.ü.í.. Mert piíkcppep/liogy-á-a/'liföíiit " 
•£l, vas vcoféget el .nem. kerülheti v mz-ofi« 

- keppcD'azhaíalis.kózonfe'g.eS' ősiedének.-
kel. Intette íTűnlc teh-s.c innét; Hógynaz}'o 
IialaJlt míndenkpr" keién varjuk ; mert tzc , 
fzüki'dppeilatioranem veheti. Tudod raiot . * 
járt v-.©It amaz v^o cmb'eraz haUiUl. &'eni 

'.'•-•5 "| -,/"--,. ~> \:fot# \-

http://Jto2.zul.is


27$ Hüfon&ódik 
iiaSnaU volt nyavalyáinak az borotválko
zás. Aopakokaert te fe von yogafdaz előtt 
rosgsdgt az minek meg kei lenni, 8£c. 

I I , Taoúiíyuk megazt-is; Meíyígeci 
igaz, azmitaz jbb Patríarchamond, Cap, 
7.1. Víteflegh az embernek elete itt es 
íoldön. Ennek vaíofa§»a megtetiik az elő 
íánalaltatot haronlaíoíTigokboI. íótctief-
fíink azért innét az Kereicyeni ^igyazaffa 
es az mértékletes ejetock kovetefere. Erre 

» int bennünket Chriftus Urunk. Mai, 14. 
45. mondván í Ha tudna az cseledes em
ber , mikor j ö el az lopó, vigyázna, es az 
6 hazat meg nem hadba áfní. /Vnaakoka-
ert ti is vigyázzitok, mert nem tudgya-
t©k mikor]ö el az embernek fia. Ugyan é-
sen dolograínc Mas. %%. 1. »maz Szüzeké
nek peldajokkal, az kik az 6 lámpátokat 
kezekben yeve;o,ki ménének az vő-legeny 
.eleiben. •Laíd sntg exekea kivfil Marc, i | . 
1$., Luc.,n. -15. latétteftfmk tehát ínnet; 

.' Hogyjorgalmatoflan yígya^zuokes mer* 
lekkies í̂ccec ^Ilyűnk, hogy valamikép
pen ugy ne járjunk mint sz Nóae idejében 
pasiz tefti batorfagjbaá-be merült crobe-

tekaz 



Praedicatlöt y?$r 
rek, az'kiket az vis-^zooóek habjai y.el.ec-
len 'borícaqik. el, sz míot-öhrírtus.'lírcok_ 
I-émtrMMt. i'4- $8, ;De ezeket k&nriyefe né 
k6n.k meg mondanunk. „ $égf nem az ,cm.-; 
.berekkel í r hitetnünk. :£ngeág/ye-az ÍTÍ 
kegyelmes líleounk,:hogy wsi.'az Kercl* 
íy.ení-vígy&zasbsn, ^létönkheknapjaiban 
Foglalacofok leheíTüök, Aroeo. 

ennek az mifodík reiécskenek^ís 
rövid tnagyarazaítya. 

X X V L FRADIK ATI O. 
lo*??. 14, verf. 23. &c. 

tA'Zkifíeret engemet, ax.enjfejfedemet>&c. 

"p Elccte helyedén mondgya thrifrus Ü-
* runk f Mát, 7, £4. Hogy az ki az-6 be
fedet megh tarc-ya* hafonto anitzeies emv 
berhezy-az ki az 6 hazat kp.f íklan eppic'j ? 

melynek fem is.ftetek, Ccm a&.zapor eftotf, 
fem pediglen az ár-vizek nem. árthatnál* 
$£c. Mert tzlítftak beledé kív\r/»ío{íab 
®Z aranynál essz dragf Jtövekocl, a-eckí-



• zSo . .,,'-Hpfonharoclik ' 
feha-z lépes meznél, az »ínt az SzTDavid 

..bizonittyai*/*/ i ^ n . Ugyan.ezen.dol-. 
got ásbítya ídvózítűokez meg hslíorrő? 
VídígíkbeD-ís&c. 

SufTiiiíiji tz^ert ez megíi hálíot ígffcnek 
csak ez: Coiiítnendaliya Chriííus Urunfc ;'V; 

- az b Idvozíto Sz. igíjet, tudoí ííSik az E-
( vaogelsümeafc tudorninyat, meg?imiítat»" 

yá anüak drága e$gyóóy£rtiifcges htüaafo 
2^.£ 5" Z E I. , 

: TaoufagDaVokaert j'ket refecskekre 
ofthatíyuá ez'-rovid igikec. Mert az e!fö 

: 'ágabaö, bizonyos 'jegyet, adgya Chriflus 
' ' Urunk az &íg|z Sereteíínek., mely-fcmiui 

', nem egyéb", ;hanero-az 6beledének megtí, 
. tart'tfa : A-z mafodfkbsB pedig elo fémfaf-
. íya, az bSz. beieclenek n^eg tariafánakíd-
vó-fleges fep hafnaít, az nsint sz Keret. 
tyenek iíiegh. lerlrk az ígíknek rcö-diboí. 
-Mond Chriftus Űrünk ; Az ki lererenge-
me-f» az-en béfedemet •megtarfya vő£c. 

,,;. * Ez'igikben foglaltatik'be' tanufsgunk-' 
oik elfő 'relé, holott, az rnioc reobdafti * 

N / biso-



Pr3edic3cIo# .;•: : itt 
bÍzooyas_Jclenfeget adgya. Chriftüs ,4i»/' 
•fuok azV'QigizieretMíoek. I t t mmekimk 
>zt kel meg látnunk-; •-.Mit eresen ídvozi*;. 
tónkaz ":6 bei éden?" > ; •.'•';'; " 
•^,,Mz &h€$e4méttfChtifím Urtick ag : 

..EviB^eSiumtísk ttidoman'yst.;-"Igy néVtZ" 
tetik ;p edigleo a z Ev a ngelmin ímez:k6 vet* , 
<fcezcnd6 í.ep-öfcokei*. 
..-• J. Etóiífk'í'fti /nylIatRoztatsfira--nézve. 

J$ejr,i ?z Evaűgeliumot szprj^fusChrí* 
íktsjpfilitkaztitti ki "infoekQbk. AzSz. 
János bizönítlya ezty,-cÍ?J>, 1.18. holott így 
fol: Az Iftent ío-há fenki-.nein lattá , ha.. 

'-Etem-amaz.égy fülöt Fíu,9Z klazo -Attya* : 

nak kebelében vagyon , az nyilatkoztait* 
ki rs«k6ük« :';'-: v 
.'• I í. .Atmakhifdttefeíe nézve. -|Wert5 ( 

bocsátotta, kt az-'Apoítelofcatez feles'ví-
tagra,- hogy hirdetnek az Evapgeliunr-oe r 

iBínden .-teremtet•'•állatnakv..iW-«rc. 16. 25, 
Anoakutt Bria-ís padotv-íiemellyeket Apó-. 

' italokat..,.' nemellyeket -.Prophetakat, ne*' 
'menyeket Eysngelífekat ;• öernellyekec * 
Faicorolc^es,Donotokat* fphef: 4.-11. . 

HL Azcr-c>is; Mcrtcggyü£i»uokif»."• 
S 5 - ;, kodiís "S 



2$z Hupónhaeodik 
" , — — - ' HlUlMH III • ' • ' l y u ' f c a i H * - — — • • - . I W . Í | I , I I , ^ M M , m . . „ „ V l i l l ! nWII u | . l w. . J I .MI** . ' ' 

k'Qdífc Idtozitönk 12 Evángelíuftinak hír* 
4ttoí*veI, esjís ó S2;.*LeIkenck titkos mun~ 
kalko'da.fa alt*f. 0 ííli hi§Do(Tji az hl veknek'. 
iíVékbfOeslelkekben.az6 Sz* fgijet. .Az' 

" Sz. Lukacs bizonmya.est, J*fÖ. itf« 14, 
-• holott azt mórágya ; Hogy amsz Lydii 

neviY Aflooynak az fivet a'z'Ur nyitotta 
. meg* hogy azokra vigy>zna,'iz mell veket 

a-Z'Sz1. V'úpr&dk*! vMh 6 előtte. ide való 
az-is v az Sz. "Mark E'vangelífo mbtsell|| . 
C<*p. 16.20. holottazt olvaffuk; Hogy az. 
Tanícvaiiyok .k{ raenven , *»indenöt prse-
dicaHotssk íz Evangéliumot, az 'Ur eg* 
gyöt tmiokatfkodvao 6 véllek, es az bele* 
det raegh crofsítvcn.azkQVdk.ezesdö-je* 
gyek tlcaf, 

•• l'V. 'Annik megh. tartatikra nézve. 
Mert •&• S«i fölfege oltalmazta az 6 Sz, *"-
g»j%»íezlde.í.gkn»az órdőg elten :cs ennek 

> ártalmai r*gni "elten, ide valók'az 5 lep 
igíretív melíytkti gyakof hellyé olvasunk 
az Evápgcttitaknitv •Az többi kóztyloaní. 
14.• iSt" azt••«s»..orjdgya í̂3.v6zít'6ok'; Hog^ 
nem hagy minket árvaftgri, Ifiri'et, M*& 

: %%•> %o, arrskőd ÍJÖigát;'Hogy veiuokle-



Prardicatío.. 2SJ 
_ i - • T i mi - 1111'ii • • " ! • • 1 .1 mi.i. •nic'.ni; i '•• i u'i n r - r — ~ — — - * • * * — — ^ T " " n T T M ~ — — r * ~ * . 

fen mind viíag vegezetíglen, díc. 
T\A K U SJ'JL'G OK. 

í. Vegyök elünkben innét; Hogy i s 
Chtiftus ípaziereceíinek cpáihatatlao je*. '1 
•gye, azóSz. igéjének raegh tartafa. Eo-
nek vaiofaga meg te:Sik-az;Ur. Jefus Chrí-
ííiis mondifabol ho!oic így ioí: Az ki en-
gcóijcf őetetĵ az'Cn b'^erfe^ct f»egtartya» 
dia. IntetteíTur*k rehit innét; Tarcsuk 
meg,az rai ldvózitónknek beledet, hogy 
az ő igaz Seretetável ra<4tao dicsekedhet 
fóök. De bodogh Ifte'n, ki fekan vannak, 
as kik az Ghrsftus letetetivei őronnen: di
csekednek , de az 6 'Sz» igiiet igen ríikao,' 
csakkor-iscsáklakw«o módon haígattyak. 
No mi azokat ne koveítnk , hanem im hal-
lyuk az Chríftuá reguláját, es ahez Éabjuk 
mi magunkat. 

11. Jegyezzek . ftnsgti azt-is; :;Hügy '. 
; .nejn elég cáak kfiffo fulefnkel ballacunk ai« 
Evangéliumot , hantra ugyan roeiHs 

kel tanulnunk e* tirtanunk, ^íeiún-
ket e$ erkölcsünket az Serint kel rendel. 
nftnk. Idyoziíonkbizonittyaezt, XMC, 
11. zS. holott azt möpdgyt; Bódogok az 



;2$4 Hüíonhafodik 
* kik h.tíganyak az Iftesoek sgijec, cs oiegh 

őrizik azt,, Az^Sz^PáTiserrbLiol^wí. zv 
S$, "'hplQif azt••rpondgya'i" Hogy nema.z-
. Tórycpnek'htlgafoi ,'hioem/annak roégh';' 
cselekedői iga aittjfináfe meg.'; Ugyan ezen/ 
áöigos áüatcya Chrííl'us'ürynkitt-'is. In-

^ jtettefföok ízért írnié.t; Hogyne'deged-
'^ryfink-raííg|z»i|,-hp-gy psikkutfőjkeppen 
jjilga'ttyak íz Evangéliumot, htpeiK azon 
.legyöok,,'hogy aztogyso' «ifg-is isresuk. 
Vetkeznek te hat ez ellep..,''az kik nij*gfi 
csikhallaoí féakartak az Út Jefus-Chrifttif- ; 

" 'nakbeledet, mm hogy'roeg tartanak'azt. 
Qe | i Tokán vaoo.ak moíl afféle estibe*-• 

|fk'.,' az kik telt torokkal dicsekednek1 az 
•.Cbriíl'as-feretetiye-I,-'n;oha azp Sz> igM«-

txiY igen ía;v4»y j^öak * cipónként-ioMaf-
tyuk.i &£..' 
• Bz'áz; elfő re^ecskenek roviá m^gyira-

' ;- -jsartya. -'-. Mo'é'á' immár Chriííus tlronk'í 
: , !#z ep '-^.íy-im-íslertcí asf*. És ahozrof-; 

gvénk es annál inaradiuik, ő£c», .^ . ..,' 
', E's ígíkbeofoghtatsk fce «K>f|aní tanti-

. figCi-'iUöâ -wafí?ítík refe Í • Holott e-mleke* 
' • £íkIdv62í|ü'akiz.o-beletieD,ek'draga haf-

nairo! 



Praedlcatío* 2% 
fiaitól. Két kíyéljtkeppeci VÍÍO hifosis: jé-

- kníf pedig, ' Eggyiki^Aty2;miö'cleD-hji«-. 
<• iolVtepmk,fercliiíe,.mely öiíodeoleíkí e$ • , 

íeftrjokóak ki menthetetlen ka; fej^.. Er-; 
• y'SÍ csak. azt moüclgyi;ChríO:u§.íirupíc.:f

:' 
Hogy. az ki. áz. a.beiedet "meg tanya-, az a•• \ 
Mennyel Sz. A'ttya letéri azt.,. Az'maíb-
dik , az'. Atyacik 'es-Jíz Fípoak^ an.oal | # 
espbérpel vaío állandó esérókos (akaiav. 
Erroi-isvasc mooclgya t es ahoz-cp egy fink.,, 
esannaí .ifiaradunk. Ia minek unk csak azt 

x kel cocg latnunk V; .Wlkeppen mondailk az.. 
Kereftyeo embernél lakozni az Sz. Ifteo.£ -

Áz Iften. .mpndatfk'nafunk lakozni, ,, 
"..I, A z 0 Sz. Leikének alcair. Ez i s oka.," 

hogy- az Sz. Pál,, 1. Cor. 6. .ip, az.híveket 
áz'Sz. Lelekaekliko teir,pf umínak mond- ," 
gya lenni." -. ^ , ' ".......... -, 

. i I. /\z.igaz .hsípéfc alíaít......'raefy az I-
- {lepnek Sz. igijebüi^armazik,az mint az 

Sz^Páí bízoníctya %om.ió- \7«' Erroí Sol 
' az Á poftól, Ej>íe/̂  i. 17. holott azt mond* 
gya ; Hogy az Ghriíhis-hit sltaí lakik ÍZ, 

..Jiiveko.ékiivetö.sb. ..vt-
[. TI I. Az '6 fok rendbeli lelki cs ie.ftí.ál-

, - daía-



2$6 Hü^onharodik 
— — ; _ _ _ 1 — , , L _ ^ X - — ..!• .u 

dafmak-általa , 12 mell yekkel az 6 fiait cs 
leányit , ebben az ̂ letbscMS meg fokta la-
togtíDÍ. Ezért mondgya az Sz. Dávid, 
hogy közei vagyon az tir .izokhosr az kik 
otetfqJikes pariocsoliEic megtartyak. 

r ^ t t Ü f.uif G OK. 
I. TaouÜyukmeghiooec; Mely drága 

haf OBI voloanak as lílen ígíj ének meg tar* 
tafaosk, hogy ha az emberek abban tód
nak ríiagokat gyakorolni, Idvőziionkbí* 
zoniuyz ezt loan. 5, jy. mondván J Víf-
gally átok az Iratokat, mert azok teinefs 
en:felőlembizonfagot,őíe, Imeitt-isazt 
mondgya; Hogy az ki íz 6 beledet meg 
tartya, az 6 Mennyei Sz. Attyavalegyc-
lemben ahos mennek, es annál maradnak* 
intette {Tónk azerc tnnet; Hogy az C hri-
fhis btfadtt tficgtircsuk, hogy 6 Sz» fol» 
fegeaz 6 Mennyei $&. Attyavat jujoíi 

-hozzánk-,, m vegiglen maradgyoo meg mi 
nálunk. Vetkeznek tehát ez ellen, az kik; 
az Chfiftus beledet ro£g csak halíaní fem 
akat|ak nem hogy azt megtartanak, merc 
szók iabad akar attyok % érint idegeöit ik el 
tullók ezeket az drága e» bócsölhetetlen 
vendegeket. 1 I. Vc« 



Praedícatío* 2%? 
. I I . Vagyuk eifiokbco az t-is; Hogy i s 
töi Hívünket és lelk-unfe.ee tíítaq tárcánk* 
Übgy esek az m^ltofagos vendegek, aíkol* 
raatos iiltaft tiialiyróak mi .oalnak* A z 

.'kik ez világi nagy embereket varnak h»« 
sokhoz»lattyúk.inely fo niodgyavaí keik 
tekék mindeneket hozzája,, hogy az óil-
-lettc'ti magok vifeíefevc!, vagy hazokbaa 
' valo/ezínttlanfagokkal azokat kedyetleo* 
fegre oe jndicsak*'-Menyivel inkab.'meg 
kívántatik azért»hogy az mennyei felfeg* 
nek hozzánk joveíelíhez jo modgyavát 
kefíesűk ttiguokatthogy valitiiiksppen » 
az mi illetlen cselekédetfiokel, azoSz* 
íemeít megh ne bsdesük. De mivelhogy 
.eif&maguoktut elégtelenek vagyunk* §ök* 
íégtvhogy az mi Sz* lííenónknek igen kö
nyörögjünk, cs az Dáviddale^gyöt gyak
ran mondg*yuk í Unm Uy> fivet teremet 
tn r beanem, és, amaz - ígáflagoak léiket 
ITyics megh az eo belfő reléimben í Lafd 
mtgPfdi. $1, ír így cselekedgyek mi ve« 
lünk, tz mi kegyelmes Iftenönk, Fiaett az 
.Ür. Jefus ChríftuíeiÍ , Araen» 

http://lelk-unfe.ee
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XX;VII. PR/EDIfUTIO. 

Socsata pediglenla^'Ur• do^os:, &c. ' 

w M ^ ©koeiku!, raonágyt as.Ssqauci 
. A n n y i , 32 Ápűt' Aiiony:, i.'Samrt^ 

6. Hogy az Uraz kifneg oíJ:e.siím'et meg • 
L. efeveníc. .Mert femstií ez, világon'tórte^,. 
: naeibóS cs az vak ferencseoek fprgafoboi-

nem efik ,N. hanem mmdmek.%z ••Jftemsek: 
.'csudalatos es bölcs, go^gy wifete.febol ;íáH 
'ihaznak, tíöJz'spró:verebec8kfkt.üi,:.fog« 
'ytó/az eoDbernek biitlilaiglio^az-píoev 

. az Ur jef9 Chnftus oonqn «ig&btsooy,!e-. 
'iya A:Í4í. io. 50.. Ugyan .C'Z£n dolgot áÍU£< 
az Samud jprpjsheta-is esjgtkbfja.- .; - • -

-.".. A £ U M M >A. .'..'"-: •••'.• 
'- Summába azért ez'mcgh-hallót igekn'efC'. 
csak ez 1 Megh. ifja ittiz'Propheca, atsaz; 

nagy ftVr6''Dogh'ha!ait,ii£ieíy'izDai'id Ki
rály idejében y.az.Sído neiwzetfegb; ícozt 
tatnadot volt, cotadi*ü koroyfil álló dpígii-
vaí egyetemben. : . Jítc-



; , V^E s z E l. , ] • \ ,: -
., Tanufagotk okaerfcv ket kívriU.feejjpfn ,._ 

Való reiecskekre„ofcihattyuk ez. rövid igí-
ket. Mert ÍZ elfő relében 9 íerz§ ©karul 
emlékezik az Pyopheta aooak »z Dqgha-
Utntk. &z.niafoaijkbiapedigfi v koray öl 
átío dolgairól §ol ugyan azon nagy fíiro' 
Doghilaleak, ŐCc. : , 

Ez mind Summája, f-piod rendi a z í -
g§küek;.; jLafíuk ícn^at azigíker, es azok^ : 
bolazíaour»gokac;ref)de!f ..Mondaz.Pro-

'•:: phea • *Bocjasa anoakokiert az üt; 0og- > 
halait az Izrael nepere, díc. 

Ez jgíkben foglaltatik be tsnuftgunk* '. 
, : inak elfa reíe, holott, ket dolgokat forgat,, 

IzPropheii. Merielföbca .aztmonág.ya 
Hseg.h , kit6l bocssttaíot ,az Döghalál f 

t • Azt fnonágya- hogy. I fteoríil. /MafpdSüt ;, 
azt. ' jelenti ,\ kikre jböesattaíöívc' íudní-ilífki. 

;•''• az Izrael ©eper?, ÁnnikokaeH.ittitneZ" 
Jcoyeífcc.zeodo.kcrdeíeketketmegförgat-
tiunk . . T. • Mi csoda' e.s h án y tqle. ás Öőg» 
batat? a. Kíesoda bocsattya azt az eöw >-

| berekrec 3. Micsoda.okokbóliarmazv; 
* zek? 4. Hogyha el mehece ember aa 



a#cr HuGónhefécIik 
Döghalál e'lótt avagy nem ̂  5. Vége
zetre , miképpen kellyen magunkat vífck 
mimk az dögös időben C ' • 

Jt Z. E L $ 8 X. i L. 
Áz mi azeiío kerdeft.illeti 5 Áz Dőgh 

feioi kíilontbeó értenek az termeiéiről íra 
Donorok cs kulómben azok az kik az Sz* 
iriftmagyarazzák. Mert az termeseiről 
iro bölcsek azt; taoadgyak; Hogy az Dog 
femmi'Oera egyéb , hinem amaz halálos 
be^egfeg, roéiy az Égnek eréjetűles az ár-
taíaias csillagoknak tekintetekből ( az mí-
nemúek az Saturmtfnak Marfnak es Jupiter* 
jtekk^zofólefelc ) taraiázilc, valamely em
beri jegyben az Egén, úgymint, áz ket* 
tosben. Százben avagy az yizóntó jé-
gyekbeai • Avagy pedigh amaz meg veiéit 
pstiboí,ebben az el6 Égben , meSy miai 
az'ember riagbeneletífcggel meg hal, dic*-
. *< Aa Szííras magyarázó Doétórük pe-

'áíg tzf moQdgyáfty. Hogy az Dog ferftmi • 
'pemegyeb, hanem »z Iftennekv^resofrö-
.Ttnikx^yik^'-n»eUyeUz>mbefekoe^'FtKi'-
fryatkózaíolntfnegh lokta büntetni. Ide 
való, í̂ -ffiís az iftgo mondhrent, 14.íz. 

Mik** 
( ' ' ' • "> ' " , ' ' ' A ' "." 
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Mikorón bóytolnek f en az o kialtafbkác 
meg nem hatgatom, es mikor nekem áldo-
satokic télnek .* en nallam" kedves nem le
ien j Meri fegyverrel, ehfeggel esd6g-
haíaUal megh e«ie§te«i ókét. ííraet, C<tp, 
i5< Sí így §oI tz Propher* * Es -mondai az 
Ur énnekem; Ha cn/elpíté" állanának Moy-
feses Sámuel * az eniivem n€t» haylaria e-
hez az néphez. Kíildki az en ortsam elöl 
e$ raéojöyenek kié Ha pedig azt mondgyak 
teneked; Hova mennyünk?' így iolaz 
Ui4 Az ki halaira vaio, halaira4es az ki 
fegyverre, fej*yverie» es az ki ehfegrc» 
ehfegrc, es az kiaz fogfagra, az fogfagn 
mennyen, díc. 

Tovahfya az Döghalálnak bet nemei 
vannak, e^gyik terroeSet ierínt yalo, az 
mafik pedig termeiét felet valónak nevez* 
tetík. Aztermeiét ie-rioí v*Io Dógh nem 
egyéb, hanem'az' méllyé t Iften az terme
iét "ierínt va?o okok alrai bocsát as embe
rekre. Ennek is ket nemeit §3 míallyak az 
PbyjJtcuffM ;•': E'ggyik "l̂ ózonfegés éS:;az ma
iik kiváltképpen vaío. Az közóofeges Fe« 
tói-- azt mondgyak; Hogy az Egneí£ ter-

T 1 . mefe* 
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>*thcfietiíül es az-"ártalmas' csillagoknak te* 

kíBteteibótl;fr.ma25ik, az mi öt oda feí* -
lycb-is vúoáitmiyKz %tv%likeppmv0ot 
pe digli tulaydooítty tk 3maz átsalföas pá. ;' 
iáknaky-meliyekaz fold íöduUs úían §ijikV 

. másnak, vagy az tctóetetlea tefteknek do-
• jiabol, vagy amaz büdös állótoknak cs 

pervauknak. kedvetfeo bustitöl, avagy. 
• végzetre az deli felnek gyakoriuvafiibol . 

tamadgak. " Mtad ezekből azsrt azt hoz* .. 
, zaft'ki j 'Hogy ez elo Egh rnegh ve§„ rneí-
' lyetaz' emberek be línak , es az nedveire* 
gek beánck megh veinek* az honnét oftao 
Bog hifii küveí*e?Jk ,,ő£e.. ,; 

Az termeiét feleryiío Dog hala! pe* 
áigli neon egyéb; Hanemaz nidtyec az I* 
fíep, az.jp avagy gonoiAngyalok altat io* 

- d;it es azemhztzktt bocsit. Erre neveze-
. les íraítak yaonik-^ lob. a> y.Pfní. 7S. 50,: 

- Jlmc. tpt.i. i* íá#?. i4.10* ö^c Xafd meg -
az iratokat, <S£c. ..£. 

r^N u s JL e, 
XanulíytJk íjaegji ífeeet 5 Hogy-iz Iftettí' 

. nck fok' tsiődgya vagyoaaz embereknek 
Mascíefebén* .'Mcgtudgyi az emberekéi 

b&ö. 

http://az.jp
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büntetni'ázfegyytr tttt!,3z Ehíegh által, 
az fogfig altat es azDcgh hil.il als-a-I. &jfct 
nek v-lofigs niegh tetiikas éló láraltica-
tot dolgokból. Iptéttc'Qunk'izen ionét; 
Nem felfe az Ehfegíoi , Jner t elég buzad 
vtgyoOjfcíy 42 'fegyvertől.'De tálam .az't-
is el kcrulheccd, mert etos.kő V«rsá va
gyon; Fely azDogh íialaituí, az'iriely e-
íott íoha oly batorfagos helyre nem ;me--' 
.'héti hogy ftl neturkeres, őíc. Vétkes?-
4iek ez elknamaz teilí"bator(ajgb'io'be.'mé« 
rult emberek, az kik, 'ha az emberek/bún-.. 
'tetefet elkerülhetik, azt cudgyak hogy %% 
lí^eofembaotya okét* Deroegh csiílyak 
magokat, raerc, az mint jelentem•, az í-
ftenoek fok íiíáesroodgys vagyon azgo-
eofökatknieghbúotetefeb?c. ..Értette est 
azPavidi,'azkimagü "felóra zt .tisnodgy.a 
Wfik H9*T" Uram ííién',ho.v* ipenn^ek 
f z teTlelkecl előtt ,'cs-az te ottza4 éíott ;faó-
vt fqífak5"• Ha-az-Égben megyek,.re ott 
Vagy, hí az pokolba jegyek ö'tí*rs jelen 
vagy., Ha az tengerfenekekére-le-Ía.ílök;f" 
.odiris ki terjed 12 te hatalmad.» &c* :• • 

^ Z MJ-SO D I Kl*iQ Is 

http://hil.il
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Az Döghalálnak ferzo ©karol nem 

mind egy értelemben vannak az emberek. 
Mert nerncUyek *2t m«5ndgy»k,hogy ciak '{ 
torteneíból es az vak ierencseoek forgafi-

>•. ;.j ;' Üss 

bol jár. --.Neipellyek pedjgvaz id&nek yal-
tozafaoik tulaydooittyak, esazc mood-
gf ik , hegy miképpen az békeíéges időt 
az haboruíagos eltendok; Esazbofeget 
azdragafag; Azonképpen az egefléges 
í dokec az dogós ídók követtek, ŐCc. De 
ezek az értelmek helyén nem maradhat
lak; Mert az Sz. Iftennek goodvtfefefet 
kí rekeztik, es tehetfegek férint, ő fSlfe-
get hatalmatul megh Mtyakj-ŐCc. 

Ellenben asert az Kereiíyenek, egyen* 
15 eiteSecorod azt mondgyak; Hogy az 
Doghalalt líienbocsatiyá az emberekre. 
Ezt az o igaz ettelmekgt, imez köveiké* 
3éndő erolFegekkel atísttyak. 

h Azeirőtvefikaz iílénnek gongya-
vífelefetulcsazt mondgyak; Hcsgy roío-
dcoekcraz Sz.írás, az Ifténnek Proliidén* 
titjé alá reketc* mind nagy es kicsiny dol
gokat j az mint erről nyilván vaío iraílok 
vannak Pfal. $6. 7* Matt IQ. z?» lo*n. 4{ 

11. ÖV. 
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11. &£. Az hopnet azt hozzak ki 5 Hogy 
ÍZ boghali! fera történet*hanem az lílco-
-nek uoacsabo! farmazík. 

I I . Az mafodtkat vetik az,Sz. IrafbatC 
nyilván vMo feizonfagtetdiböJ. Aztcbbi, 
Jtozi **Z Sarauél Propheta Ar*oya az Ao-
na Alkony » i. í^ra, x. 6. azt .mondgya • 
Hogy mind a* ^tet, f-osíod az halai Ifteti* 
túl vagyon, ponon aiaga^is az Szíílen» 
E%ecb. $ íz.- azzal fenyegeti az bónert aas 
nepec, hogy Döghalált bocsát re)a, mel» 
Jyel,hirmad ref et íz népnek el vei ti. Ií* 
naet, C4p9>S> Azt paraocsoltya liften az 
Varofnsk csírkafoinask, hogy-ktiktelletlea 
feannyaeak %Zf®LnuentÍ4 otíkíí! ^lő embe
rekkel ; Az kiknek pedig az homlokokon 
feelyeg leien, azoknak kedvezzenek, mel* 
lyet meg-is cseíeketíeneké 

I I I . Az harmadik erőfíeget vélikt% 
példákból. Az többi kbzt pediglen, i,{ 

\j?am, %4$}% l(m€tyi Paratíp. ír. 14. aztM* 
vatTuk; Hogy az Dávid Király•, az Sa-
tannak tngertefeból, az ó népet-meg-fa-m* 
laltstta volt; Mely 6 cseíekedctiert az í-
ftgEi az Sidokra QóghiUlí bocsátót, melf 

T 4 ,- • mist 



2^6 \ Hiúohhcttdik ' • 
mm Immmbm píghififetvcö ezer eníberek 
holtának taeg/Ide yilo i^*is az mit Ebê /* 
j»." '6.; oiV'|fijQ.|s_,"holott azt jrja/tz Möyfes* 
Hogy az Phariho Kttslfttílt vétkéjéri^áz" 
^E^yptuosBelr mtrhjkra az Ifteo Űőgoc 
'fkfesttót. Végezetre9yfpov;é.$ Íziírja 
t z Sz. János; Hogy íz líleo i amaz-fafgt 
lovoö üSoóek megh parancsolta, l t hatií* 
inat-ís adót neki, hogy az emberélet!, 
fegyverrel., chfeggel,doghalaílal,ésár* 
tt-Imai /vadakkatmeg; oltf év 

IV. A* éegyedilcc t vélik i s meg pro* 
bt! ti tof dologt ul,:' Méri g y akrts-' la c t y űk:; 
Hogy Ws^ghamaz bóles'OrvosÜb&öroíu, 
Is, némely 'betegeknek' gyógy ulafok fel ól 
Kételkednek, az kiket azlfteo fmndenéní« 
berí rémenfegkiv^l taeg gf ogit. -
' V; Végezetre -hoz?ab' be az ;Pog^«. 

Dyoknakpeldtjokat-ísTa'z'kik.fcí6"lazf írja 
uirmhim'íih, 7.' cotttrjk- Gentk$:i Hogy 6 
kóztók-is'.arra rendeU-fftecldenek Yölrá*. 
íjak;;' Hogy.ha'aooiakokaert rescg^z-Pőga-
ftyok-koz&'s.taliltfftaaafc oly;'}<?*» elmejá 
emberek t% kik az Oonhalil feíóljb ítiíec-
bmvoluütki Menyívclíükib azKcref-
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tyeBeknek* oem ke! azt tottemmek.es az 
vafcf eretkse fof giftoak túl iydöQÍtaaí,&c* 

Végyök cíünbcn íonet ; Hogy az D$g& 
fiila!, nem történetből íecri pediglen az 
vtkféréncée'fbrgifiból,' Mmmpt Iítén« 
ífif bocsáttatik az emberekre*' Écqcfc vi* 

Jöfigatoeg tetltkaz eio iimíaltatot okok
ból. Vetkezteoek tchita^ok, az kik ez 
<áoIp|h felöl kíiSoóöbetj velekcttcneft, D* 
riií izokat ne kQ-yefíuk;, haneni fiidgyök 
lei* hogy Iftenaz ki 'áöegh 6ihét, es 6 Sz. 

, féffegeelveoiihet ineg»ís, <5íc. Lafd meg, 

: ' Jí Z H J. V^M A D I k K.Ó L. 
•'•" Az Döghalálnak okairól kúlőmb fiu-
lórnb itt létben cs eftefti»beei vannak, »%-
kik az Ao-yif coteg^hasnak utfafagan;fci-
víü ifinek, hogy nem min t a'z kereif ytxefc." 
MeitazHypocTítakcs %% hittél ía.kat -eoi*; 
berek, az 'Döghalált ( tx»képpeo sz rhíe*/ 
get es fegyvere } az • Eyaogeíít*«»na.k í* 
grztUítornanyi&ak ttjlaydoctttyakj es azt 
•mondgyak hogy míheat | z %»angeímm 

' T $-- ' kezde*. 



%$$ Hu£otihere<3lk 
kezdetet prxdkakafni, rriíügyaraft min? 
fleníqtc nyavalyák "es. oyoíriorüfigok k& 
yetkeztenek, nem kulombeo,mintázfé
nyes napot az etzikaí fetctfeg kő veti. IU 
iyen értelemben voltának regenten az Po
gányok , az kiket ,^zCypr?aniisí>oÍÍor con-
trz Pemetrjahum, iorgalrrjtcoíTan megtza-
fpl. Haföníokeppen íz Agoftoní>cí?o^, 
lik. j . <&• -'Cmtípeis Copf?."H%(oBÍQh e-
zekhez ez raofhní Papífht emberek, az 
ktkezmoCHaí vi1»goak';.föprőjeö>«i.ín.deía • 
f^le nyomoruragnik nemeit, *z ,Eyan||e» 
iammR igiz tudoipaoyara' kennék, &íc.^ 

Ellenbe pedig az Keref tyeriek,*z DSg- • 
íiahíbak, cs egydb nyavalyáknak , ím'ess: 
következendő okait feáTí'aÜyak. 

1 I. Az, embereknek.vak-tóer© engedet* 
/'lenregeket. Erre peídank lehet az/Phara«-

h ó , az kinek engededenfeget, azlfteg 
döghalállal bAocette, mely mint missé ass 
emberek, f mind %z oktalan allatok egy a? 
ránt holtanak. Exod.^t-6. 

IL Azifteo ígtjeoek megh utafafaes 
, ?z o^arancsolatthak meg nem íartafa. Er« 

iS. M *z Illea Exod. i%, 16. holott az 
Moy-
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Moyfes alulazt moodgya * Hogy ha haí-
vao baüandod az te Uradnak Iftenednek 
beledet•; es ha azt csdekeded 32 mi az 6 
tekiofcittlott kedvesjesmegh őriseoded 
miodeo 6 reodekfit, nem bocsátóra te re-

' jad azokat 3zbetegfegeket,az mefíyek-
kel megh vénem az/Mgyptumbdleket. 
Az honnét az következik, hogy az Iffeh 
az 6 Sz. igt jenek roeg utatafac, es az 6 pa-
.ráncsolatinak meg veíefet,Döghalállal es 
egyéb bétegfegekkeliokta meg bfíotewsí, 

II L Az hihetetleníegh. Erre neveze
tes iraíltalálunk Numerorum 14. ií. holott 
azt olvaííuk; Hogy aZ Izrael fiainak hü 
hetetíeofegekert, az Ifteo az népet d$gh* 
gel fenyegeti* 

I V . Xzkevelyfegh Példánk erre az 
Dávid, az kinek íeifityalkodafat C az me
lyből alsfiepoek megh iámiilsfs lcovefke*<: 
zek > amaz harmad napig valóDöghalil* 
!al büntette, mely raiat hetven ezerea 
holtak meg. 

V. Az BalVany íraadas* Erről fo! az 
ífteo, Jtrem, 15. j . holott az ManaíTes KiV 
níynsk az ő bálvány uTiiáiía az Iften, az 

lobban* 



$oö ( Hoiöohftcdik. 
. .t'6b b öntete fi kost, Dpgl^bilal fenyegeti 

I ímecv£^ chS*u« Ugy>P,»2!öa vetekére,/ 
;.az2il fenyegeti az ífteo az Sidokat, bogy 
íhsrm^d 'rcfe az népnek Döghalállal fog • 

, ;i»eg halai. ", ~ * 
V I . Az Ifteta AoysScoí-egyhgstoalc.» 

' haborgatafi. Erroí-ís nevezess ínfűnk.. 
• - ..V3gyop,^yc.ié>.i.;'ho!otí ízt ofyalTuk; 

'Hág az Iftéaz. Articlnift uft estársak fé
regét, eb feggel 1 fekeJyekkeíes D.oghilaí-

,1*1 fenyegeti,. As kál(£ Htftoritkban»jfl 
Vaanak erre pctdaialr.. .Az; lobbi közt jpe-
díg azt írja Orofius Uh. ir^Mógytmnz Lu» 
$iu$ Aureliw$% Petim Fejed*Írnek idejé
ben, *% Keret t yeneknek ötdöztetefe miat, 

"ciz ííteocígy Döglulatc bocsátót yqte ,$2? 
emberekre.' H£Íb&$föíppeaaz Conmoíim 

• fsGaíÍM ^/má^^Gz.aiirókídejebeD^a. 
'jrasberek kőszáiogy/okto doggelbsN-

, nak meg. Mert vtkhovaazofcqak parin-
csolatcyok, az Keíeltyeoek' uldq'zefe felel' 
el érkezik 'vaja, aiíQgjyáróft az DóohabU 

• iic^kezdctíkyala, tzmim ptrótnyüvm 
' Y?ló biz onfagoc teteti Eufebim Wfiorfcus, 

i .' //fc-7* C^, ix, ífmec //& S. C^.15. Annáit-" 
H H H H \ fdet-



.',. "'"'Prarclkatlö/ $oi 
ftfctije amaz tíztgeTeStendeigleiivtlo u!-

• áoztetffefcbeo', ittvllyellkcl az fcegyetfjcá 
Öiodeltasius á-z AoyaSenc.egyhazaí ía« : 
byargaiti, ftfh* az D&gháM es i á Ehf<*gh 
twegn nem tűateotk* De foR volna sz pel*j 

»'dakaemíadc^ő láMiIüOíiij.&Ci • 
r ^ N: U . Í -£ c. 

' Jegyezzük itiegh ionci; Hogy iz'tffcett'';. 
femmiiökodlui! nim .cselekedik. Énnek 
válofaga megh tetfík az eloiámlakatot o-
kokíroÍ«'..IntectcfT{mk.íchií innét, hogy 12 
lOrent ne vadollyuk,. holöc ázmi/iijpok.*; 
ben-is egynehanSor Döghalállal böüteité.. 
Szemberekét *nietf: moifctj&is ugyani azofr 

'"vétkek íorbgiiak; fenő, az oieltyéltert régj? 
i s ' embereket 'az Döghalállal b&ntette.' 
Hanem ínkab faUyuhk magunkban, cs bu-

• tieícifcet el hagyván,, igaz p^mthtU tárta*. 
{ao-k álral térjünk t»eg iz mi Sz; Ifknunk- > 
hoz, MelíyeíhacseÍek^d'uok;az Iftea-ís 

• hozzask c§r ,"es sz DQjyKilalíaz.töb nyo* 
iíiorufagöknák nemei vei el hírí tcya íbt tol-
iunk. Ezt QO060 tísaga hízonittya iz Ifié t 
Z*c6. ii 5. öv. Enged gye az mi Sz. lile-
níink, hogymí igy vifeíhéíiuk magunkat,. 
Ámen, X X V Í I I . 
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XXVIII . P R Í E D I K - A T I O . 
•Bocsátapedálén-*%ÚrT>ogot, &1?, 

ÍV/T Egh hillak az KércSeycnefc idefel* 
lyeb; Micsoda es hsoy f^leiz Dog-

hilalrAnoíkfékcfe kicsoda bacsaííiiazc 
az. emberekre s* .Végezetre .micsoda o-
kokbol §armazzek ,< .Mbííaa íramsr la fiuk 
ííren fegítfegebót az kovziliez^üáb ker* 
defekcKis rcjQdd * őCc. 

^ÍZ ME.GYE D I K fe L. 
Az mi az oegyeáik kerdeft ílíeti, jelen* 

tértem vita hogy azt kel meg íorgaeftunk 5 
Hogy hl az Dóghatal előtt el mehete az 
ember avagy oem .f Erre kulombep felek 
fiek az Termefierr6l-iro Docl-orok es kö-
"lőmbeo azok az kik az Sz. Iraft. magya-
rázzak'. Mert az termeiéiről troboicsek 
azt moodgyak. hogy az ember azOogha-
1*1 előétel mehet. Ide vaío az ő kózópfe* 
ges moadiafok citő , longeyl*rde% cede yre* 
cedéyvéw,'as az , hatuar, melle, kefóo, 

níeoy, 
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tóeny, mülaís, jiiy. Mellye! azt akarjak je
lenteni; Hogy az Dogós időben az em
ber igén hamar a*eg fttoídultyoh abbot az 
hélybőíi aahob az Döghalál kezdetet ,es 
attui meÍ£ejf:ivQZzek,eakéfőöí jöyjőavii* 
fa , tudni illik oitkoraz Dőgh mőg funik. 
Dé ez az értetem helyéo hem maradhat t 

i. MeriEazIíleriáekhataínQaeeírdníyai 
az Dávidnak nyilván, való mondata elleit 
VjaL 14. i. Ás Ure az fold cs annak td-
lyeíTege. •' 
, i . Mert az ÍHéönek gbhdviíeleíet-ÍS 
eltörli, az mely ki térjed az apró vérei 
feecskekíul Fogvad , az embernek haja H» 
laigian. M*t. 10. $o» 
:.: \. Mert az exferkntik ,ijsaz, ríie|fi 

^ro&aitacoidöiogeííeo vagyon. Példának 
okaert, ongy fokán él Futnak az pogeloíf, 
cs'ügyíin {kokban.méghhaloak i az kik pe
dig helyeket rnég tanyák, bekével marad* 
Bak; EHenfeeh pediglen az Sz. írás ma. 
gyarazo Póétbrck azt mopdgyak, hogy 
j z Doghalát eiótt fenki el nem mehet. Es S 
szu igaz emlőitekéi, az többi közt ittiez r 
következendő okokkal bízometyak. 
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1. Az lííeráek hutfbit, az mel y min« 

dkn íielyékre ki terjed, es feokí a%alol ki 
ijem mehet. Akar hova meny azért iefe?,-.. ,.' 
to Atyámfia, de az ííreo mipdecut megfej > 
tVttl. Eriette eztaz Sz. Dávid, az ki P/W. 

'.j^jfT^'izjt moodgyi:* Uram IHrep jhöva ' 
meopyek >*' te lelked efptt, esjhoyja fuOak 
12, te-orczad eíott? Hi^z.Égbewfgye^, 
óttis jeleri vagyi Hogyha az pokolraff 
-faltok, óda«is kiterjed íz ce hacalmad^c. 
,, I í» -Az íiTeonek gopgyavifekfe.-, mely 
mindenekre * ki terjed,,, esas? • melynfíkíif. 
csak egy híjunk fala is el nem eshető-

I I í. Az mi Sz.títeoönk Decretam* 
\% embernek eletének vege,fetplraz ki ha- - •• • •< 
rsrc vetet ii>tnekÜDk f roelíyeo alial, neoi 
mehetünk lob-.' 14., 5., Sőt ,nj§g .az mi lep,é-
fimket-is megolvafla lo&j$>iy..&c. 

| V. Azmegprpba?£4oIogh. Azcírji 
%r<ti>rw£ lih. 4.Cdpiip, Hogy fiaikor i|a-
* iochiabao egy nagy neipzjCtes hsial táma
dót volna £ ram£ ez el muíc cfteadőkbefi 
^lagyar OrSagban 3 az melybsn nagy fo» 
kW.cdes magzati yoktui es ieréí€íes cw«; 

berektu! megh foícacvan»£Í€tckec ugyiá 
' meg 
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s
; «íegh;iinak%, esaanaiíftkab-íbrgolottsnafc " 

Sz ixieg dogSfíilt embefek k£ rDyuH kevan. 
• vaPih€igy$:eki'íiiiseg hall y sotk, mind azon-, 

alti!©RekíkfámiiiitBeíü ártót,Sic Mind 
"rzefebőJ azért azt"-hozzak lei, hogy sas 

-. Döghalál«I6tt fen' íntk neír? kr I el m öfcit 
pert az nem ngado. állat. Belénk otrttoe 

| - az fiH£g akkor, mikmtz mitlCo Szé*eiolc 
az megfi tikot Fának gyö*pó}c$efeeni-eite-

• •• péki^étJ.gymiod-mtgokatfimi'nd az 6*iba« 
isdekjckii az habinak < k-ótekbeo *yteí« 

• tek,&c. 
-. : ••,.'•- Ttstte u ^ ^ c. . 

•/v.Ta;iii3lfyak.fnegh;iiíjRCti,iiieIyJgpf» igás*. 
L amaz k&zcnfege* mondás; Halai filea 
.;:.; nincsenorvoíTagh. E-notk valofaca n cgh 
;. teiiík az eló iárrlsítafot okoííb l Vet

keznek tehatjízrk az kik azt vclík'-hégy 
azDöghalált el kerülhetik ;«saz dog-f»s i« 

'. dobenfciralákorcsolysznakjrríjtítazOr-; 
I; fcai^lelke, &c.; Ezekkei egyetemben vet-
••:;' kézé*k^iz Papífekis, az kik az dogh el

len Sebestyénnek es Roehufnak konya* 
lógnék. De'mi ezekkel ae tévelyegj&iík, 
hanem bízzuk az mi Sz. líUnúnkre ma. 

V guakar. 



|o$ HulotinyoTczádik. 
gunkat,el hiveo, hogy 6 fölfege minden ue 
jeJeo vagyon, essz 6 htcilmas. karjával$-
minden lelki es ceíh" veiedelmek ellet* 
rrieg oltalmaz*'. Ezzel vígazíal az Sz. Di* 
víd Király es Propheta , Pfal 9& 4* < 

a Z é T ÓD I K'B^ö'L* , 
1 Az dogos ídobért ímez következendő 

dolgokat kel megtartanunk* I. Azigaz 
Vcxnitená*, melyben az bíiorol való vak 
Iisíeíel, iüotdeo való buzgó kony orges, 
jozioes mértékletes elet, es azJbekefeges 
1'hiti, be foglaltatnak. Példának okaert* 
Exo.fi. 15Í 16. azt olvaííuk; Hogy az Izrael 
fiainak Ifknhez való engedelme ítegek* 
A z Dávidnak íftenhez való buzgó ímat* 
fa^a, z. Sam 14.17. Az Sídoknak P&HÍ* ' 
tent'iA tartafök',>• Paralfp. 7.13 . A z Eze* 
chias Királynak firalmas kopyorg'efe* %i .••'; 
f(e^-.20. ?. Az bivékoek igaz bitből far-
mazoc efedézefek, Pfif. .0. -i. az Dogha-
laltei hárítottak 

II. ; Szabadó fon élhetünk az lílentól 
repdelcstetorvofíagokkaS-i'Sj de "gyí hogy 

• %z meg -maradaít ne 12 kútfő'ezKozokoéír*' 
fianem egyedül az Ss. Iftehoek tulaydo-

oicsuk. 

http://Exo.fi
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nícsuk. Ügy vagyon hogy ÍZ íűeo , ef* 
kőzoeíkfiMs megh gyogithat, mindazon-
áltál gyakran eikóz t.ttil cselekedik. Pél
dának ok a ere, noht az Iften az Ezechítl 
Kirak az Prophcta akal, az 6 jövendő 
megh gyogyulafa felól faízonyóíta teli 9 
mindazonáltal az figebó! csinált Empfa-
ftromot nem veri meg, hanem az 6 kde* 
vényére ragaztattya, az mint erről oyiU 
van vato Irafunk vagyon i . í ^^ io . 7. 

I I I . Az kikre az íften igaz iíílctibó! 
íz nyavalyát re ja bocsatrya, azok bízzak 
az Sz. ífteore magokat, es az Ur Jefus 
ChrlíluíTal aze möodgyak % Atyám le
gyen ügy az mint te akarod. Hogyha őket 
nyavalyajokbol meg gyogitvan, talpokrt 
ifiattyt., nagy hala adaífal tartoznakhSz.; 

feif"egenek:; Ha penjgSen ifítiierik hegy 
hali (ok oraji Ütozet vagy ön, he nyughatac-
Itnkodgyanak e $ pe augoSodgyinaik'elíe-
oé, hanemífmerfek megh bímofvoltokat» 
es azokról §ívekbenTften előtt tegyenek 
villád,-' el híven hogy o felfege, ingyeii 
való kegyelméből., Sz.-Fiának-erdemejert-
azokat ó nekick mrghbocsactya. Ők is a-

V a .' ztxt 



50S Hufonnyolczadííc 
sert mindeneknek bocsaíTinak meg, es az 
6 vegh orajókat varjak vígan. 

I V. Mivelhogy az tefí:, terrncícc le. 
rifit íioioyodik ashilahul, azt. is igen 
megh kel gondolái, hogy az hiiafban m\% 
hm elfő??, fero utolfqk nem vagyunk, ha
nem mi előttünk, az Adamtol fogvan ez 
ideígko, az regi Sz. Atyák, Patriarchak, 
Prophetak, Királyok, es kózőnfegeskep-
Í?en rajodén rendek» ezen az úton kolc6z> 
teaek ki ez világból,es mI.uunounkfis ha-

.foofaforfok leien 32 embereknek. Ezért 
neveztetik az hilal minden teft«ekúta» 
«ak, !.%£ 2.2. Ily okalat vettúklítentül 
32'gletct, hogy mikor mi túl&ok astvitf* 
fcivánoya, zugolodafnelkíii megh adgy.uk. 
c) neki.- Azr-is meg kel gondolnunk* hagy 
/halandó eroberek vagyunk., es ha yajamir 
haliluok.haladna-js, ez uiaii»í& ugyan meg. 
kellene::íiateuök. - Erteiiek-ezc,: rocgh,az 
Pogányok kőzz6 Ms az kik jozamb érte-

. lemben,...voltatok., ..Ezcrt mondgya ,-.tz 
kolcs Scneca- eggyut az ö írsfkbsos: EB ; 
úgymond., fe«i eíCo íem,:;UtelCQ;nem: Jelek 
i s megh'halaiban, mert oiy ok aiac jöttem 

be, hogy 

http://adgy.uk
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bt > hogy ki-is mennyek. Aátife; Shwms 
SuíptwJ-ú,. akarván vigazíatai ag Gce- . 
rotvíftoieariyadakásTülHanak halála fe* 
jól, íz többi közt azt móndgyi í Ez , ha 
fiaténmoft meg n'étti hölc vóíoVis, teinci. 
izöbiltil rovíd ido mulvtn oQCgb keilec 
volna halni, mert o is eaiber volt. 

'V.egyben kel vetnünk azokat, az crsel* 
lyeketéz világon el hagyunk, azoítktl^sz 
nveUyeket ez ^let ocia nyerőnk. Mert az 
jo halai által, az íiníörának völgyéből, a-
maz véghetetlen erőmre és bodogfírgtt 
vitetünk, ínjeílyeí §6m neraJatot , azfül 
nettí hallót, és iz'emberftekitve me;g bem 
-folghatíya. Eja. 64.4. 1. Cor. 1. 9. H» valae 
ki', vaíaijsely főtét.esbíidóstofelotzbcíki* 
fabiijUftataek,. es az napiak vitsgoílagara . 
kfhozatratvan, .'iabádojT&a bocsáttatnék, 
mely igen' bíuloeés víjgtdö'a arioak.: :WiV\ 
mi, hogy. nem; keviőkosuok ,ez világi 
'fök''kuíoBííb''kíilü;ffib'fcre 'nyomorüfágok." ,' 
•fiikioíéf t6mtöiseb&l, az; nr-i Sz- íífénöélt-. 
cek -Világos'Orfagában.. Es$ az SzvPálíal ' 
tggylit.hogy-netn'raón'dgyük: Kevanunk 
meg-halfii€sazChriíluOa:eggyu£ler.nfV 
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Lafd megh, Pbtl/g. j.rt$, 
ff a valaki, valami .,ros.ha* hazbm lak

nék , va'íyqo nemkevankozneke onoec 
mentől hamireb ki koitózná ? Hat mi, 
mién nem akarnok, az líleo parancsolat-

: fyar.a, az. árnyék világon az nirromlaod®, 
es változás síá vette tet joSagíokatef hid
jai c Az béres avagy munkálkodó embert 
igen óról annak, hogy ha#z 6 fok munkája 
es fáratíaga után, azo fárat tcftet megh 
jByugot hatcya : Mit mi hogy öem őruleok 
az Sz. Pállal €g%yöt annak; Hogy az-mi 
pallyaa&c meg futottuk? i. Tim. 4 .7 . Es 
az jo halai afcaí az ábrahámnak kebelebe, 
í z nyugodalo Tioak helyere beköltözünk! 
Az ' kik az iamkiveíesból, az 6 iulettl 
hizajokban víiSi térnek, felette nagy yi* 
gafagba© vannak <* Hat mi hogy nem óríi-
lünk azon,hogy ez viligibu ydofafunk ti
tán , az tefti halai aljai az ml őtökke való 
hazankbin be iktattatunk ? .Yegezetrc 
ifFele állapttban ízbeteg tmbmttékiigen 
fökfeges Teftamentuítiot tenni, es az o 

.'maradékjókat jo helyben hadni.- így c$e-
Ickedck regen az Jscob, Ginef. 49.1. As 

Dávid-
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; Dávid-is-:, i. ${?g & i. A^Ézechiafnak-ía 
azt ptrancsoilya Iftcn az Propheta alcsl, 
2* ^Sl' l°' 1* u ^araiijj. 32. 1. £/<«. | 8 . J. 
Laíd meg az trafókat, Ő£c. 

, t De itt azt mondhatni..valaki; K.eS voí* 
oek meghalni mas halainak nemével, csík 
Döggel ne hsínek meg. De vallyons* hogy 

;, ha azt mondanaazJílen ; LaíTid,;m€T£ 
megh kel halnod, Akaródé azért, hogy 

'..inordatyfaggat'valami lator ember alral 
löy j ob; A vagy magas helyről le eíFd ea 
nyakad Sakadgyon; Avagy tűzben avagy 
vízben efíeles.oda vef * Vagy íok&igh fin* 
lyeí az ágy fenekén r. Avagy végezetre , 

• negyed avaq-y óto.d napígh,. fekúgyclC 
mim %zfésűben fokot lepni) es ebeden l't-

•' ven.,, iep csendeien mutiyal 'ki ez'Vifag-
' bo!; Bizonyara, ha ^6sd volna, as utoííor 
vaíáéitúad. Bódog Ifttn, k'i fokán kevaa?. 

• íak eleitől fogvan az halait r Híj miért ha-
-ragjának *z emberek Iftenre, 'mikor ókét 
ez altat ki akarja §olítaoi. De fok tarfai 
vannak moílan amaz vqn embernek, az ki 
azoagrikásfá alat el farad vatM'gen-htyji 

, vala az Halálodé mikor azt iaegíatta vei-
V 4 ' m, izoa 



oi, *23ÖI KCTÍ vaja őter, hogy fegícsen azf. 
a^riJiás fóc'h»2a'vítjr5í',ődc, •• •':'* r. •' 

r ^r j\£ u £ ^Í G. •. 
Végy fik ef íiokbetv ínnet j Hogy noh* 

mindenkor, de kivikképpen i | Öőgf>rt* 
dob^q,'mioi3€0'K^r^tyeil'ciíjífeeris^íi, tift-
tibeoeí hívafiilyibiöjíéréttycots í§i«a& 
el ke! járni. -h% TízcviíelókOeki az joróf* 
vényeknek ki folgsttt tif*baa< , f«jaknafc 
ol»!maz&fabin, es íz gonofoknnk Jbúéfc* 
tefcben, fért nyeltnek kel lenni. Áz Ta* 
rmoköik az•koiteget*%;igiz&a£Mtrkti* J 
txrtáfta kel indítani * es az-meg rettent lí-
va ctnbzrtbet,a« lfttnnek kegyelmével 
es az'ÜT Jefui Ghrifcus érdemevei kel VH 
ga'ztíM. • A z hazí Gazdiknak es Gaz*-''' 
d t AJiényökoak, az o cseíeked gyek elolt, 
m indn kegyes Jetben»jo túkoioktoefe ca 
példáknak ke! íenni, K&zónfégetfcepjpeti 
pedig; ntiadenteöhe cs hi>a»Hi>tn;1*vS. 
embereknek ugy kel reag^kn víTdou bog'' 
azokat is. vétkeket igen d csvasuiTak, als 
meílyckrrt líreti, az 6 veres oftorst telt
jük.bocsátotta. Summi íérint-ftiindenrk 
ügj 'ViftM/ck ns'tgftkat»hogy az iften !>t* 



Prardícarío* |T I 
vao ss mt Ífbí(bt% belío jö éifgüfskvtfeíe-
f c t , miokft ' fh ittak es Mmwstk ífmerpn * 
cs tniudcci telkjres. tdt-í vcfcdelmiluul kc-
gyelmeCTco rotg óiízzew ,es ©iitli»iz?eEu 
Ertgedgyc,*?' mi.kfgytlme-í -Atytojkcfl*, 
fte»úök%högyfejenként *gy vííelhcílíifc 
t ragunkíí , hagy 12 6 b»r?gjSpak fel lob-
hmt tú?et C*CJMJC#í*.hcífófc.>Aa>cn*< •;-;; 

Ez azért t z tisplíp- kejádmki* tovii 
•imgy*razattya.lf»mar az igjkJM&vetMsme 
t?ck;Dei2 ki veket íqb beleddel n e b u l ó . 

X XIX'PRJEDTK'ATIO. 

*dK,t£*%, *l wM * ?s üresen Jenki 9 
-; : 4X, ki ejjche yetim* . . 

•Ayf'Ivcjhogy éz halál fcőz^^&gés irftri l 
ázjokk-il, ftmiod pcnijeh tss gócotok. 

* f ü l , tzmim tz» az i£bbi kozí oseg ceif ík^ 
amaz ' E'vaogeUimbt li <Gazdagi*tk .ci^az 
itukit i* Lazaroak<petdajib'ólX,tfft»& Ao» 
liskaksfiitfcictte^üfeíeges igaz' okiírol ét-

; • .'" feke^k 
Ét * 
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. tekezüöok az KeivfryeoékDefc haUUnak* 
Miért ho^.az.Sz. ífteo, amaz.hatfios-effi-

-beteket • kik ra-íodaz ő. Aoyaientegy-ha-
ástntk ̂ ppütetire, fmíod pediglen azfco-

..• zoöíegc&: tarfafagüak rasegh^ •maradafara i- -
-.'gyckezoeoek * az ja haiti altat $ égy araoc 
-etfedegeti f -Erre oagyiepeotticgh tanít 
az Prophcta által az Iftennek telke, *z fel 
vet Sz.ígtkbgn. 

S 11 M M JÍ. 
• Sufn'mi}i tehát .ez fel vftt'igikDfk^cs'ak -; • 

ez:-Igazííkats lámlallyaaz Propheta az 
hiyekn ekéz /világból való ki "awlafokáak,-

, ez végre hogy azok felöl tudgyiink/ozaa..' . 
.. crteleinbcQ lenm,'&c.;;' 

f ^ £ S Z E l. 

Tanufignak ókaért; ket ki Valiképpen 
való reiekre oftfmcyuk ez meg hallót ro 
víd ígikec, Merc az clfó-refeheó , az Hí" 
Ve;nck §ep nevezetekről ereilekezik az"" 

; Propheta,. holott 6ker igazaknak e* irgal-
fnaí79gaak£iíGak mondgya feani. Az mâ  
fodíkbara peoígh, az 6 haláloknak igaz o-
kiitol Soi, őCo £z miod Summája,f* 

miad 



Pracdícatlo* Jff 
f altod reodí az igiknck^ LafTuk immár 

• renctettz ígiket, <?s azokból az taniifago* 
kic rövideden.-.Mond az Prophefa: Ass 

: igiz-el vei;, Síc. :ö" 
Ez ígikben es ez következendőkben 

-foglaltatik be tanufiguoknak elfő re fe , 
holot£»az mint mondáin,az hívekét, nagy 
Sep ket nevezettel íüert az Propheta bo-

Jött őket ígazakn ak es irgalma (Tagnak fiai-
mk mondgya. 

la minekünk esak azt kei meg latnunk; 
ívlíert neveztetnek az hívek tllyerjícep^ 
penJiQlott az Davki PfáL i4« 5*azt mond* 
•gya.-; Hogy az emberek Krínnyajan el ve-

• temetten«k ,;e$«incsen az .ki jót csekked. 
:,gytk', esakeggyív?- I Erre .rövideden azt 

"lfelellyuk; Hogy*az;David amaz• tóftclle* 
:/fe>aliapatro| Eoí, mely, m.eg tzhivekben 
ítm találtatik ebben az életben;; Az Pro* 
phéta pétiig az re l fer int yaíorol, mdy fa* 
jarcyok ( hit altií )az híveknek: Annak-
okiért igazaknak neveztetnek az hívek U 

.'• mez következendő ^ P okokra oezve' i 
l, ^eiatipéc az mint az Sehbítikban #o-

i ynk ) mivelhogy az l i r jefas ''Chrifrüs** 



$t<£ Hülookilenczedik 
gaítfga, hit által 6 aefcíek tulaydonítrati** 
Eír&í ioIsz'Sz. Pá!, ^j>i». 5; i« möódvanl 
Megh igázíttatvaá hitaltat,bekeféguöfc 
vigyaó azTftennel, <^c^ I faiet , t. Cern. 
50. holott aztmondgyí j H ö g y i z G h n * 
ftés"-aáato't txjfhékfiok az Atyaiul ígaíía* 
gyí , f cotfegul et Valcságul* 

p j jn ; Mer t hogyha égybéö Veftyuk az hí
veket az'h^pécriiakkal es az hittől lakac 
etrsberekkel, azokhoz kepeit ókét tü^lraíj 
ígázaköik ^bai)<iháttyuk; 

111. A z 6 Sz. íaadekbkra es igyeké*' 
.|seíiö$tf̂ :®§ az gyár-
lofagb el& bocsaf tya cketí, ke ez vi l igóá 
fegy Hetetlen gtetire igyekfZhekv' "13 e' y $ 10, 
az mis <?.4'fflhcj<$. 5. olvaftrcüfc: Meg naoílam 

,az^eafabaimat, vallyorrstíííkcppm tftoc$* 
-kpllyaWbé $zx?kar'c' irgaíiBaííiigtiak"'fiaí*.. 
mk periig eíföbedaz'lfieMe öézviélíívaV 
tatnak. '-'IVlértazhívek V azC^hriítits^fefbs 

t f í tal , az IfteoGék C az kimagabaoftiéro'ír-
galmafTa'^h') "'valáztot ''fiai'és;'• íeloí. ;£*X4' 
tuegh P/i/i iB$v ^ . ^ ^ í a f o á l ö ^ ' * ^ ^ ^ r , | j 
siczvei;' "Meri :*z' hívek , :as 6 cehetiegek 

k-riac 



s.,-,-- . '- -; 'Pracáicatió* . . \\y 
f ertattz irgalma ííaigoak rnunkíjiban gya-
koroílyak migokit eb^en az gyarló <j!fr» 
ben-iSí Lafd t»cgh naít mond ezek felöl 
Chríftus Urunk., jk/*í, 25.55. ű^c. 

Jegyezzükmégfi.ionét-; Hogy az Itten* 
©ek iiiletí ígentayoíy jár ez vilignak, fiai
nak itiletitúl; Önnön magtr Jbizoníttya 
Irzt az iften az ,,F,rep.|̂ íaf |( mondván i 
A z eo göodplatíaa ;oem ollyanokr mint az 
ti., göndolatttök, Ugyaí> czeq dolog ruegh 
letfik íanef-iS, hoíots hallyuk esenyók 
fnínenaü itüetheo vagyon az Sz. Iften az 
tuvejk fdól. Ez világnak fiai eléíí igen^u-
tajatofokeselyetteteiei»berekaz hívek, 
de az Ifteookee igazaknak fs i^a|roafifg-
nak fiainak ifnjerí lenni. Vjgaztailyuk te-
hat...ínjatcmagunkat ez világi Ifíentejen 
eaftberekftek felölünk való balqgh itífetek 
ellen. Am járjanak ok , akar ró is, itilíye-
l$,zk mi felpjooH »eiegh az hogy az mi Sz. 
Iftenónk igazaknak es irgalmaíTignak físi-
nak tart minket, &e, 
, -..'._.,' & L LJL;K V£ TE S. 

Mond-
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Mondhatna itt valaki % Ugy tetlik hog/ 
az Propheti-is balogfr • kiléttel vtgyort'iz 
hívek felöl., mert azt mondgya hogy éf 
vei 12 igaz: Tatám' ciMs az Sadiicaeufok-
kal ttrtocEi,iz kik %zt mondottak hogy az 
emfe>etiiaíndtefleílu!leikeít§lroeíjÍT»í, es . 
füha Fel nem támad r Erre oemeUyek azt 
felélek; Hogy az Propfreta Sor ez igikr 
ben, írnaiioroyő avagy ifonyti halainak 
neméről, az melyben az hivekaek-is re-
fek vagyon*- Példának okaert, az kik az 
hírtzon d efoek, mi-ís azt inond^yÉfk *-
zok felől, hogy cl véltének NemeMyek 
'peqtgh azt mondgy tk, hogy egy aítaílyt-
jbao csak az halait érti az vefcedeímeG 9 
mintha %%i moodotta volna i. El vei azi-
gaz, az az,,megh hal. \ 
• De helyeOeb-azoknak értelmek ,razjtik.i. 

azt mondgyák hogy az Propheta az Hyr 
potrkaknik es az hiteál íakat emberek-
aaefe értelmekből 6ol illyeo módon, .az kik 
as híveknek halálok felől baiogh kiléttel 
vianak, kiváltképpen hogy ha laítyak, 
hogy nemeNyek az hívek kózz&l nem 
cseadef en a hanem valamely éonsyii halai* 



' Prareticatio. • §f£: 

oskoeiiie által múlnak ki ez világból, ődc. 
•Ez az elfareiecskének rővíd'raagyara-1 

tMfyt. :; Mond immár 'a*'- Pröphetii ."Es 
nincsen az kí arról gondolkodnék az 6 Ü4-
vében., 6Cc* } 

Ez ígikbeo . es ez- kpvetkezeodSkbea 
fogfiit4tik.be 'taquTagtjrnknak mafödik re* 
ic ; Holott az Prophcta. az híveknek ha
láloknak igaz okait iároiaüyaeío. Legh 
elfó okát, ez viúgqak< baia .adatfanfagat-
mondgya lenni > :;:ho!oic í Ilyenképpen lol*-
Elvefás.-gaz-, esnincst n.az ki arrelgon* 
doikodnekaz 5 £i vében* líiiier; Az irgali 
ma'ífagnak fiai elfedegetcetnék, mer? ©ín* 
esenaz erteímeiemberVcV,e." Gyakrs'a 
iz.Sz.íftent ingyen való]ovoltából Sfc*1. 
Fisnak erdemejerí, bölcs emberekét , jx* 
tanácsos férfiakat;• Kettityen' Fejedelme
kéi,' Nagy Urakat,'Hadnagyokat es bazi. 
jok'lereío vttez* embereket, fokot adni. 
Anhafcfelette. az^-ő AnyaSentegy-báizat., 
Kéreftycn Tahitokkal',:jo .indulatú íí?-ak», 
kai, kegyes Batroniifökkales Patronakk'íg 
siegh fokra látogatni. De mivelhogy azj 
craber^ky avagy ezeket Iftcn ajsodetioals 

/ nem 

http://fogfiit4tik.be


£so FTufönkiícnczedifc . 
'mm'íuB'eriK leoni, avagy peoiglen azok* 
uak meltü bőcsuícreket meg mm -adgyak: 
Az I l to t azzal mgico-.'haragra es=b©itii 
alfáira fel iudiívao, tzokic az hiiooi cm* 
'béreket az lomom htíal által1 eí fedeget* 
ytü y az eaibiírekaek- hala -arfithnfagokat 
iiicg foktá búo*ettó; Mafodik oka, az |ő-
wado^vefedtícacjnek cl tayozitiaíai Mert 
f olciíá tz Sz, líréóoek, hogy az embér«fc-
te az bűnért, Ehfegct, Döghalalt.^'Fegy. 
v«rl, Fogfigoe, avagy cgy*b oyomoru-

•fsgmkncmtitboesattya. ^MögggKa&ras 
hí vek, azokba** ae reieíMytoelt * az jo 
halai tital veii cicit.M«*g jtfvOti*zf*is tz 
Prophew, holott azt mondgya;•• Hbgy azs 
kóvetkezeodö goooi előtt veretet e* az «* 
gaz ember. Harmadik az hivtkoek ny ir-
godaln ok .-.Mert, holott az Ifttnv csudafa-
les»bölcs r det «gcn igaz ítiletíbol» m 6 

'^A^yaleoiegy»haa?at-ittez:vtlagofi^;|iagy 
fó'i ffudbeii oyoosoruísgok alá vitt?ftteV 
fonák az ő igazes §lőtag fait, az hatat a l , 
•:tfí\*:Cz uralomnak völgyéből, amaz őrök. 
-|ie VÍ'IO nyugodalomnak helyere ifctt fok* 
l»káL'&zutQiV ÉZM'vmeg jeleoti az Pro. 

phcíi, 



Prxdícatio, pi 
phcta, liolotTígy fa! í Hogy el juyjóo as 
6 ttyugodaíraok, 6Cc. Ide vtlo 12 is,az 
mit amaz Eviogclíumbdí Ábrahám tz 
Gazdagnak monda,l»r. lé. 25. Meg em
lékezze! arról., hogy el vetted az te javai
dat 'eltedbe'!*., az Lazar-ts az 6 g.onoiic; 
Rioíl azeti o 6rál, te peoíglen győtrodól. 
Negyedik., az Iftenqek Decreíurai ; Mert 
az hívek is amaz derek featenuanak alája 
vannak vettetvén % -Fold-boltőtceles földe 
'kel lenned. Genef. 3. 19. Ide iabhattyük 
a '̂t-is,, az -mit iz rSz. Vi\ Hehr, $>» 27. 
i^ond í Elvágyód végezvén, hogy min1 

denoek egy §er.meg kel hiloí. Értette esc 
iü'$gh amaz Pogaoy Servim $ulpmf*k9 
az ki vigafetalyan-'az. bölcs Cicerú':zz 6 
leányának az TuUianak halata felpí, az íób-
bi közt azt lüoodgya: ,Ez, ha iínten moífc 
meg nem holt volna-is, mtndazoQtltal ro« 
vid idoö á.oekí me"h kellet volna halni? 
mert ember volt. Otodiór és utolidr £ 
hogy mofr- tób okait előzne §/im1,a!fyam } 
ezzel az Sz.Iífen ugyan Uyjalmutatéya? 
hogy ez vjl»gt-qlet Jciv.öI * mqg mtf»h va« 
gyón, Mers:ha-oem volna* ;az hívek min. 

X denem* 



§22 Hiifiohkilcnczcdtik 
dm cocsbereknc! nyomoTúlíatóak voloi* 

• m%. Etittmxn az s& Pá!.,mMazió (bfe 
•• fsyq,f?íortifágí kü2t;, .fel>féaltvaö Vh'ilrp, m 

%p sjíc íBoindgya tKivmok meg halni, es 
fzChnftuCíVSeggyüileoüiiv<S£,Ci s 

Tamillyüfc megh- íímet; Mely igjta U 
gaz, az miestz-Sz* Pál^ow^iíiS. iiiood* 
,Az kik m, UriC'feretik'izokoíilciBiödííRck 
| i f *0ktaiotgálnak»;'Ennek, vaíöíagt megh 
:teffík;az do iámíilcscoc -blcökboh Intet* f 
tefttiak azért íones, hogy az -hí veknek ha-

. 1>lok felöl jo jtiletbén légy ímkyes azt Ó az 
hívekre nézve) ne Ifteo hitigjanak ̂  ht-

j ' mm lokab/áldafaoakffmefjűk lenni. Víi *( 

gafettUyuk Js ínott magtinklc az halainak 
;• fekloe'eííed fiz mely az híveknek hiiöo- ' 

krayagyofl j'-Mert -ez alcal költöztetnek 
beás 6' nytígodaliriokoakhelyeié, liölocc 

••&Utbxli Iftéo drízajokrol áz.6-kóny.hulla-
. tafökái.. *^pec\n. 4-.^c. :/Eog«dgyeazmi <| 

Ss.JftenfinV, hogy raíezzet/vígaiMUiafr , 
luk magunkat, Ámen., ,• 

: i': Ez ennek, .az nsafödík do!o'gosfc*is to* 
Vid.magyarfizittyai 

7 ' : ' - . . "".' ' Y. - ' V" V-S? 
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XXX.PR^DIKATIO. 
| loatn, 'S. l>erf. 51. 

BiXonybixany mondón? ti néktek. 

I Gazin mondgya az Sz. Pál, ^ow. i i<jr* 
Hogy 12 Evangélium [{teabek hataíotl 

«DÍnd«ú Hívőknek ídvö Hegekre.,' Mert va
laki abból az vízből iiík»aieílye£ az Chrí-
ftusM, fohi megh nem iomjohozik, ha
nem azkien 6 benne az őrök eí^ire kí fo
lyófomfwak vize, az mint o magabizo« 
fiyiayaChriíhis Urunk Jo*«. 4.15 Ugyaa 
ezen dolgot állattya Idvőzkőok ez mégis 
hallos Sz. igtkben4s. 

'Summája izerc ez ígiknek csalt tzi 
Commeadailyf itt az helyen Chriftus-U* 
runk íz 6 Sz-'. ígijec, annik bafiooaesíd«. 
vö íTeges gyümölcséről. 

Rővídfegoek ©kaerc reiekre az ígíkcl 
nem oiihatcyukíhaDeno Siogy inset az Ke. 
&kycnefc tófe íelkí |pputecej vébe fferaefc. 



3*4 Harminczadik 
i AzchíTükmegh; MirqrtChriíluslí-
f\mk%z obcieden r 2. Mit parancsol; az-
Feíól r .5. -Micsoda hif?oi vagyon annak? 

;•• j a z E L S ó B^ö L. 
Az., ó beiedenerü.az.CfiTsftuS az E-' 

vaogdttifflnak'tudomaayac»^HafonlQkep-
pen"f-oi iá S'z. Pá! i Cő/'y. 3. 16. mondván * 
Az"Chöftoi be fede/lakozzék, köztetek 
tói! ndsrv • gtzdagfaggal. Holott az Apo« 
ítolaz.'Cnriíhisbeleden érti az Evangeli* ! 

üfitnak'to<loífítoy'ir:. Továbbá az £:vanee-
Uíim Ghrjítds betedének neveztetik íasez 
következendő lep'okokért. '*% 
'' I. Annik ki nyílstkoztitafara nézve ; 

Mert .szt'.az 6,meno,yeí Sz« Atcyanak ke-
íjelebol, az 11 r jefus Chtíítus hozta es ftyi-
iatkoz'catti ki. Az Sz.} anos bizoníttys 
ezt Cap. 1.18. mondván í Az íílent foha 
fecski riein lattá,-, lianern-.azlftfeoriek Fia, 
sz ki az.6Attyanak kebelében vagyon, %% 
pyilaxko'Ztatta "ki nelköok. . .../',-:: 

I I . Annakhirdeteferees-ptaedicaltata-
fafa^nezve :;' Mert az ChrsMtus mind §e* 
ipelyebeo;,, f-mindaz Apoftölökaltaíazi 
hirdette es prxdicahatti, %z mim %z líaiai 



- Pr&dicátio* ^ , j i f " 
€<tf.6x. i* regetvrargh jóf'esdölté vall 
mondván; Az -Urátk- ídle eo rayta> mivel* 
isogy fel ken.c-engemet ti; Í-íW?€Í az f^gé-
ny éknek órvendezcete.fere~Bocsator, ő£c« 

. IXI. Annak-ailattyara nézve;'-Mert' 
ebben csak az 'egy Chríftus vífdt dolgai*. 
roi vagyon.emlékezet. Ezért moodgyaaz 
5z, 'Pái-:, hogy egyebei nem tud praedscal-
laoiíhaaem az raegfezuit Jefus ChTiftuífc 

Vegyük ebünkben ínnet; Hogy az E-
vajngeUumijaktuáofflianya nem fabula, az 
az Mefe,az mint regen, amaz eí fordult 
elméjű tizedik ••'le? Papa nponttócta ,'az ki 
felöl azt ölvalTuk; Hogy mikor egy íd5-

.' ben, %m%z/Bemhu$ nevű Cardn'a/ffitok f $z 
6.cesneirdeki fokkeocset'tsrhizabán.-.rmx-
togatna, í II yenképpen lottót i 6 Betnle é 

• latodé" menyit haJoilt' míoeltek .amaz 
?•- Chriftusfelót való Mefe, §£c, 6 atkozot 

iay es-nyelv, az mely.illyen karomlafr 
• mondót 12.'igaz tudomány ellen. Nem 

Mefevoloi ez , hanem azUr J-efusChri-
(rufnak beiede, >z mint 6 maga bizonyít-

• /-cyi itt az helyeo. Intette íTunk axeríín« 



J26 Hartninczádik- ' 
• »ei; Hogy az Evangéliumnak tudomá
nyát bocsollyuk es tanullyuk, es az mfftesi 
tünket es erkölcsünket annak kevaofagi 
ierjot reodellyuk, tudván ast hogy as 
Evangélium lílennek bitalma minden hí-
Vüknek íd VöfTegekre, ^ofi, i. 16. 

JIZ M ^f S O D I K B^Q L. 
Az 6 beietje felől azt kívannyt Chrí-

flus Urunk hogy roegh taresuk* Nemezt 
tisoodgya tehát, hogy az kíaztkulfófü
lei vei hilgattyá, avagy femeíveí olvaíTa, 
jroeg írja es az nyakában hordozza, avagy 
fep acsnyís köpyben az almáriumban 
fattya es míndeoeknek mutogactya, Ötc. 
Mert noha az Evan^hjfmot halgafoí» es 
i z kinek íílen módot mutatói benne ,-.QU. 
vafoí, 6 magiban dicsiretes.dologhesu*' 
gyan £&kfcgef*i$, míndazonattat k ózónfe* 

: gefek'ezek tz.Hypocrícakka! ., azJuket fa*. 
tünk hogy míad ezeket megh cselekedik, . 
fotugyindicsékedenek ezekkel. íHaoem 
azt pirsncsollya Mvózítéok," hogy ugyáo 
tneg tarcjsuk'azt, es az mi eleiünket az fU 
fincrendtilyuk , melyben míadeoekei be 

, fogUl*' Mer* %% ki az Evangéliumát nleg'h 
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cartya, iók&ghhogy annakéíctce azrhalv 
^líía tyigy ol¥s!T» ,'&c. 

Jegyezzük tnegh innét; Hogy nem e? 
fegh az-ífteooek igijet valakinek csak kol-
ío füleivel'balgától,avsgy féméivel olvaf-
n í , haoera ugyan meg h kll iiríaoí. A z 
Sz. Pál bízonyttfya ezt ??^w. 1.15. mond.. 
van: Nem az T6:rvénnek ha'lgatöi, 'hanem 
annak meg tartói igizitcaíoak meg, Erről 
íol Chriílus ürüok is Luc. IT. zg. mond. 
van i Bódogok az kik 'haígattyak az Iften-
Bék'bef cderei meg- íartyakazt. Úgy an é-
zen dologra ínc itt is bennünket. Intetted 
il&nk tehát ínneí; Hogy neelcgedgyönk 
azzal rciegh , hogy iokishoí nchané ha cl 

" megyünk zzprxdicamra, mm itt az Hy! 
pocritak-is i»eg cselekedik. - SStmeghaz 

, őrdag^ís el megyén oda, áe nern'aWrt 
hogy taaollyoo s hanem ínkab hogy karé 
tegyen, es íz balgátok' kq-zZul neroelíye-
ket eí alulion , nemellycknek eímVjífe el 

• ragadgya es roafrol, f-gyakrabb^in penigh 
valami* fsytalsnfsgroí gondolkotta'fla.,*# 
V*gy vegezede-az Iflenock fiit* magvat 

• 1 ' ^ **• 4 • a\em-



p$ HarminczadiíC 
as embereknek iiVókfegTkígyombltvaT 
Hanem, ha oda megyünk, ugy.hafgaffuk 
hogy ugyan meg-istarcsuk-, hogy haan-
p»H gyonyórúfeges haínaíbsn akarunk re-
ieíulQí, az melíyekrol ide alab iol Chri-
fiús Urunk. 

Az mi az harmadik dolgot illeti; Az 
ó beíedenek meg tartafanafc ha§o«; imez 
k6tf étkezendő igíkben jelenti roegh Chri. 
fhi* Uruok mondván; Haitit nem koftok 
Srékke. Holott azt ke! minekünk meg tat
fiunk ; Hogy hogy Gollyoo Chriftus IU 
ruok az 6 bejedének meg tartói telbh ho
lott az.Sz. PahHeh. 9. 29. aztatondgyt; 
Hogy el vagyon az végeztetvén C tudni* 
iiíík Identólí)/hogy tniádenbek megh-kcf 
egyfer halni r 

'Az roi/ennek , tg fcerdefnek mag vara-
2 t ttyat illett felette fukfegés.;< Mert az Sí* 
-dok-iV, az kikkel abban az időben Chri* 
íf us Urunk djfpütal vala , abbin ütközte
ttek v%\% mtgh; E's 6 főlícget azért iídal-
raazzak es karoíwlyak,menferamíkeppeö 
az 6 tVjekbe nem ígr, es tompa elmejek. 

kelmeg 



Praeaieatio* pp 
kel meg ne® fogha'ttysfc az Chrifhis bei e-
denekigaz érteiméi , '&c ' 

De ftidaunk kel minekünk, hogy az ha-
la Iker %íe, tudní-íllik teftí es lelki. Az te-
íri halai feromí nem egyéb, hmemazle-

'.; leknek 'az 'teftűí'valo el vatifa, mellyet 
; rmodén embernek fecjg Reikoftolni. Erről 
fol az $%, Pál as m.egh-nevezet helyen. 
Az lelki haíaí peoígli.-nem- egyéb, hanem 
az "őrökké'való 'pokol avagy'kárhozat, 
spoellyet az Hypocritifc es az hittől'§#•' 

• kac emberek, mind téliekben es lelkekben 
meg koitálnak. Erről lol Idvőz'itőnk Mae. 

'••• jo.-'.z8»'fnan:dvan lNefellyetekazoktüíaz 
' kik csak tefteí eke? ölhetik "meg, hanem in
ts »b • atful az ki" .mihd'ceftéírftr es Icfkeftíjl. 

, cl vezthet az gehennabun. Ide vaío az-is-i, 
az mie as Ifaias Propheta mond Cap 66. 

• 24. Azoknak férgek" meg nem hal,, es. tú-
zőfc élnem aíuiík. - Erről fel Iávozitőak 
íEíaz heiyen-ís. 

E L L E K V E T £ $. 
Mondhatna itrvilakí: Ha'az'karho--

zat , őrökké való halai, tehát ínnet sz kö
vetkezik , hogyazkiíhozitnik fiaim ind"" 

- X 5 teílc-



||Q Harmínczadlk 
teft^ftőí lelkeílul naegh halnak. E)c nem 
baSmkazokfiiegaz ífaias Prophett mon«" -
dafa iersni, htném.őrokke gyötrődnek| 
j\zerc nera meltan neveztetik halainak. 

. De konya erre az felelet; Mert nem a-
zert nevezgetik az halatnak ,' mtnrhi tó 
kárhozatnak fiai .rniné tefteftuííei^eftüí : 
meg halóinak,, haneroazó vegnelkfit valö ' 
.gyötrelmekre-nézve,' az raeíynek kezdeti 
jelen , de vegeföhineoi- A'tmtkbfoert, 
>z kárhozatnak fiiíoakorokkevalö gyöt
relmek s halsl'.gyatíint.feitan ó raekik,mert •;• 
$z ki vegetIenul-gyótródik>-mincleo':6fai3'>p 
kent, fót .{míndéö'iempilUniffonkenc hai- • 
fon hal. J:pb volna afféléknek'hogy ha egy 
fempUlantssbart ferorsive lennének* hogy :-: 
nem mint ollyin lóriiyu gyo ti elemben 
gloienek- '"• 

T yl H U S a G. 
TapuUy'pk mt gli íonei 5 'tíbgpwá €!irí-> 

ífus beidének meg tar«f*,vféletté: drag* 
e$ gyónyorufege* haÉnof Gerzene az em» 
bereknek,'. hogy •bt abbaa gyakorolnak' 
fnagpkat. lm -hallod mit mond felőle ?&*.• •.•> 
gyao esküvel! peniglen* Valaki *á ea 

befe-
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óroKte. 'Ide va.fó' i2-ísr,v íz'' mic swiaz 
Sijxiríabelf &§§oüynak,az Jacob R6t-?naí; 
mond, ÍŰ4»S 4.14..'Az ki abban az vi?.bca 
i!?tk, §»dfyet en adokvtbJia meg nem ib'rii* 
jufoozik utannavhaoein leien az 6 naila 6* 
rokeíecre ki folyo-forraínak vize-- Értette 
ezr az Sz- Petr r , az ki feiőt azt oívafluk:, 
lu-ún, 7, 68. Hogy mikor nagy Cokin az 
Chrtftus halgaioi kozzul el mentenek vol
na o iülle, kérdi az Tiníívinyokaí, hogy 
hí ők-ise! akaroaoak mennie De oiegh 

., fe'eí az Sz, Peut kózőófeges nevel es azt • 
iijondgya* Uram , kihez tudósok menni ? 
hatotraz- orók '^leinek befede vagyonié 
naflad c Értette az-Sz.'Pátis, azki az'J?-
yanpliumot, I'ftennek^batalijoa'üak mond-
gya, minden hívoknekjdvQffégékre.- $^0. 
1. i<>. intette Hűnk tehát innét;' Hogy az 
Chríírús beledet, ne esak kuífő.füleinket, 
balgaiTtik, binem tigyso meg'-'is tarcsuk 
hogy'az órókke'valo halaitól őreitek'"'Je
li eíTünk. De bodogh líleo v Ui fokán van-' 
pak , az kik azt ,. m^gh tsak baM-ání Qm a-; 
tarjak,mm hogyinegh tartalak. Ttktócs 

ftec 



IP Hamíioczeggyedík 
ket í j le*-.€3 erre igaz .elegh p-sldat tsíalf. 
É«gcdgye.iz.;:mí-S2«; Ifteöünk, hogy mi 
.jtzc.fércteccel halgathafíufc es.- mtg-ís -tirt-
haítuk, hogy tnsiak' áraga liifmifef ö; re« . 
Sefiíie ttunk, Ameo, 

X X X I . PRiEBIKATIO. 
&*rc. il«-ff, JÍX.^derekatok légy en,'CJrJci 

TU[ Ivelhogy az; hafifoal fcrami bízó* 
•*•^nyoíTaboíncseá, de aonak idejénél es 
helyeaelbízoöralambncnoilehec. Mert azt 
feizoöyöííao.iu4gyiá§'v hogy raeg.kel J»i§*>-, 
ounk: De hoIotccimikor^aztTebkinérri' 
tucigya. ' AooakQklert-az Kerefcyern em* 
berock iénttlen kel vigyázni, es az 5 ele* 
teaekregé felöl ®íoleo öribap., fői min* 
4ep. ééiupi'Uanttsban kel gon4oIkb<Iiiú- Uz: 

azért az okajiogy. íz nií'ídvőzit Snk, ;gya-! 

korlacofíaggar ím az rRe?e§cyeo!< ríg'yaM 
zafra. Az t&bbí köztiedig, Mai. .24.41.. 

:. Iffxiet, Cá^. 25. 1$:. Es, Caj?,z6. 41, M.arc, 
í j , 35.; Ugyao azoa dologra io£ ez'raegh 

. hallót Sa« ígikbsQ-is, őCc. - .Sum* 
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S U M M >A. 

Summája azért ez igtkaek csak ez tj.pt 
Chriftus Urunk mindeneket az KercScyfev 
ní vigyazaíra J. jniilyet nagy f ep hafonl* 
10(Tagban tamazc glookbeo. ;; 

A . £ SZEL 

Tanufagnak okiéit kei kiváltképpen 
való reiekteozthiítyuic ez igikef. Mejf 
az elfó relében beíogtiltatík az rai IdvG-
zitookaek §ep íosefe, melyben azíCerefJ-
íyení vigyazaíl coiurnenciaiíya mond* 
van :• A.z ti derekatok fel légy ének ovédz-
ve , es az ti. gyertyátok avagy lövetnek-
tek meg gyuytva, őíc. Az rnafodikbaa 
penjgh ̂  nagy iep 'haípníato. (Tagban, adgy* 
.azt. élőnkben tóoodvaa.- Es ti; haíonlo'k 
legyetek.az lolgikhas., az.kik variak aa 
6 Urokat megh j&ni;:az Menyegzőbol, 
hogy miheot raeg ter es.-zörget, mingyait 
.tiiegnyiíBk ónekí f ö(c. • • J-J-^/Í33f 

Es irt ind Summa j * f-mind rendi azi-
glknek; JLanuk immata.z ígtkeí rendel 
es azokból az'tanufigokst. MondChri* 
ÍFUS Urunk; Az ti derckatokfel legyenejfe 

;•• |::.;- '" ő v e d z » 

http://tj.pt


| | 4 Harminczeggyedífc 
óv edz ven, es az ti gyertyatok meg gya^» 
utvany'&c. á 

Ez ígikben foglaltatik be táhufaguak*' 
R|k elfő re§e; Holott Mez. kec dolgokat 
Ül fovideden meg fatnonk. í. Mit er* 
cseri Chriftus Urunk, az mi derekunknak! 
fel ovedzefén t% %» Micsoda az ego a-
vagy megh gyuy tatot gyertya, melfyes 
'commeodal minekfirak az Chríftus? 

U Z ÉL S ő R^i L. 
ft z miaz elfő dolgot illett.; K% m i de« 

rekünknak fel óvedzéXen érti Idvbzkbük 
az mi KerefeíyeoiTerenfegunket es vígya--
zaujnkat. HsfonlatoíTíg altat §ótpen»g^ 
Chriftus Urunk, mellyec ve^erí az utvi 
raemeodS .avagy titoo jaro emberekről. 

I. Mert miképpen az útra meoendS 
éthoerek az 6 ruhajokat fel aggittyak , c« 
vöket meg iorongattyak, nemellyek meg 
fegyvert-is kötnek oldatokra, mellyel az 6 
kei voltokat jelentik J Azonképpen az hí« 
véfeek míodeokor kefén kel leoníek > ea 
tz6HereÍtyení hívitailyoknakel követe* 
fébeo ferenkedníék kel, ez mellet az 6 u.« 
tolío orajökattts kelőn kel varní. 

II. Men 



Prrdka t iö* $$f 
..,:! ív Mert miképpen az íítoó jiröértibe-
tek naj* fokát §en vednek-aifrő buydöCiíok-
ban, ugy-taint .Hevet * hideget i-ehfegecY 
iöm}uf*göi;, félelmet cs nagy Tők rendbe* 
h oy^ghatltlánfagöt í Szlnceir azonkep. 
pen-«i hívek i, egei §léí«k«ek foíytftbaö 
fókákat §eövednek*' 
,. 'Ezeítmondgy'aId¥©zlt6hk' Lúc. £*%$•*;' 
Mögy valaki otet.akarja kfmínírrnegh ti* ; 

gadgy1azo nevet esaa'ó.kereftet.Éel ve
gye.. Etrol Sol az S'Z.'PáUSi/íSv i4.xi» 
mondvan:..'Sok nyónaorüfágök alcal'kel 
bé rttenoönk az I(lenetek Oriiáaban. ' •• 
^../;l'II.: Meirt•.tóiképpen iztitálí jaföttn-''. 
bereknek nincsen nyugodalmuk minid ad« 
díg-iSi/mígh az ö-eI6ít5k íéVö iicokitvég* 
bennem.-vífikVcsáz-fetcdu tztk el nem 
eíikv EzériinondgyaazSeóeéi;*Hogy 
az uíon jafó embereknek fok Béi.aiok'v'.de 
kevés hyügodalrook/vagyoo-*'Azonkep" 
pen az híveknek ninc.ieb tzmM^métx^' 
daodo-V"aTotTök,htnejoveöcl6tlcerefneks 
az mint az Sz, Vkl f pS Heh\ t$i 14. d^c 

I V. Mert miképpen.az utón jaro-ém* 
'berek felette igen kevaonyik d erei az 6 

fel 



$$ Harminczeggyedik 
fel tőit ízeMyokar, Icivifckeppen üst Kiír-
»Z-;G f utetec h4sa]ö;kb*0,' avtgy íiko he-
lySfcben az 6 icrelmes e&i>cfikh<ez.< igye* 
kéznek,: Ezért, moödgyt. az,Pöéí4;az U* 
/y^jr- felöl I. .; <*- f 

iV<$ duSia eHIthaaJapkmJé ifidtamet^ 
optat 

, Wtmupjde 'Putriifoffemdere:Juk..i;a® íz . 
Semmi ketfeg nincs az Uly »f fnek bői* 

cscfege felől, mindazonáltal kívánta az 6 
hazájának csak fuíKc-ís latoi : Szinten a* 
zonkeppen az faivsíc, oigy iívek leiine 
kevankqznak ez oyomotufagofcnak v6U 
gyéből, az ó őrőkke vaio hizajVkban, az 
Sz. Angyaloknak es az megbodogult: Sz* 
embereknek tarfafagokban. Saját példájá
val bízoniítya ezt az Sz, PáJ PfoZ/jvi. 2$. 
mondyan i Kívánok megh hiiot , es az 
ChríftoíTaí eggyőc lenni. .:-

T>AK u s a G, 
TánuHyuk megh ínneí, f»ely igen igazt 

zz mit az Sz* Pál mond Beír. i$. ~aerj. 14,.. 
Nincsen itt maradandó Varafunk, banera 
jövendőt kereffink. Ennek vatéfaga meg 
sctSifcezelőSánilalcatot okokból. Ugyitv 

-- eV* 



Praedícatkv %y? 
ezen dolgot bizoníttya Ghriftus Urunk is 
ebben az hafoniatofiagban , holot az Ke-
re§tyen embernek qlttet ez világon, tsúv 
fon járóknak áílapattyckhoz hafoníitcya. 
íntetteflunk tehacínnet; NekipdoOunk 
ílíyen igen ez árnyék világon, hane ugy 
ellyunk, mint űtí emberek, es mindenkor 
kelek légy fink innét ki költözni, es aítal 
rnennt az mi orokó? hazánkban, az őrök 
gtetnek bodogfagaban. Veikéinek tehát 
ez ellen azok az.fcík feletteb fcapdofnafc 
ez vilago, es ugy vifelík magokae,mtntha 
fohameghnem kellene hátaink. Azok is 
az kik magoknak hoiiu glet'et ígirnek, a-
zonban elekben nem ve§ík, hogy az gye* 
kenteirantyak aíotok, avagy inkab a|ajok 
terítik, az mint erre nevezetes peldat 
mond Chriűus Urunk Luc. ix. 16, De ml 
azokat nekoveíTuk, hanem izmi Idvozi* 
tünknek §ep intefetbe veveo, az mi dere
kunkat fel ovedzven, kelen varjuk az ml 
utolfq óránkat. 

* 'jí-Z M *A SO D I K HO L. 
Az mí as maCodík kerdefl ifíetí, arra i á 

írásmagyarázó Do&orok sem mind égy 
Y araat 



3$$ Harmlnczeggycáík 
at$ní felelnek. Mert uemeilyekaztnciönáé 
gyak, hogy az meg gyúytos gyertyán erei 
Cbtíftus Urunk az igaz híseciMiatha ar
ra jme.tie.yofaa tat 6 Taottvanyítjhogy az 
Idvőzitőigaz.híttet legyenek fel ckeíitef-
ven* Nenfieüyek p£fligs..aziftenöek SZ..ÍA 
>gijet i meilyec az .Dávid.* eg.oiovetnek* 
nek avagy i&iapafnaknevez P/*/. n$. io§. 
HiCnnlokeppeo iolazSz. Peceris ik/Pet, 
•i;. ii?. De helyeffeb azoknak értelmek, az 
kik IXIÍSKÍ az ket értelmet egyben foglak 
lyak, esazt möodgyak, hogy azflötldvQ-
Kiíook comnaendailya az líleitoek Sz. -ígí* 
jenek taoulafa? esmegh tar.tafat Ves abból 
lármázandó igaz hitet. Mertaz íiithal-
ítsbol vagyon, az hallá? péníg az Iíhgn jgtV 
.jebot'i az/míoiaz Sz. Pálbizony títya,.^5i 
jo, 17. Toyabba, az ÍŰeooek ígíje íovet-
nekhes avagy lámpásban egő gyertyahoz 
.hafonliuatik 3 ímez következendő §ep ©« 
kajert. . . -

í. Mert nőiképpen az iqyetnek ayagy 
gyertya»azíotetben-ís yifagesfcoi&ík, fpc 
tkkor vefj ember tob hafoat, hogy neö* 
nappali Azonképpen sz jften ígíje as 
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nyomonifagokoak közepette, nagy fepen 
vigaztaílya Ctigy mint az lelki fótetfegh-
Ben) az1 híveket* Erről iol.tz Mícheas 
Propheta az híveknek kepékben mond-
van i Ne óríily azon en eüftifegém, hogy 

, moíhn cn él ertem, mert ifmet fel kelek; 
Noha moítan fot etfegben ülők, raíoda-
^onaltal itt-is az Uraz eo vilagofiagooi. 

-~ Mtcb. 7.$. 
II, Mert miképpen hogy az fctfe"az Jo* 

vetnek avagy lámpás üiati mennek, szío,. 
tetfegben nem tévelyegnek, hanem bot., 
rankozas nelk ól j ár hatnak: Azonképpen, 
valakik az íftennek Sz. igijec elottók vi« 
felven, ^leteket es erkölcsöket as feríne 
rendelik , ez világnak lelki fotetfegebea 
nem tévelyegnek, hanem fzeotesfegy-

, hetetlen ejfttet é;In'ek»; ! 

I I I , fŝ erc miképpen az gyertya es lö* 
vetnek, csak azoknak hiical, a? kik lat
nak, sz vakok penígh annak femroihafnae 

* .nem vélik, fór ugyan csikfaodíjc-iz femek' 
annak világaiul; Szinten azonképpen, az 
lílenmk'tgíje/csak azaknsk haínalaz kik-
aeklelki iemek vagyon, tudni»í!lík az hi4 

Y ' i vekneks 



|4ö Harminczeggyedift 
veknek, az hypQcrítsknak pétiig es az. hi
tetleneknek annyiraúem haSnal r hogy ío> , 
ka.bmegkeményednek tölle. Példának <&;/ 
kt ere, ímíen ugy munktSkodik az lífen i-
gíje az etribereliben, inint az-Nipüakme-

r.íígfege» mely az viázt megh ligíctyá $ iá 
fárípeníg megkeninyíííi 

Vegyük eiunkben ínnet»mely hainoi 
éSkőz volna az Iftennék ígíje, hogy ha az: ; 

( emberek annak haigatifabao, tanulafabaa 
es meg tartafaban gyönyörködnének* En-
' oek vaíofaga meg tétiík az e!o SitnlalíatoC 
okokból. BsertmoodgyaChrífhís Urunk 

•»0c* n.18. hogy bodogok az kik halgac-
tyik az íílen ígijet es megötarcyak azt. 
,Ez'rcqth4BcndtHya'<áz •' Sz. fanofnaí-ís Id-
. yózitcbk mondván : Vifgsflyátok az íra-: 
feksí, ö£e. Lafd meg Zorf«. 5.35?. Intetted 
fűnk tejjat-ionet; Áz Illettnek Sz.ígije 
jegyen az mi Sábáinknak fovetoeke,; esaz 
mj oívenyBnknek vlliga Pfal. 119. 105, 
Vayka éhez tartanak az emberek migo-'' 
kai, nem volna ennyi fok botránkoztató 
göfjofíag az emberek közt. Ha az lopok, 
• gyüko : 
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gyilkolok, paráznák, hí mi fíao eskővok •, 
(ts egyéb, czegeres vécékben cto emberek;' 
as íftenqek Sz..' ígíjct eloltok -vifetaejk, 
nero b«boreko!oioak ügy az. íokgöooffiig-'N 

p,a.H ondókfertőjében,. miot egy f§le állat' 
azfáiban. De fokakni! csömört csíoalaz. 
ift.cpaek'befede, néiriellyek'penigh megh 
hallani feni akarjak , íiahem,"riágy vak'cne*. 
rokeppeq meg vetik, nem kelőmben tótot 
az Sídök» *z ^'k clleri úgymjjhlenttrterprifc 
teflal:2zSz, Pál. Ací.^ 46. Egyesőpoe. 
re fe csiidaHyuk azen hogy az gqnroflagh. 
ennyire el ára*Jo£ az emberek kózt, ogy 
liogysz Gfcas Prophetaval mi-is .multán 
paoa§Q|kodhaiuQk|. Hogy-az fraqifejiic, 
m hizugfag, as gyHfcöfTig, az lopis es az' 

. paraznafag cl ára íiáötfe ,-cs eggyík vqt az 
maiikat otí qtir-dCcr Qfex, 4. *." De mi aíTij-
Ie embereket pe kővéíTunk, haóém- yj,fd-

x Iy.uk el&cconfc-az fftennekSz. ígíjet, es.so-
. iiak vil|g'i,',u|:ari jár]mik,,hogy ez világnak 
. íoíetíegebe' ne tévelyegj_ób!c,'--Etrc fegel-
fyeó. tnípke<t.az mi-kegyelmes A,ty'soi& cs 
íílenfink Sz. Fíaejrcsz Ur jefus Chrííful-
. e.rt* Sz.- Lelkének vezedde alul 9 Ámen. 

.1 J £ i Z | 
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Ez, ennek az "fel 'vet ígifcbeK dfó re§e-

©ekmagyarazaetya. íronsar következik az 
roafödikréíej Deátrolez uttn iotlyuak 
líleo fegitfege velütok Iqven, 6Cc. 

XXXII. PR.EDIKATIO. 
X«c. ft/jtf. £* fi h*fr»tdtofak legyetekkel 

X?:Nnck előtte való tanitaforaban fofot-
T^t»m ez fel ve ti ígíkock elfö reléről, ho* 
jött ket kiváltképpen való dolgokat fór* 
gatankmeg. i. Mit eresen Chríííus íi-
tunk az mi derekunknak fel óvedzeíen £., 
ay. Micsoda az égő lövetnek avagy gyér? 
tya, mellyet Idvőzí took flíyen igen com, 
•tnendilr ^oftao azert láttuk Immár I-
(leo fegiííegeból az hatrt nsartdot igíkec-
|s, Mond Chriffus Utunk;, Es tihifoiVla-
fofok 'legyetek: 9zokhpz ,( iudnídllik-az 
f olgakhoz) as jjjgEf? wrj"#, hogy %-zo IU 
"fok meg j.uyjőn sz-nuráyégzőoeH l'áfcodtfc 
mabol, hogy rtsí l'teo t m eglj; jövend, azon
túl meg oyiffak neki. Ez ígikben fogjál- ' 

trók 



Prxdicatro §4$ 
tátik be ez fcivttiipkGtlimiCaáik tetet 
bolotí nagy fepkuiío hifonfotoflagban ad* 
gya élőnkben Chriftus Uruok az KstTe'fc*. 
tyerri vigy azaft. De hbgy'itínei az Keref*i 
tyenek tob lelki 'eppúletet-veheftéoekt • 
j . Azt kel-meg-b latnunk, kicsodák esek 
azvigyazo-.iolgak?. i. Kicsoda a% Ur* 
az kit ezek az ioígak varnak f * j . ' Mii 
csoda ss M-enyegzói lakodalom, as hoe «,' 
pat ez Unt varjak f 4. Mikor tqr megü 
az lakodalomból ? V :Y-

Az röi'ajl elfő k'eráeft illeti5 Az fofga* 
Isoa eres Idvózíitoókniíad azokat »réfctfc.. 
itt. ez világot^ az 6 tiztekben esb'iVacaK', 
lyukban bi ven'esigazaoe!járnak. Ezeket 
peoig folgakfioz hafoolíttya'iinez k&vet«- • 
kezendő okokért/-

I. Mert mtkepped az üoígakmk vagyíl'. 
llrok avagy Gazda jók, az kikhez UBjtéV 
leztek Ragokat az foígajafra i Azonkepi'. 
peo az embereknek Vagyon llrck az ki-.. 
tiek az Kerefcfcgben köteleztek magokat, 
íudní-iílik az Szent lílen Ezért roondgyf 
af Sz. Iften Mahch. 1. 6. "Ha-enllr'vai " 

T+ •; . ' gyek* 
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gyo|i, hon 32 en tj§t<eletc«. -,'Erről lolaz 
Divíd»is,?yrf/,i. u. Szolgallyatok sztyr* 

; liakfeSeíembeo. ' 
I I . Mert miképpenazjo iolgak íxíven 

és ígj^iQ loígtiaak az 6 üroknak: Azon
képpen az hivek, az menyire az gysrlo-
fag őket t\h bocsattya» híven et igazan 
f plgalqak as Szent Ifrennek. 

I I I . Mert miképpen az folgak nem 
mind egy karban állanak, hanem kinek ki. 
nek vannak bizonyos hivatali: Azonkép
pen az emberek köztaz Iftea eloltotta 
az tiéteket, az mint ezt §e»ieiokeí joUac-
yyók. Ide vaío, az mit az Sz. Pál Ephef. 4. 
ii.moad. Esóadotneradfyeket Apoftor 
lókat nemellyeket ptojg Prophetakat, ne* 
inenyeket j£vangcliftákac , • oemeHyeket 
Paftorokat es. ;Do<florok«:, az 'femeknek 
egy teflben vaío kot ozeíckfe,1 az folgilat-
^Á münkijari, az €lirífl:us .íéftének eppt-
*efere*Őtc. 
•̂ . • -IV. Mert miképpen az £ olgaktu! fa* 
mot vefen az Ű Uxöklbvefíiübm;' Azon-

. . . ' * : • ' • / V ; keppen azSz.IfrfO', fara/ot velen azera^ 
berektől az utolío napon. Erről iol az Sz. 
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Pál, 1{om, .14. i i . mondv3fli: -AnnajkokaerC 
mindenikünk omaga ád (.amott 6 magáról 
IftcDoek. 

V". Mert miképpen 82 fereny üófgak, 
az 6 munkajoköak melto jutalftiat as 6 U~ 
rokeul avagy Gazdajoktul'el. ve£<fcr A* 

-aookcppen az hívek jövendőben el vélik 
• az lífentöl az 6 juíairaokat* Ide való aa 

IBÍ£ Idvósifonk mpod Maii. 15, ii, Joí va
gyon jámbor es .hív folgam;,- az kevefeti 
hív volta!, fokra bíztuk ez után, meny be 

.. az te Uradnak őrömében,, éfcc.. 
T ^ÍK US JL G. 

• Jegyezzökmegh innét; Hogy nem.y*. 
. gyünk magunkat lábadok, Inneni mranys*.. 

jan az Szent liírennek köteles folgsí va* 
'<• .gyünk. • Megh teilik ennek'igáz volta eb-. 
•: -.bűi az hafónh'tásbol > Irolott Chríftus-O-
• fűnk iolgakhoz haíoníít b«nnunker. ;ln-

í:- tetteffúnk: azen innét; :Ugy' vJfetly fik' mi.. 
• ' inaguokatez-.jeleoyalo.^Ietbea^miDtJám • 
• ado §oÍgak,fudvá azt bog-éz CÍnrift' igzz 
• itiJő iekítáz utolfo. napon el nemikéről-

• bettyökt' Lafd megh Mat* #5. $% .-Vétkez-•. 
oek ez ellen az kik az tefti bacorfigban be 

' '. Y 5 - .mér&i* . 

Al 
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merülvén, rmadenekeHabido'foö •riieghr 
cselekednek mim valami liíer Birok. ;D:e 
f zek.ee vektlieníii £rí az ucotfo romlás • es
ve? edeleoíj; ünten ogy , mintáz' Nó-e sV 
dejeben elő -embsrétyetk Xafd megh mít\ 
mond effdekról Chrifíus Urunk 'JM*Í. 24.' 
é$ ; N O mi,ezeket ne koveííuk, hanem 
tizíTrokról meg emlékezvén az férétay §dt» 
g^kkaleggyut |%*unk el hivatalunkban, 
hogy az mi -jo Ürunktul amaz örvendetes; 
tozacoc balba ííuk: Oröíy jo es hlviölgim, 
meri az kevefen hív voltai , ez titán lob-
bon bízlak tégedet, meny be az te Urad-, • 
tsajs orómebe.a ^Mat, 25. n . CŜ c' -

, 4 2, M ^f S 0 D l K F^O L. 
,-Azllf.az kírof ítíemlékezik Chriílus 

Urunk,- névmás', hanem onnoti'rpagái' 
Így n-őveztffik penigazlfteonek Ángya*' 
Úrul, iujrtgVift s z í ffíieíefí utap. 'Lafdt-
m'egLuci. ii. Uroak;nx>nd*tikpeniga2 > 
Chnftus, ím ez kövcikezenda- lep :oko-
Icctf. 1. M«TÍ oyeaz íóíd es annak teí-: 

jyeíTege, PjaL 24* 1. 2, Mert vannak 
lolgatí mki't ez világi Uraknak:: $v Mert' 
§B- jókat fef.ecies oltalmazza* azgcmoio* 

http://zek.ee
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kn penigh gyíiípH es meg-isbünteti, mint 
íz jo Urak, Laíd meg PfaL 5. 5. 4. Mert 
jövendőben famot vefen az ioigtkcul, 
mini ez világi Ursk §oktak cselekedni, 

TanuHyuk megh innét; Hogy az mi 
Idvőzitonk, minden Aogyaloíkriak esem. 
bereknek feje. Az Dávidbizonyletya ezc 
f>J*L 97.7.'.holott azt raondgya hogy az 
lílennek Angyali imadgyak azChníluíL 
Ezt az Prophettat, nagy iepeo -Idvőzí-. 
tönkre §abja a? Sz. Pál, Hehr* 1. <?. Ide va* 
lo az-ts az mit az Ifteonek -Angyala' 
az Bethlehembeli Paf toroknak mond az 
Chriftus fel.pl Lue. %. m Ugyan ezen dol« 
gé't allattya ChrifimUrunk ebben %% pe|*-. 

' dabanj's.J.n£etteíTünk anna-kokaertinnet v-
lm haílyuk hogy Urunk míoek.őnk az.. 
ChriOrus; Szolgiliyunk -azért6 nekífe-
leleojmeí, es örvendezzünk '---tfejkeseffei, 
íP/rfA.i. 11. Hogy mi..ellenünk ugyre p*-. 
oaénlkodgyek, mintregen iz Sidok elless 
mondván: Ha en Or vagyok 5 hon az eú 
félelmem ? Malaib. 1. <?. 

•A-Z 



548 Harmloczkettődik 
«4 Z H JL'l^M »4 & I K 1^0 L. . 

-;. Az IVieqyegzóí Ukodialoicia cr(iT Clirís 
0us- llruok. az (VleflflyekPek Orfotgac ,«stz 
hova fel vtíetec es az ó Sz. ^tfyaaak'füB1. 
jara helyheztecei, az roíoterrpí az Apo-' 
ftoli Cre4obiE,?is .valíaftteiöíil?*^ Tovab* 
bst Menyegzői lakodstlonaboz; hafonljttav 
tik ^.Mé^íiy^6^^|íÍ^TÍm^.^f#t| 
kczep^ölep o^okerí. 

I. Mert imíkeppen az f^Ie íiiteífege? 
.likoclalmokban fok ceödbelí emberetó hi-
.'.yat tatnak ,, úgymint férfiak- Aiionyísífa-? 
tpfs, ycpekvi fíafc, .gszdagpk;,:; legények *| 
Wrak, es, folgak,, ^ c . - , Azonképpen;az 
sIVSep.py.et ti? k Orí>t g^ban ?mindeo rendeli-
fs-faiya'ísilb.ap-l̂ yQ:- emberek lefpek..; Ide 
vatp. az iiíltaz 3z« Pálrpood 'Grf/í.-̂ '&S* 

^ ISIiocseo íeroSídö, femGorogyfem fpjg?» 
'fe.mlabadps, fena férfi ii v-fem APpoyial*. 
|8tk6zt valog3£a%»jnert^laícsq-yajai-ggy 
yatcokas.Cliriii.os jefusbap., Errot lof az 
Sz.PcceMs <AM*ro. 54. mondviaiBóz.ö-
nypílbp spegh ífrneríena ,. hogyazl.fteo 
útm ^espely valogar.o',., • iianeii>-rmüdeo 
jac!»2K£fegbeö kedves neki akar kicsoda1* 

http://IVSep.py.et
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Praedicatlo. 349 
Íz ki:ötet> fglc es igaífagot cselekedik, 

í L Merc miképpen az hkodatojopbin 
émesen helye .azbanatnafc es ííralomeaS^: : 

Azonképpen-1% Mennyeknek-Qrffegabaa 
nincsen(eraait helyezz ioraörüfagöak. E« '-•• 
•sért moo^lgya'az Sz* Pál ^om* -14;. 17* ! 

hogy az íftejn Oriigs tgáfTag, bekefeg es \ 
-orom i s Sz. LeieíialeaL-lde Sibhattyük ; 
azt*iss az-mit azSz. Jánosi mond ,4"j>oc, ,2r. \ 
4.;Eá az líl-enél soföl minden kony-"hii!U» / 
f mft az 6 £ emekrof,; es az - habi többe nett*'; 

leied*, fera az keferoíeggel való fíras, f«in * 
kíittiSi ftt'm remiiií-BiydaloíB' nem Itten -
tobb'e, 'öíc, 

J I l . Meít miképpen az Menyegzőt--' 
lakoáiíofBbtó' az hívatalos vendegek., csafc;: 
az egy Gazdatu! varnak ételc^es iultt :-A^-
zdnképpen az hívek',, csak »z egy íflentül 
varjak az orok ^leinek bodogfagat.... Láfd 
ftiegh ioatí..1.0.1%. &c.'*.-kan.<). n*.Mat.:. 
Z S - $4-*&'c. ' - > ' ,' • • 

1 V".. í^.ertmíkeppen'a^ok az-.kik afféle; 
tifkeílVges íik-öáiláílkban hí vattaf o*k •§<*-•• 
kot 'öltözeteket le vetveo'-yfel ckefítifc ma- -
gökaí;. Azonképpenashivek'^ azkíkas 

orők 

A 



Ifo Hanmnc2ktK$dik 
őrök Remeié órokofi, amaz glo igazhittel 
C mely menyegzői ruhának raeltan nevez* 
tethetik ) fel vadaik- ekeiketven. 

V. Mert miképpen az jo Gazda, férfi 
az hifartofokat, íera az fcelötetlencket 
nem Sered > hanem az 6 lakodalmából ki 
fekeztí: Azonképpen az iften, az íitko-
Sodokkal, verekedőkkel, vagdalkodok* 
Jkal, gyilkofokkal, hypocrkakka! es hitet* 
lenekkel, azorők ^létnek bodogfagat nem 
közli. Az Sz. Jaaos bízonyíttyt ezt Afoc. 
ih 27. mondván i Nem megyén be tbb* 
'C tudní-iíhk az Sz, Varosba ) fernmi, va
lami meg fedeztetne, vagy az ki valami 
ucalitotTagoc cselekedik, vagy hazugfa-
got, hanem az kik be írattattak az bárány
nak £Ío könyvében, ő£c. 

T ^í K U S A G. 

Vegyük eifinkben ínnet; Mely igen í-
gaz, az raítaz Propíteia mond Efk.64-4-
Világ íeremtefetul fogvan nem hallottak, 
es fülökben nem ment Szem nem latot ki-
V&fédmas ííleot, ki így cselekednek az
zal , az ki otec varja, <SCc. Mely mondaflr 
ilfyetiksppen magyaráz az Sz. Pál 1. Cor. 

2.9- '"J&Í 



Ptödieatio* Ifi 
i . 9, Az §sm né®. ríacir, fém az Föl öeras 

« . .hallotta.*.az ensberaekís gondola ttyabao; 
' .nem mentenek, méltyekec az íflen kefiteí 
iz otet ieretokneft. Meg tetlik eqoek igaz 

. volta- ebbótaz tanításból, holott Chrjííus 
Uruak áz Mennyeknek Örfagac -*. Mc* 
tiyegzőí laSrötialornhozhaíoolútya. Intet* 
teíTűok tehát ínnel; Szenvedgyunk az 

. jChríftusneye'föelletes az.6Sz. jgíje mel« 
Jet, \tpiy éze*cbe« as lelki jókban reffi*-' 
tettenunk. Mert valakik ez vilagoa as 
Chríflu ffái fen vednek, eggyút vdle meg* 
isjiicSQífetnők,, ^o«». §.• .17* tSPc. 

^Z.KEGYEDIK i^íí I . 

: Laííuk ímmar, mikor ter meg iz-.Uf i s 
lakod alomból ?" Az mi ezt.áz kerdeíliüe* 
t i ; .Nemeflyek az irts magf atazö.Doifte* 
tokkózziil az mégterffctjgrtikázmi ha-> 
lalunkoak'orájat„ mellyen az tai Idvőzi-
ionk aZr-mí teft.&okbql .lelkinkét ki fjolit* 
tyi. Némeltyek penigh az utolfo napot * 
meiíyet'itgíetoek tíifcjanafc nevezőnk. Dé 
helyeífeb azokcak értelmek, az k.ikinfad 
azket értelmet egyben foglaííyak,- es azt-

, naondgy^k } Hogy Chciftus Urtiekaz meg 

file:///tpiy


y^z Harminczkectődiíc 
terefiick idején , mind %z mi utolfo oran- .. 
itat, f-fisí-nd az Ittlétnek napja* qu%a es arra, 
Int bennünket; Hogy mind halálunkhoz * 
f-miad az utoffo itilecaefc-napjahoz jo 
löodgyavaikciuilyuak,hogy mikor az mí 
•ycóokitmegh zordíts, vigyázva takltaf* 
füíik. MarcVi^. $5, 

Jegyezzük megh innét; Hogy az íté
letnek napjVmíoden kerfegoelkul meg le
ien. Ez nagy lep íefkí látásban adtttacik 
az EzechíeÍPropheta eleiben. Lafd mcgh 
E%ecb. 37, í, c?*c. Erről föl azDiníel-ís 
C4p. n . 2. h% JobPaíríarcha»ts Cap. ip. 
4fy:Xafd;inegh*z iratokat.* Erről telünk * 
vallaft ass Apoítoli Credobanas t holott 
azt mondgyuk j Hogy el ju az Chriíhis >U 
tilni eleveneket es holtakat. Ugylezé dol
got erődíti Chríftus Urunk íttíg, holott 
az'cm'oadgyá hogy az llr megtér az Me« 
yegzőí likodalombol. -V étkeztettek tehát 
regeö-az Sadduezufok $: az kik tagattak-'; 
azfeKteuiadbft.es azzal eggySft2-'<űtQtfó.-;' \ 
ítíletet-ís;- -Sőt az' iCr.Urunk JeíusChrí- ,-' 
ftuft ím ugyan 'ctfifollyik' a* fel-támadás'- -; 

http://feKteuiadbft.es


Tixdkatio, §?§ 
Idol valótudománnyal, az míöcmsgh icc-
iikMae.ii.verf.zii.&fequeti. Vétkezek; 
amzzPorcius Fefíiis nevű Romai Tiztaríot 
is, az ki , aztöbbi köze, az fel támadás fe» 
lol vtlö Étidomanyert, az Sz Pált, bolond
nak mondgya *£&. i6. :s4. £?*c Ezéktccí 
e$yéiembefS,Felette 'rütol vetkeznek amaz. 
lífen esufolo énríberek'ís, az kikről az Sz. 
Péter emlékezik i, Pet. $* 4. De mi ezek-
kel ne te véíyegjuok, hanem higgy ák el f 
hogy az ítnétoek napja raeghícköí Atl-
nakokaert ugy kefícsúk mâ Hinkat ahoz 
az naphoz, hogy az mildvőzitőnknekie* 
kíéíott níegh nsaradfiaírunk. Erre fegef-

I ••: 1 yeo minket az mi Sz. líteounk, Fiaett sz 
Űrjeim Chriftufert, Ámen. 

£ X X X l í L PRiEDIKATíO. 
i Muttb. JÓ. 10* Nemde nemme£ 

•vehetnie ,&c. ..',,'•-, 

TjT Oltanak eleitől fogvan nagy Í& 
y kin, az kik az íftennek gongyavifekfé 

Z felől 
* 



|5*4 Harminczharmáclík: 
feiol ketel&etteoek. De hogy 12 fokaít 
kózzul, ke yéíTet hozzak be; AmizProt** 
prtí Melhaídol azt<olvafliik,~ hogy mind 
az lílent , C-mind pentgkes az Ifteönek 
Goagyayifclefec tagadti* az mint ezt oag 
ijyi.lvao bizooyittyaaz bölcs Ckert r hhr$ 
t. de Ndturú'Deorum. Effélékről fiö! azDa* 
vitt P/4/. 14. i. mondvso; Azt mondgyá 
az balgatag azó iíveben,nincsen íílen * 
ő£c. Az Epicurui tifosmoerkm »ooha tel** 
. ly Ifeggel az Ifteritpetn cágaftak , minda* 
suniSut %%:>h GangyavifeSefet kelfegeílc 
'lőttek.' Az Averroés, az Ift ennek Gond-
vifelefet, ooha reHerintmegh engette* 
fntádazonaital. ast mondotta hogy- nentt 
'terjed minden állatokra ,.fcivaIcfc«pfKQ %% 
ap.rolv'ra, mert így az lílenoek értelmi? 
megtompulna.' ide való amazkp.zcpfe.ge3. 
moodas; Non vaattexi^uhtehm (ídej/elv* 
w,.Az a z . "Nem étkezik az lupitermm^ 
ck*n apróiéit dolgoknak ígazgatafarah Ne* 
meltyek megengeuek , hogy az Ifteooek 
Gondvífelefe, minden átíatökra ki terjed, 
mlndazofvaStal azt mondottak, hogy az í* 
íten mindeneket az kútfő ef koz.őkoelkfil» 

csak 
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Proedicatío, 5$? 
csak maga igazgat. Végezetre, nemek 
lyek oly igen az kfrlfo évközökre foritof. 
tik az Iftennek Gondvifelefet,hogy az I* 
ftent minden iafeadfagatul meg fbitottaky 
holott azt mondottak * hogy az írtén az 
termeietnek foiyafa ellen femmít nem cse
lekedhetik. Hlyen értelemben voltának az 
Stoícüfok. 

Ezek ellen azért az hamis velekedefefc 
ellen, felette iúkfeges minekünk, az íílen-
nek- Goodvifelefé felól vaío igaz tudo-
roant ertenönk, roellyet nagy lepen elünk* 
ben ád Chriftus Urunk ez megh hallót ró? 
vid igíkben. 

S U M U Jt. 
Summája azért ez megh hallót ígíknek 

csak ez: Allittya Idvózitónk az íftennek 
Gondvifekíet, mellyét az apró verebek-, 
tiil fogvan, as embereknek hajók iáíaígh 
ki térj ezt a 

B^E S Z Eh 
Rovidfegnek okaert az ígikes reiekre 

nemofthaíryuk, hmem, hogy ínnetaz 
Itereityenek tób lelki eppalerec vehefíe* 
nek s imez következendő kerdefeket for-

Z % gaíTufe 
9 ' • . .. 



Jftf Hafmínczharm'adik 
gafluk megh. i. Hogy ha yagyone az X-
fi ennek; Gondvífelefe, ívig/ nincs r ** _ 
Hí vagyon; JViicsodi es hánytqtt azfc 
írennek Gondvifdefe r $. Micsoda ha§* 
isavagyonennek aztudonaamjak ? 

"*/£ Z É L'SS B^ó £ , 

Az mi sx e!fó kerdeft illeti, arra íz e* 
ge£ Kereityenfegazt feleli, hogy vagyon-
az Iftenneí Gondvífelefe. Ennek az erce* 
lemnek rgiz volta megietfik ioaez követ* 
kezendö okokból í 

4 . Az Sz.Irafoak nyilván való bizon* 
ftgiböl* ErrSUolaz Moyfes, Genef. 8.i* : 
Megh emlékezek Iíleo az Nóerol es miö* 
deo vadakról es barmokról, meüyek ó ve-
10 vaíanak az Bárkában. Az Dividiis, 
^ / . ^ 4 5 . t$. Miad'éoékdek'fiemei ctréidt 
isezD'ek* es te ad§ azoknak eledéit aíkolma-
•ws időben, &c. Ifoaec, Pfd. 14?. ̂ . Az 
ki az barmoknak raeg adgya az 6 eledele
kéi, es az holló fiaknak, kik ő hozza kialc* 
nak, dCc:.Az Salátaott-is ProVerB. i<í; 51* 
Az ember kebelébe vestetnek be az nyi* 
lak, de az Unni vagyon azokhtk míndea 
illtetek. 
' . . • ' , AízDa*' 



Praedicatio #7, 
, Az': Daniel4s ezt állattya Cap. z. zn 

mondván: Es ő az ki meg vaftoztattya as 
időket, esüz időknek rekit, le veti %% K«« 
ralyofcat, esietess Királyokat, őíc. Az Sz. 
Pál-jt, ~4<3' 17.2r8. O benne £tSnk, moz. 
gunkes vagyunk. Idvozíiófikas erről ta-
cic, M*íf. 6,;%á. mondván íTekíocsecek 
az Égi madankr hmertazok nem vetnek j 
lein Iratnak, fem az S cs&rókben nemia. 
karnak, mind azáltal az ti Mennyei Atya* 
sok e! tanya azokat, 8Cc. De fok volna iz 
bizonfagokat mind clóiánaíalnomvügyían, 
ezen dolgot.tllattya Chríftus Urunk icc»is. 
_ l í. Ezt ailattyak az. Sz. írásban tnegh 

jegyeztetec peldak-is. Azfobbikóztpe*. 
nigléi*, az Nóe Pa.tfia.rf-h-a-, az ki csudaía* 
loslcppc.o. s-az vt2-óz.p.nnek babjai kézr,:-., 
?z-Bárkában1*, mindazokkal egyetemen' 
••meg tartattfc, az kik 6 vele vitának., Gewjl 
:.4fi 14,, Az Lotfr Patriarchí* az kitazlílea 
, Angyali a!tal § abadit ki az Sodorna veje*' 
4elmebüí. Genef, 19. fi, Azlfach , az kii 
fiafoniokeppeo Angyala alta! iíbadit meg 
az Szent lilén íz Ábrahámnak fegyvec?** 
lol. Gf?tef%z. nf As Moyfca, az.ki<*£ 

Z > . gye* 
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jfS Harmiáczfaniiadik 
gyékényből csjnalt ládában , az foIyo.yi. 
S&én megluamtek. Éxod. i. $. Az Sido 
nemzetfegh, mellyet lílen hatalmas karja 
által hoza ki, JEgyptumbol az Pharabo 
Királynak infígebő!, meílyet az Iras Ego 
kementzehez hafonlit, az mint erről nyíl-
vao való ííafínk vannak 4 Exod. 8.o. £? 10. 
C^, Az Daniéi az o tarfaíval egyetem, 
ben, Daniéi, f. 0* 6, Caj>. Az Jonas Pro-
pheta, az kii az lílen harpm nap es három 
etSaka csudálatosképpen megh tart 32 
Czeth halnak gyomrában, loh. 1. 1. Ö"e. 

I I I . Ugyan ezen dolog meg tetőik ez 
Világi dolgoknak tep rendel váló hely.*. 
heztetefekból, Az lílen ez-világi dolgo
kat oly lep modgyaval rendeíce» hogy ab
ból az ő bólcsefege ? hatalma es Atyai40 
volta fepeo ki nyilatkozik. Erről fe'olaz 
Dávid P/V, ipt u mondván í Az Egek hír* 
detik az literinek dícsolTeget, es az 5 ke
séinek munkáját hirdeti amaz ki térj ez* 
tetet erő (Tegh. Ifmet Pfal. 155.7. holott i* 
migycn iol: Ki az felhőket, az földnek 
utolfo hitara rol fol hozzst.kí víllamafokat 
fercz, es eílót iá az főidre, es az Met ki 

; hozza 



Pracdícatlo* 30 
bozza az o tarhazából, Hafoolokeppen 
§Ql Pfal. i47> §• Ki be fedezi az Egeket 
folhőkkd, eítőt keist 32 foídrcaz hegye* 
Ken füvet tererotki az barmoknak meg ad. 
gya az o eledeleket-,' es az holitf fiaknak , 
Kik 6 reja kíáltnak , 8t>cM? 

I V , Az jóknak juíalmokbol es az gö* 
no&oknak buoteíeffkb&l. Ide valoaz mit, 
az Dayidmönd,Pj'ah $8. 11. Orúi az i-
gaz, mikor lattya azboffu allaft:» »z 6 la* 
bait rnoíTa az hitetlennek verebén. Es'czt 
rooodgya az ember, bizonyara vagyon az 
igaznak jutalma, ketfegnelkíjl vagyon Hú 
lolfteolzfoldón. Az-is^az mit Chríftus 
Urunk: mond, Mat.%, 12. rjrullyetek es vi-
gadgyatok, mert nagy az ti juíilmatok az 
Ugtkbers* ÖCCÍ UmttCajf.í.s. 3 ^ Jertek el 
en Atysmaak lldottas, bírjatok az OriaV 
gots rötly meg kelittetetnektek»ez vílag* 
•nak füpdameotömanik fői vetefe elolt* 
Oda alab peiiígh verj'.41, azt mondgya t 
Átkozottak* mennyeteké?en tulIem az6* 
r6k tűzre* mely f! kelittetet az ördogrkíí 
f s az o Angyalinak. 

V ; Az Oriagokoak cs az hp emberi 
Z 4 , ctríi-



jóV Harminczharrtiaáiíc 
Sai-fafagokmk megh tarttfabot, meilyek 
mm történetből, fem az vak ierencse tor-
gafabel, hanem az Szent lítennekigaz* 
gttafabo! vadnak. Errői fol az Salamon , 
TwerB, 8.15. mondván • Enáltalam Ural
kodnak az Királyok , es az Uralkodókrvc* ' 
géznek igaflágot, őCc. hzDaniel-ia, Cap. 
4 14. azemondgya: Hogy azfelCegesl-
fíé Uralkodik az embereknek birodalmak-
bá,es az kinek akarja annak adgyaazt*6£c. 

VI . Hogy moftan tőb dolgokat elő ae 
f ámfallyak; Áz Any a§ent«egyhaznak csu
dálatos meghtartafabol, melíyetaz líleni 
az ördögnek «s ennek ártalmas tagaínak 
duhoíTegek ellen, mind es orsigíao, nagy 
kegyeltnefen meg tartót, es ez ytao-ts, az 
ó igaz igireei Meráni .meg tart. ide vala,az 
rpít Idvőzitonk mond, M%t,x8.%oEn 
ti veletek vagyok mind világfi vegezeiíg-
len. Ifmet > Ioan. 14, ig. Nem hadlak tite
ket arvafara , 6Cc. Ezt peldaza regén az 
£4óeBárkaja, mellyetazí(len csudálatos
képpen , az viz-ozonnek habjai kősc meg 
Uíi'éyGcnéJ. 8, j. &e. 



Prsedicacbi jtft 
^lanullyuk niegh•ionét yHogyazIften-
nek Gondvifelefe relóí fénkioek nem illik 
kételkedni ;• Mert errőlj» mind ?az; derek 
Sz. Irss, mind az regiSz.peldak sssnsk» 
felette ez világi dolgoknak §ép-rendi, ez 
mellet az jóknak juttínaok es az góíjoibk. 
isik bűnretefek , végezetre íjjíndaz Orla* 
gokoak'f mindpeniglco azífteppck -Á-
öyafent-egyhszaoak meg msradafí -, üyiU 
„VÍ ni való bizonfagot telnek. 

Vetkeztenek tehát az regi Pogányok, 
az kik, vagy egeilen, vagy peáíg csak teS 
f érint tigattak az Ittennek Gonddíeleíef* 
tz mint az elő Sámlaltatot példák" bízó* 
nyíttyak. De mt azokat nekaveOuk, fiá.1 

oem hidgy fik el,hog y az Urnajk tornái lel* 
lei járnak ez egei főidőn » Zacb> 4»W. 

Az Ifteonek Goodvífelefe»ftem egyeB 
hanem az 6 órokke való Iabtdos, változ
hatatlan, bölcs, igaz es jo.taoiiesi, az roely 
fs-riot az Iften^míodeo teremtet sltaíibarv 
minden jókat cselekedik; Az goeoSikat 
penigh, bizonyos okokért, nsegheégedi 
lenni, de jovegrej esmiíídecekeí iz 6 oe-r 

Z j vcaefc 
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yenek dícsofFegere es az híveknek idvőf* 
fegere í&Szgac, &o , 

További, ket feleaz Goodvifefes» tu? 
dnWllík kóz6nfeges es kivikképpen va
ló. Az ííleniiekkozpnfegesGondvifelefe 
nem egyéb., hanem az mely által azIftep 
ez lathMp világnak esebbep icvö illacök* 
nak íg3zg%t8f?Ta vígyaZ' furpl. fol |z Job 
Patríarchf C^. s, iq. mPpdvanj K-i eílüt 
ád az főidnek iinere, es az mezőkre vi
zet folgaííat. ífmer, pap. j?.6. Azkíaz 
földet helyepol ki mPz ditty a ,tigy annyi* 
ra., hogy az 6 pjlopt megh rendullyenek. 
Az ki az napot jut meg |ítty|,fp? nem ket, 
fs az c£i!!agpH%! |jepeeSet!í fe|frpkM*££c.. , 

Vifpcifcig Caf, | 7 . 5. ilyenképpen fpJLíí 
'jVlfkpr az/hpnsli azt paíappoflya r Jeg^ 
Mgy mond j? főfdpl, 4v|gy. az zápprnak 
¥agy.en^onek,?2pft|5lI azo hatatcnjpak £» 
'pofeíFci jelen vaefpak, <3£c. Lafd megh e«; 

zen kívül azht rmíncz pypíezadtfc es „Nr-; 
íoincskik'oc^ídik vefettla.2o|qbnak,,6(Lc.; 

'.;' Ide, yalq az-is az m\% I? Qavíd Pípphe-
c» mond, P/4/. 145.15. íímet, ?f*í> %47r 5-
ÁzEfiíaf-ís C^. 4S. <$. Az JeremiaCís 
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€*4p. 23. 24. Az Sa Iámon, í5™^^. 15. 2. 
h% Sz. Pál-ís, v4"5?. 17.24. Lafd meg az i» 
rafokat, őCe. Az íítennek kivaitkeppets 
való Gondvifelefe penigh nera egyéb, ha* 
nem az mely által az 6 Anya§ent.egy ha
zat bírja es igazgattya, az mely Anya» 
fent egyházért minden állatok lőttének* 
Ez kiváltképpen való Gondvifelefe az Is 
ílennek, ki terjed az Nóe Bárkajatut fog
ban , mind vilagh vegezetiglen* Idevaló 
az mi Idvózitónknek mondafa t Nem 
hadlak titeket áryafagra, I<?á«. 14. i& ífl 
met: En ti veletek lelek viíag végezetig. 
U*t. 1$. 20. &e. 

T i N U í v í G . 
Vegyúk eSunkbeo ionét; Hogy nolíi 

kpzonfegeskeppen az Iftenoek Gondife-
lefe ki terjed minden teremtet állatira; 
De kivivakkeppen az 6 Anyafent^gy ha* 
zára, mellyet ugy oltalmaz, mintáz faját 
íeme fenyct, Zacb 2. S. idevaló, az mit 
az Sz. Iften mondJE/sr. 45.2. Mikor az vi* 
zekén által menendei, veled leiek* es 32 
vizek el nem borítnak tegedeí. Mikor a« 
tűzben jár i , megh nem gg§9 es az lángh 

i»eg 
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meg nem pórfői, mtn eo vagyok az, te U> 
fid Ifi:éned, &c Lafdmeg ezei kivuí, 
Zf4* 46,4 IfmeCi ;C« .̂ 49* * >* íP/4/ |4« 8. 
Ifiöet, Pfaí, 91. 11. Cr.c. VigaztaUyuk.- a* 
ígért'.magüakat míádeoneróó ioruíafuak-
|>ao az Iftenoek AtyaiGoodvifeíefevel, 

«• tudván azt f hogy nero; afufiífc es nem fps$> 
pyadöz, az ki az Izraelt oltalmazza, $/*/. 

\A Z H *A B^TÚ Jí Dvl IC ^_0 L. 
Mohi az líknnek Gondvtfelefe felöl 

yalo tudomaonak Cok iep fiafoai vannak „ 
ratodazosaltal imez következendők %%m 
teteííek'. rv\% '^\ 

I. Innét eiuakben vehettyfik, tninemö 
legyen az mi Sz. iftenünk, tudniillik 
Veghatetienbőiciffegu, jofagu es-hatalom, 
Aonakokaert ez tudomány felette te«e-
Iefíé teli az lií ennek diesöflégeí. 

t i . Ebből az tudományból bístatut* 
nsk az hívek hogy az iften foha az 6 g©n-
gyokat le nem teií. 'Mert az kinek m^gt• 

• "maz.el vezetet apró állatokra gondgyi. 
vagyoni Sokká! inkab,gondot vífelaz 6 
ekoiletkoiereauce ?Uatcyar* ,< kiváltképp 
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pen jieníg az va&ztoihivékre. 
1 í í. "Ugyan ionét trn*iYint€ttetfmk » 

hogy az ííienttil rendeltetet éikozokett 
menyeket az mi megh márada&okra ren
déit* megh ne vefRik: * msti. az IfteO Ofín 
miüdenkor ezkőJoeJkfily hanem gyakran 
cikozók álca! vffii vegbetz 5 Decretümar# 

I V . Ebból az hívek vigaztaltatcsak 
minden eUeofegek ellen, hogy azoktu! fe* 
íeiteb ne rettegjenek ; Mert Ha Ifíreö ve* 
lünk, kicsoda alhatna eílen&nkf %)w. S, 51* 
Végezette íotettetíink innét; Hogy vált* 
mi rsytúnk eílk, bekével es csendéi e!mé* 
vei ienvédgyök, tudván azt hogy az kiig 
tz.'Utai letetik, azoknak mindenek javok* 

. t'^:H ü s á G.. 
'Jegyezzük megh: ionét,;' Hogy foert* 

esak hafnos, hanem ugyan iökfegef-is aas-
íf^eönek GoAdvifetéfe félőt valö tudó* 
ftfgay. '.EoOék valöfagá meg tetiikazétöt 
iámialtatöt dolgokból. IntetteíTSnk azerc 
ifimét;' Hogy ezt figyelítsctéOVn tsnuU 
lyuk, és forgalmat© ÍT*n meg t* r csuk, hogy 
énnek • drága hiinatbaa télel£etheíTúók;J 

\ Er.rc 
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Erre fejenként fegeilyen minket az mi ke* 
gyelmes Atyánk es Ifteníink, Fíaert az Ur 
JefusChriftufcft, Ámen. 

? XXXIV. PRJEDIKATIO. 
i. I>ewi5. $,lo%am\í jegyetek es j &*<:. 

ÍM" Ivelhogy viteíTegh ízKereftyea em
bernek ejete ez világon , lob,,7.1. ao-

nakokaerc Sukfegh eyjéi es nappal ligyazv 
ni es tmatkozni. Érre int idvozítonk 
M*rc, 15. j$* mondván t Vigyázzatok, 
mert nem tudgyatok mikor j6 haza az 
háznak Gazdija avagy Ura, eftveje, avag 
eyfelkor, vagy Tyúk íokor, vagy reg* 
gel, hogyha hertelen megh jövend, ne ta-
Ully.00 titeket aluvan. ide való az-ts, az 
mit Luc.iz* $$. mond i Legyenek az ti de
rekatok fel óvedzve, es fövetnekcek meg 
gyuytva, «s ti hifonlatofok legyetek azok* . 
hoz, az kik várjak* hogy az.ö Űrök megh 
juyjón az MenyegzSi lakodalomból, ŐCc. 
Ugyanezen dologra int az Sz. Péter, ez 

meg : 
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meg hallót róvid ígíkben i s , őCo 

S U M M jt. 
Summája azért ez tT?egh hallót ígikóek 

csak ez ; Int az Apoftolez ígtkben az 
Kereiíyení Jozanfagra es az vigyazafra ? 
igaz okait adván az Ő intefenek. 

J^E $ Z E I, 
Ket Rivaltkepfjeri val.o tfef e| vannak es? 

jgiknek. Az elfő fefeben be foglaltatik 
%az ApoíloJöak lep íntefe, holott így M : 
józanok-Jegyetek es vigyázzatok/ Az 
mafodik rétében penigb igaz okait adgy$ 
az o intefenek mondván I Mert az tí el-
leofegtek az.oniőg, rnio-t sz ordító Oro§-
l'ao, ie.licl jár,keréív.eotz kit be nyeílyen, 
6Cc," Ez, mm'á Summás ,f-mind rendi az 
jgiknek, faltuk iiföbif IzMik'ei rendel, es, 
azokból az eaoyfagokat egy egy.'bef eddel. 

Mond az Apotroíi Jozinok légy etek 
éS vigyázzátok, őfc. 

Es igíkbeo foglaltatik be tanufigonfc-
nak elfő reie, holott az Kereiíyení józan-

Tagra t% vigyazafra íntetnofc.... De hogy; 
iooetazKercftyeoek sőb lelki eppuletec 
vehefTenek, azt fed megh latnunk , xniben 
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áílyoaz Kerefayeni jozaofages vigyazasí? 

AzKereityení jozanfaghes vígyazas, 
tmez következendő dolgokban in ; I . 
Az lílennek igaz ífmeredben , mely az 
$z*írásból vetetik, az mely, mint egy ví-r 
lagos tükörben, az líleonek áHattyat, §e-
melyec es akarattyat, nagy iepen élőnk
ben adgya. Az líleonek állattya felot ugy 
tanít, hogy az íften álUttyaban egy»az 
mint erról nyílvan valóírafunk vagyon, 
t>euu 6.4. hald megh Izrael, az te Urad : 
iííened egy Iften. Erról §ol az Sz. Pál is, 
1; Car.S. 6» mondván; Mínekönkegy I* 
ftenönk vagyon. Hafonlakeppen fol» 1̂  
Tim.i. 5. mondván; Egy az Iíteo, Őf c« 
Személye felól penígh az Iflrennekaz Sz* 
Irisazc mondgya; Hogy az Iftenfegoek 
egy állatiyaban három femelyek vadnak, • 
tudni-íllik Aty i , FíuesSz. Lelek. Erról 
§ol az Davíd , Pfal.tf* tf. mondván; Az 
Urnák ígíje által erptTitcettenek, avagy 
íSttensk az Egek, es az 6 iájának Lelke 
által, azoknak midden feregek. Chríflus 
llrjiöMs, Mat. 28. 19. holott azxparin-
csóllyiiz Tanítványoknak; Hogy Ke. 

teStel-
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reiteüyenek, Atyf nafc, Fiúnak es Sz. tr«| 
leknek neveben. Az Sz. Jaaof-ís, i. /o^«, 
5.7. mondván t Hárman vadnak az Égben 
az kik bízonfagoc tefinek > Az Atya»az 
Ige és „az Sz« Lelek. Végezetre az lílen-
nekakaraÉtya felől bizonfagot telén, Chn-
(tus Urunk íatf*i (5.40. mondván; Ez az 
Atyának akarattya, hogy minden, az ki 
íatíya az Fiat ves friíen 6 benne, el ne ve
ién hanem orok ejlece (egyén, c 

11., Ail az'Idedoiefc Sz. igijtaek halga-,.. 
tafabae ct tanuIaCaEan. Ezt-coqamendil-
lya az. DavídTjál n^» 10.5. Az eo Látóm
nak fovccodee az te ígedi, es sz cn ófvé* 
nyemíJfk víliga* Idw&zkoüU'hloaH. 5, $9. 
mondván i luiafcozztrofc az trafókat, 
mert nektek ugy Cctíik, hogy azokban ő» 
rók Jetetek vtgyoa^es azok az njelfyefc • 
en rólam bízónkat telnek, Ő£c. v Erről 
iol amaz - EvaDgélíumbefí AB-r̂ ham-ís ,; 
Lkc.'ió+%0.-mmé%*mi.Vágyott Moyfe* 
fck és Prophct»ioií, fitfg&ffsk azokar, ő£c. 
- I I I . As'Kcjreftyeoi meTtckfefes ejct* 
nek követefebc®. Erről M Chriftus IL 
írunk Lnc, ai. 14. mondván? Megh oítal* 
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. mázzatok pen'igfc magatokat:» hogy vált-/ 
fiaikor, még oe neliézedgyeoek az. íjÜ ve
tek , tobzodafoak rrelegfegBék'es ezvlíi* •• 
;gt io'fgaÍOTifolTigokoak miatta *öíc.' Az • 
Sz, Pál-is H/r̂ e/T 5. 18, bolot igy.: Meg né ' • 

. reiegeclgyetekaz boriul az melyben bú-
jtíkoíías vagyon > ö̂ c>; .Erről fiot az Apo* 
íW- 3 irt az helyen, . :, , '; 

r ^ / N u s \A G. .J , 
Tanuílyuk megír innét, hogy az Kc^ . 

yaltyefr embernek elese ez világon :Qetn •••• 
. 'henyélés, fem peoíglea tobzódás, hanem 
• jozanfagh es vigyazas*' Eooek. valofsga 
• megh'tetftk az ei&$án>lalcacöc dolgokból. 
* IűíetcefTuok tehát ÍOÖCCS hogy józanok es i 

;•.. v^yazok legyünk.,;hogy ííleo cíoírkéd- -
i veiT«g€t es ez; világi emberek előtt dícsi't 
"' tetet nyerhettünk.' Vetkeznek ez ellen az 

É5I* emberekjtz kik amaz Epicurufifii ég-
gyöt a %i íJöondgyak: Ede , hibe, pofi mor-
tem nulla vohptdi; az az : • Egyel, ígyií,. 
mftrt az hala! utao femmi gy&nyorfiíegh 
nincsen. Vctfcezefc ez dtm gotéz töbzo* 
N ábál,-az ki *z-ó U&va-raoepevé! igen vi- . 
gao mulat j Az'Dividpeoig- az 6 vitézi

vel 
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vei egyetemben az puitaban éhezik es 
fomjuhozik;, Hozza küldaz Nabaíhoz,^--
lefert, de ixiegh pírangato f okikat illeti j á 
Divid koveííti. í^te. >$. 10. Aimaz-Evan-
gelíunnbelí Gazdag-is, »z ki bíborban es 
barfonfban ollózik,.vafa»e* tníodéonap tob
zódik yali, az Segeny Lázárnak penígh t 
nccghcsak az inmdekokban femádvala. 
4«c. 16. i«?. Ezekkel egyeteimben az He-
rodef-ís az ki az q Udvara nepevél ígea 
tobzódik ; Az kereitelo jaoos penigh az 
tomlóczben éhezik es iomjohozik. Matt, 
14.6. u. De raj ezeket ne koveííuk, ha
nem az Apoftotf ep. iatefétbc veven, jó
zanok esvígyazoklegyönk. Ez 13 elfő 
refoek rövid magysrtzi tty ar 

Mond ínimar a t Apoííolí Mertiz tt 
ellenfegték az ordSgh , mintsz ordító O-
K>$15,6cUe! jár, kerefveoaz kit be nyellye. 

Ez igikben foglaltatik be taoufagimk-
nak uiafodik reie, Kolocc, az mi út mon- : 
dara, okait idgya az Sz. Péter, az ofep 
ioteíTenek. Öi kiváltképpen > való okait 
iámlillya penigiéo, az mcHyekrol rendel 
follok az ígiknek folyafa ferint* Mond ass. 
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Apoílo! i Mert az ti eUeafegtek , ő£c. Ez 
• igíkbca foglikstík be elfő eróííegc áz Sz. 
V-tt€Tm'k$m€l\yttvtími: ahinc&mMddo, %% 
az, íz artsUNtfs dotógtuí, mintha szt roon* 
dtaw. .Az,fcifít)*ft éltenftgek vigyort, a-
su&gik fukfeghögy józanok' es'Vigyázok' 
tegyenek,.-. yQe-tí nektek ellenfegíck va-
gyoor Azért éiíkfeg hogy jozaook es vi« ~ 
gyizoklegyetek.-*- • t 

- Itt jniöefcuák csík azt k«í még Iámnak, 
Kitéri nevezsetík as.Saiso mi elleBÍegunk- >. 
nckr Eüoek imcz következendő okaífr-

I. Mert regi ellenkezés vagyoís mi köz
tünk es 5 kozce* He való az mit Iftea 
mond GeneJ,^ 15. BHeafcezefV lerzefe te 
-közted es az ÁSioq-y iallat kó&ty az se ma* 
god közt e.s annak migva.k$zt. i 

II,- MerímsráoCÍá$:avagy'hafabdaííya: t 
az pú fokunkat,. Ezc-ís 6.saga bizoáyif-
tyYaz Szent Iífco,Gemf,^ 1%. mondván 1/ 
Xe-la-márdoibd annak az 6 j&rfctt, öíc..' , 

I I I . Mert; eleitM fogván-gyilkos volt ; 
t% az IgalTagiban setirgh. nem qaaradot, az : : 

minreztChtiíhjsllnmkbszonyiKya, ío- . 
<<«« S. 44. <?<?. Tanti-
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T ^í'K U $ ^i G, 

Vfgyfik eíísokbeo innét j Hogy nem jo 
akarónk minekünk az ótd&gh J haiíem tee-'• 
mc§et;£erintvi{óeUenfegűnk. Meg tet fik 
ennek igaz volt* az elő f áiisialtatcí nko&j 
böl. H Ugyan, ezcfedofgoc'ilfacty'a' azüpo-
ítaMs , holot az Sitinciisí eHenícgöűfefiék 
nevezi.'; Ifittcce ílűnfe -azért .2n.net,, hogy^s 
Pokoíbdí ördöggel es annak ártalmas ta-
gaivaí ,-aniaz nfáöíkoio varaslökksl * ítm-
mívÉovetfegánfeetneCifcsuk, h«sens.tár
ssuk ugy mint termeiét Jer ínt-yáfo ellen-
fcg&nker, őtc. Mn&d-az'Sz. Fetér. Az 
ordőg ,-dCc. • Ez iz nstfoíflk etoíTeg, meí-* 
1 y el ugyan azon dologra- in r az &pnftoL, 
Vefi penígh ezt *$ Eeymfnpd %gc:*f% il-

'mint az Schóliflí'banföluniu wef̂  az £/-{-. 
^a/^^z..míöycl¥ŰöÍaa*nayítieferi#!&t, 
jpa*varkndo». BrteZsae-azen »s Á.pítí̂ öi' 
múuű%ümk esak-es r-', Az töknek pitvar* 
ködo eljerifegek vagyon, azoknak ÉíifcregJFi' 
hogy józanokéi vigyázok legyenek. De 
tinéktek ©Uytn eUenícgetek vagyoo,. &. 
zert-í tikfeg fiogy joztnofc esvtgytzofc le
gyeidé íts-ía csak azt kel mrgh latnunk | 

- v. A z £ 'jutet* 

http://2n.net
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miért hogy *z őrdogh .-Piivarkodo&?ft. nes 

Ennek az nevezetnek ,'íniez követke
zendő okn tahltyük. Mert raínt %tmz 
fortélyos Ifp*n,az hik% alaí&is hornyút ke-
res, Megtetiík ez , »z mi elfő Anyaokal 
való beidgetefebőlrGenef $,1. holot i«. 
iBÍgyen foU AzM's mondottae Iften, bog 
ez kertnek fáioak femmí gyümölcsében 
ne egyetek,. Es monda az Á fiooyiatlat az . 
kígyónak í 1Azskertoek f árnak, gyümöl
csében eiúok; De ímez fának gyümöl
csében, i»ely az kertnek közepette va
gyon, íz Ifién mondai Ht egyetek'eb?. 
hói,'ingyen fr.illeítetek, hogy valami mó
don meg nehally átok* Akkor -monda "az ' 
klgyo az A.tifoayiairatotk: Htm haltok 
líiegh-haJMoak halálával; /Öe.uittgya az f» 
fteo> hogy valimely napon cjeadfctek ar
ról as farol, meg-ts-y íln#k'az ti -femetek, cs 
otlyanok 'ítittk, mintáz JftenekVjocwk 
es\:gonoJn§k- tüdői» Bíc. H&foötokcppen 
Patvarkodelt ldVŐ2itőake!-is., Hát. 4,. 3. 
inon.dyan«:'Ha íftenoekfU vagy. ,;páran- . 
/fspfy, hogy ez kovtk Vaííozzaoik kénye-

' ' rekke* 
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refckes &c> így cselekedik/asi/velöak-ís, 
hólot furfelr fogh hozzánk» mind ege Re
günkben ! f-wíed beregfegfmkbea, reiífid 
icgepfegunkbéq» f-rotod gazdagfigtral.. 
ban , végezetre, miüá befvefegóofcbe.pJíV 
imind haboruTagunkbap. Szá.fy- magadba 
f eretó Atyáin fia ,,es ebekre igaz elégpet* 
dikatcaUlf,&c. 

Jegyeztük raegh ínnectcely igaz a*. 
m%z kozonfeges róondast JSotnihiTjumo-
mínf. Az nevezetek, jővendőfeífk. íf. 
p e t ; \efpQn4ent rthts nmin*'•fxpt>Ju*e. 
'Megh felelnek'sz nevezetek, az dobognak' 
Valofagaoak- Megh cecfifcez,..az Szar
nak névczeríből,. a? ki:Patv'»rko~c|'oQajc ne-
vt-ztmk,- mely o,ÍpVcxeöitk:.yaÍQb'*! noeghv 
fvhl> íoíectelTuok aaseit fenét, h$g-y ícra-' 
ipi.Pitvaros' Procaiorruí tekibiíefelí.yiik 
i»ínc as Pokolbeli ordogcű!, ő£c,' 

Mond mqg4% az A poftol i Mint tz erdí* 
ÍQ orofilao, &c, Ez az harmadik.e?őífegf. 

. az Apoltainak, mellyel iot beao&nkec *z_ 
jbzaofagra esytgyazaíra, Vclí peoig eze 
iSimili, az az, az kútfő hafoBfoofógiui* 

A a 4> fi&w$*; 

file:///efpQn4ent
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Hafqolíttya az ordogőt *z. ordító oroélso-
' hoz, foluthi É$Í moüd&mvotm iKz-fák* 
tjekfeoe elleofegek vagyon, fukfeg hogy 
| ozanok es y így szók legyenek. De t íntk-
'ttk olly aö elleofegetck vagyon • Azert 
tukfeg hog józanok es vigyázok legyetek. 

Itt-is azt ke! raeg latnunk; Míerrhafón* 
líftatík az ordog ordító Ofoítiohoz ? 

•Bnoekimez'kovctMzendd okait talál* 
lyfiak ? I. Mert laíkepípen azOröilan c 
f óképpen, ha meg-enézít ) iene,es, igen ke
gyetlen * • Azonképpen: az Pokolbeli' pr-
d@g íeltf te dáhős teriBeietű. Ezért mond* 
gya Idvozitcnk lo*h. §,44, Hogy az or* 
dog eleitől fogvan gyilkos volt, őCcy 
., l-l. MertTOíkeppc-ii'szOroilisIgeti>-• 
*6s t Azonképpen »x Sátánnak •nagy"" ha-" 
talmi vigyon stzofeh, t s l i l é t líhib igáz 
-'ititettbóí az'-6' feífodalisa alá 'Viji*; Ezeít 
neveztetik fartofnak-XOAKÍ IÖ,'II. Sáylsn-
nak, ^pőh íz. j . ő£e* 

I 11. M^rMQíkcppea az öroftia igen :• 
:f§l az kafcafnak $* vauul es az üres Bekérnek 
ssorgefctüf t Azonképpen az ardogifekt* 
teigeo fijl az .Ifíetinek í-gijátúí es azKerel-
' . cyttp 
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tyen embernek buzgó kony őrgefetol, öCc. 

T UK U S U G. 
Tanutlyufc tsegh innét; Hogy íz Satao 

Igen erős eahltehnas ejNenfeg., kívalckep. 
pgö az kikeo Ifbcn o neki hatalmat áá. Ez 
az oká, hogy az Sz. Iras nem igen hafon-
Iitíya -ótet valami félelmes es eroteíeo áí-

; Itíhoz, hangra eiós, fene.es vart .áHatok.; 
hoz, az minerouek az Oroilao , Farkas 
es az Sárkány, ínceítcfíunk azért ionét, 
hogy ígea kerjáktz wt Szent iíteounket, -
hogy ne vigye© az keftf cetben, de. lábalt 
csőn eítfií az gonóituf, St-t. 
,> 'Moodfn^g-tsaz'Apóílolr'Sz^Heljáf*. : 
• k srefveö az kii he nyel íyeo> Ez szotoí- : 

ib'ók avagy;erőileg, nwettyef 'mi m$gii *z 
Sz.Petcr ázjozaaíagfi'es KeTeftye'oi ví» 
gyazafra.: Véli penígesttz káros esve- -: 
tedetoes dologtól/. E-t fdtót csak e z : A ás 
fsíkhek oly elleniegek vagyon, %%kí ö oev 
JsiWáerek romfafokra és ve&eástoekre u 
•gy ekézik, azökoatt fúkfégh hogy vigyáz-
• sasnakes jozio qkttt.cltytmk. - Deoektefe 
olíyá ellenfe.get,ek vagyon j Azért iökfeg 
h'óg 'vigyázzatok es- józan glerét ^tíyerek.' 

A i 5,. "lastt- . 

http://fene.es
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Vcgy6fc*Sfinkheö'ino.ft;Íhogy. az Po-
ItolbcH ordog , az ífteo Aayaiem-egyha-
slösk ter&ef et.JeriDC. vslo eilepfege, az 
k i nenc* c'sak-'kíilíöjofagükbaöigyekez'ik -. 
az híveket meg károf iun i , hfóem ,'há'ic-
ric teheti VS?OQ Vafgyoo hogy ^Iftekecis 
e l fogy a ííá. ;Meg tetSik ez, az Sz. Jobosk 
példájából, az kire mikor ífteo í z SáraDí 
aeja boe'sstötca vo lm , fel iodíia az ióro> 
fed/'ftigflnytofcar, es az Joboák míndea 
okrdfyteveít es lamarit el fiaytak. Atíoak-
utanDa.oagy felet t ima i t? , es mikor -az 6 .• 
f iai es leányi cggyfit cúuli'taaaaft az ó Bat» 
tyokpak hazaaal, az h%7.u Fejajak fiakat-. 
tya t^mmá egtgyut yeltí ők*t.; •• Ugyan e-
zep dolgot áiíaitya az Sz Perer-rs,, holott 

- %%t oaotidgya, itogy fellel j i rvao kereskf-
' díkez veere bog az embereket be qyellye. 

Intette fítsok azért isiiét,1 hogy igen v i 
gyázzunk o cHeöc, hogy \% 6 eh torkában 
©e eííáoic* ígt8-15; kótiyór6gj6nk' az mi" 
l i runk* Jefus .Ghriftuíciak , az Ta'QtCvff* 
pyokkaieggyut, hogy sz mihit í inkető-
xegbtese* cacllycl m Sjítaaaik veiédelrnes 

kefer* 
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^efcííettoekeHcue alhsíTook^Mc. 17.5. Be. 
•'.gedgye %zmi .kegyelmes 'Atyánk es Ifte-

nönk,hog így vifclhefsú'k sBsguokafgAiue*. 

'XXXV. PRiEDIK/\TIO. 
Marc. 13. £$.. ^^^^X^ök :. <r&» 

" - p Életté helyerteo mofitlgyat's'Ss.'Péfcr, 
• mafclsk !evdenekhjrm»4ik ereiében, 
hogy az Utunk n&pja riafóafo ass jopohog •, 
Mert miképpen az lopó vektleo jű el az 
kártételre ; Azonképpen ás£hrfíhifbak 
violiQ el jpvsteíítjek rispjt oly vefedea, es 

.' oly titkos \t$m, melSyermeg azifteonek -
Sz, Angyali fem tudteak, aztmoc ege 5 
m»ga bizonyíttysildvozítőfik, Marc. 1$. 

; j s . Erról iol Clhriftus Uruök Mrfí. M , 
i7 , <s; 5.7,: Ugyan esto dolgotálfattya ez 
raeg magyarasot igikbenísy 

í U ,M 2̂  á. 
' x Saram* ja aserc es megh baMptígiknek 
csak ez; int mindeneket Chriftus urunk 



,So Hamu* ocző tőd ik 
gzlCereicyenivígyazifra, veveo croíTe-
IgpLJtz .őuEolfotaaprstváío el jpyetflíijfk 
ínzontalan vokabol. 

B^E S Z E I. 
Tanufagnak okiért Rec kiváltképpen 

. v»Io ref ekre-o£thatcyuk ei ifiket, Mere az 
elfő rebben élőnkben ádattatík az íoces , 
melyben fcrkersgetChriftus Urunk az Ke-
reityeot vigyazafra, Az mafodikban pe-
Díg okac adgya az ő intetcnék. 

Ez raindSu&itn*'a Cmind rendi az ígík-
nek;LsíTuk immár az Égiket rendel. Mosd 
Chriftus Urunk % Vigyázzatok a2ért,SCc* 

Ez égikben foglaltatik be tamifagtinfc-
, cak .élforeíe Kolo'c a? fCere.Styeoi vigya* :-
.g3ÍíiJfi£e?uQk. . ,.' •„> ''?v /;-,'.' . 

Itt isi&dkfiak csak azt le! m>g latnunk'; 
Míert int íHyen sorgalmatoflaó minket 
Idvozítbúk 12 vigyazaíra ? Ennek ígeá 
lep 'okai vadnak ,'i<fícsak e^y egy beled* ' 
oeiBaoiUIoiiiejo* . -̂ -v 

I, iyicrtjol'cudgyaazmi roftíegfmkej 
es tunyafagunkar az lelkiekben; /CoQaJca* 
fuert hogy az mqly alonottot fel ferkea* 
'csen bcnnuak€t,gy akmt-f at az Kereíxyení 
vipaztfra* l í . Ez* 



I W i .' . 1 'i>i W i É l i m l l l j l n , . , m„.ímMmmmm3imí*if W i n ii •-••ii».—-'".« ••talpii.iiiii-l.il'iiiiiinliiilpii iiiiiniwy' 

I ít Ezzel az iórgalmato(Taggal az Ke« 
reStyeai vigyazafaak hátait es.fúkfegeV' 
voltat akarta • meglí jeköteoí. Ide f thhit-
tyúk, az mit az SZÍPéter, clíB tevéknek 
étődtk relében mond i Józanok legyetek 
es vigyázzatok, smert az ti eUenfegtek az 
6rdog, mintáz öídíeo'OrolIsnlelíeí j„ar," 
fcerefven az leit be Bysflyeo. ; 

,. í 11. Hogy az S-ftíveihez való fereretii ' 
''ezzeí-is meg jeleaae, síz líkoekidvSOe-. • 
gefcet felette;igen iomjahoztá. 'Ezért' 
moodgya '$i<*í» 18. ,11. .Hogy az embé;rí̂ #v"" 
fia azért /őrt, hogy táegh kerefíc az 'mi el •; 
vcSet volt, 

" ' T *A K 11 ,$ <A € " 
Jcgyezz&k-ixiegh' isöet;' Hogy .nenr., 

'csafrhaftsos, hanem ugyan í&kíegefcisüSB . 
'Keftfryreoi vígyazas. /'Esnek ígazT volta 
megh cetlik az-elo f ímhlniot dolgokból.' 
intette íTűnk azért ínnet, íiogy az Kerei- ' 
,tyeni vigyazasban fcgyöok fogíalaíofok ^ 
lettiikfiefcmindennapjaibaö. ErretűtW 
vozitoftk, Mat. 25.^0. amaz efies Szüzek. 
nefc pcldajokban. Hafoölokeppen , l'we. 

- fi^fi amaz jo-vigyázó f oígaknak p«ícia« : 
jókkal,. 

4 f: 
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jókkal, i s kik az 6 Urakat feeien varsák 
„víf fsarz Meoyegzobof. Ugyanezendo* .•'"''. 
logra int itt'ás bennünket, őCc. Ez az elfé 
dologh. Mond ífKítstfChrrftusUrunk: 

vM«rt':oem fudgyacok, mikor jfi haza az 
haznakGazdaja avagy Ura, eílveje, vagy 
ey felkor, vagy ty.uk Sókor, vagy ..reggel?-

, Hogy ha hotelen nocgh. jövend, ne tála!-. •"' i 
lyon titeket aluvao-, ő£c.: 

; :Ezigjk.ben foglaltatik be raafedík refe* 
jelen való tanufagunkoak, hoíot okát ad-
g'yi Idvozítőök az ö íotenénekv Vefea 
peníg erófleget az ő veletlea el jovetelitol 
sz utolfo napra, tudni-illíkaz ittlétnek 
napjára. De hogy ínaet-is az Kereityenek 
tőb lelki eppfitetet veheOenek-. ;,; 
.;'•. 'L.Az't lailük meg; MÍert hogy az lílea 
az-.-p.-Sz. Fíanak. utotío eljövételit ,ltlycra , i 
imű el titkolta, hogy azt m^gaz.Iftenoefc 
$zv Aogy.altfstudgyik,az mint ezt óma-* 
ga bizoóyittya ídvozítóok Mari, 15,51. 

II . Micsoda házat emleget Chriftus 
Urunk, es kicsoda ennek az ö Ura s* 

-U 2 EL So B^á L. 
Az Q Szent Fiának ucolfo el jövete.Üt as 

http://ty.uk
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' hilttmk napjára, az Szent iüenjmzzkb*, 
. vetkezendő okpk&it. titkolía ef• I.' Mee.í • 

• 'azt m.̂ gh az Mennyet Szent Angyalok 
fem tudjgyaJc M^rc. ifr.p,. tf* azért azt az 
Szent Ifién, raj^g-az 6 legfob teremtet áf» 
'iatinak.fem jelenrette meg, oe kel csudáin 
nőnk,hogy ha az emberektál el titkolta, 

i I.. j£zze!'TOiafcet akart a$Sáenc Ifién-
ferkengetoi az "KereStveoi yígyazafra \ 

,i ' hogy arindeokor kelek, lennénk az mi.u» 
tölfo óránkhoz €s tzltilttmkmpjnhúz*-' 
Mertha tuánok mikor -J fi <1 az Ctirlílusaz-

-: ^ Itiletfe, «s med-cügh terjed az mi ̂ let&'ok^ 
ebneVís nagyub tcíli feiforfagbaftglneojk-, . 
,<li; azt monémoUi No m?gh elég iéb vs*. 
gyón hatra, es.megtérhetek ,• aícrt sz mit 
el felietek, végbe vileiB <fc!gbmat.' " De 
hogy ezoe legyen, aztíícííonapot, az w | 
halálunknak órájával- eggyöt, el titkaiig 
mi ruíöok, bog mindenkor kefén legyünk', 

11 í. Hogy az embereknek zugolod* 
(oknak esaytighátaiiiofagoknafc cleíf • ve
gye. Mert ha tudnak az emhetek az utol* 
fo napnak, avagy-tayply voltat, avagy kö
zti letet i Az kiknek jo álIaP»ttyoH voí-

^ na> 
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oa, azon panaSmlkodoanak hogy hamar cl 
hozza lílen: Kz kiknek pcoi^ bodogta-
lan állapattyok lenne, azt bánnak, hogy 
azt igen me§§e hala§to0ta,es így mind ket 
felől zúgolódás tamsidna. Dcfiogy ez ne 
lenne, azt az ídót el titkolt* az ífteo mi 
töl&nk. \ 

I V. Hogy ezzel az halaltul való felei-
mié megenhkene, es az hala!,fszutolfo 
nap felolvalo gonáolkodafra ferkeögeo* 
hecoe. Mert termeiéi fertőt;, az míröl az 
ember gyakorta gondolkodik, attul ecta 
annyira fcJ. Ide vaío a®az fcózonfegeá 
mondás t Utmorum nuncjuammctuas^femm 
per cogita. Az ízt Hogy az hablsulfoha 
oe f^Iy, mindenkor arról gondolkodgyal. 

í. Taoullyuk megh ínnet; Hogy töb
béi haiaal minekünk, hogy fem az utolfo 
napiak idejét, fem az mi utolfo óránkat 
nem íudgyuk, hogy nem mint ártana. En
nek igaz volta meg tetlík az elp iájnrlaf t* 
to\ dolgokból, Intettefíunfc azért ínnet; 
Ne panaSoIkodgyunk as mi Szent Iííe-
oünk ellen, hogy mi tSlűak ezekec el ti%* 
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Róka, hanem iokab végy fik haía-adaííiií, 
tudván azt hogy az kik az Urat tieretifc, 
azoknak mindenek javokra dolgainak. 
í{om> 8. z8. ÍTc, 

XI. Vegyük 'Cfi&ofcbén -̂tnoeti/HQgy 
csak haioQtalaa doíog az üEolfo oipoak í-
dejees órája feíol tudakozmVraert az roinc 
oda felfyeb mtg hallok, oly titkos doíogfi 
az, mclíyec az Szene Iftenmegh az Men
nyel Sz. Angyalok eíott-ís cl reytet. Vet-
kezoek tehát ez ellen > az kik mind az u-
tolfo nap feloí, f-rotndaz 5 halatok oráji 
felni feíetteb förgalmaíoskodnafc, e$ amaz 
oldokotő varazloktuí tudakozóik, aied-
dígterjedgyenizü^leeek. Vetkeznekü 

l -Ésaa Égbe vigyorgó AflrowmufQkü » azí 
kik az '«mbcréfcpé£e Jeteknek fblyafates 
annak veget, neratoemő meílcrfegek által 
(rnelly et ere&iomun thematum neveznek> 
vifgalfyak. De ezekről rot^ítaa mondhat. 

yi tyukí hogy; Necejfjriisrgwráné y^umnoH 
MceffAnéÁidkemnt. Az iukfeges dolgo
kat oem íudgyak»inert haio&taíta dolgo
kat tanultának. Egy ^f(ír<,nomui felöl o(-
vaflTuk; Hogy mi kot az csillagokra nézne 
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egy időben, egy nagy m$y verembea bé 
eíeces nyaki §akt4ol« Mas ember iacvan 
veiedélmet, csak'-ney'éué snondvsBíí MqU 
tan erdemlette azt az romialt ^ mert azt 
nem latra az mi el&tcc voíf, f-rnegh-ís *2 
Égben nézet. No mi ezeket ne kóveflljks 
hanem hídgyok el, hogy az utolfo napnak 
ideje bizoctaian, azért arról ne tudaköz» 
%tmk, hanem infcsb azon légy íink * hogy 
ahoz jo modgyavaí keli csuk magunkat* 

Â z mi az raafoíJik kerdeft illeti í Az 
házon ^rííldvózitoök ez VUigót VédhéfE-
Utm peaigh onnón magát.1' De villyód 
miért hafonlíttatik ez vílag házhoz, es as 
tríi ídvozítook az háznak Urahoz? 

Ez íarhatövílagh házhoz haCoolítítdk 
imez levetkezendő okokéit t -J*. Meri 
''tníkeppén az"ház^fök reiekboíiSlí}Mert 
ásmJnttudgyukes (anyuk, az háznak 
Vadnak oilopá, gerendai,, ablaki es aytai i, 
, Azookepf#ez világon ibem csak égy kar
ban állanak Sz emberek,, - hanem vadnak, 
felfo, kozep es alfo renden valók. Vadüaft 
Urak eslolgak, Tasitók es balgátok, fer-
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fiak és"A$$onyiallatok, V^nekeslfiak. 

11. Mert miképpen az háznak - vágyba 
Gazdája; Azonképpen ez víligntkva
gyon Űraes Gazdája, cudni*ílltk az Atya 
íften Szent Fiával esaz 6 Sz. Leikével, 
Ezért raoadgya az Sz, Dávid Pfal. 14, j . 
Az üre az fold es annak telíyeíTege, 6Cc« 

I l i . Mert miképpen az házban az ért
berek fokcafc lakni: Azonképpen ez vilá
gon vzdmk az emberek. 

TV, Mert miképpen az házban min-
dénok §ep rendéi vadnak? Azonképpen 
azlffcen ez világon mindeneket nagy lép 
modgyaval rendelt, <3Cc» 

ídvozít&nk peoig Úrhoz avagy Gaz
dahoz hafooikiatík. I, Azért: mért mi
képpen az Urnák vadnak Solgaí es 32 
Gazdának cseledí í Azonképpen Chriftus 
Urunknak vadnak mind ioSgai f-miödése-
ledí. Ghrtftus dolgainak neveztetnek az 
Angyalokkal egyetemben az emberek es 
roíndea teremtet állatok Pfií. 14.1, Csev 
ledi penig ez világon az elő ientek, az ki.' 
kerazSz. Pál, domefttcttsfidá, azaz,hit
nek cseledínek neves, Gal, éé 10. őCe. 

Bb 1 II, Mert 
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11. Mert miképpen az Urnák es Gazdá

nak kál.omb külomb rendbeli iofgai e l fe
ledi vadnakí Ázánfceppe az Chrjft9 ezVi-
lagoíj el oltotta az emberek kost az tíitec. 
• í I í. Mert miképpen as|Q Üres Gaz

da <yiereti;az iofogado Solgakates engor 
.'deltnés cselédeket..;.' Az goaofökif penig 
esaasengedectenek.eegyűlölt í Azonkép
pen azGhri&us az híveket üeretMs hypo-
jcricakat - peníg es az hittul iikat embere*. 
kef,feletteigengyklolí.Pjal. j . verfT$iÖ'c. 
(';:.: I V . Mert .miképpen az Ur jövehdo-
bee iáaiot veién az éotgakiufc'- Ázonkép. 
pen'az Chríícus £%mo£ véka azutotfo na- .' 
poaaz emberektaí. Errollol az Sz. Pá?,, 

' ${om. 14.1:0.'mondvan í .Mett-minnyajan 
- azChnítus itélb Sckivclcib«en állunk %'ÓCc. 

Jegyezzük tuegh ionét; Hogy .ez'vííag 
,1 nem tortenetbí>! Jocs, míor-regen i söf-
•mocr'um mondotta.,. Sem valami Urailan 
/oSag.; Hanem vagyon ebnek mínd'-Uíá, 
f-íBíod Gazdája,'rudnMHík az Iftenóek fim-
az Ur Jefus Chríftus az 6 Mennyei Szene 
Xityaval es Sz. Lgikeyei egyetemben. 

Ennek 

http://engedectenek.ee
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Eopetc yaloftgá meg tetfíkaz etőÉáqRÍal-
latoj okolbi-l. Ugysn ezen dqlgot bteo-
nyiítya ídvü2it6Kk itr-is, hoíoü őroagaí 
Sz hazáik Gazdijirjtk av*gy Urának ne
vezi. ÍBtetíffíaoU sserr innét; Hogy eV 
lulas Urtuí es Gazdatulfi*lga;iTüi$, e-mn k 
§3V3í fogadgyuk esp nekiiiiveo foíg&l^ 
lyuok, fiogy mi eüenuak-is ugy oe pána-
§oikpdgyek, mint reges az Sí dek eífeo, 
Maíacb. i. 6. mondvaa: Azflu tí§teíí az 
Attyat es az Szolga az 6 Urat; Ha azért-
eo Atyátok vagyo^, hocaz eo tiStefefem, 
es ha eo Ur vagyok, hon az eo félelmem Í* 
De es ellen ki fokán vetkezoek ez moíli-
tsí időben,naponkéntvsíap'eldtínkhjzD-
nyitty'ák. De mi afféle emberekemé kó« 
yeflíiók, hanem ím haUyuk, hogy Urunk 
esiC^zdgnk'mioekúnkaz.GhriftuSí A zen 
ugy yíí'dlyuk magunkat, mint fofo'ga/dd V 

. folgafc es eogedeÍme.s''cs^l€díek.' Etfé;fe; • 
jenként fegeíiyeo mio&ctáz míke-g.yffifees: 

Atyánk es íílenönk , if iért az' lir Jetii? 
Chriftuferi, AÍZKE* 

B b j XXXVL 
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X X X V I . P R J E D I K - A T I O . 
|v jF/;e£ 4 , i | . Nem 4k<tromj>en?g% &e, 

TVT en» -oknelkfil raoodgya az mi 'MvSasi* 
took az Ur Jefús Chríftus ic^^. 11. z$. 

Eo vagyok az fpl«tama4as es az £fet,az ki 
Jiíieo eo benoeas, ha fioteameg hal-is,^l. 
Mert az ki %z Fiúban hiten, annak Qrók<< 
le te vagyon r%% mintaz Kereicelo Jao©¥ 
bizofjyittya ezc Uan $< $6. Ezt aliattyat 
9z Sz. PálApoftoí-is, ez meg hallat rövid 

' S U M M ^ . i. 

• Sucitiiíijaasertez, me^h hallót ígíknek 
.csak ez i ;lncí az- Sz^Eái aa Theffalosict' 
Yarasbeh'ekec G cs azokkal 'Cgyecembea 
míoket-ís) hog^az Q'hsíoiíyokatP'agaQyí 
pjodop ne firaífafc,mínt neraeüyek, az kik-
.$(& oínpecemenfegeksz fo>unu<ias felöl' 

Tanufagnak okién ketrecekre oSíhsc-
íyuk ez, igéket. 0?rt %z elfo^fbbeo be 
foglalucik az Apoftoloak íncefe. Az ma-

fodífi. 



prae<jícatío« fpi 
-födik refeben okae sdg'yt' az 6 tnteffiDekv 
Ez mind Summája Cmmá reod í az.igik-
nek. Laflúk immár, az ig'ket rendel. 

Mond az Apoftol:Nem akirom penig, 
hogy fuámjaoíagban legyetek Atyám fist 

. ?2okieíőlvaz'Hífc-eIaíufíioal«,&c. 
jE^ igíkbcö íoglarltatik betaoufiiguök-

nikelfó ré^e , hoíot az A poftolnak íntefe 
ajdattaííkeíookben. De hogy tnnetaz RW 
reityenek tdh lelki eppuíecet vcheíTtnek. 
1. Azt kel iricglatnunkjMícrthogyan 
Kereteden embernek halála alomhoz fto 
fonli'ttatík# 2-. Miért tiltya megh az Sz, 
Pál az halottakon yilo firankozaft f 

JL'Z EL Se FtX% 
Az naí az eíf6fcerdeft illeti; Az híveké 

fíek halálok mind itt ftánind ézeo ki vuftob 
-vhelyekéi) az Sz. írásban, alomhoz r/aión*' 
- liccattk vi<nez kovetkezendő.lep.olcbkerc* 

, í... Mert miképpen az ájotu k&zoofeges, 
mind férfiakkal,AifooyiMl&ofckal, ífialr* 
kai, vénekkel, Urakkal es iolgakífal: A-
soekeppeo az halai mindenekkel kőz B» 
zert nevezi az Sz, Dávid míoden teftoelt 
iiíának, 1. SÉ̂ f|. 2-z. Ide való amaz kőzőn-

B b 4. ' feget 



$pi Harminczhatoclik 
feges mondás: £??comnrunemoriitnofinyílt 
^arcúUnori.Közbaítgcn az halai, az halit 
íenklnek nem kedvez. Ifmefc; fytorrfceptra 
hgm$m xqudt. Az halai az Királyokat az 
legényekkel egyenlővé *e§t. Ezért mond-
gya aroiz Horatius nevű Póttá-, PaUidd 
mór? xquo pu/fdtpede, pauperitm taíernas, 
^eium^turres, Az fargito avagy fargafei-
nü halai egyenlőképpen el járja az legé
nyeknek föítós hizokac,es i s Királyoknak 
palofajokat;, 6íc. , ( 
M . Mert miképpen nem aserraíoSqnk 

el, hogy mindenkor az alomba marad-
gyünk t Azonképpen nem izeit haitink 
mcgh» hogy őrokkf as halaiban marad-
gyünk. Ezerx mondgya Idvozkonk ioan. 
II. »$. Eo Vágyok íz fo!»tam,adi3 es az.£* 
let, azkihílea-eobeaneaiha itaien raegh . 
hil-is ^l, 6{c. 

I l i . Mert miképpen az alom utánu-
gyan megllyjuloolü. Szinten mzmkip* 
pen az t?fH hafal utlö/pb állapitr* táma
dunk fól AzSz.Pál bízonyittyi ezt r. 
Coy. i<.-4a..mondván': így leitp m habi-, 
táknak fől-íam%4afa«ís j Elvettetik rocha-
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daodofeíl, fal-tamaztatíkrothadsíIaD. El 
vettetik gyalázatos ie^,föUam*ztatjk di
cső Heges. El vettetik erőtelep teft, íóí-ts-
miztaíik hatalmas. Elvettetik letkesteír, 
fól-tsmaztatik lelki Jteft,- őíc. 

I V . Mert miképpen az alomban, no-
ha az teír. nyugodalomban, es úgymint cr# 
zckeaCegaetkfrl vágyon, mindazonáltal az 
Leiek vigaz: Azonképpen az halaiban, 
nohaaz ceft meg hal, mind--azáltal az Le-" 
lek qh ide iabhsttypk az mit Idvózitoatc 
mond Mai. ip. 28. Ne fellyctek azoktul, 
kik az teftet ölhetik meg, hanem acttil feí* 
lyetek, az kik mind az teltet f-mind az lel
ket el vezthetfaz Geheonaban. .< 

V. Mert miképpen az alom , néha u^ 
gyan kedvek eíkn-is el nyomja az embe
reket; Azonképpen az halai, vagy akar-
jünkvsgy nem, de el viien benouakec* 
Ezért nevezi az Dávid az halait minden 
tefloek inának t. <%£. %. %• 

VÍ.Mei't mikeppéazkikel akarnakiluc*, 
rii,ruhajokat le vetik. Azönkeppé" az halai* 
bá mindé gyirlofagokat leteitink.íde való 
amaz kozónfeges mondás5 Mors ultimé //. 

fib $ ne a 
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aif <* Ke-w.;; Az halai rolódé dolgoknak veg?? 
V I I . Miképpen az jo $Uyak fes A* 

nyak,nz 6 édes magzati y oknak nyugodal-
Ipoara, csendéi helyei vabztaoik •: AZon-i, 
keppen az Wen az b híveit az jo hala?aí§ 
cal az o agyas hazakban beköltözteti. Er-
•ro! fit az Bjtfas C'aj>,'%yij. mondván: KM 
következendő vefeeddcro elot vetetik eí 
3s:ígaz»; Eljö az bek̂ (VgH>''€̂  pyugoiuak, 
az ő ágyas hazokban V &c. 

T ^ K U S ^i C 
-TantiHyuV .megh ionét5 Hogy az ICeíf 

reScyeo embernek sz hililíut femmít nem 
kel felni. Meg setfik ez ebbót az haConia«. 
^pííagboí. Máltán möridotía azért reg??Q 
amaz v^n BeJJMs; Hogy üntenoltyanbo-
joridfag, feínt az halaitól, mini az venieg-
tűj. Mert miképpen hogy az'ki. fokftaíg §h 
az vendeget élnem kerülheti, azonkeppea 
az halait -is fenki el nem kerülheti, ide ü-

Jetheítyuk^amaz 'parazt, avagy iaoco yc? 
$6 embernek,: az haJafal való be iélgeíefet, 
^jkQTcrgy'$aQtQ.eiDberTegy Halaira talált 
yf>!na,azon tudakozik tuIe,ftiikeppeo hölf 
folRí meg az 6 Auya £ Asnas azt fekli, 



Praedicatio. jpf 
hogy az .hajóból ki efveo, az vízbe® hol*, 
"lfmec kcrdí, annak az Attya micsoda ha* 
lajtai múlt ki ez világból f Arratis azt fe
leli, hogy hafonlokí meoeseh volf. Végre 
tzon tudakozik, anoak az Aerya micsoda 
halállal holt megf De az-feíól-ís hafoolo-
keppen felel. Mond- oit-an az Szaato. em
ber jj Csudaloro:hogy te az-hijo-ban meri 
menni. Viftaoca.g, az Halaf meg kérdi az 
Szaoto embert; Az 6 ÁNy* mikeppefi 
bolt mégh r Arn&zazi fde!í..Lhögy'>z-á* 
gyoq c-sghde.S ,.'halallal tftúU. «u e-z világfi-
bői* Ifmes fc.etdí,-innak azAtcy;á-ho|»$r 
hogy ho|t volna meg cr Arra-is azt fekfiV 
hogy az plrnao.. Végezetre., .annak-is-' az 
Attya felöl kerdeskedik, D; aff^lál-is^^ 
mondgya , hogy az ágyon, múlt ki ez vi-
'ItgboK- Moiidoiiaa azihlihi;Czuéatkík 
jKoig faytad , hogy meri 33 agyon az pár
nán- fek&not ? •" Az mely mondával tíagy 
nyílván .m,egh ĵe!ence£teaz-H.aíá§eiiríber j 
hogy merő bofondfagh az -.haUU-al í|fe-i,^ 
inert azt. ícoki el nem .-kerülheti.- íntecieU 
(iinSf azért ínnet, hogy az .halaltul íemmtt 
ne fellyűnk, tudván azt, hogy az. hívekre 
:,' j '. •' Í - G e z v e 
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nézve az csík álom, es által menetel ez 
gyarló gletbql'az orokkcval^bDcíagísg^ 
ra, BiellycEleíTi ncöra lator,'FAI nem h.aijot,. 
es az embernek efmeje,megh nem .Foghat -
lytyazmiocazSz. Pá!6ol, i. Cor.x.ste&ci 

Jí Z Tú jl $ 0 Dl K \ 0 L. 
Az mí9z mzfoáik kerdefr illess; iuA-

Künk kel affelol hogy nemminden firafV 
tilt fuegh az ApoFröi, báoem I. AIBIZ 
tpodnelku! víiot^me-ly azraertekletefleg*. 

• tie|« határát által-hagjai/i'gy-fíratíva vait. 
az 6 meg böJU írnz'mmNzmibcUOzveg; 

,..Á$fo'qyUÍlat, ^i kit Idvőzítőnk az felejt-
teb való firankoEgflorrocg tilt, Z.#c 7. i^i 

I I . Az igaz Htoelku! valót, az^mine-
RSÍI vála az •Pögao'ypke. Erről foíaz Sz« 
P4! íte az hflyeo: rsV; firaíTatok» ugy-
. mcn.d>az ti baíoítaiíoksrugy, mint oemeV 
lyek, az- k.ilísck omcsf-n remenfegék az 
Fó) tats)®'áss.fgl6l?ő£er Dehogy mértékje
ié ííéa tósá IfgyS az ip.eg hófíakarfíracní, 
,ioegh tcilik sisH'zküVCikezepdo okokból.-

i, fVleruigysöezC'n.Sz. P^IÍ|Ö?W.IZ.T5. 
azt partocsollya^ hogy az órüiókkeíöriil-" 
iyúok» cs az fkokkal íírjunk< 

ILMerc 



Praedjcaíío. $97 
11 . Mert az regi Sz. emberekéis vetek 

neSkul fíraitafcr az ó haloctyokat. Példánk 
Crreas Ábrahám, az ki az ő meg holt fe-
lefeget az Sára Aiiont, nagy keferveílen' 

..meghilrattyá az mint errpl 'nyitván -foMix 
Moyfes Gemf zf. "2. Az Jaeob, az kiáz 
6 fias az jofephcc C az kí felöl 3zc hirdetik 
vala hogy az fene vadak faggattak el) fe» 
lette igen firatta. Genep 3 7. j 4- Az Jé# 
feph?azkí az ő v<;a Attyanakaz Jacobnak 
'halaira firankozik Gtnef. 50.1. Az Dávid, 
az ki mind az Abfoíoot, f-mfadaz Saul 
Kirak az 6 fiava! az JöoaíaOaS egyetem
ben nagy keferveífen fírattya,az mint er» 
róí nyilván vaio írafink vtámk, z.fam* 18. 
í.a> Ifmet, c ^ . 1. 17. Az tly Tefi:amen» 
tunában, az mí Idvozitopk, az ki amaz 
Bethaniaban meg- ttok Lázárt meg Ti ráta. 
loan,u. 55. Vegczétre,ftn>az' IÜenfeló fer* 
fiak, az kik az Sz,'litvánnak fotaoru hala* 
íao felette igen keferegnek, JfSfi %. %. De 
fok volna az példákatmind eíő f áüílalncf. 

'•'III. Mert felette nagy ló vet fégh va
gyon as emberek kózt, az melyrenezve 
in^g az Pogány bolcsekis, animálJOCÍAU* 



j^8 Harmínczhatodik: 
le. az az , carfalkodo altatnak neveztek az 
embere De nagyobénnel az lelki §óvet* 
fegh, mellyel az hívek egybeo kótfetcefc. 
Mert ó nekik egy Actyok vagyon az Ég
ben, ítidnMlHkaz Iften* Egy Annyokez 
fuldőn, az Aciyaienoegyhiz. Egy lelki 
magból fogantattak, az Iílenoek Idvézito 
beiedeból Egy fejek vagyon, az Űrje-
fusChtiftus. Égy hazajok, Varofokes Q-
rőfcfegck, az Mennyeknek Or§aga* 

I V, Mert raegh az oktalan állatok is > 
íz 6 mod^yok ieriat firankoznak az 6 te-
nyeiefeknek veiedelmen. Ide iabhattyuk 
azPoécanakimez mondafscr 
. fí^d/űpogulea magrenfPhilomeldJ"u& um* 

'Jtmijjos querkur fattus.tfitó.f Jurus arator,, 
O&fervanf, nido, inplumes ahjlrdxityatiild 
Fíem whlemtr4mó(jj$ fidehst mijsmhile 

' • •' carnten 
jHtepwi, &c. Az az í Miképpen az io-

«oru Philemüe az Nyit fának árnyékában 
~%aitya az 6 el ve$et fiiltykiket az kemény 
Ssáeco.ensber na^gh meziteleo korokban 
az felekből d ledet, O pgoigíen, egei e£« 

. J a k i ' 
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laka fíriokoz van, és íz ágon ulven> az 6 
kefetrves énekes gyakoroltya» 

Tá K Ü S Jí G. 
Vegyük eiuokben ínnety Hogy noht i. 

fcépeV feriot Sabad az halottákarílíáini * 
étsíotttzönaltal nem jo az mtrtekleícíTeg-* ,' 
nék imárat aliál hagoi, hogy így az ííe-
jreltyen etober, fe az 6 Szent I (fenét me.g 
né bátscsa, fe pfníglen Keireiiyen feleba-
fattyat meg oe botr'inkozUfla. Erre tanÍÉ 
Chtittw Utunk Luc. fi i$ holof amaz Ná-
imbeíi ÁSionytanatoearraíotí'CazM az 
6 gyaríofiigaiaaitítazrirankosásbao felett 
teb el ment vála ) hogy ne fírjon. Ugyan 
ezen dologra int az Apoílofcis ez Igíkben. 
Vetkeznek tehát ez ellen, iz kik Pogariyí 
rao^on Hráccyik az 6 haíoityokac, mint a* 
raaz ele veSet Oláhok es Czíganyok, *Z 
kik Iz f§le ailapatban Hajókat 6agg*ítyifc, 
otczajókik nyúzzak, és magokat az föld- • . 
hő i verik. Ellenben asok-ís, az kik. az 
Stoictifokac követvén, az ó ferelmefeknek 
hilalat, ftráz iemmel nézik. Áz Traciai-
jak felől azt elvaíTúk, rrógy az 6 haloctyc * 
kát órőmasd es vigafaggaí temettek ÍL Bi

tedbe 
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lenbe penigh, az uyfonaara íöletet mag« 
zatocskakon fíraokoztanik es bankottak. 
Mellyel azt jelentettek, hogy az kik meg 
holtának, azok minden nyomorufagokriak 
vegei vei ettek, szén azokon meltan örül
hetnek. De az kik ez világra uyj onnan §ü-
Icctetnek, nagy fok nyavalyák es nyomora-
fagokra memendök, azért azoknak jöven
dő foríokon es állapactyokon, m l̂tö fo* 
morkodní es bánkódni. De ezeknek csele
kedetek mindenedül nem dtcsíretes, elío* 
ben azért raerchitnelkül lotc. Valami pe-
nig hltneíköl leien, mind böo, az mint az 
Sz, Pál tanít %om. 14, 24. oka ennek ez 5 
Mert hitoelkúl fenkí nem kedves líteae-
|6r. Heh. IÍ. 6, Annikfelette ezert4s; 
Mert az regi Sz. embereknek peldajokkat-
ís ellenkezik, az kik felől oda feílyeb meg 
hallok, hogy az o haloccyokon, képes §e« 
riot (irtanak. Intette Ofűnk azért innét; 
Hogy mi as Pogány emberekét nekővef-
/íik, az kik kózzíil nemellyek feletteb el 
mentenek azfírankozasban, es az 5 halót-
tyokon modnelkíil fíraökoztanak. Nemei, 
lyek peaígh nem hogy Orcának volna, de 

fór 
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iőtíokiib őrülténekésvigutzmkazokon. 
De mi kőzep úton járjunk, es az regi Sz. 
Atyákkal egyetemben , az roi §er*lmé-
fínknek halálán, mertekkteOen bankod, 
gyuok, ugy hog fe íílenőokeü, fempeoíg* 
len Kertityen fekbaracíokat azzal rn«gh 
ne bancsuk, tudván aze hogy nem mi var* 
)ük azokat ví §£a, hanem ok varnak minket 
utannok, az mint az Sz. Oivt'dKirály es 
Prdpheta, az ómeghhoTrmagzattya felől 
mondgya vala, z. $<tm. íz, zy Engedgye 
az mi kegyelmes Atyánk es íírenónk, hog 
töí így VtfeiheiJuk magunkat, Ámen. 

XXXVIL PR/EDÍKATIO. 
jifoc. HÍ. j$t Íme eljüvok mint AXjtyoj&a 

\ \ Ivelliogy az emberfőidből vetetet es 
yiSoncigh földe kel lenni, az m\m%% 

Szent Iften feizonyíttya Genejl j , 19. AQ. 
nakokaeTt az földhöz felette igen ragiz-
kodsk, az mennyei jóknak penig kerefefe-
ben igen róflen munkálkodik. Ez azért az 
oka, hogy Chríírus Urunk gyakria imi az 

C c 6 Ti.* 
•_, .ti 
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6 Tanitvaoyit, es azokkal egyetembea 
i«iö#eíi;eíiriÍ3€r€Ícet » ''aWi£*M§tv<íöi|̂ iÍ0í-
fagra es vígyaáaíra.:Áz.!t6B^íkó^t peoig-,; 
koJírfí.24« 4?» aztmondgya: Hogyha 
az háznakGazdája meg tudhatna, az fit.* 
f aktöak. rnefly íkorájao.jíiy 1-ócieiaz lopó* 
vigyázna, es'nem hadnameg áríhiaz óha
zát. Azért -ti-is legyetek; kelek;, mert tz 
mely orábao nemvgímdüj!yatpk ,abban ju 
el az embernek fii,,Sic, • Mz$%, Mark" •&% 
VangeUíta: köoyveaek. tizenharmadik re-
Éeben azt:mbodgya-.J Vigyázzatok'annak* 
-ökaert j mert nem tudgyatok mikor j u lia-
saazháznak Ura, efíyejf.%' V.agy'eyÍÉ.Ík.or,,' 
^ag-y tyukloknr ,; vagyReggel ,,hogy,.há 
-h.erteleo meg jövend» ne t-alaUyon-ticekec 
alttvan. Az.Sz. Lukacsnai-ís Cap.ii.fr <-.. 
imigyen., ífol * Legyenek 'az,ti derekatok, 
fsrlpvedzveaes§óve2.nekíck meggyuytva. 
Es ti ruf mlscofok legyet* k az éolgakhoz, 
az'kík'vaf jak 'hogy 'tz/& Urofe.Kíe^ jűyjöra 
az Menyegzobol, hogy raiheot nacgh jc> 
vesö!,: azonnal .meg eyi flafcnekí..:llgyan. e-
. 2X0 dologra int íu-isldvőzüö.nk: minde-
ficket , £iq* 

http://Cap.ii.fr
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Summája azertez fóegh hatllot igiktitk 
cmk €%: Int mindeneket ChriílmUrunk -
az líéref tyent víjgy izaíray veven erofTe-

••'gef síi6 véletlenei jőveteiítu!, mellyet fo» 
póhoz hafonlic, holott egyferf-mindazt-
is megh jelenti-, mely ártalmas Jegyenia 
vigyi?í*íUoítg esaz tefti batorfag. 

;;-;;*.":--~ .. i ^ £ 5" Z E L » :f 

v Tafcufagn&ls okiért üec kiváltképpen va» 
lo feiekre öithictyuk ez igító. M« rt az 
elío refieben lói ChriHus Urunk az © ve-*' 
ledcöfíjűveteliriDl^raeHy ct topóhoz fra-
forilít* h%maíbdikban peníg fértenget íz 
RetfeityeGÍvigytf2afratőfc. ' 

Ez mind Summája, f mind rendi az í-
gikoék ; LafTuk immársaz bóturrendfl cs 
•fci^j a$ tamifagökit egy egy beleddel. 
••> :':Mönd:;Chrite.,tlrUDk-: Inse^,#:|QMDÍS' 

• réitf t a^lopov £z,4g&ben foglaltatik feeta-
.--• nii(i:gunkniik:'eíf&;:;.réfe. hötot^ emlékezik 
c: •:. Idv6zít6nk áz; ©\vefetletvel: jpveteftr61.' 

Itt minekünk azt kel meg latmnjt* Mierc 
haíoolittya Cfiríftus llruöktz 5 el ]©VS-Í„ 

telit tz lopó ewibernek ilUpitry ahozc 
r;.;..'•'-•-'•"'."• •; • C f f : 2 f - " • "•• '" • Ennek 

file:///vefetletvel
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Ennek imez következendő okait talal-

lyuk: I, Mert miképpen hogy az lopó 
cirkon esaiattombaajár; AzoDképpea 12 
Cftíiftös el jovételí felette igeú titkos. 
Tudgy.uk hogy el jú, de mikor legyen,azt 
ftnkí nem tudgya az emberek kozzuí. 
Erről lói 6 maga Ghriílus Üruük Marc.ifc 
$z. mondván : De arról az napról es őri
ről, feakt femmít nem tud, fetn az Men
nyet Angyalok, fera az Fiu, hanem csak 
egyedál az Á$ya, 

I i. Mert mskeppeoazlopo meg karo-
fittya az Gizdat; Azonképpen az Chrí-
ftwfnak el jőveteli römlafokra es yefiedel-
mekre fordul az Hypoeritaknak es az hit* 
tíiM-akat embereknek. Ezt bizonyít tya az 
Sz. János Af>oc> 6. 16. mondván: Es mon
dátjak, Ctudfiî tlltk az hitetlenek) áz he
gyeknek cl az koiikkfcöak, íaksdgyatalc 
rejank,feyesetek cl minket annak Hmet* 
lót, as ki az iekbenúl, es'az Barinnafc ha-
ragfatoS.Mert eljött az 6 haragjának amaz 
aagy napja, es ki matadhst meg'o előtte C 

I I I . Mert miképpen az lopó ellea vi
gyáz '%% Csdedes emberies tefülmagasi 

. Kfi% magac 
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Praedicatio. 40^ 
m$Q,u íz kartuíí Azonkeppeagz Hívek
nek vígyazoíok keí %z Chríftufnsk cl jóve-
telinek 'napjára. Nagy §ep példában ioi 
erreIdvozitmk> M4t, x%. i.&c,: 

T au \\ s\A G. 
jegyezzük megh lemet; Hogy azChn» 

ftufnak cl jovetelínck ideje es órája oly iV 
gen titkos dolog, Hogy affelől m^gh az J» 
íiennekSz. AogyiHfem tudnak, IdvöZÍ-
took bizoüyiftya ezt Marc* 1$. j i . Ugyaa 
ezen dolgot ájísttyi ftt-ís, botot azt *z lo
pónak áliapattyahoz hafonh'ttya. Inteti 
teíFunfcázert innét, hogy annak vífgalafa-
ban fejűnket ne torjuk es elmeiket ne fa
r i juk, hanem minden időben kefén var*, 
juk, józan es mértékletes gtetet <kővef*. 
főnk , hogy mikor el jövend, vigyázva ta* 
laliyoo minket, hogy 6 velle eggyőc amaz 
lelki Menyegzői lakodalomban, az."e£es" 
Szüzekkel eggyűt be mehelTuok. Lafd 
nKgh Mat, 15. 10. Es as eííő reiecsk&nett 
tovsd magyarázattya. ', 
• Mond ijnmar Chriftus Urunk J Bpdggh 

az ki vigyáz, es origi az 6 ruhaja't , hogy., 
mezítelen ne járjon, es meg Q«JjUftíTanafc 
az 6 fémérmei, 6&c. C c $ ' J5» 



4o.S Harminczhetedik 
;•. gz igifcbéa Ibgliltatik be ti-cwfagüoiu 

B*%naaíbdtk .relé» hoíoc assKéreityetsi vi-
gyizaíl cocDiiiefidaHya GhrífVus Iirüok* 
P c hogy ÍGöet *z Ktríef syefíek i'ób lelki 
eppuiécetveheíleíiek imez kec dolgokic 
&ciriae§;forgttiiunk;:' 1. Miben aflyonaz 
Kereityení vigyázasd '%* Micsüd«* ere 
Chriílus Urunk az ókozeten ,3z íöcllyec 
ttteg kei őrizo&pk ? -,;. - • 

WLátüáitZ tífőkerdefi: i í ie t f - í^^^e-
•reftyem-' vigyai-as imez kovetkezeodo 
<3fá>lg0kbaö ált í I. Az ífténoek I p z í-
ílaerétibcc)-,' mély az,dc^k Sz. Irasbol ve-' 
tet«k,áZmeIyViní;ö£ egyvUagös iákor beo, 
az. lílerjfrik: áilaitya-t-, SéríieJyec et skaríc-
lyat vtoigyíepeo 'eiöhjkben sdgy.a>'.Állati 
t^a filof úgy raDÍC'v1iagy^az.:l.ften'á!lit£ya-
jjbá'q='.egy;, áz • isi.íoí erről •ióy'íWaí* valo íf i-
fuok vagyon Oéwf. ö. 4. Hald meg1 z-tael, 
&z íéürad Lftcoed egy ífleo. .'Erről kvl az 
í>z.'Pál~js., -»>• :Cö.r, 8,;.'d^mofldva..ft':í. Mi«e-
'lcűafe^gy'.iítenink vigyon-v^vH í̂ontokcp-
'péo.fol, i.Tim, iV$.,ímöi5cÍY#iS'í'' E^gf'az5!* 
:íteo,"ő£€.Szcraciye íi.lőí pe'oig ízt íiíónái 



Praáíeatio* 4°7 
gya ; Hogy az • Iftenfégnék egy illáitya~ 
bao htrc«B iernelyek ..vannak, .tudni-illik , 
Ácyá ,Fiu es 5z. Ütlek. Lrról éolas Sz.. 
'pavíd/P/rfA 35. <í* mondván:! Az Urnák-
Igtje a!rat:érőuííti?|teöek avagy kifenek 
az Bgek, .és-'tzo-lijacjak.Lelke sicií, azok.-.. 
nak minden feregek. GhfiílúsUruok-ís: 
ikÍ4í. *& tj>. hölot aztparancsol! yá az Ta
nítványoknak; Hogy Kereicelfyenek, A. 
íyanak, í*iunak és Sz. Leieknek nevében, 
A'zSz. }mo[-i$, ü loan,^ 7.̂  mondván f 
Hárman vadnak az kghen, az kik'hízónk 
Tagot tefnek,az Atya, az Ige esáz Sz. Le> 
lek. :Vegezefre-azlíleonek akuratrya/fe-
tol Bízoníagot t Sen Chriftu.s Urunk, Jaan, 
é\- 40;'mondván;: Ez az Atyanakakataf; 
rya, h,og(r minden , az ki Jatt ya az Fiac-, es 
hifcen ó benne, el ne veién, hanem prok c-
leteJegyen, &c. ;; • -," 
• I, f. AH., az í fteonek - Sz. ige jenek Kif. 
gaiafabafi. .Eztcomniendtllya azSz/öa-
víd , Pfat..u$. 105...mondván; &2'Xii'hbt* 
imnaMóvetnekeaz te íged,esazen.őive
sémnek világa., ídvózítőok-is ~,loan, %s 

^.••mondván • Tudakozzatok &zimQíkit9 
Ce 4 .roert 



4oS Harminczhetcdik 
mttt nektek ugy tetiik, hogy azokban ci
rok eleteket vagyon, es azok, \az ixieU'yek 
CD mhmhizQüfzgottelnek. Elról§ol a-
mnz Bvangeltumbeíi Ábrahám is Luc, 16, 
rámondván; Vagyon Moyfefek es Pro-
pheisjok, halgaflfak azokat, őCc. 

I l i . Az Kereítyenl mértékletesJet
nek követeiében. Erről iol Chriftus U-
rank, Luc. 2U34. mondván; Megh ol
talmazzatok magatokat, hogy valamikor-
isveg oenehezedgyeoek az ti Sivetek, tob-
jzodafnak, refegfegoek es ez világi SoTgal-
matoíTagoknak miatta. Az Sz. Pál is, £-
|>J><?/. 5.18 hoíot igy ípl; Meg ne re leged-
gyetek az borcul, az melyben bujálkodás 
yagyon. Erró! ídvozíionk-ís int, &c. 

- r JÍH u S\A\G. . •:...,• 

TanuHyuk n»egh innét i Hogy az Ke-
reityen embernek Cílete ez világon nem ht-
volkodas es tobzódás, hanem iunteko va-
lovigyazaSf Ennek valofaga inegh tetf rfc. 
az eló Bátbíaltatoc dolgokból. Intette íííiok 
azért innét, hogy'vigyázok legyünk,.'hog 
ííten élőt kedveífeget, €3 ez vtúgs e»be-
tek elót diesiretőE nyerheíruök. Vétkez-



Praedicatio. 409 
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oek ez ellen amaz teftí batorfagban £!o 
emberek, az kiknek eiekben fem jut az 
Kere§tyení vígyazis, hanem mind az ket 
fuíókre nagy bátran aluiotk. De ezek fin* 
teo ugyjárnak4 mint az Nóe idejében do 
emberek, iaz kiket veíetleofii caJala az 6* 
zón víz. De roí azokat ne kpvefíuk, ha-
nem az mi Idvőzífey^oek f ep iniefet meg 
fogad van v az Kereityení- vigyazasban 
gyakoíollyuk magunkat» hogy az bodo-
gok kőzze íáiiíIaltaíTunk. 

az m as 0 D 1 KJIO L. 
Azóltózeten* nemeOyek az Iras ma 

gyarazo Po<5torok .kózzúl értik crnoón ma 
gattztir Jefus ChriftuO:, mmthao magát 
com J endalna Idvőzitőokitcaz helyen. í-
de §ab;ak az Szs Pál mondafpt Gal 3. 2.7. 
halót imigyen fol: Valakik az Chriíhis 
Jefusban megkereftelketteceJk, őtetőlíoz* 
t^íek.fól. Nemellyek penigaz idvoztíui-
gazhíiet • mintha amaz ^lohitet ajánlana 
az embereknek. De helye öeb azoknak er* 
telmek, az kik mind az ket eríelmet egy* 
ben foglallyak, es szt mondgyakj H ogy 
diicsirí Chriftuá Urunk az Kgreitytni hi« 

C c s t « f 



410 Harminchetedik r 
'./mi,. ,1111 ! . . ' • r—~ ~ —T-— - •» • -? • - - , • i n "I '. - r f 

téc, mely ct :t minden )o téteroénytve! e* 
gytíemben magáhozkapcsoííya. Ez;;pe-' 
nien '̂óttS^ét'hez^hifoQlií'tatfk'ltMez- kávéi- : 
kezendó §ep okajerr; 
'."v''í*: Mert miképpen az'őltSzet'Éneg&kw1 • 
fití a2f emberf;' JKzQüU%pp%ú'*z-ig®z'hit;. 
fólekefíti es kedyefíe tcii az embereket. 
£z amaz .menyegzői ruha, melyben az 
kik föl vannak ekePitetveo kedveíék az 
SzentIftennek etotce.Lafd m^Mat %%.n„ 

11. ;Meit"' miképpen sz ohöze? § ökfe-
ges ebbe0az' §1 c rbe'sr;: h zonfec ppen •• az i-

_gazhíc lükfeges az'jdveoéö orok^Jetnek; 
• fröxiogfagatiak megh nyeregre. Ezért 

mond gy a :az Ke ref tel a' S z .• Jiiws io an -:,p 
^6, •••A--z Tibiién az-í2Hiban:;',;ifcn.ik'ömk 

• ^lete vagyon ̂ az-ki ••.penlg.nem- hiöen- é ben* 

haragja marad o rayts.:' ^ .--•'.? -
•'• 11 í. Mert mikeppé %z őfíózet be fedezi 
az'rtii'iewe'rmuokef'i^^ödtebpeaz igaz 
Ilit be^akaria'az míbclFo u'eéotóginkaci. 
.;.. M. V.- Mert-W»ífceppe'ö,;as5 -őltazer .nem 

: ^velünkiüleíík r Azoakeppen'sz hírIfién 
• 'ajándéka, £/>&.?/;&. ,8, 01*. ;; 

Tanú-
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jegyük eéimkbcn snrKc; V̂?e!y tgeöi^ 
g*2,1 z m 1 ta2 'Sas. P á ] ;'"cn o pH SMoiiiól. irt 
levelének tízeóeg^yedtk fefefe'eo. í L ehe
tetlen hogy ferski hiioelkój kedves, legyen 
Iftgnöek''^lótte.; Enötk igiz. volta féeglír 
tetiík az elo Hmhltuot dolgokból. Intet-; 
tdTŰDk szert iooet j Bogy 12 -}ftehciejft,í» 
gijet iorgilmtioíTan- hiIgafTuk-^s .ta&uK 
ly.uk, ffieri.iz.-'híí hiíUsBöl'vagyöoy^zhaf. 
It's ,peoíg:.3z líleenek Igifc bpl, áz/ttVift %%, 
Sz.V&lmm&gy'* íj^m .10. vi-75 ^etkezoek 
.tehát az kik az!f|eoo;ek Sz..'í.gíjer'meg've-
csk s es azt cem högy-atfegh ttóulhak , de 
írjcgh csak kufío fíií©kben íVm. bocMttylk* 
^ e csudallyuk azért hogy ez dt3ga cica-
ser, tiidfií i Ifik az I-d vózít6 h ff íltyets .titka 
ez.utolíb id'6&éíi,.rei«rt tetí<- uka* eYr-be>ek 
igefi Hoegh vetettek %z eífrő t, az rn. íy d-
taí az igaz hitre ^err téhet.oeeck,. D* mi 
afféle emberekét •b.e:kő'vcííük Í ínmm az 
Iílrenmk $z. 'gíjct. f©rg*?i^SíB.frhaítptit 
fuk, tteulfyuk es rru gtas-csulk,hogy sz.f* 
ja»»î hiiire feertíeheiíiu.k f z n et!ef Ü','^ 
küoyót Qgjűnk az •mi»Siéftí'látfiű%liútk^ 

http://ly.uk


412; Harroincznyolczadik 
hogy az- bitet nevelíye es oregbicse mi 
bennünk. Lafd meg X«c, 17. 5. Eogedgyg 
az naí kegyelmes Atytak es ífteofiqk^,, 
hogy mi így vífelheffíjk mágunkit, Ámen. 

"Ez ennek az mafodík reiecskeoek.ts ra* 
vid magyarázattya , erről fem iolok tób* 
bet; Legyen elég, öic, 

XXXVIII. P R J É D I K A T Í C V 
!*/#/• Pi. 14. Mivejh'/gy Csenge-

'" met fieret yiztc. 

1Sj"Éin okselkfií moodgya az mi Urunk 
- - Jefus Chriílus, teán. 16.12,. Bizony bi-

-zb.öy ipopdpm, hogy v&hmit az Atyaiul 
íi'eíJ nevemben kerendetek"s megh adgya 
tinektek. Meri az liften > az igazan kö-
nyorgőket, míodeo idabe^ .kegyctinefeg 
itteg foigatta',' es aíkolmitos időben inegh 
fegttéste.' Gülvön maga. híspnyittya ezt 
az'S^ent literi Ef.i. ^5, 14; mondván; Es 
rr»iöeted6ue kíaicaciáa^k, en megh balga* 
tóm, meg mikor iaiiinanak, meghallom. 

IdvQ-
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tdvózitónfcis ezt áüattya iW í̂ 7.7. mond-
van: Kérjetek»es meg adatik nektek, ke
fe Oetek és megh íaíaUyatok, zőrgeíTefek, 
es meg nyittatik nektek. Az SoUarkőny-
oek ötvenedik relében is azt roondgya az 
Iften x Hty^engemeí fegitfeguí az tenyo 
morufagodnak ídejen»es en meg f abadíto* 
lak tegedetw Ugyan ezen dolgot altattya'az 
Szene Ifté ez meg halíoi % ovid ígikben-is. 

..., $ U M M JÍ, 
Summája azért ez igíknek csak ez * Vi* 

gaztailya az iftenaz híveket, azkányor- • 
gesbeo való meg lialgataííal igaz okait ad* 
yao az 6 Atyai ígiretínek. 

BcE S Z E I. 
Tanufagnak okaerr ket regekre o5tha6 

jyukez megh magyarázót rövid ígíketf 
JVlertaz elfő rckben, igaz okait adgyaaz 
Iften az meg halgatafnak es fabaditafnak, 
Az mafodik ágában peníg igírt raagat azf 

megh halgatafra es iabadítafra. Ez míod 
'Summája, Craíqd rendi az ígíkpek..j La£ 
fuk immár az ígíket rendel. 

Mond az Iften az Propheía altat : Mú 
!,.;••;•: '. velhogy 



414 Harmincznyolczadik 
VejM|*y íerefet mgemeu Ez igikben, es 
az kp/vetkeáendokí^en foglaltatik betanít* 
{agunknak élf& reie, 'hoiot.hagy fok íep oi 
ksjtadgyalften az ínég hilgStííaaK cs $.!• 
b3<^I^eafaak,̂ ^cllyekr6lrendel iollok íftetv 
íeg^fegcbol ii2 ígíkoek föly*íi fériot. 

* Eiío oktt mondgya tenni azietéternek, 
hotot így f ol í Mivelhogy Sere'tétÁengé-
mtíK Holotaz iereteten-érti az Szent I-
frcn, a*naz t§1*|, igaz es: busgö indulatot, 
tneliyel viíeltetoek az valaztot hívék az 1-
itenhez, nem feulqmbeá, fiiint irtiaz jo fi
ak és leanyqjk az 6 édes A ct y ok hoz es A n» 
nyokhoz. Erről íol az Ifteo az Moyfes ál
tal t)eut,6. 5 mondván; SzereOed :*.z te 
Uradat íílenedet, telíyes lívedből vtelfye* 
lelkedből es telíyes ero Hegeidből, őCc.3c 
hozza ezt ídvózitonk-ts Mat, zu £7. ho« 
iot amaz Toryeny-tudonak"kerdeféreazt 
veleíi;., Szerefíüd az te Uraidat IírenédéÉ 
telj | fs lelkedből, es telíyes elmedből., Ez 
%z elfő es nagy parancsolat. Eönek pjehíg* 
csaíhatatlin jelenfege, niin^eftekoek elet-. 
te az íiJteií íg»jenek Bu^gp ieretetí, halga-
tafa j canulafa es meg tartafa. Ezt 5 magát 



Praedicatio, 41^ 
Jbizony ittya. Chfiftüs' O runk Úafc 14. ££.» 
Ha ki úgymond> engemet feret, az m,. 
be^d^roej^íheg tartys. . .,^- , i 

: MafQd&or, az.nrii fdebaratinkoek §ere-
teli, Az Szent János bízooyittya ezt i, É<*; 
f^lx"C-a^:4.zo.híAöt-Így |oI;'.. Ha vaíaV 
-MzztmónégyM, f eretero^zlftenc,. es az 
<> Atty a fiat gy öüótends, h azogh az. Mere 
; -az kí tóm ieretíaz'ó feíebárattyat,,; az 'ki?, 
htot, mi.«io.dó.n:frerectíétiaz íften t, az Kic. 
nem latot. '$$: iilyeri papnaplaeoí. y cícApk-

.ro:tAk.r.hp.g,y,az ki ierc ti azIftent,ieréfiV 
tzőfeíebirattyatís, őíc. ;. -
: 'Mafodik -.oka...,vaz.Ift ennek nevének fe« 

gttfegti! való hívaCi, Effelől imigyen Int 
az;i%ö :,;:Segí*ftgúi ..^ivot engem'.,; :<3Ce> 

...Ezto maga...pa.ri-Dcsoí!ya,,az...,líl:en ,.PJ*f* 
50,15* mondván; Hiy fegitf guf engemet, 

-azte,nypmoruíagedoakidejcáv&c. Ezt 
commendaüya( hnftus Urunk-is Mdt.i6, 
41. mondván ; Vigyázzatok es ímatkoz* 
zifok*, ífrrjet, Lu.c*jK i,. Szúk fégh mío. 
(feokorlkonyprgetií» Őíe. j'Az •'$&; Pátis> 

,ii/^fj£;$.;!7.;hplct igy lol í: 'Szfmceíeo ko* 
nyörogjaek. Ide való az Jeyoayjtó Po-
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érqrnak-ís az 6 mondsfa i Sicut Militcm 
dbj<$armü ad hélium exiremn decet\ Ít4 
homincm Chnjiianum ttBftfe precatioric'-<tqu$> 
quamegredi Hun convenit. Égredfentei de do* 
mo, armet oratio;, reiredientiBus de foro\ 
Qccurrat uratiű* Az az : Miképpen az 
Vííez embernek nem-.illik 'fegyvernél-
kíif az hadban menni; Azonképpen az 
Rerefityen embernek konyorgesnelköí, 
nem illik valahova ki menni. Hízókból 
kí menőket, fegyverkeztefien íol az kö
nyörgés ; Az piatzrol hasa jövőknek, e* 
leikben mennyen az könyörgés, ŐCe. Az-
i$, az mit Cyprianw poÉtor mond!, frh< z, 
Épiftot^. ad "Donatum: SH tíhií, aut affidtí* 
leSífa, aut itrpocdtio; Ttiunc t>eus tecutn, 
mneverótu cumtieo ioquarü. Az az i Ke» 
reityen ember, avagy az íraíllöntelen a-
Vagy gyakran olvafFad,avagy pcolglen ke* 
isyóf 6gy; Egy fclól az Iften beSelIycn ve
led, mas feléi te beiely az Ift ennél, öíe. 

TJÍK U S <A G. 
legyezzük meghinaet; Hogy az Szeiitt 

Iílen, felette igen gyönyörködik az 6 fai
nak es teaay ínak bazgo férésetekbe esahi-

, ÍOtSS 
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titps konyorgefekben , nem kűlombet* 
mi'nt aroaz kegyes Atyik es Anyik, gyó-* 
nyórkednek az oédes iriagzatty oknak 
hozzajok való buzgó íoduIíCtyokbao,ef 
áhítatos konyorgefekben. Ez az oka,hogy 
az híveknek Véreretekéi illyen igen kevao-
nya az Ifleri. Lafd meghDeuí. 6.%, Ugyatt 
ezen okaert neveztetnek az híveknek ko* 
nyórgefek , dicsíretnek aidoztífyanák* 
-Pjél« 50.14. Az Sz. Jaoofís, az híveknek 
kőnyorgefeket égo áldásaihoz hafonlit* 
tya \Apoc S. | . őCc. I titette Hűnk azért in* 
net, hogy az mi Mennyei $z* Atyánkat ci 
Iftenfmket f erefíi&k, es Jukfegőnkeek idt^ 
jen az 5neves hívjunk fegítfegií!, tudvati 
azt hogy az iéreiet kölcsönt ke van es az i. 
gazán kőayórgóket as Szent Iften megír 
hilgattya. Vetkeznek es effee, as kik t%: 
lííennek biizgo iereieiíers^ főlíegstil* 
lendókeppen oera,lef€iik.,.es-as.6 í&fcfe.. 
geknek.ideleBj.nesa .is líknnefe,, hanta Mf-
Angyaloknak avagyas &e.g hofrSseatdfc 
nek könyörögnek, mint as- Pipiíla cinbe* 
rek cselekedenefc az kik as meg holt Sseif.' 
tekkózcugyan elofitotukis tilcctf o k i t 

D á egy 
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•̂g-y; F̂ ft* *» y a valy ajókban, k jt:pen íg :maií|-
jtóbeo .íróidnak, az mint. az tebb* kopasz; 
JR-ofáriutstbo!'meglétük. Öe, mi.iztoktpel 

..-.. iVlönd Ifteo az Propb^ta akai;.>lYk#(i 
Ífoierí;a.^.'eo': nevemet. • :pá--IgtlébeSí;^ 
^iíkvfee/ft'árasadik.es-uxölíb.oka^aís^ymeg 
tialgatafoak es az lílení iabadúafnak*. lm 
qzt. mondgya az Ssent Ifteo , hogy aze*£ 
feaigactya es iabadítcya iitegb -az .hívekéi 

. pJ€ti az 'o.jnevet meg ifmértek. Holoc ne-
feunkker^dolgokac kel/rövideden meg 

, itíounkí h Micsoda az Iftennek neve? 
í,. Hogy hog THÖÍ módon ifmerík az fílft 

..vekazjfteánekaz o.Sz. nevet-,. > •- . ;,-P5 

.;* &z íftennekoeveaz Sz. írasfoafn,;.ne&t 
.^sakegy legyzesbenvveíetík^hantm^iVe. 
jtetik - ő mag|e« az Sz^nc l'ftenerfc E'r-
.? pj-Jól az -Sz.- E5a ví d a^ífc $'•» 124, -A zkik.§iéi; 

etetik az>:-te- nevedet * azaz ütegedet tltrf$ 
.,íiöSv;H-síop.!o jegyzésben-vetetik. £já£ ^ 
M$£m%é^fáíí u6.*p:n <%§* :|I"5Í LaGi Éicg" 

:>Í;Í#| S* y *roifc-tó Iflennek csudálatos dot 
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gajeri es cselekeiieMíri.'íg^veii.ss Moy-
jfes, Epeodf ív 4« mondván, í; Miíadeahaur 
az 6 neve- Ifbaefc, C ^ 14..14* -
...i I I I . Azl'ílcaoek ptraaesülassyae'r^cs 
ajkarartyaert. Így-veU $z Dávid« 1 í<tw. 
17*45. mikor az Göti>tnak:az£ flaondgya$: 
Kő te. icjad megyek az jÉHOVAN-AK. 
ijevefeeo jazaz, v A*6;ík»f«tyab©l. es pa* 
jiíácsolattyibaír -Lafd/meg* M**. §1 m)M.-
. •;, ,|, V. ̂ cf^tik.az Ifteoiritételeterc, cs.*» 
gjaeven ék; nitgizsatafaeit. ide.vaÍQ ̂ ássr 
mic-áz Sz,. Pál mond,<<££?.. ^^j.5. Ke£.v&. 
gyök eo snem<csafcmegh kötöztetni , ha> 
nem ugyan coegbhilaí-ss, az Urnák oevt-
jert, az ag* az ő,(HUeletterrt ö£c> 

itt,az elf&es moíbdik jcgyzesbca;«ec«v< 
•tikjföiot-ha.azí.mGodaqaazífteaí A-zep ,• 
halgatQraaes.'iabadit.onri tuegh az ereberr^ •. 
i9ere;eagemet. Igazan megh Ifimért. ,,az;ej|.* 
mindenható - erűmet, bük$efegef»eí-9 f0-

imadgya .>.hitécü es ínagazrtallya $ ŐC©»,.!' 
,^ . . . ; . . , ; .^ ,7; ^ >E -.U;..í -'JÍ...G*, ' ^ . Í . Í ' Í J :.c 

.,. J^ouíly ufc. RM gfi iimei j - H©gy az- tíftetf̂  
f«k- macisa-oilyaja Afeve f 19 -löiBfStá^ 
, ., .. ' Dd % * "" vita' 



426 HarmincznyoíczadiíC 
világon az embereknek es egyéb teremtet 
állatoknak vagyon,...-mellyel, egy maftuf 
megh yalazcaunfc* Nem-is lehet, mert *2 
Iftgn véghetetlen es foghatatlan/ Nem4s 
iukfég, mercaz líbn csak egy; Hanem I-
(lennek nevének möndgyuk mind azokat 
az nagy es kiváltképpen való dolgokat, 
na díyeket az Sz. írásban az Iften fcloloí* 
vsfunk es hátiunk. Példának okiért* Genef 
17. i.-iz Iften nevezi magát. El Schaddai-
nak*azaz, mindenre magáiul elegfege* 
Iftennek. így, Exod. 5.14. j B H O V A -
JSi A-K, az az, magárul álloesl£v6 tfteo-
nek. Ifmet, Exed. í\. 1. Urnák, az az, min
dennek parancsoló, es mindennél Bírói* 
{lennek. Lafd megh ezen kiVu!, sz Iften-
nek lep nevezeíit, az Moyfes mafodik 
könyvének harsBÍncsacgyedík regében» 
az hatodik es következendő verfekbea. 
Vetkeznek tehát amaz oltóba emberek, 
az kik•'kpzz.nl nemeHyekaztmódílgyaki 
hogy Benedekaz ifr ennék neve 1 mert az 
Sz.. iras az líkmi 'Se mdicíafnák mondgf%> 
Némélíyek pédígh Kelemennek nevezik, * 
tftwftlhogy -az Sz. Davtd gyakof helyen 

J'-" aslftenc 

^ 
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Pnrdicatio* 4 2 * 
%z líreoÉCkroenfnek mondgya. De mi e* 
sekkéI oe tud a tlünkodgyuBk, • Jbanem hig-
gyuk el, hogy az i Cí ennek neve nem ot-
lyan, mior az-Angyalokéi vagy az embe
reké , avagy egyéb teremtet., állatoké * a? 
mellyek az 6 kulíő nevezetekkel valaftat-
nak noegh egy máitól, hanem olíyao, az 
mint oda fellyeb meg raondam. Joitifef-
beolegyúnk azeu t% fejjel* 

^A Z U^i S O D l K ii 0 I , í 
Az mi az mafodík keráeít i'leti; I. 

A z hívek ifmertk az Iftennek nevet az 
Sz. Irasbol, mely azlíTent, termeietibea 
*s tulaydonfagíbin ígetí iepen ki nyilst-
J«öztMíya» Ide vaío, az mit az Mcyfes 
mosd-, Beüt, éo 4. Htid meg Izrael j-^» te 
Urad Iflened.egy Iflren. Ifmet ©e»fV4, ^4. 
AzteUrad Illened meg emczto''t&z,er6s 
csboSSuallo Itteni Laíd msgh f Exod, 
0.6.&feyuen.&c. , 

I I. Aziftennek Atyai vs^yazafaboíes 
Itegyes gongyavifelefebüt ErroS iól az 
$z. Dávid Pfal. 34. i>erf\6. K% Orosk fé
méi vigyáznak nz igazikra, es.sző fölei 
halgatoak azoknak "konyorgefekre, "04*-* 

Dd $ '•''"Uh 
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' lábítóet azt moRdgys í Sokak az igazaké 
UÍ k oyomőrüfagbk, «ié áz Ur azokbólőket 
irt'-fobadííitya. McgK 'őrizi' a z l i r , lfö'# 
cs'Ölacyokit'V es^zükbántsak eggyis me^b 
éenvroíftatik. \'•'£'. v-':/'?v'- '* 
• ffí. Ez víía'gosk ekés teferhteíeből. Ide ; 

fihKftcyiik ,12 mit az Sz. Davíd mond, 
fjfíMi&i •*.-'Az" Egek hirdetik az I ííefiiaek"! 
dícsóíTegef, es az p kezeinek mtiMajaí 
hirdeti apjaz ki utjeítéc efoíTeg, Az egy 
mas ilc§n:kS vetkező napok, bofegjígef Piac. 
dícalIyákaz!í|>etíneküofc.J es az-egytöis -ti-
fia való csiakak taóí'ínak botcsefegVe.! léé 
vuloatnaz kSztünfeges tóöndsi'-r 'Smtíttex'' 
gtpfíSvimtpQtentia vehm. Ei'kvú'efl-eejpés'i' 
tíuifm£dt?jje-&:eum.: Azifleooek Bspflrpa1 

lií" nyilatkozik' es világi dolgokban i c s 
c&áltegy ba-ntocsks-íS alSspyi *a*lftaftftieik 
V i l ó f a g a t V^Éé."- • : "" ; ; • 

I V . Az valifígosls. dolgából.^'Errctí 
ffol'idv&zirőiik &?;> Sz. Jan@(oak'>harmad)k 
fjeikben*-mondván'; Ugy-leífettetílíf'ö'eé' 
Víí'3'go:tf,'bogy a-ẑ o egy é&Ioc fiat adós -ercg.. 
fe» hogy;.ratód€naz:ki6feennebíie;fi;el:rié, 
^ií^j-ba^rna^arük'^leíe' kgyeaí ̂ AsvSzV 
if|3 >• { ' jaOof. 



Prardicaílo* 4^f 
]fttoCts;eífo:í€vekDéfcwegyeáílcTfelfBeö '̂' 
röoridvmi El>b61"te.t£etmegazíftfiftét;' 
Ho^2ink;viito;^rf tecv'högy 32 ö eggyé t-;* 
lerrepv íuföt f»»t e! ''bocsátott* líleo ez vi* 
JagTaVhögy ̂ ellyonfí ő •általa. • Az" §z. Páli.; 
i s ! , ;%^ ; ^S. heiotiüyeiikepp'eö.folt" Az 
Ifteci az 6 tni Üozs^ok valö ieretetit ebbenr 
KRütattya iriégli, hogy trsík©ríyánofök vot-
nank, ázCIiriftus tó ertünk thegh hölr. 
MsaekutsQEía azért raegh iízíültutsk az 6 
vére slcil, fokkal ínktb meg tart«tuBkm<> 
íítnaz bsrigelICDÓaíciía, &c. 

;-!"-Vegyí& ''éiurtkben'"ití)DéV;: Högy.vcsafir 
az;Hiy.#ifeíef1k.azlíl/CDt. Az Dávid ipt:' 
ssóó-yit-f-ya mXPjal j6i i^mpödvio'rlíme-. 
rém»2 • Ur |;u darabtB , és osgy az* 6" óéve;. 
ízrt|fhe'a.i.ídc;vifo az:%|:'*z mit az Sz. í i ' 
ííeo rnood, Imm. p, ^.••Neas ttRyiü-^r 
t&bbe ferskí !ks éJTctefrröttcyu es Alíyí fi. 
at mondván: ffraerjctek megh az línki" 
Meri ramnysjao megb ífmeroek engemet 
kiesi arci mgvm nagígfan , asac osondgyi 
*z Or , ÖCc Erről fol Chriftus Urunk.'íj;, 
faan. 17, | . mondván : Ez pcaíg az őrök q. 

Dd 4 Igfs 



424 Hanmncznyoíczadilc 
let, hogy tégedet egyedül ifraerjenek leo-
ni igaz lftenoek,es az kit el bccsata! az {.e-
fus Ghríftuft, Ennek valofaga megtetiík 
az elő iámlaltitot dolgokból*is. Vigaz-
callyuk tehát innétmagunkat ez világnak 
fiáinak bocstelenfege ellen. Nem ífmer-
fieke ez világon az nagy emberek ?Megh 
tialpnkes,az mint kőz példában mond. 
gy alt,eftendeígh fem lefeo Király nak hí re 
benne í Am jfrfon, Sercté Atyámfiai ,íf-
mer az Szent Itten., mert mí-is íímerjúk 
az 6 nevet. Ide való az mit az Ss. Pál 
mond, 2* Tím. ív 19; Ifmeri az Ur, kicso-
idikaz övei. Eíeghatez minekünk, mert 
f z %% órSk elet, az mint Idvozit.&nk bizo-
fiyitty* tenn. 17.: 5. Engedgyeaz mi 
Szent in-enuDk., hogy otec -igazan megh 
ifmcrhenTik, es abban vegíglen'ísieghttía-
radhaflunk, Amso. 

Ezaz elfő ref ccskcDckiovtöiiKgyára-
*attyt. :. • 

X' V "VT V 
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X X X I X . F R J E D Í K A T I O . 

"\fi Eg hatlak az Kereftyenek ide fellyeí>, 
minemű okait áda Iílenaz rneg balga* 

tafnak es fabaditafnsk. Elfóben azt mon-
4a, hogy azért hialgattya es fabadittyr 
tnegh az híveket, mertotet fieretik. Ma-
fodfor,mert az6 nevet fegitfcgu! hívjak. 
Végezetre, niert az őbevet ifmerik. Ho-
Ipí minemű dolgokat forgattunk > nem 
iásiiíalom bővebben eló, hanem laíTuk I-
ften fegttfegebol azcis, minemű drága jo» 
feat ighr líleoaz 6 híveinek. 

Elfő ajándéka avagy jo tccemenye azl-
ftétib'ek, az megh íabadítas. Effciolazt 
mondgya %% Iften: Mivelhogy ez etf gé

zeméi. é.éretet,imegri fabidltom Gter. Botot 
raítsekönk azt kel meglátnunk; Mit,.e.rtli
ften az meg Sabadítafon c* 

Az mi ezt az kerdeft illeti, tudnunk 
kel itt', hogy az raegh iabadítis ket ígle.» 
tudni illik teíli es lelki, avagy küldés feeK 
fő. Az.ceftí j avagy kulfó roegh faWdítas 

& d % '*: mm 



42% HarniiriGzkiíenczcdik 
nem egyéb, hanem ez világi nyomorufa-
goí^atóíiv^fo:'íőr;':ítiétiíekfdes: Hlyen vala•"<' 
yege^ten:'?;az• Sídc* aemzetfegpck.., az -3|t 
gyptdmbeU kéméhy~rapfagbói való ki fa-; 
b%4;u,ura> H3ÍQnfalcn,eli,ez a^&iffeyJöniav": 
fogíagbG^vajo/ ÍÍS-imfoefeedes.: ..A.s beífőA-
penigí3 V3gy az Lelki iu,eg iabadulas ferrH 
r»í;.per$ egyej?,, hanem 32. boniul e& karho-
2aaul való iirefleg. Erról fol Chriíius U- ' 
Tuok.ío4«« 8. -̂7. moor jyan; !Ha tz Fiu ti* 
êke-í ppegh Éabadíc, bisgnysrafabidpfokí 

leérik. Mind/az ;ke(to.t egyben. .'fogollyá 
az íflen itt az ^lyepyíis atta igíri,f»igMí:.; 
Iio^y; az h(Vfket» ínííid fcúlfókepptíp, f*; 
jutod betíokeppe.o. ra&gh lábadjttya r mi
vel hogy p.$z. íi-lfeg? c ti|ta fribol Verettek. 

A^;roaíbci.ik. jo íremenyc líteapek az 
f6!i$ag§ztaia$. Es-írkei '%le, tudai illik 
íefties'leSííl. .:A.z;tefd' nem egyebe baneW; 
ez világi niGlfofagos allapat. Így cseleker 
defc ífteo.az |ofephef:,az kit az 6 fok ideígv ^ 
lep vajq iepyedefi. utm, mgy ^CÍiofagra' 
eaje|e,t pgyaoRyíra, hogy. maTo.dsíc PharsV 
íioSoa ^.gypitimbsn.,' La,fd riiegh. Gentfc 
;?||.tyjffijfiqf'Cfe. ;HafDfl|«?^eppeii cseleke-'" 

'": "-" ". ' ' '.' dd€ 
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d k az ujviddil-íf>, az kit az öiámki ve-
tfíeutan , # : Rírilyf fékben 'hetyhezíeté-
az tuint erről nyílván való irafunk va-
g-^oo, i.Sam.i,ve*f.i. &f((juen. Az lelki'. 
'p'é'nig fte'fla'!e.gyéb: v hanem az őr5ft':eleíoe$É--
bodogfaga , rhellyet az Ifreo az utblíb na-

; pöW meg ád, rrlnden benne bízóknak, ftr* 
rorfo^Chriílus'tlrdíík^Aí^íí 5; ?i> m-ond-' 

• Van r OruHyetck:és:' vfgádgyaiok-',: -meit; : 

isagyvaz; fi5. jütalráotok -i-z. Menííyegben..^ 
A;z 'Szi Ja'öofpaMízeolietedíjí'- iteiében-fö' 
áztinonégya íífcvBztt'őfa'k r Atyam/ íz i i -
(caronY, ho^y'az hon:en-vagyok» szok-fi 
'ót tegyenek 9zMket énnekem attaí, heg^ 
iifíak'az' .endicsoí^geiBeí.^.Ezzefviga'z-

" tirllyá 'magát.tz Sz. Paí-is t. lim^^-f^ 
róorxivin: Eri araaz^figofesfoafízötffl'egh 

, fiariEzöíta«s,,Fuf3rörnatel végeztem, lii'íő-• 
ttiesmeghtaftottsiíti, Vegez^f ré elíéíetiex ;/ 

" énnekem iz-igaíTsgofk Goronaja vmelí'yet 
- inegh á.dak 11 r eöoekem'iiiiazn'ajpot!', i- ' 
/mázíg*z-Bíro, nett* csak ennekem'pen'igh 
hinétia mindeneknek >• az kik Varandgyak 
smaz adícsSíJéges'ét/pveíelit. Ő6c,' . i?l 

;;• fíarüÉidik }&tú.tm€nyeaz-meg h'aíg*. 
'•'-"' sa$>. 
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.. ——;—_—_—— ,/? ^t,sr ,,, , - a U ^ ^ , ., 

tás. Eífdűí imigyen Ibi: fégitfcgüí hiyot 
engemet» ízertmsghhzlgnomótet, 6íc. 
Bolot azt kel megh lítnunk., hogy hogy 
íoUyoö az Jflenmaga felől, hclot 6 felfe

l e mindeneketjoltüd* esIát? JoIIehetaz 
Iften, kózonfegcskeppen mindeneket tud 
es lát, ugy-mint az kioek Semeilellef jár-
nak ez egei foldón, az mint az Zacharias 
Propheta bízonyítíya CVj», 4. 10. Es be 
tölte mind az Eget es földet, az naint 6 
maga raondgya Iercm*i§* 14. Mindazon-
aítai, kiváltképpen mondatik az^vafaztot 
híveket meg haigat&i,az menyiben azek-

V nak konyőrgefeket az óSz. f&íeibeobo-
csattya, es Atyai jókedvébőlazoknak ke-
yanfagokái t?s teílyefiii. Hailya trhat-az 
hitetleneké t-is ? de meg-nem halgattya, az 
híveket penígh ugy hailya;, hogy meg-is 
hilgattyá. Ide valöjíz mit £fa. t, i$» mond 
az Szent. Ifteqjf Aonakokaeít, mikor az ti 
kezeiteket kí terjeltifck, azea fémemet 
cl reytcm ti előttetek, mikor ugyan fok §c* 
val smatkoztok-ís, nptgh nem halgaiíak, 
mett a.z ti kezesiek ra-kvak'.v^rrel.v-

Az Sz. János Evangeliílaísal-ís azt ol-
. vaííűfc 



Pracdicatlo. ;.42$»V.^ 
vaCFuKamaz vakonfóltret imbtr felöl, 
hogy azSodokoak azt felelte: Áziílen 
ugyúnaQ&i az bűnoíokeí c tudni illik Í Z 
p mj0pMt$'néíkűl <*lókec} raegh nem Kai-* 
gattya* Ltfd meg foúní p. fi. #« ; ; Ellenbe 
penighaZ hívek felől azt mondgya azí-
ften, Efa.65.verf i4. Minekelőttekiálta
nának, enraeghilgatora, m$g .mikor Sola* 
natjak * eu meg hsllotw. 

Negyed6er,azt ígéri lílecn az ígazhíto 
embernek, hog vek vagyon az őhtboru-
fagiban. itt-ts azt hifiik meg * miképpen 
follyon az Szem Ifteri- magi felől, holoc 
6 felfsge mindenot jelen vagyo.es az mint 
az Prop'hetanal rnóridgy*, mmá az Egef, 
í-míndiz földet be f&fföBifé, 2.f.i4.Erre-is 
rövideden-csak tói-ídélffök,hegy k6z6»a^ 
fegeskeppstí .az iH^rrÉfífedenöí jelen ya* 
gyön,tigy.míní az feiheá vigyöq elet ónk,-. 
mozgaíunk ±$ Uielhtik * tz-&i at .amtz >-f-,;' 

•..^?Möevé-Pőg««y bölcs--ühéédócts, azki* 
nekbclédttbé hozza tg $%*PzlfAcf.'i?.- ' 
£$f De kiváltképpen esoBásdk SZ 6 hívei* 
vef Uüúii i z kiket iz 6 öf omörufagoknik 
idején #í i e i i tógy | ht?i#«á húht az &Sz. 

Lelke* 
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439 Harmioezk ikoracdifc 
Lelkevd vígszri íya, kivús ut-u^azoí* 
ígijevcSJegelcf£i.;: így cs^l^kg^ek^sJEzc* 
chía^,,Kir|Myi1,"f2.ktf^2;íQ' l i i t i f e j t ^ i ^ , 
fejében nem ha-4-/a » b-^ein öeir6keppea 
82,5 Sz. Leikével eroíTüc, köífjk*;ppea 
penígaz őSz.igíj--e vet v-.Í2; Propheía *jM$ 
vijjaztaíá.,-, Lafd,jis-€gh,, ^. ̂ j^,,zo. verf^ 
& fequeji. _' 

Otodík j o teremenye az spegfo^e-ritej^ 
avagy ki ragadás. Ha{on!atQ^gh-j l |*t íol 
azl j leo*, vefkn hafonlatoílagot aoiais H-i* 
,£almaS".e?nb?;cek fsezekbői. ki rag|ftí||§f' 
IMíed-a-ful j ; Avagy amazkozpoíegesgiyíjj 
Itd.asbal ki ..iagatíiiot; drága marháC-ül* 
Mert, miképpenazok veiedenu!• az,vele,-
,i3í?leróbpikrT»gaírátnak:,|lzö'okepp^^ 
-hívek,.S2...Iíleoíul,.az 6,nyqmoxufigokr 
q.|k vol^yeboi ki .faba.díruí.nak., ő£e» - •.-

A z hatodik nem. egyéb, htnepaz.;íi££g; 
dif soues. Holoc csak azt kdmég latnunk; 
M i t £rt az.Iffcq í z roeg dtcsoícefen ? A a 
mí ezt: ízkerdeíi: i l l e t i ; A z l r i s magyará
zó. DoéWok; kazzíii ~nem.eUy.ek,.. ertek: az 
prok- .^leinek". bodogfagac,.; Ide. hozzak-ís 
Szv PáljTíOndafit, J^?w. 8, 30, halót így 
,', ., /"' ".' ~" ' iol 
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Prardicatio* ^p 
$ot az Apoftol; -Afc-kifc.ee (ite^iga-zitot-i 
szokac tnég^is dfeítöíteice. NVnaelIyekpt* 
:$igertík az'-hÍMékóe-k e&- vtf »gíib0áög.;$J* 
Jbptéítyokat * az;kífe-feo^iulvíbkakaí.,12: 
Szenríífcen+mm esikmw§febáciítss:v|* 

..tagt.'nyoaBoróíágokböl^ -Jitfjerar.-anöaJfcfei» 
jctee eze létben- is,- ság^meilöílgTa^éiöeli 
gttofUygl azokat, ̂ t z .vatapdo-orGk Jetnek 
bodogfaganak el vételére kéfoiU»/!figgpfc 

:.,t thtipth. fem .ilIesJeo; vNíQdas$i*ítsthe. 
Jye-ÍTeb. azoknakerretroek, az kik mind ajs 
:MsitQÍ egybéo 'fogIal.Ly.ak-, •$$••4zt-. réiooi|-
-gy*k»"- hogy az i-flen az- Mvtekafck. tbiníl 
iíilfp, í*rat nd beífo bödogfágot: ígír, itief-

J-yet az 6 igazigíreti ieriní» Fogyatkozif"* 
( öeIk6l,rtí-egí-» ád.. . . ' .• 

..Hetedik aja-odefa fítenhekas hoifai e-
rlet, -rE z.feí6l ilt y énképpen, ̂ ol az Szent (* 
fteo: Höiío oipckk*! bet oltóm ócct.'Ht-

ijfeölacoOigh/ sfal JöÍ-íCMS:az Szt.pl ifte.öi • 
,Vcien hatb&láiafögdt amis boes ceilyes . 

.toerte&fölváz melybe©. tébeeiii fc-ir.v . • 
.>' -. Árrsl. igeit .ízért %%•• iílea ©sö;oh.fc-ig|tjj 
jjíogy:míiid addig^'^lteti:az-híveket,-a^ 
^Sfeddígfi ez yilaghrférínt ta&£fg$Rfcfc£l»is-

' ' meg 

tí^ 
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4J^ Harmioczkilenézedik; 
meg €leged hétnek, ]oyendőben peníg, ez 
(*let uc»o az, orók ^le*oek bodogfagayal 
njcg^ij^ndekozx*, azsineiynek kezdteti le
ien :, de vege fohanem* ide való az lílen* 
i)Éki»ondifavhoíotas6tódikpirsocsoJa{« 
banillyenkeppen tol: TiiteUyed az te A* 
tyadac es /^nyadat, hogy foSu glető lehel 
ezfioldoö, az mellyet az te Urad Ifteo«i4 
á#lenefced»Őíc. 

iltplor,"ÍZI fogadgya Iílen az Ker ef •? 
fyene? íírenfeló embernek, hog meg mu-
tictya peki az 5 raegh iabaditsfat. Itt az 
ásegh f abaditafon, az iras magyarázó Dé* 
étorok kózzul értik az kúlío oltalmat es 
meg aiaradafl:. Mint-ha arra ígérne az l«; 
ílen mágat, hogy az igaz hito emberre, 
oly forgalmától gondot vífel, hogy az 6 
ketfeges allapattyabao »az iftenoek Atyaí 
goadHÍeleíet az 6 fejea,t apázcálhato kep-
penefeben veheti. Nemellyek penigerttk 
az lelki meglabadulaft, melynek niegb s-
áo)% az ÍŰennek fia az Ur Jefus Ghrifttö. 
Ide fabjak az Chriftus mondafat, lo*n. 8. 
%6. hqlot í Ilyen módon |o l í Ha titeket az 
Fíu iiiegh fabadic, bizonyara Sabadoíöfc 

kitek. 
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leitek. De helye Heh azoknak értelmek, az 
kik mind az kettőt egyben foglalt yak, es 
ast niondgyak; Hogy az Iften az Hi vek«j 
nek arra igiri magát, hogy ez világi nyo* 
morufagokboMs, nagy kegyelmefen meg 
iabadtttya, jövendőben peníg az őrőkke 
vato karhozattuMs meg menti. 

Ide való az mit Chrtílps Urunk mond 
loan. 5.14. Bizony bizony mondom ©ek« • 
tek, az ki az en beiedemet halgaisya, es 
hílen annak , az ki engemet el bocsátót, o« 
tők ?lete vagyon» es az kárhozatra nem 
megyén = hanem által megyén az halaiból 
az ^letre, S£c. * 

- T ^ K U S U G 0 K. 
I. Jegyezzíik megh inaet, mely ígm 

igaz* az mit az Sz. Pil mond, 1. Tim.4.S* 
Az Í0"ení tif teler, mindenre kafaos, mely-' 
nek igíreti vagyon roíod ez világon es 
mind az mts világon y.&cv Ennek igás 
volta cnegh tetfiik az elő iámlattacoc do!» 
gokbol> lofetteíTuak izcrt janet , hogy as 
Iffcaiticrcffök, i s S-pévetmeg tfmerjükr 
iökfegíinknefc idejenotet hiyjpk fegitfc, 
göl» hogy az elő iámíalcitotjókban relét 



454 Hantíinczkilenczedík 
tetceffüo-kv • Vetkeznek cehaf ez ellen > az 
kik-fcíri izlfteftnek iereietibéa. nem győ-
nyőrkódock, fe-m ÍZ an^yet nefójTtáerík, 

••fém pcníglen"''az\6/ncv<ctvf«ígicfe£.úl nem 
hiyjak.' De ez'fele. ennljerck;6;iBt;goki£,,iz" 

; elo-íímhiiMot éFaga.;haf ookíü! -'meg. föl* 
tyik. No 'mi'az6k»c ae.^Ó.yeWik, hanem 
ugy vífeílyuk tc-3gunkar,az rnioc az Szene 
iftefíkevaönya, hogyaz q iep ildafivál 
roioket-ís reidtefTen, öCc. , - . . ;' 
'•"v: íI. ' Taocilíyiikmtgh azt-ts;Melyíg.ea 
'j° 1cgyeo"iz :mí Szeoi. íílenönk .jmt'hoz-
;zaDk>az-kíaz6fitíoifc;fS leaoyinak jo cse
lekedeteknek'jutalmát igsri, mínd'ez'víU-
gonjf-raiísd áz kővetkeze&ctó ^létben,'ho*' 

;Iot; valioiij'oázolsfullarmi2hatík,:'mfo-
;d.cRekkeltirtozüik!izlfteóöek,az terem* 
.teleit* •*« ntpookeor y*\&,g6adriieic(tú 
v«s az .megh vaka&rt. Eonek-H valofága 
nagy. lepen ki- oyílatközik'.az Iftenn ck j¥-' 
...len való €seiekedetiBő!,:felót az híveknek 
j.0 .eselekedetefenekittyecríeH yes fiiíalmáey 

igíriv ÍZ OTtoc odi feily^b-ffiegerietíck a^ 
.hívek;-'IocectefliíáV aiert' innét; vegyük 
biU*adtflVl; íz afl&ttE-ifteftót&tiH Y»S-

" " - \ - . ' • ' - • • « * 



...Pracdícattoi » 4$f 
fámáikét igtr étivel tcgiéleet, hol otmetfiii' 
paf aacsolhttoa,: és hí mi jo formázik mi 
tulutók,-.csak^azr rao&clgyuk ftögyhal OÜ« 
:taf so iölg'ak vagyimk,, .oaertiz mi vei tar
toztunk-, azpkatcselekeííükv Erreint íd-
vózitcnk Luc. 17. 10. &c. Eögcdgye az 
féikegytlmtsAtyánk es Ifteouok, hegy 
mi így yifétheffök magunkat, hmm: 

•::/:B,z cönék' az mafoéík léfoek-ís • rövid . 
migyafaziiEyá. • • * 

X L . P R £ O I K A T I O , 

'\JÍ ívél-hogy az halalütk tó^gh esakettt-
• ; ''"iefcezetMs, a2'embernek Hvet felette 
igeo:roegh é.ornörúcya»:.az; roíot tó.Síraci-
'áes :bi*zooyíttyt ítőnyyentfc ocgfv«nfg» 
"gyedic rticbeot Aoctakekaeit. Sukfeg;:a.% 
ft í veknek az' haUÍDak fc lelnic ellen•:róagcfr' 

. ''ks£/VígalíaIoi. Ez az oka, hagy azlítea 
:gyakbtí*to'nÍggií; vlgiitaílya az híveket-
az lomom hilaíbak"rettegsef 0 feleimé el*. 

- £c" £ len 
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, len. Az többi közt Chriftus Urunk azt 

mondgya /&<*«, 11.i5.Ea vagyok az fői* 
támadás, es az elet, az ki eo bennem H-
f en , hl iínteo megh ha!-iv,ej*Ide való az-
is , az míCldvőzítőnk az Bethaniabatj 
mej^ holt Lázárnak halála felől mond, lo-
*«. 11.11, Az mi bantunk az Lazar alufMk, 
6Cc. Az-ís, az mit az jajírtis leánya felől 
mond, Mat. 9. z4. Távozzatok el, merc 
az leanzo nem holt megh , hanem alufik. 
Ugyan ezen dolgot cselekedj az lflenoek 
Kúgy%l*4$ ez ígíkben, &c. 

s u m M j[. 
Summája 'tzert ez megh hallót ígíknek 

csak ez X Vigaztallya az híveket az l ika-
nek Angyala, az halainak felelme ellen, 
igaz okait adva az 6 vígaztab beiedínek* 

\E S Z E l. 
Tanu&gnak okaert ktt re&efcre ©ithac-

tyuk ez rövid igiket. Mert az elfő rcf>c» 
ben be foglaltatik az vigaztalas, melybea 
az Angyal vigáztallya az híveket az ha* 
Iáinak felelme ellen. Az mafodík re Sebe a 
pénig, igaz okait adgya azó vígaztalo be-

iedioek 

http://11.i5.Ea


Praedicatio. 4$7 
Sedinek, dCc. Ez mind Summája, f-roínd . 
rendi az igiknek; Lafluk íimmar az bótút 
rendel. Mondazlftenaek Angyala:Bol
dogok lelnek ez után az Imlorcak , kik az 
Útban halnak meg., Ugy vagyon bizonya
ra az Lelek mondgya , .ŐÉc. 

Ez tgikben fogliitatík be ez fel vótti* 
gikoek elfő relé , holot vigaztaltatnak az 
hívek az halitaak felelsjae ellen. De hogy 
innét tőb lelki eppnletet veheflenekaz Ke-
reityenek, íiaez kec kiváltképpen való 
kerdefeket forgafTufc megh. i. Kicsodák 
halnak megh az Úrban T %, Miben áll a-
zoknak az 6 bodogftgok, az kik az Úrban 

% halnak meg? * 
* : JÍZ' EL S o %o L. :. 

Az mi az elfő kerdeft illeti, arra í z Iras 
magyarázó Donorok nem mind egy araöt 
feleinek. Mert nemellyek azokon, az kik 
az Úrban halnak megh , értik az Martyro* 
kat, az kik az íftennek igaz cifiuleti meU 
let halait Éenvednek. Annakokaert esek 
ezt az locuíi ilíy énképpen fordíttyak.Bol. 
dogok azok, az kik az Urerc halnak meg. 
Hlyen értelemben volt,amaz boldog emle 

E e a keztto 
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kezeío Theodorus Beza.• Nemeílyek p#« 
nigh kozőnfegéskeppeo eitikaz ÍM veket > 
es azt naondgyak,-hogy azok haliak meg 

8 az Úrban,.az.lcík az.C'hríO-ufo*k:fí:eveóeíí •• 
Í£»az' %illafibio • mút$ak';ki••• ez világból 
Eg^y^ értelem .fem-il.letle.fi .̂.'Mitóizöiftf.̂  
. altií; helye ileb. Ieie^;.ht-míöd':az\ kerloí 
egbeofoglally-uk. Mert az Martyrgk is az -;; 
Chriftaföik igas:^alla fa- mellet fen vette-: 

. üek, mely.h.n .ugy aeiBlotvotoiv'femmj^;-. 
.képpen vérekéi ki nem ontottak yöloá' iá • 

,: igaz 'tudomány mellet*; • • 
., T U K U $ Jí G. 

^eg-ylik: eltünkben ífioét"»•••- 'Hogy"az--hi* 
veknek halatok mer© bodógfag.' tVíeg tet*. 

, f Ik-ez,. az-lfteonek Atyaian afcje;le;n: való-
m9Q.dafa.̂ 'oÍ.v'hö(ot::í Ily énképpen foi ;JBol-. 
dogok,azhatottak »"az kik az-Urbaa h%\- : 

oakmegh. idevaló. * .ts mii„Gliríft'os Ui' 
runk :moüd;.Mátt:%,. 10; .Boldogok'az kik -
az ígafTigert -űidozeft íenvedoek, -merta-' -' 
^@%eazi»efí-|i^etoek-0*íaga. IfntietjM^* 
io* - $?.• ,Az ki• el veifí %%•• eleiket m ere£* 

. tem,meg.t3lallya azt.' jtotettcíFóiik'áíuiáfc* 
©kaertineet ^;Hógyaz: Chnftus neveméi-

. . . ; :« let min' 

http://fem-il.letle.fi


- Praedicaiiör'.' - 41^ 
let mindenükcc cl K'oveágyímk , fót ha 
ugy kevaprstik ,ne;'§apnyök varunkét kf-
pntanres. qlt ? uokct c l-fogy á.toí ,:hpgy,i#» is".' 
az-bcí-Jogak kézzé iáraiilfsffuok. Ezt *$}. 
Sz- Pá l , fa] â y példájával ,commeod»iÉya:». -
•Acl xf.:-íz....moaáv$n'i En'p€ms>h.,;oeró., 
csak nueg, kortetuí, de sneg halnt-ís ke§ va
gyok a z Jefufnak neve mellet.' |eftifilenj*-, 
béri.-- Vetkeznek' itku amaz. Kicsíp bitö", 
és- világfi §e/rétoVmb'erek,,iz kík,inksb ej*.;-. 
.fén :emób&b»kiz'ChfiRú^^ 
n»ioc' kölío joSagokban es tíftefíejgettea. 
karc vallyfpajk.' De' ezek fipten,,ugy' jár-. 
siik,fiiwt az iFjfo/>/tf"kikafla, az rpely felöl ; 
azí olvaííufc hogy 8z zap avagy árpa.fe-. 
mér,. felíyeblspcscilötite ..íz drága köpd. 
, ;"KaTc4s vallatják estek, kjv/aUkeppéa,' 
lefkekbép;. "'..Mert í z t "mqpdgya lOhfii^ui-' 
'.Urunk Mat. i d . f V Valaki eo roílirri val-
híí'téüen az emberek elqt,;en-ís. va!I*ft;te» 
. §ek arról az eo Átyarn elpt. Vflajki pétiig. 
meg tagictaod -azemberek elót , efi-ísmeg 
tagadóin azt az; ed KtY$>m\los...,D&'mi:^, 
sokat '•öe''kóVeítSfc,...-.haQém ugy elfyöak 
.ez' vitajgoú'y íiögy" az ,'Urbin ; hallyú&fs 
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lacgh , hogy boldogok lehettünk. 
^í Z M JÍi.S 0 D I K I{ 0 1. 

Miben átlyon az híveknek boldogít* 
gok,ígen fiepen meg tinit íz Sz* Pál Apó
itól, <i{orn. 14.17. mondván: Az Iften Or-
§aga, nemeiéi es í«l, hanem ígaflagh, be-
kefegh es orom az Sz, Lelek altat. Mely 
möi3difaban,haroro dolgokat jelent az A* 
íjaftoí az hí veknek jo vendo bbídogfagok 
felöl. Eggyik az* igáflag. Mafbdik az be-
kefegh, harmadik íz órőm. Mindenikről 
csak rövideden Solok. Az igíHagChogy 
csak arról Éollyak az mely jegyzésben itt 
az Apoftol veSi} femmi nem egyéb, ha
nem az Chriílus ártatlanfaga, mely az hi* 
veknek hit altil tulaydonítcadk. Erről 60Í 
t z Sz. Pál, 1. Cqn 1. jo. mondván: Az 
Chriftus adattatot minekőnk lOentti!, i-
gaflagul, fentfegöl es vsltfagül. Az beke-
feg, nem egyéb, hanem az jo lelki ifmeret-
toek cienéeííege az bönoknek böcsanaitya 
felől. Ide való, az mit az Sz. Pál mond 
f{om.5. J. Mfgh igazíttatván Hif altat, be-
tsefegönk vagyon az Iftenh^l, Öíc. Az 6-
f JÍB peníg, amaz lelki vígafag, mely »ar« 



PraedJcatiq, 441 
ttiizik *z híveknek iívekbeö cs telkekben, 
»z várandó őrök Jetnek boldogfaganak 
bizonyos meg adattatafabol. 

Erről lolChriírus Urunk loan. ié. 22. 
mondván: Es órölaz ti iiveteky es az ti 
órómóteket fenki el nem veíi ftilletek. E» 
zekben áü az hiveknek boldogfagok J 
,:; ' T \A M XX S JÍ G. \ 

Jegyezzúk megh innét; Hogy azbí» 
vekaz telit avagy ez világi gyarlo-allapac 
útin, fokkal meltofsgofíab ailapatra emel
tetnek. Amaz Evangéliumiéit" Ábrahám 
bízonyittya ezt, Luc* 16. 25. höfot az Gaz
dagnak azt mondgya: Megh emlékezze! 

' arról, hogy el vetted -az te jivaidat'eited-
beo, az Lazar-is az 0 göoöSíí; Moft an-
nakokaert hbtiű es vígadóé penígíen gyu. 
tródól. -ide vaío az is, az mit az Sz. Pá!, 
maga.kepeben minden hívek félő! mond t 
2. Tim. 4. 7. Amaz -nemes hanzot megh 
liirízoltam* futafomat el végeztem', »z hí-
tót raegh tartottam. Végezetre eltecetet 
cnnekeaiaz iga Oagoak Coronaia, meHyét 
meghád énnekem az Ur , amaz napon $ a-
naizigiz Bíró; Nem csak ermskem pe-

Ec s síg, 



44? Negyvenedik 
jDÍ'ghv:;h;ioeítt min'deoeknek , %% kik vsrtn-
gyak.as'o dicsőíTeges eljdv.etéTít, llgytoi 
ezen dolgot állastya a% tfr ennek Angyalid . 
•ís.lte.az-helyeo. imeneitimkcehac innét £ 
Hogy ne irígyellyiik az raí Kerettyen hí . : 
láttáinknak bold0gfagQkat,H*óem- ügy ke
li icsök magunkat az mi v£gfő napunkhoz 
cs orihkh-oz'v hogy ráMsiz Úrban oniegh 
halván, az dó frámlaltatót jokfeais t eleliet--
ieffóokv Ez'.a.z cítoreloék'roti^den'va^, 

.toiáRagyárazatrya;• '\ • -' 
Móniimmá*: áz íftéoek Angyala•:,Mert 

•meg'nyügofnék %% 6 fáiatfigokrul,. :es az;S 
' csekkedefeteek fiitalröa követi okét, ..ŐCc'..;• 

.. •"-Eá';ígikí>ert •fogl3!í̂ íik;;&c>£3oúíagook* 
nakf»aíödikTefe > fiofor igaz okait »dgy* 
a.2^ monda fának. -: Ket, kiváltképpen való 
okait- ho 221 beyai «*e%ekre.nezvey iz hí* 
-vekock' 'ha!a!ókax-.-bod.ogyit£ya. • Eífóbeo 
azt-mondgy* j .Hogy azerc boldogok." »z 
Kéréítyen meg holceín&ci'cfe.;. Mcrcaz 6 

' nurak *jofcraí meg «yogolosl. Mafod£ór-» 
.wert?z-6'-munkaiaknak jutalmat «f veiik.' 
. WindenikTŐI. kíiíőn kulő'o fofíok, hajgaf-
fafcak're/a az hívek. ' ' , . . ' , :. 

•'•'•*••''• : ' M ó n c l 



,.'.. fflond az Ángyait- tfaér&iz&iinútíkt"-
jofetul ,'avtgy inunki}o& uta.ii vatö fártr-
fagökcül róegh •rryugóinakr &Cv; Ez az"-
ellő .oka.,'az; róierc ;tz 'hivetóek^hilalo-• 

"kijp bo'dogyíe'tyá as'-Angyal. Hcloc az 
hi yéknek röu'nká fokod erri ez vi figí nyo-. 
roorüfagokat , az•' nyogodl.imoo' peöígh 
az'öfok eleinek boldügjfagác* - Haföoliíof* ' 
'fag altaliöípejfffgfiaz íftenbek Afigyaíá, 
rnelXyec veién, aufizDigymunkaeskulv 
ío raborafigtof tútgh te*hefceter* es ugyan 
elnyomatf ttot emfic reél. ̂ '''Mt;̂ -itoifeeppeirt-:-. 
az fde emberek , az kemény rounkatdl 
roegfo nyomaítatvan-:V ugyan el fúadnaíf es 
badgyadóznak ;• -AzonJfceppenaz hí vele, -
-CZ'Vilagi -oyoroorüfagDknak oehes igaja-
"tolel oyormttatvao, ugyan el fáradnak d-
mejekben. Es miképpen hogy azok, sz 6 
fáratfsgok ucao nyugodatisac kevicnafc: 
Szinten azonképpen az hívek, az 6 nyo-

,nöorufa^oksak közepette, az Sz. Páffii 
.eggyíit:.folíkíálttmic -es-azt -mondgyá-kT 
' CupudiJJhhi^ ejje cum CbriP-Qi Kevan&k: 
cl oMattatoi ;< az azvmegh' KaTi>Írc-s az-
.Chriftufól ienaii Vbiltf i, z$. • Annak-* 
, €• • fclcice, 
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feleste * sóiképpen hogy 82 nyugodalom 
kedves, az munka miat megh faradotem* 
bereknél. Azonképpen az órok ecetnek 
boldogfaga kedves az híveknél. Ez am a-
maz mezőben etreytet kincs, az mellyert 
ember minden jofagac eí adgya*. esaz me* 
%o% megh véli, Hogy az kincset őveve te-
béíTe, az mint Ghriftus Urunk az Evange* 
liftanal móödgya* Mat. 15. 44« CSTc. 

r v.̂  K u s JI G. . 
Tanunyuk megh innét; Mely igen igaz 

Jegyén, amaz kozónfeges raondasí Morf 
uléimaJiHea rerum. Az halai minden dol
goknak vege, avagy utojfo hatara. lm hal. 
lod, az Iftennek Angyala bizonyittya 
€zti;--holprazt mondgya, hogy az hívek 
az tefti hilal után, megh nyugofoak az 6 
urmnkafoktu!, Vígaztallyuk azért ezzel 
.magunkat, ez világi fok rendbeli nyomó* 
iiufagink es. ieovcdeíink ellen. Nincs oly 
iCereiryeo ember, az ki icnvedefnelkul 
.ejlhetnc ez világon, az minc erről nagy 
nyilván tol az Sz. Pál z. lim. $. u . mond* 
van : Valakik az Chríftus Jefusban ké-

' gyeíTea akarnak gloi, azok uldezeft étd* 
led-
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vednek. De, az cóbbi k5z£, ezzel vigaz* 
tathattyuk magunkat, hogy mind estknei^ 
vqget vqt az jo halai, az meiy után pihe-? 
meít ve§unk jóvendóben, Ő£c* 

Mond megossz Ifiének Angyalai ESISB 
őeseiekedeeekuek jutalma követi óket>Ő6e;f 

Ez az tnafödik oka, az melyre nézve aá 
Ángya! az híveket sz u halálok után-is 
boldogoknakmondgya.ltc minekünk csak 
azt kel megh latnunk a mit ert az Ángya! 
az jutáimon l As jutalmon értetik az 6-
rofc Jetnek boldogfaga, mzllyct meg adaa 
áo az Ur jefus Cbríftus mind azoknak.* 
valakik az QtnetfeiBelle£ez világon £et|l 
vednek, Lafd megh, Mas. 5. n,es n . ÍS25 
péhigíén jutalomnak oeve^tcttMincas'kd' 
vetkezendő §ep okokért, 

I. Annak bizonyos voltara nézve, Mest 
miképpen az munkátok bízoayoflan e| 
fííltck, hogyaz h jo Urok avagy G$zdf. 
jok9 '«z 6 'munkajoknak sn^lco ptalmai 
raeg adgyik 6 nekik t Azonképpen az hi» 
vek mindenkecfegoelkfil el hittek, hogy 
az Idco , az o sgas igűretí f érint, m őt§M 
pernek boídogfagatmegidgyaó nekkk. 



446 Negyvenedik 
Lafdmegmikeppé§o!azSz.Pál2.T/ra.4-8» 
r:-V;i'l. Mert ooht-iz órók.eíet:ín?yea:iá.s-> 
tiki® híveknek';:. M$rt tftett' sjmétkt-nz-
ótok elet i az" mint/az; Sz. Pálviáöoclgyíi > 
%om,6-%^ .Mírjdiz0niitií'a,zjft;eoraz-Wí--
veknek j'o cseiekcdetekeMs azzal raf"s;h 
Koronázza•,' az mint- "az ftgoüöo--í)vl?^r 
tanít. Peldak trre.az- 30Atyák e$ Anyák» 

'^iz kik az ,6. A.fy.ií es Anyai indufatryokrul 
; îtóíáiecYfO^ ip^cjÉ-|píag!ökaí:3z 6 .fio|« 
" ns?i es leányoknak ceoftriiiyak, imínda-
zppaltal azzal egyfer-ftmnd azoknak fiúi 

^sleinyí; cogfdetóieíIegsfeC'-í.s még ajan* 
dekázzak. • •. ' 

." Vegyük efeunkbenion«rt^:.'IVÍélyíge0Í-; 
'"''giZ',-aZ:íiiíf'lzSz.-lPái;moad*:i.^iw*,4.:,8»' 

A..Z; kegye íTcgh mindenekre hafnos, •%%•, 
mely felül í^ireí vagyon t mtnd ez elef-

'•' hm\(imiod'%z kovetkezcn4.Qben..~ Bfinelc 
igaz volt^ttjegh ;te tfík az -eíp'fá cnUlir ttot 
dolgokboL Etrol léi az Sz.:Pavld-ísíP/i^: 

' 5;8*i2. '.mondván; ̂ Bizonyai%. vagyon az í« 
gaz embernek jutalma, QCc.' Intette ífónfc 

felőíc 
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igI.pK.iegy uté^i esjiz'Uífbio hallyuokitieg $ 
;"högy.:.*gy helfüísk utao az,töí isotiíikifekwtl f 

p'yugha.fTuflk asegh s es 12 mx csetekedéT 
tünknek-jutalma koveíTe-n aurjkecis * SCc» 

"Yéíkezoek ez ellen azok ± az kik Iften 
ellen,-rendelik .mioá életeket, Cmiad er
kölcsöket , es az.'.&.buo6kbe.fi hiíaajk ftieg, 
Ézek;voeno nyugodalomra, ;hapeip.vaMas 

''EvaogelíuíBbeíí-Gtzdiggtl,. gyötrelem* 
re mennek, es az 6 cselekedeteknefciruia*-.. 

; kaja követi ókét; Mertiz 6 férgek megli' 
'"iáéin'hat, es túzok megh eesxaíuiíK. Lafd 
meg ijjfi* 66,24. c^c". Epgedgye.iz,.naí ke«> 
gyelmes Aiy'apk'es IfteDÜnk.r jhogy %%Ut* 

'bao'hátha ÍTi&pk raeg, hogy.az:rareseIeke*' 
detfiokoek miiqkaja. kove.ííeoi»Íoke£»:,Igy 
'̂csélieftedgyek mi veluok az mi kegyelmes 

''-AtystüfceS' íftenfink. Fíaeri az Úr Jefu? 
Chíiftoferí Ss/Lelkersek-tltala, AmetJ '̂ ': 
'." E s eeoek az rosfodtk reinek-ís rovM 
isagyarazattya \ Erról fein falok tpbbct, 
Ifgyeoeieg.V". 

... • 5CL I*: 

•y._ ^ * v 

http://igI.pK.iegy
http://buo6kbe.fi
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XLI. P R / E D I K A T I O . 
l04tt. r í . 2$. En Ttfgyók *%j"ol-

tetmddasj&c. ' 
' ' • . ; • % • • . • - • - - • 

Tk/f tvel-hogy az emberi okofíigh ,fem* 
_mí t nehezebben nem hiien, raioí ÍZ 

Iialottakmk jövendő fői tamidtfokat, an-
nakokaert azIítennek lelke gyakor helyen 
aliattya az Sz. írásban, az tetteknek jö
vendő fóKcamsdafat. Ide való, az mit Ef<t, 
%6. ip. olvafunk % Megelevenednek az te 
halottaid, azen tettemmelegyben foltá
madnak. A z Daniéi Propheta is erről §ol, 
Cap. u., 2. Sokan , ugy-mónd, azok koz-
zúl, az kik az főidnek porában alufoak, 
folTerkennek az órők életre, nemellyek 
peoig az gyalázatra, őic. Az Job Patriar-
ctia-is azt mondgya könyvének tizenki* 
lentzedik relében t Tudom hogy az eo 
meg váltom ej, es az utolfo ember az fold* 
bői fől-taniad, &c. Az Ezechíel Prophe-
tanak pénígh, nagy iep látásban adgya ezt 

deibea 



Pröeclicacio. 44? 
eleiben az Iftennek lelke. Lifd'megh Hí 
%eih. $?.verf. i« &fe(juen. 

Chriftus Urunk-is ezt allatfya loan. §. 
zR. hólot í Ily énképpen Sol: Mert cl jfi íz 
ora, mellyen mindenek, az kik az kopor-
fobm vannak, meghallyak az 6 iavat. Es 
az kik jókat eselekettenek, fcijímefcaze-
letnek fői timadáfara; Az kik pentggot. 
noiokat c$eíekette&ek,az kárhoz atnafc föl-
tamadafará. Az Sz. Pá! pedigh i. Cvr. i§ 
erról ugyan hl beleddel folt Ugyan ezea 
dolgot alCattya ídvózíconk-is es meghat; 
lot rövid ígikben, őCc. 

S U M M JU 
Summája azere ez igíknek csak ez: At* 

fattya itt Chriftus Urunk az teílekoek (St* 
bmadafat, meílyet egyedül csak 'magának 
tulaydonic , holoc egyierf-mind clőcik* 
Jbeq adgya íz igaz hitnek nagy crcjet a* 
vagy gyümölcsét. 

i ^ £ SZEL 

Tanufagmk -okicK kei retekre .offhtfi? 
tyúk ez rövid tgiket. Mert az elfő relé
ben. emIekesík.ldv5zicŐQ& az fői umadaf* 

% 



4fö \ ........ Négyverieggedik '....... 
ifok Authötáröí'avagy.Íerzó'okiroÍ.'"Áé' 
mzíodikhm penigazigaz Kirnekgvúitiols 
t&eiroí §oí. "Ez fpíriáSurnmaji f-mind.ren-*. 
di az ígtkoek; LaíTuk ímanar az igtkéf 
rendel íften fegúfegeből. "'';"; -.--' 

Mond Chrift us Urunk: Eh- vagyok' ás,. 
föl-taimdasesaz.^íes', ŐCev Ez'igikbeú * 
foglaltatik be tanufagunknak elfő re§c,bo*'' 
lot az Fol-tarniidaft mágtns'k tulaydöníc-
ty'a Chiiítus Urunk. Itt neioekunk csak 

d azr kel megh latiunk; Miért nevezi 6 nría-
•""" gát Idvőzícőnk fől-tamadafoak-es Jetnek?' 

Ennek iinez.következendő' okait tálal-' 
lyuk". I. Magara nézve; Mert fajatroa. 

'• ga erejevei támadót fői az Chfsftü's. ör?,, 
nőfi'.raaga bízonyittya ezt Chrsftus Ü*v' 
runk ,lodn, io» î >. tnondvan: Hatalmam 
vagyon hogy íe tegyem sz'en leikernét }e$';. 

- hogy i&Bctfel-vegyem azt, 6Co. -
I I . Azokra nézve, iz'kjkerezfoldőa''' 

létében czudalatoskeppeo, az ő Meni ha-
- talmanak általa ful tamaftot, az naint er* 

ről az Eyangelíftak nagy nyilván- vaío bfv 
' zonfagot teinek.. Lafd megaz^obfei közt,:^ 

jií*$tí&f$* i$»&uc- 7* JS* Í M «• 44* Ö*tf» De 
fok 
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•fok volna az példákat mind eioi-iiulálaom. •• 
• I i I. Az utolíb fél-camidafira nézve , 
melynek ierző ©kaaz Líreönek fia leien. 
Errőlfol ídvőzitook,losn.'•%•>'in Mikép
pen , ugy mond az Atya főitaaiafcyMZ'. 
haíomkií, azonképpen az Fíu-iMz kiket 
akar, íő! tanmitya. ífmet- ugyan ott iveff." 
2§r-azrroondgytí'El jö az ön* hogy- ifttód;; 
•azok-, az-kik azkoporfobiXi vannak, meg;:: 

haltyaft az'ő§avat»esTőI-Uin*d;Dafcf ő£c. •< 

?" Jegytezuk megb íánet; Hogy az fqí-
tamadafntk f erzo'oka-őnooo ósága az Je-

"fús^Ghiríílus. Ennek igaz volta meg tetJiíc' 
Jelén• vatomondafabol/hcíat 6 magát "fői-
tamadafnlk es:-etetnek jelenti lenni.' Vi-
gaiiállyuk'téhViQri'ei: mi-magunkat; A*""" 
tyánk n^a/nekünk az Chriírus,szert nem : 

fdétkezíkel as:6:Auyafiáírol.":Fejfidk'":6 
fSlfrgetanticfcokaert az o tagjait nem had* 
gyaaz-fiálaíban.; Tcfm nagy batörfaggaí 
iiiöndhsííyuki J*í caputin cetbe$1 ment* ' 
Irme-cfaud&thumm 't - hh az fő az Egbeti; 
vágyon * az tagokat i»ikeppen:yekezthet-.; 
oe el \% főid ? Ez az elfő reitcsksütk m-{ 

F/a •---- ; ^ ^ 



4f2 Negyveneggycdik: 
vídedee vaia magyarazattya. 

Mond iramar Chriftus Uruük: Az ki 
en becsnem hí fen , ha iioteti megh haUís, 
ql; Az ki peosgíen < l̂, es hi&en ea ben*' 
nem., őrokfce.mégqeiiihaI,'&C:./ ,. ,: 

Ez igikben foglaltatik betanufagurak-
nak foafodík reie, holott az igaz hitnek 
gyümölcséről emlékezik ídvozitonk, kel 
kiváltképpen- való dolgokról emlékezik 
peoígko, •Rz.tliüfQÍiaűgymÍQli„Az ki.' 
eo bennem htlen, ha iíoteo meg haí-ís el. 
Itt minekünk csak azt kel f&egh latnunk, 
miképpen iollyon ChríftusUrunk, hogy 
hogy ejhet az , az ki 'megh hal? Erre 
rövideden azc feleUyok,; hogy - ket. fele 
mind az elet es az habi, fudmViílík teftf 
és lelti. Aztefh*ejet nem .egyéb.,,hanem 
az leieknek az tettel való eggyefulefe.--
Aztefti halai penig* az lelekoek az tettül 
való meg valafa. Az lelki ejctnem egyéb, 
hanem az őrök l̂ecoek boldogfagi.. Az 
halai penig az pokol es kárhozat 1 
£hf íftus Urunk §ol az tetti halairól es az 
lok ^íetról, mlot-ha azt .mondotta volna-». 
Az ki ea nenaem hiítep, ha Hmm' K%r. 
U*Ő: ben 



Praedicatio, 4fJ 
ben meg haUs, mindazonáltal -el az ölel* 
kében-, "azaz, annak az ó lelke meg tárta-
tilí az örök életre, ÖCc* 

••• •• T jt. n x \ s j i &.•/ 

Tahullyuk megh innét •; Hogy az hu 
vek \ noha-tettekben :megh balnak, minda-
.£OG által az o lelkek megh tarrasik az őrök 
éjeire* Megh tetfikez-, Sapien* 3. i. holor 
azt olvajíuk: Az igazaknak lelkek az I-
ílennel vannak* es nem illeti szokat az 
gyötr elem. Nagy §ep példában adgya ezt 
élőnkben Chrtftus Urunk luc. tő. 22. ide 
jabnajrcyuk azt-is»az mi t íz Sz. íftvan 
m i ^ felöl mond A£l. 7.50. Utam Jeíus, 
ved hozzad az en lelkemet. Ugyan ezetí 
dolgot aUatcya IdvazílonMs i t t , holot 
azt mondgy a; Hogy az ki 6 benne h?Seb, 
ha Um€n meg hal-ís, tudni illik tettében,. 
mindazonáltal ej tudni-flHkielkeben, <3£c. 

Ezrpenígleoaz Papiftak ellen keíraeg 
j tanulnunk, az kik azt mondgyak, hogy az 
Híveknek lelkek•,. mitH'kistaosa1 tettekből 
ki malik, sz Purgatórium tíizcbt vitetik; <es 

.-.. mind' addig ott gyotrette tik , míg-az báni
ról eleget nemtelen. P«;n?€g hamiijlcty* 

Ff $ eze-



•4f4 Negyvenegyedik 
ezeket Gbrtftus .Urunk-, hatot azt ínoad-
gyi-vhogy tz -ki.6 benne hi§eo , haí tntea 
sraeg'haf-ís £S,az az,-meg tinatik lelke az 
Ábrahámnak kebekbm.- Vjgaitallyuk z» 
z,er.£-magüaksí az halainak re.ftegteco fe
lelője cl^en. .Nem megyünk 'mi Purgat-ori. 
umBpi mert a?Chrifhis j Tufnak, az ((len-
Bek fiának ve/e meg-h ÍiFt|ro£: ITTIÍOkec ruín. 
den bóneinkbtí!. i. íorf«. i. 7.-..ES femini 
karhQZtatafunka.rncs.en--, valakik azOhri-
íiüs Jefusban-ígaz hicsek-3lrfi1be-p.Iaft.r1i/ 
tntunk^^om. 8v 1 ^ c , , -. • 
: Mond mtmarChrillus Urunk r Az .ki 

penlg^l, cs hí§eo eobeooeai, 6tükke.m.eg 
mm hal, őCc. • 

E? i z mtíodik hajba az K'erc § íyeol-ígaz. 
-bitnek, hqlörazt kel meg latnunk,..mi mö» 
doo iollyonüdvözítőnk, hol&t az Sz Pá-Í,:. 
Beír, 9, -17, azlíiioíidgya l -Hogy-el vagy-e* 
yegre.zv.en, ..hogy egy §er piegket nalol.? 

• _ . ; . : • F/ £ 2, ü £ E -7! . , - . •:. ' -

.;.- Erre rövideden-azt fcli1ly-Gfe-,ÍTí>gy ket 
fele az halai, tudó í-iffik -teftles lelki. :Sz.3l' 
ict Ch'riftus Urunk, -tiem az tefh'', 'hanem' 
^ i c l k í halairól, menye? .orőkke; taloo*fc: 

http://karhQZtatafunka.rncs.en--
http://hicsek-3lrfi1be-p.Iaft.r1i/
http://yegre.zv.en
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éevez.', $•:%z»l•yi.gffitHya az'eftCh'tiíhis 
Uru.rj.fe az. abenne hs vöket; hogy:az l.efkt 
haJ.aííoS, mvly,RenR.,egyeb , hanem az örök
ké- váló pöfioi es 'kárhozat ,:'fe.n;srai. .Felel-
fiiejk nem leífo, &c. 

, Vegyük eiuökben íonet; Mdy drága €3 
gyooyőrufeges lisíoai legyenek az Chrí-
fítisban v.afo igaz hitoek.. Ennek íga-2.vol
ta, tpegh telük az e.lo fámlaltaiot dolgok*, 
boi,.,. Ezt cojiireiendalfya. az Sz.. PáWs, 
Heúr \u.verf i. hoíat íruigyen'. 'iol; .&z 
hit peni^Ien ss ollyan dolgoknak vaJofa* 
g t , %% mellyet renaenl-fiak» es'az mely éoU 
gok nem hiíMmkr:izokütkhizonyösmiu 
ptojav .ImeMítlűolf.. azért íonet;, Híg*' 
gyuöii^z^r;J£Í-üS-Chrsfi'usbin,,,hogy'c^ 
tefti hsbi .uwn-is ^theíTüok, es az őrökké. 
valohafitcut urcíTek leheílynk. De, boldog 
I íren,'ki Cokim vannak, az kik az'roí i<i vc% 
.^ítpnkbcn.o.ém. híl.a«k., •mint az rticth v«» 
feolc Sidok.az:Pogipy:Tprpk6fck<I, Tat.a-; 
fokkal, es az 16b bitröffokat emberekkel 
e&y'efemben.. De e^ek az 6 .hiteti ecftFcIc 
p iac , magokat az pr-ókke vafo-froldogfag; 

http://Uru.rj.fe
file:///u.verf
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luí meg foitvan, ket kézzel vonlak fejek
re az !í>ennek haragját, meHyec az kir-
fiozst követ. Az János íiaptiflá így iua» 
gyarizza eztloan $^$6. niondvin; Az 
ki az Fiúban hi^eo , annak prókdeíe va
gyon ; Az ki peníg az Fiúnak nem híieo, 
izületet nem lactya, de az Ifteqqek ha
tig ja marad 6 .riypi\ dCc. No mi afféle 
embereket ne köve iífónk,haoern hídgy fink 
az lírennek Fiában az Úr |eftis Cl̂ ríWüs-
ban, hogy as tefti htístuun az órok per

nek bqldogfagaban'be íktáttttTunk. Ezzel 
biztat ídvozítöak Mat, 5. fii. mond van I 
Boldogok leitek * mikor titeket fidalinaz-
.f)akthaborgacnak, es minden gonoÜ hi'mif-
•,-fagOt mondanak ti;,e.U'enetek eó eretteiw. 
©rűllyetek es órveisclezzeti'k» mert .az ti 
jutalmatok bufeges Mennyedben, ifitséi, 
Mát* 25>.j4iv Jerrekel'eó'At'yamn'ak aldot-
tsi, bírjatok az Offagot/rneíy"meg foeítí* 
tetet nektek., ez világnak furidámén^om-a* 
•Ilik felvételeeiSt, étc'. Engedgye az'mi 
fsegyeime^ Atyánk es ííleoúnk , hogy mi 
az 6 Sz:, -piában az Ur )'efus.Ghrjíl«sbaé í» 

. gszin hihelíünk>hogy íz ígaa hitnek gyo-. 
'.-.. • o'y o rw* 

w > <t-



Praedicatio* 4f? 
CTyóf tiCeges, dó ÍámlfItátot.'gyíiixi.6t:cs'el<« 
Betí re^eíietcefluoÍE. Eríe fejenként fegrf-
Iyed rttnk^Ügyio ezen rtíí kegyeliáes A-
'íyiak ;es Ifteöötíky Fíaetí tó UfJé£tjsTI;hr 1-
ftül^vtíSz.telkéoék^eáérí^íő^Ifál^mf^ 

vid magyar»2a«ya, őíc. '' 'j&tjüi 

XL1I. PRJEDIKATÍO, 
" Sdpkn. $. i. Ax^ií^Xítkttak lelkek ><&€. 

Ü'Lestül fogvan fok kuí6fx?b%&íüt&b fdé 
^ n s m í i yeíekedefek,: vöÍtiD#k,"JS2 Jj#feéÉ:i 
ork 4z'ttíl:bor;vi!oferíi]tif3Íbk:;tí#fi!>v3Íö 
helyek esáüipaccyok feloi. ^Mert-iötínel-
lyek-szt mööáoítals', -hogy mfö^ktíisnoa 
• az éflöbereknek lelkei az íefíbel* ki OTÍÖI-
ti»k,iítez Világon éelíelbuydöfnak.M^íy 
liiaiis vetekedés, «5£i» 12 íft^n ö pr l*oz 
^e&Bé'fefieze* voíc»is mmf-tópgtecWk 
.a&< BvangeUfH möndafabol Isuc + %4, $% 
ISíe ráélíyefca&t 'itt"ó8d#f íikf hogy egy tcfl. 
ijüi'iöisbi' 'ajeofiéft , csha jamfcöt'.cft'-ber 



4f$ Negyvenkettedik 
lejke;vojt, ifmet e raberbe -meglett', j • h ;̂isr*; 
óig lator cmberc.yoíc, aZ'Okra!sa:iilatok*-
brmeg.yeo* Példának okiért, hogy ha re? 
feges es tobzódó ember lelke voít , azt 
tnoodoctik , hogy Dílnoba megyén. Ha 
jpá.raznt..embere .volt,; az.Ebbe .oiegyeo. 
Ha gyííkofe es v^romq ectiBere.volr ,,'Ear-? 
kasba megyén. Ha kegyetlené',vÖrbífáo-
.Jba,cB*4iöók; emberé Volt.Riokabá. ÖCcvifj"' 
•íyen értelem ben'Véít :az •Pythagoras az 6 
icővet.QÍveh Neroeltyekazjt.ittUek » Hogy 
fsjíod orokke csak altiénak, mint az. Céíw/» 
-//^nevu Poe*^ féreírsdiyek a:zc-vallották * 
fiogyjz teíleteggyúrm.eg.halniki.iHyea 
icíietben volc tz £$icurut az ő taraival e-
gyéremben* 
' Nerae^Hyek'azt,,p.on.ílotíak, hogy. az ki 
.jröoítjelfcek^ fbjkes liq§#i|.(,cfô 'fpwiv?sp., jf* 
'tnetázceflekbeh f állanak JHyeo erteken., 
fceq'yoíf ssmss Vjrgihm oe.vú Pnta Rneid. 
„fí.vYége^etreaz Fapjftakazr momlgyak) 
Hogy i^z/Piírgabrwmlé. vicc istenek ;, e$ 
i»índ adrit^hou. gyprr&flnek* .,vajamig, J# 
vagy 3zbís»6,kerreleg?£ nemtéinek, ay?g 
as glékné'K atamííhajok ei kéovorgefck 

czfi aitsí 



Prédicatio. 4f*£ 
il tal onat t Hí o tm § aba'dl í i cárnak." Fe let te 
f íikfegesazért., ezfcle-íevelygö es hamis 
veletcedefek elfea, "az Rereitycneköek cr-
tefceznres tudakozni, i s Idkekoek az ce« 
(lekből valoki tnulafok ütan %vo helyek* 
r.ol"'€S'""*Uapat£y.ökrol, rneífyet, 32 többi 
köz t , az béles, nagy fepéa cloríkbeiS ad , 
ez meg hiUot jróvíd igikbeo. • "": ' 

$ U M M \A. 
•':Sií<i»tntji azért ez raegh hslíöcígiknek 

csak ez : Megh iibictatunk ícr, az Hívek
nek'- lelkeknek,' azteííbol vsiíó ki niuíafok 
titán való helyektSíes aílapafttyökrol.:. 
:" Tovább'*, mi ve í hogy' íz igék revídek, 

sooakokaert regekre nem o§ihaityük;.-Hi-
riem'Vhogy az tisvek ezekből lob lelki ep. 
püSetec ve.he'flenek., ímté következendő, 
dolgokat kei meg kínunk. ' i. Míc ere .tz 
B5.ícSaz igazakor a. kicsodaa2 Ifrennek 
keze, az meíybé'ó az igazaknak lelkek fari. 
latnak r p MifeSoáf az'balalpak^gyatríf.íme' 
az mely/u! az igazaknak lelkek ureííVk c* 

*A Z E L S b I{ 0 L. 
:A""Az miaz-elíüdolgoiilleti>"Azigaza-

'•/-> •: ' <[ . kon 



%6Ú NegyvenkettSdík 
kon értetcetdek az Hívék* Hifoolo je^jyí 
jeesbeo veií az Dsvid-is , P/a/. 54. i<?é 
mondván: Az Utaák iemet az-igazakra 
vigyáznak* Ifmet oda alab vtrf.tö. Sokak 
az igazaknak nyomorufagok, őCc. To-
yibba iz hívek igazaknak neveztetnek, 
Imez következendő okokra nézve* 

í. 4{et*tht, az mint az Scholskbao fo-
Kink * azChriftus igaííagara nézve, mel
lyel az hívek nagy lepera, mint egy me
nyegzői ruhával fól ekefitettenek. Errót 

.'foúz Sz. Pálvi. €;JT. 10. Holot azt mooű— 
gy&; Hogy az Chriftus adaitatot mine
künk az iftentűl» ientfegul, igaífigul es 
"Valtfagiil* 

I I . -Comparathé; Merthogy-ha egyben 
"-Vettetnek az Hypocritakkal es a 2 hitt ul 
• likat emberekkel, azokhoz kepeit mejtao 
• igazaknak találtatnak es-neveztecnek. •" 

•,.' I í í. : A-s 6 Ss. fandekokra es, így eke* 
izetekrene."2ve;. Mert , as> menyire-., az 
gysriöftgh az hí vefcet.eló bocsa.ttya»ienc 
es fcgyhecedeo eletet ^Inek ez Jelen való 

- világon, léc yafo ,', az mit. amaz hív lelek 
.maga felöl mood ^ Cá/itic, 5.3. Megh mo-

ilaaa 
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£—_ . ___I?L. 
mm az eo lábaimat, miképpen mocskol*, 
lyam ifmet be 7 Az-is, az mit tz.^oh Pa* 
trtarcha maga felől mond, §oL p< 1. K% 
ea.Semeioomel ugyan íóvecfeget tettem 
vaía, es misre igyekezten volna vaía mely 
§űznek asegieploAtcfere ? 

T *dHU S-A G. : ' _ 
.;'• Jegyezzek meg ionét; Mdy igen jo le* 

gyen az mi Szent ifteoünk mi hozzánk <, 
kik noha bűnben fogattattunk es fnletcec* 
tfmk y PfaL sí*. 7. mindazonáltal»*á o Sz« 
Fiinak iga (ligával minketföl-rahazvan* 
igazatok tw £ C3 ífnier. IntetteíTuokazerc 
jattét; 1 íme az mi Szenrlfteoíiokigazak* 
nak-catr minket, annakokiert azon ie* 
gy&oki-hogy az iga (Tagot íereíTiíkesko* 
vetfűk, S2 htmiíTsgoí.'peoígh gyulotlyuk 
es í|?«o el távozta Ouk.- De , boldog Iftéa, 
ki fokati vadnak, az kik pr5me.il: haíiyak, 
hogy igazaknak neveztetnek, 4e lu ej*1** 
kec .c-s erkölcsöket .megh'. tekint yök oly ta-
voly j-iroakaz iga1?«sgtu! ,-az mely meS$c 
vagyon Makó Jerisfslemttil, az mint kós 
peUabip mooílgyuk. No mi az fele enibe* 
reketaekő ve flTunk, hanem az igazat §e* 
h.i • '• - fe*% 

http://pr5me.il


4^2 Negyvenk_etc&dilc 
refíiik'es kóyeíTuk,íiogy rafítan igazai
nak físpndaflfünk. 

.. ú z m >A $ o r> i K B, o v. '• 
AáIfleqOékkf2e0»a2; írásmagyarázó 

Doktorok értik az boldo^fagnak helyet, 
meliyécaz Sz."Iras, néha Paradyesomnak, 
néha Ábrahám kebelének ,peba Iftenha-. 
zanak, néha Mennyei JéruíalemáekesSz. 
VarbFnajc nevez. LaFd-mcgh, Luc. xy 45. 
ífmet, Caj). I<Í. 2z, /öd//. 14, z, ,4foc ii, it 
P"c' ' így neveztetik peníglen í. Mert 
miiceppeb azok mindenkor femeink Mt 
Forognak, az mellyeket kezünkben hordó, 
zu'rik: Azonképpen az Híveknek lelkek, 
mindenkoron az íííennek Jíne élőt vad
nak. Lafd ittegii Apoc. 6.9, I í. Mert mi
képp én az ernberek iwgalmatos gondot-
vífclnek azokra, i-z mellyeket kezekbea 
viíeínék•: Azonképpen az Híveknek lel
kekre gondgya vagyon az Ifrennek. Ide 
Éabhatiyuk az mit az Szent Iften mond f 
Mfa, 49, 1 .̂ íme az cn tenyeremre mtu 
zetcelek'FőI tégedet, es az te kó Falaid 
iriiödenkor előttem vannak. Azí-ís, az 
mii az Da víd mond, $/*/. $ 4- rá» Az Hr-



- Prxcíícatío* 46$ 
riak iéíKei az igazakra''vigyáznak ,-6íc.;. ..',' 

r UÍ >c u Í ^f Ü, 
Tantílíyük iijegíi ínnetj Bogy az"HÍK 

Veknek lelkek, az tettből való ki mulafok 
után \ nagy lep gy6n":y6rfifegeI-:'ti;£U^G â* 
lorobin tartatnak., N*gy £ep példában á'dV, 
^yaeztelio-nkben'ChriftyS;Urunkv Lut. '\6<, 
2,2. hofogazt mondgya » hogy az Lázári
nak telket íz Angyalok az AbrahailkBaíS 
kebélebfokpUüzferíek'alftl ,8£c • ':_, 
- Ugyan ezen dolgot eroífíríCforiírus lí* 
runk, Z,wc. JJV 45. holot az Kereütfán fug* 
gó Tolva yoak azt rooadgyalBíz^onytóqii*''':' 
dfcro teaeked , nú eö'; velem 'lei'Parady* 
atomban.' Intette ífútik íebat ínnet s Hogy' 
itrlgyunk fifeg feleíriraz'Pipiít/ílíbakV-ásí" 
ksle Purgatórium** IgiSfítyakaz'tíetfitytn " 
erobemtk Itlket , hogy ott gyötrodgvjík *"': 

rnfgh is bfifrérí el cgernííö té§éti.:'DeMeg• 
harniíTítiyá -ezeknek enelmeket az bol'cs* 
holbt azt moőágya j hogy az ígaziköáijí ','. 
lelitek az Ifr ennek keztfes vannak*' Meá\'; 
tzjfoltya I'dv'5zit6tík4s, ráínd az Lázár- ,' 
ntkvf.mÍDd-azKereitfáo fögg'6'Tólvay*" 
fiak peldajokbat* Mi azért az Paptllakkát'"'' 



4&4 Negyvenketcódik 
ne tévelyegjünk, Inneni -az bölcsei 'eg+' | 
gf tkhídgyuk cl»hogyaz igazaknak lel
kek líleo kefében tanainak, esíz gyötre-
lemtul tireííek. ' 

JÍ Z H *A B^M j£ D I K í^ 0 L. 

Az orarVaz ütaíG? doigot illeti; Az hl-

lemnek helyet. Ezt az írás, néhajócfath 
nanaky neijai- Thophetnek* .néha penig po* 
kolaaknevezv LtíH: mcgh ifc/.-íí 10* ;z8, z. 
S^|i 2$.••••!&MuGkZ&>2,.Í.0"G. Továbbá ha
lainak gyötrelmének neveztetik íz kaiho-
zaCjlmez következendő©kokért. 
, J Í Mert ez teftí halai utaoial az Hypo, 
críukva, es az híttűl (Jakat emberekre, Ide 

• való az mit ídvozitónk mond Mae. t$. 
46» B$ mennek az goaoiok íz órakke vt* 
Ip\gyotrelemre.. •- — ^v-vd 
* 1 f. Mert az karhozat femrni nem e-
gyebihanem az orokke váló halainak gyö
trelme. Erről iol az Iílen, Efa í'#ái 14. ho* 
íbeaztmondgya í Az 6 fergekmegb neai 
bal ,.es„az ó tíizők meg nem altifck. Példá
ban -adgy* ezt elonkbéö Chríírm Úrfiak 
Luc* ití. xj. Lsfd megh az iráft. 
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Vegyúk elfiíilíben íooet; Mely ígcoí. 
ga2 az rrttt az Sz. Pál mond ^pm. 8. i; 
Semmi karhoztatsfok nincsen azoknak , 
az kik az Ghráftirs jefiisfeto vaooak. Meg; 
tetfiik az Bölcsnek jeled való laoííaíaool, 
holöt azt rnoadgya, hogy'az-igazaknak 
lelkeket nem illeti az halainak gyötrelme. 
Vetkeznek azért az Papifhk, az kik azt 

r modgyak, hpgaz híveknek lelkek az Puí* 
gAtomm't>4 Cmeilyet ők az Pokolnak pit-
varának tartanak } vitetoelt,cs ott kenÍod« 

• nak, mindaddig, míg az b6o.ak«'rt eleget" 
• nem'telpek. De mi csekkel az emberek^ 
, kelne tévelyegjünk, hanem fiidgyfik ttira 

• Bölcsnek jelen való tanítani\\ hotot ize: 
moodgya, hagy az igazaknik lelkek $ az;! 
'Urnák kezében vasnak „ es nem illeti asoM 
kit as-halainak gyötrelme.-- Nem-is íökófc 
k5daek.penig az. Hívék iffiAefurgétorwnü*-
nélkül; Mert az lilenoek .-Fiának t-.as Ué 
Jefui'Chriflufiiak. v§re tiíik megn- miné. 
kec-minden-Mneíokböt. J» 1®M, %. j &cJ 
Eogedgye tzmi kegyelmes Atyánk erfe-* 
ftenuok, hogy ez felöl fej enkeot j> zan ív 

* - Q g c«|eas-̂  



4<£<í Negyvenharmadik 

felemben lefréfFőnk, iÁindi*» 
Ez ennek az ucoifo dotogöak Is rövid 

inagytraziKya.. 

XLÍIL PRiEDÍICATíO* 
Esgcb* í>. 4; És flottá d^ férfi. ' 

"KTBiti öfcöeÜíűí mondgya Iftcn az Ifalas 
*•• Frbphííi könyvénekoegyvefihjrtfJt-
dík relében 5 Ne f<*1y édes iolgim Jacob» 
mert en niegh váltottalak tégedet. Mikor 
%z vizeken alta! meraendeS , te veled va
gyok * es'.»« vizek élnem borítanak tcgc-
det, es mikor az tűzben jaraodaf # megír 
isem egettetel, es az láng nem fbgh terayi 
tad, mert en vagyok az te Urad íftened, 
Meit azlíben tlenűl fogván, az 5 Anya* 
Jentegy-hazanafc igaz tagja (rt- oly fotgáü 
matos gondot vífelt, hogy az 0 S2. akarat-
tyanelkul, azoknak csak egy fajok- iafa-IS" 
cinem efet, az mint ezt Idv&zítőnk Stsnón 
fisaga bizony i«y a Matao. jo.Ezt alUttyafc 



Praedícatio* áfiy 
az Prophetanak jelen valobeJedMs* ő£e. 

Í U ' M M j t 

Summája azért ez megh hallót igíknefe 
esak ez; Élőnkben adatfatík ez igikben az 
Ifteonek kiváltképpen való gondvifekfe 
az 6 híveihez, az ki azokat az veiedeleHK, 
nek kozepette-ís nagy keg> eWtuflcn megh 

.'oltalmazza* . 
Rovídfegnek miatti az égiket relékre* 

nem olthattyuk; Hanem hogy innét az 
Kereltyenek tob lelki eppuktet •veheffe*!. 
nek,inacz következendő dolgokat kel meg 
forgatnunk* i. KicsodaazfcrHu,a2ki
vel lften az 6 híveit meg jegyezteti í* tj 
Micsoda az jegy avagy bdyegh, az roel*; 

lyel az hívek megh jegyeztetnek r j , : 
Miért hogy kiváltképpen az homlokok'ac 
jegyezteti meg f 

Jt'l £ L $o B^ö L. 
h% Iras magyarázó Donorok, eggyé*-

z© értelemmel azt oioodgyak hogy azt*'; 
(lennek Fia az Ur Jefus Chríílus volt ez. 
De itt raingyart egy ellenvetés támad;''". 
Mert azt mondhatna valaki; Miképpen/ 
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lehetet ez az Ghri(tus > holot m?gh akkof 
nenö-ts ffóletet volt Jtz té&btnjhtné íz uuri 
gy.nehany -íaz eltendíókkel ..téílef&lttnégf. 

Erre rqvícfedeo azt feíeílyuk; Hogy 
noha, rn^gh az Chriftus emberre oem let.. 
volt * míodazonalti! az 6 meg teftefóle fe
nek eíátce-iregy nehaayforjelent megír 
crnbierí formában es ábrázatban* Az többi 
közt j Genefi. |8, i* azt olvaCÍIik, hogy mi-.. 
körvegy.i466ei!-azÁ^«fa:ifB.-aiz.5'Sátori*.-
nakaytajabao ölne, három férfiakat latot;, 
az kiket msgh vendegdven, anoakutanna 
cggyíkkeJ béletgetveo, Uíanak mondgya* 
Az ki nem más volt hanem az Iftenneís 
fii. Ifoiet, Genf $ 1.14. azt ifja az Moy-
fes; Hogy mikor az Jacob Patriatcha Me«. 
fopotamiabol haza jüae,ucabaa etiaka egy 
ferfiu egeS haynalígh, mind tufakodiko>. 
vele,es mind addig fena ereid el az jacofcs 
valamíg óret meg nem á?gya. Ez-is, min* 
éta Retfégnefkul az Iírenoek Fia voít, az 
kí emberi ábrázatban az Jaeobnak meg je-
lenven,meg alda otet,es nevet is rrieg val 
toztita., holot Izraelnek neveze* az mini 
oda alab ugyan azon ca^uthir meg tétSík* 
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így, Iittfic.if. -6. azt oIvaíTuk; Hogy amaz 
Manue feíefegeoeíc-ís firfiut ábrázatban 
jelenek meg az Chrtíhis. Megb tetiíkez 
innét; Mert mikor annak az firfiunák ne-, 
verpl tudakozojotk, azt feleli nekik,hogy 
az 6 neve csudálatos. Mely nevel nevez
tetik az mi Urunk Jefus Chriftus az ffo-
phecatul E/a. 9. ó.&c. Az Daniéi Pro-
pheta is azt írja Ca^. •*>?z. Hogy mikor az 
Daniéi harona taríaí az £go kementzeben 
yettetteneV volna, Iatniok roegyep az Na. 
bogodonozor Király. Esaz ó Szolgainak 
azt mondgya: Nemde három férfiakat 
vetettek vala-e az kementzebenr íme en, 
négy futukat latok hogy fabadofon jár
nak az tűznek közepette, es az negyedik-* 
nek abrazattya hafon(o az Iítennek Fia
hoz, 8Cc. Tovább* ez felől, fok dolgokat 
jelent az Propheta oda felíyeb. 

ti Azt mondgya, hogy csak egyedül 
volt. Mert csak egy az közbenjáró az í-
ffcen közt, es az emberek közt, az ember 
Jefus Chriftus. Lafd meg 1. 27/*. %. 5, A%t. 
4.12. Helr. 15, 8. 

I í. Azt jelenti, hogy gyolcs öltözeti 
G g 3 volt. 
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Volt. Mert az Chriftus amaz őrókke vafo 
Pap, as Melchifcdek Papnak readí ierínt. 
^/*/. nQ.verf.4. 

III. Azt-is mondgya felőle; Hogy íro 
feriam, avagy kotommar-ts volt az olda-
iao. Mert az mi Idvózkonk az Iftenoek 
imft hivfeges es igiz Szám-tartó. Deák* 
ja, az ki az híveknek neveket, azejoknek 
Kőny vebee be írta. Af>oc.i$. S. 

Jegyezzük megh innét 5 Hogy egyédfil 
csak az Ur Jefus Chrtftus az 6 juhaíotk 
hivfeges Paitora. loan, 10. n. Vigyázó 
Hadnagya az ó féregének. Mich.$. 2. MAK 
a. tf. Kegyes Atfyi az 6 fisínak es leány-
mk., az ki őket árvafagra nem hadgya ha* 
Bem vílag yegezetígh forgilmatos gond* 
gyokatvífelt, az mint ó maga btzonyít-
lya, loan. 14. \%, Mat, 18. io. &c. Ugyan 
«zen erofsittetik az Iftencek jelen való 
eselekedeuboMs, hoíot ezfetfiitcsak c* 
gyedül bocsattya íz JerufsitembeU hívek* 
«ek meg tsnafokra es oltalmazafokra, ő£c. 
Inretteílüok azért innét; Hogy ezzel aas 
egy közbenjáróval, hivfeges Paítorral, vi-
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•gyazo Hadnaggyá!, es kegyes goadvifelS 
lUyavM etegedgy yok megh, es ez melleí* 
ftegen kozbeöjarGkat, az Angyalok avagy 
az meg holt Szentek kpszóí ne általiunk, 
luiot az Papírtak. Mert ez esik egyedet 
nyomta-: az Saytot, es az nemzetfegek koz-
sfiífenkíoeravoltfegitoje, ^/í». <*$Vj> Es 
ezjegyfer való sláozatt yaval órőkke meg 
§ eotelte az üdvözölendőket. HeBr. ip.14, 

JÍZ M >A S O B l K \ 0 L. 
Az SRÍ ezt az jegyet avagy bélyeget ne, 

Síi,aíFelől az írás magyarázó Poétarok 
nem raípd egy értelemben vannak. Mert 

*nemcUyek csak egy altaljyiban azt mondU 
gyak, hogy jegy, avagy belyegh volt az , 
cíe annak femmi nevet nem adnak. Ne* 
nseíiyek penígh azt mondgyak, hogy Gő-
t;6gh bptfl, az az taff vote, mely bőtu, Kg. 
töt formára vagyon. Ezek az? mond* 
gyak, hogy az Iften ezzé? azt akarta j eleo-
íen! % hogy azChríftus jövendő Kere§|i 
altaí fiaba^tttatoak meg az hívek az ve§e-
deíembql. Végezetre,nemeílyekszt isőd-
gytk hogy itniz un oevő Sído.hatu volr-
ez. í Ily CD értelemben volt,, az totói fejf Zfc:'' 

A LfS 
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•az Jerariymos Do&or. Az kik ez utolf© er« 
irele^ben;v:ántístfc, ^o§Í?6étsliráiEmel!ylfé 
azt roondgyak, hogy az Itten 1 akarta 
peláaztitor az tőkeüetes fivó embereket 
jerufaléftbeo, íz kik noha menő fokán, 
raíodazonalal talaltítcanakm^gh valami 
kevefTen, az el fordult varosban. Nemel-
lyek peníg azt rnöodgyak, hogy ífteo ez
zel azt akarta jelentetni, hogy az kőíTegft 
közt, ugy mint az népnek utollyaban ta
hi tatnak valaroi keveŐen, az kik az fok 
bálványozó emberekkel «*ggyet oem érte
nek , nőiképpen hogy ez bot fi 'titof ío az Si-
do bótuk közt. De ez igen kíesíot hoz az 
konyhára, -holot csak lelki látásban mutat
ta lííen ezeket az Piophetanak* 

T^ÍK U y \ A G. 
Taaullyuk megh ionét; Hogy az Ifién 

cteitul fogvan, valami kulfő jegy által §o& 
fa, az híveket meg valaiíam ez világon, 
mz HypócriuktuJ es az híttö! fokát embe-
iektúl. I%en jegyei voltának az t^eanek 
IzOTeftameníuuDbanazkornyul metél' 
kedes es az Hufveti Barannak megh étele, 
az mint ez meg tetfík Genef. 17. n. -EX'OKL 
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i>» 15. Lafd meg az trafókat. Ezeknek he
ly eben -fáfót 42 Uy Teftimentuwbao az 
Kereitfej3h.es az tlniak Vacsorája, Mert 
ezzel az kei Sz* Jeggyel, miöt egy látható 
bélyeggel Moofhnts saeg valaftya Iften az 
6 oepet, rníod< n Pogány nemzétfegektól. 
Mert nincsen az Eg síit oly nemzetfegh, 
az nbely ezekkel £Íné, hanem csak azok as 
tuk a? Chriftus nevet vifeHk es innét Ke* 
r^tyeníkcc1* neveztetnek. Efféle kölfó 
jegy volt »z4s, az melyről az Prophcta 

• emlékezik itt, 8Cc. intetteíTönk azért io
nét; Vegyük halLadaííal az mi Szent Iííe-
nuoktúl, hagy rolókét; magunknak nem 
hagyot, hanem, mfot amaz jo goodvífeíó 
Gazda, az 6 Nytjat mégh bélyegezi ,.*-. 
zonkeppen az lfterUs , bizonyos köífS 
jegy altalaz 6 Anyaientegy-hazatYaZ'Sá* 
tannak gyölefcefef kö! megh valaStya. íde 
íabhaítyuk az mit az Sz/Pál mond, i, 
Tim> 1 i9» Az t(lennek erős fundámento-
tnameg áll, melynek pecsété ez ; Tudgyi 
az llf, kik legyenek az uvei, ót c. 

*A z H u J^m ^í D 1 K ^ 0 L. 
• Az roegh jegyzendők, voltaoak az hU • 

üg \ vek, 

http://Kereitfej3h.es
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vek, az kik Jerufkletnfeen» az fok iftente? 
|en emberek közt lakoak vaia. Mert azok 
e>hay tataak esbaokodnak vata «z tf onyuft* 
gokoo, tz nseiíyeket az Hypoerítak es az 
.bktúli ak*t emberek naponkcot az Varos. 
bao cselekedoek vala. 

Megh jegyeztetnek petííg ezek, imtz 
kovetkezeado okokra nezvc* r. Hog^ 
ez kölío jegy által, mint egy látható be* 
íyegh által #sz HypocrítaktuJ es az hictfií - . 
lakat embereken! meg vaSiztaíííoak. ' . 
-'** Hogy bi'tókbeo eroíBtteflenek»:es 

$z'«l5ttc& íqyjj: vzítddembm ketfegbef* •• 
pepiiének. • 
•;, a>. Hogy az- rejajok kovetkczcodS ve--;. < 
fedelroet ei tavoziathajTik* Mere az je- : 
gyefeken kiviú, az tób embereknaíod le 
^ágasának ±m mint ide atab bizony itty a 
az Propheta, ugyao'ezca' C^uthan, Ha* 
foolo dolgot cahíuok , Exod. n« 7. ,AJ)QC* 
7,j.Lafd roegh %z gráfokat, ÖCc. Tovab. 
ba,r ísem hatokat, kezeket ayagy (gbokat, 
hmc homlokokat, jegyezteti meg az Ifte. 

I. Hogy az aaeg jegyeztetetemberek, 
oúndeoek cl&c oyUvaa yalok legyenek. 

Meirt 
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mtti azt akarja az Chriftus, hogy az 5 hí
veinek f Svetpckjek avagy gyertyajok égő 
legyen esvtIagoskodgyekXafdmeg,#í<«í. 
5. 16. Luc* íz, $5. v 

11, Hogy ínoet meg teflek, hogy az hí
veket az Iften, egeileo magának foglalta. 
Mert az ki az fejetel fogtanya, mindaz 
egei teftel bír az. » 

H í . Hogy az hívek tocetteteenek, 
hogy az iftepr* teHyes ííveí leiekkel 6cré£ 
fek, ugy-piot az ki az o fejeket magának 
fogWti. Ezt kevannya az Iften, De »f. 0, 
5, 4Ü4í 21. 37. O^c. 

r ^ K u í u í G . 
Vegyük elünkben ínnet; Hogy az I-

íleo az ó hívei felel foha e! nem feleiké* 
zet , hanem ra^gh akkor-ís azokosktPegh 
maradafökra vigyázót, mskor ez vtlagoák 
fiait bűntette. Erre "nevezetes -példáink 
vannak az Sz. írásban. De hogy fokát clo 
ne fá-m!atlyak; . Kz Moyfeselfo.' könyvé
nek hatodik es hetedik reléiben azrolvaf-
fuk; Hogy mikor.ífteo.az elfő. világot ag 
böeertaz VÍZ'OZŐQDCIel akarja törlési,-ais 
JNóe PairíareharülC azkííáz írás igáz em

bernek 
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bérnek mond ) megh emlékezik, esmegh 
parancsoHya neki, hogy egy nagy hajót 
cJioallyon,, melyben mind maga haza né
pével egyetemben megh maradhaöon, f-
mínd peoíg az oktalan állatok kőzzul, aas 
kiket az Iften jövendőre ugy-míat magul 
sxieg akar vala hadoí, megh tartatnának* í-
fmet, Qenef. 19. \6. azt ír/a azMeyfes, 
hogy mikor az ífteoSodonsat, azf omled 
Varafokkaleggyut, el akarna kénköves es 
tüzes eíTővel vef teoí, megh emlékezik az 
]Loth Patriarchirpl, es Angyali által, lce« 
seo -fogva viteti ki, hiza népével egye
temben, az előtte I^vő ióroyú vefedeíem-
bof. Ugyan azon Moyfes mafodík tóoy* 
vének tizenkettedik refeben azt ülvafllika 
hogy mikor $z Ifteo az /Egyptumbeliek-
nek elfő Sűloccyokec Angyala altilje va-
gattya, az Sído oemzetieget ki vala%a ? 
es azokat az. y eledelem nem illeti* Ugyan 
ezeo dolgot erőíTid az Propheta-ís itt az 
helyeo? &c. .Vigaitallyok azért magun
kat» minden f$e ketfeges álfapatuokban 
sz Iftenoek hoszaök való kegyes Atyai 
vígyasaíayalyel áiveo, hogy nem aluiik 

esnem 
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es oem fonnyadoz, az kí az lelki ízrielt» 
tudni-iliik az Aoyafencegy-hazat oítak 
Hjazzá. Engédgyé az mi Szent ífténööfc» 
hogy ffttfíiiíocíecj' időben ezzel vigaStal* 
hafTuk Ragunkat t Ámen; ' iü 

XLlW PR&D1KATIO. 

TMT í vet höĝ -ijK'.ijBtfcét földi* mért főíá^ 
bolyetetec, es földe kel lenni» Ge«<?/I 

3. i*?, Annakökaeitez világhoz feíctttb 
ragazkoáiM;, - az Mennyci-és őrökkévato 
jokrol penigli ígeci títkan gondolkodik. 
Atínakokaef£..|okleg:!4Bgy gyakrati intet* 
Ée.Cíek:, hogy az vélendő dolgokat egy ke* 
ve ífe tigicviá 1 az tnáradaádö boldogfig» 
tol gondoíkodgyek 5 és az fúlni az Sz; Pál 
•"Ibi i az oda fői viiokat kerete. Bité pe* 
níg, jligh tiklti^hatsk hathatob érőíTeghg 
mint'?*£, éqobérotk' ez világi eíeiéüek rő* 
vid es MzöiStalao vöíta feípívaío gondot* 
flsecUs* Ez az oka, hogy az íftccinefe Lelke 



47% Negyvennegyedik: 
ez dolog felől-gy-tkraiaioti az emberekrt» 
áss6hívfegésIro0sákí által, assmint ezt 
Btgy nrafok bízonyíttytk. Azok kőzi pe« 
»i%>h nem urolfo ez-ís, az -melyről itt az 
Job Piiriarcha emlékezik, 

í u u M ^í. 
Summája azért ez megh hallót ígifcnefc 

csak ez; Élőnkben adgya ez igikbenaz 
Job Pitfíircha, az embernek eletének rő» 
vid voltat, mellyet §ep kulfo hifotilatcf. 
fagokkal efőíTít. Htalot egy§erf.mítid em
lékezik az híveknek buzgó kevaafagóktol 
821 Szent Iftenhez, &c. 

B^E SZEL 
Tanufagoak oksert, ket refekre of tbafS 

tyúk ez rővíd ígiket* Mert tz elfő refebea 
élőnkben adatik, az embernek eletének ró-
vid volta. Az mafodíkbas penigh, az hú 
veknek az iftenhez való buzgó kevanfa. 
gok jelentetik, roellyek nagy lep hafonla* 
toíTagokban tamaftatoak élőnkben.. 

Mond az Job Paíríarcha; Vítezfeg az 
embernek qlece ez főidón, es azó ^leté
rjek napjai, hafönlok as berefaek napja 
hoz, &c. " ' w' Ez,. 



•-- ' Fföjíeátiö.. 479 
WHllTi"'iT" ' "íiíliír'rTiBÉiii'ifíi"'T '"" ' f - -1 *~ ' ' i 11 -' ii • ' - i '" V Í nni»liiii»iiiiiimiiTi»nn>i IÍITTi'rtlÉiiri'rnY-'r IU I . M H ^ 

Ezígíkbth föghliadk be itűúík^xtsk^ 
tssk étíóté$jé% Holót, %z mint mondim, afiá 
emberiek |Ietebek rövid voltat jeíenti %%" 
Jbb, mellyec dtgy lep fett fiaiba fatoflai 
gokbiö ádeloakbe& •"•Ás; elfot vefir'éssr 
Vitézlő renden Í^v6.etnbéf éknek állapat^' 
työktüf* Az mafikát •penigti, az muhka£< 
nikt avtgy bcréTnck forfitüí, hztlC6ioí 
azt iflondgyá í • Vitcfleg ás embernek cíc*;' 
cé tó foldón;. Mólót azt láfTuft sneg; Miért 
bögyte JóbPitriarcha az'tmbéióttt^c^ 
fenek folyaíit, az Vitézlő renden Vak* 
tüábcnékDtk állapattyokhoz fiafonliféya sfc 
-' Eönek nagy?§ep okai vtnaaíc-s de azéfr: 
kőztimez kóvttkeatenddk- igén- nevtze*-
leiek l • 1. Mertmikepptn az Vitessttm •• 
bereknek ez' világon»(bk rendbeli etfenlew 
jgék vádnak; az jiikkeí nagyfok tttfákoda«f 
fok vagyon* Azonképpen azKcreStyea 
embereknek, ebben as ̂ lécben; , nagy fofe 
ftndbeli háborujok vagyon. ESzttt inondö-
gya az Sz. Davíd, PJáh i4-10. Hogy fó
kák az igazaknak nyornórufagokjde minj 
azokból ki fabadittya okét az Ur. Egy fe
lől clkofege *g KercStyefi embernek isi 
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Pokolbeli &tdogv%z ki, raíöt az megéhe-
zet ordjcoQíoeUaíeUel jár, kereívenaz 
kit be nyelheíteo. 1. Vet. 5. 8 <?*c. Mis fe« 
lóiellene v*gyoo azhíívia vifig*z6rói 
példájával, mely teltyéfTeg^el tzgonof* 
fagban be merült. 1. lean. 5. 19. Végezetre 
ezekhez farul az gyarló tefl:, az roe!y ko 
van az Lelek ellep, miképpen az Lelek* ts 
az teít ellen. G<r/. tf. 17. érc. 

I I . Mert miképpen az Vitézeknek i* 
ftrtfat kel állani az elfenfeg ellen. Szinten 
ezenképpen az Kereftyen embernek elete 
itt ez világon Súoteíeo való vígyazis. Er# 
re íöt Chriftus Urunk bennünket, Mat.%4% 
41. Hitre. 13.5$ Luc. j%. $£. Az Sz» Péter* 
is 1, Pef, | . §. Lafdixiegaziraíokit. 

I I I , Mert «jíkfppen az Vitézek as 
Táborban csak Sátorok alatmulatóik i A>. 
gonkeppen az híveknek ez világon níncsé 
'maradandó varafok, hiaejn jpvendóí ke* 
réfnek,az mint %% §z.Pál i%niiyHe£r.i$.i4« 

Í V . Végezetre, miképpen azVitézek 
fokát len vednek, ki val t keppe n mi k or T á-
borban vadnak r Azonképpen az hívek 
nek tellycs eleteknek íolyafa merő Jen ve-
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dés. Ezért mopcigyaChriftusUrufik luc* 
j>. zj. Hogy az ki 6 ucaooa akar menni , 
meg tagfdgya ocv^c,Kcref tit fel vegye es 
ugy kő veíTe ő felleget:-. Az Sz. Pá!-is er
ről fioÍt.2. T/MI. .;.:!&• mondván: Mionya-
jan,az kik az Chrifrus jefusbao kegyeíTen 
akarnak cini, üldőzeít len vednek. 

. .".• * TUK 'XX S .A G» , % 

Jegyezzük megh innét; Hogy az Ke-
relcyen embernek ejese ez világon i nem 
hivolkodas, hanem íüuntelen való vigya-
zas. Ennek valofaga megh tedifc az elő 
§ámlaItacoc dolgokból. Ugyan ezen dol
got allastya az JoB Patriarcha.ís, holot víw 
teílegnek mondgya íz embernek eletet ez 
főidőn; íoteíteíráök azért íonetyhogy az 
reiegeskedéfnek es lobzodaíbak, az hí-
volicodafnak esheverefoek beket hagyván, 
kőveíTíik az Táborban lgvö vitézeket, éi 
íönteíen vigyázzunk* az ördög ellen, ez 
vilig ellen es ázcní faját teíl'őnk ellen.f; Er* 
re int Idvozitőrjk síBaz őt eies Szüzek
nek peldajokkal, az kik elégedendő oíiyc 
íerzettek vafa lámpifokban. Lafd meg az 
példa biítétíb.-Maié 2j.» yerfit,X?"Jemeni" 

Hh ": BSÍS 
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Ez azelfönafouhtofTaghi Laííukímmar 
az iaifik»t4jt ; 

Mond az Job Patriarcha % És az ő eje'te* 
bek napjai * mint az berefcek napja ,Őíc» 
Ez az mafodik hafonlMoííagh, mélyben 
ugyan azon dolgot árnyékoz az Sz. Job* 
ítt-is áse kel raegh latöMok; Mierthafon* 
Üttatik az embernek etetenek foíyafa az 
berefnek napjához % Ennek nagy fep okaá 
vannak, ím csík rövideden iámlalom elő* 

.i Mert miképpen az beréfnek vagyon 
határa: Azonképpen az embernek cjetet 
azSzeotlften meg határozta ,Mh> 14,5. 

i. Mert miképpen az béres munkára 
fogattatsk: fgy az ember munkára terem* 
tetet Iftentul. Erről §0! az }ob Patríareha 
az 6 könyvének otődik reíeben , mond
ván; Mint azmadarazT6pú!efre,azpn*> 
Iseppen az ember az munkára teremtetet* 

3. Mert miképpen az feteny muu* 
jfcas, el véli az jo Gazdatu! az o munkájá
nak.m t̂t.ó jutalmai; • Azonképpen az em
berek jövendőben el veiik Iftentul az ö 
munkajoknak jutalmat. Nagy fep példa* 
bm adgya. %z% elpa^bea Chriftus Urunk, 
<iv?;'"''x" ' "; ú-C '. ~ Mát,'' 
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0a(. iQt S, Lafd megh az locuft. 

Tanullyuk megh innét; Hogy azem* 
berek nem iabadofok 6 magokkal, hanem'; 
vagyon lírokesGazdaj<ok,azkikhezkő* 
teleflegek vagyon, es tz kinek fovepdő-
ben iamot-is adnak minden dolgokról es 
m£g htvolkodo beiedekrui-ís, M&u ri> jt& 
Ezt allaítya az Sz. PáUs ;!$^^i 14.10. U« 
gyan ezen dolog meg tetiík azjob Patti* 
archa jelenvaló tamtsfahol i s , holot az 
embernek eletet az béreinek napjához ha-
fonlittya. Intette (lünk azért innét, hogy 
megemlékezvén az mi Kereityent hivád
iunkról *, ugy vifellyuk magunkat, mint a* 
maz fercny bereíök, hogy jövendőben %-s 
tni jo Ürunktuf' es Gazdánktól, az juta! 
mát el veheíTíik. Vetkeza ek jbéh%t$mm 
roft es tunya emberek, az kiknek hafok 
Iílenek, es minden 6 ti Íteletek csak a s 
konyha. Hlyen vala amaz Nábal, '"%z kírul 
emlékezet vagyon 1, Sam.z$.- if. Haíbnto 
vala éhez amaz Evangeliumbéli Gazdag? 
is , az kiről emlékezik Chrííhss Urunfe 
Luc. íe?,i#é Lafd megh az irifokst* De mi 
*."."."• Hh & fs£d§ 
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ez íqlt embereket ne küveííúnk, haoeiü 
ti§rüokrol megh emlékezvén, gyors es fc--
reny rauokafok legyünk. 

Mond immár az Patustreha; Mikép
pen az Szarvas 0avagy ,az mint qemeflyek 
Fördíttyak,az megh faradot Szóig*) ke* 
vaonya az árnyékot, es miképpen az béres 
varja az 6 müökijanak veget#zönkeppea 
lőtt az ea dofgom-is. 

Ez igikbeo foglaltatik be tanufagunk-
nak roafodik reie,holot az híveknek az 
Szene Iftenhez való buzgó kevanfaga * 
nagy §ep kulfo hafonliíoíTigokban adat? 
tatnak élőnkben. Ezeknek eggyík Vetetik 
az ho§§ü futás miit meghfaradot esigen 
meg Éomjohozot Szirvaítuí as mely fe-
íette igén íiet azeiókút fához esaz zol* 
deliöfánaís árnyékába. Áz mafodikatpe-
nígien, az béres Szolgaiul, az mely nagy 
©haytaulí varja az óeJtepdéjeneíc hatarac, !Y 
Mindenikről rendel iollok az ígikaek fo-
lyafá leríni. 

Mond az Job: Miképpen az Szarvss 
fceyanoya az árnyékot. Ez az eífó hafon^ 
litdíTagh, mellyee az PatEíarcha veiieq . 

'-'iX\-\ '"''"'-." "*"'; :" . : ' ' ! az meg 
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12 megh faradot §árvaftuU Holot csík 
ízt keltfsee latnunk; Miét t eí az job eZ* 
zel azbaíonfatoíiiggal. Ennek ímez kö
vetkezendő ok a ét raíaflyuk t 

I. Mért Miképpen az Szarvainak felel-
ines cs igen nyughatatlan aüapiítya v%v; 

gyón ez világon i Azonk«?ppen íz "hívék* 
liék nincsen itt bitorfagos alíapattyok, ha
nem tiagy fok nyoTOorufagók által kel bel 
nóenni »z Iíl:ennckOr§agaba> »>í^^i4rii. 

I I . Mert miképpen íz Szarvainak mn* 
csen roaradiüdö f aiítfi, hanem egy hely*̂  
bél másba megyén í Azonképpen Íz hí; 
Veknek nincsen itt maradandó Varaíokv 
htnene ÍG vendét kereíbek,Hl?lr* 1 .̂14. ̂ $ f 

IX í. Mert miképpen az Szarvas, hoff 
fu futafa után «neg foflpfjuhözvan ,4eHllíP 
igen kevannya az hideg kítí fejet: Azon
képpen az hívek, ez világi páüys futait fet 
esaz-nyomorür*goknak epeft6 tíTze'mí'lt* 
rWeghiomiuhozváó, riagy oha^taíTal váív 
jakves-a hi-ta tollán kevannyák/mind'az'I-' 
írennek Sz- ig«jet, f*röínd, ez elet uí3rM# 
órókqktnek boldogfsgst Ide való, az roít 
ss Sz. fái mond , Phiiippi Vsrosta írt 

H h $ leve

l i 
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levétenek elfő relében, ó maga kepeben * 
imnden hívek íélol mond í Revaoofcmeg 
fialni ,es az öifiíluffitleggyötleooK 

1 V. Végezetre , mert miképpen az 
Szafvas, igen fokkaíg el i íz mint ez meg 
teiiik az tobfeí közt, imiz vilagh Bsrq 
Sándornak az o álíspattyabol, az ki ft'ol 
azt olyafluk; Hogy mikor vadaitatna, axj 
tőb vadak közt, egy Szarvafra salait, az 
melynek lárvának eggyik ágában egy 
gyúrót tala|tf mellyen neminemöfrasvolr, 
az melyből megh tetlik, hogy azgyurot 
egy nehany laz efteodóvel as előt,-fb;glal». 
tak volt be annak az vadqaklaTvabaní..A*-' 
sonkeppen az hívek, hoffu ídeígten cU 
sek, gyakran mq% ez vííag lerioi-is ? azI-
(fteooe'k ígireti f érint; Tiltelíyed Atya* 
dac es Anyádat, hogy hoffu'-eJet.& lebesaz 
fpldön» mellyct az te Und íftened ad te-
oeked, Mxod. IQ. m DejQVendpbeoazo-
ruk életnek boldogfagaban, az mely elet-
ttek kezdeti lelen,de vege foha nem. Lafd 
laeg Mae. z$. 46, CT**.-. 

T-.-Jí K U SM G.. 
Yegy űk elünkben inna ; Hogy az hl 

?eknt\ 
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veknik nem ke! fejetteb ktpdöfoiok ez ár-
nyék világon, tud vsa azt, hogy minden 
tefl: ol!yao,mitit az fu, es minden dícsöfTe-
ge oüyaüi, mint az mesei virágnak fepfe-
ge. Efs,/40*"5. 'Hanem inkab kivankoz-
níok kel' amaz 5rokke való hazajokbiti,as 
menny éknek OrSagaban, holot Sert* íienf 
lattá, fulncas hallotta, es az embernek U-
ve meg nem fbghaftya, minenaii nagy jó
kat §erzet Iften íz ő leretSínek 1. Cov. t. 
*>. Mégh teeSik ez ebből az hafonlítasbol, 
holot az embernek ez vüagi áflapattyas 
faafonlíttya az iomjohozo lárváinak az 6 
kevanfagahoz. Intetteflunk azért ínnei * 
hogy ez árnyék világiul magunkat elfog-
van .igyekezzünk az mi örökkévaló ha> 
zankban , es az Sz. Pállal egyeíeitibers 
mondgyuk ; Cupio dijjojvi 0f ejfe cum Chf-u 
(lo, az az 4 Kevaook meghaíoi esaz GktU 
ÖuíTal eggyut lenni. Phlip. 1. 1$. £r-e,. 

Mond végezetre az Job I Bs mikeppeta 
tz béres varja az6 munkájának veget; a-
zookeppen l6n az en dolgom-is. Ez %% • 
mafodík hafoníatoíTagh 4. melyben ygytts 
•zon dologra tanít az Job, In-gs azt hífuk 

Hh 4 üteg 
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meg; -Miért hozza beaz Patriareha/íes ha. 
foölstoflagót C 

Ennek, is nagy tep okai vannak* im csak 
rövideden iámfalom elő. I. Mert mi
képpen az béres az mimkm rendeUetet: 
Azonképpen az émber-ts. Ide való az mic 
wgysn ezen Pátriát cba raödd oda fellyeb 
azőtődík Cafuthani Mikeppenaz rna* 
dar az ropulefre^zonkeppeo az ember az 
munkára ter^mteteí. 

I I . Mert miképpen azberes el veti az 
& munkájának kmlmit,-"azonképpen az 
ember-is. Ide iabhattyuk* az mit amaz 
Angyal mond tsipoc. 14. 15, Boldogok 
lelnek ez után az hilotíak, kik az Ufbaíj 
hatnák megh. Ügy vagyon bizonyara, az 
Lelek mopdgya,ímit meg nyugofnak az 
h fárafftgokiol, es az 6 cselekedeteköek 
jutalma követi ókét. 

1M« Végezetre, mert miképpen a'és-
fceres várj* %z bidejének hatarat: AZÓR-
fíepjpenazhiveki% meghúovanez világi 
lnyotnorufVgokit, nagy ohaytaíTt! varjak 
•'t& 6meg libadulifoknikidejet. Ide vak* 

; az mit 
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az mit az Sz. János mond Afvc. -vu'.-1®. 
ít'oiöc íHyeokeppen föl; Uram Jefus jövel 
hamar, $íc, 

7 JÍKVL S \A G. 
Jegyezzük tnégh ínnec; Hogy az hí

vek , ez világi nyomorufagokat megh-íio-
vari, felette igen kevinkozoakaz 6 orokos 
hazajokbso, az teennyeknek Oriagabift. 
Lafd megPbílijj. 1. i j , Heh. 15 14. Ugyan 
ezen dolgot aijattya azJobPatríarcha^s 
ebben az haípniatoiTagban. Ictefteflúok 
azért innét, hogy ne kabdoíruok Üíyén í-" 
gen ez csalárd világon , hanem kevaokoz-y 
zunk az raí orokos hazánkba vaz I ólot le 
te't&téf minekünk az iga fógnafcCoronaja, 
rneiíyef roégh ád amaz igaz -Bíró mind 3-
zokoak, valakik varjak az 6 tettetés el jo-
vétefiTc. i. 7m:4. S. Engedgyeaz mi ke
gyelmes Atyánk e$ Iftenfrbk, hogy mi így 
víídheísuk magunkat, Ámen." 

HI15 X L V . 
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XLV. P R / E D Í K A T í O . ''* 

"VT EÖJ okoclkul mondgyaaz bölcs Cice* 
"^^ro, Cggyfit j&z ö iratában í Hdanitsno* 

Jfrx ocuUtx funty credunt, qmdvident. A z 
api 'kezeink íemeííék, azthifik az mit lat-
jpiífc,'. Mert az eíssber, fokkal hamarib el 

Jiíiíazt,.az-iDÍt teíli feiDcive! lat, hogy 
meroaz titkos és láihataclio dolgokat. Ide 
yaloamaz kőzónfeges mondás: , 
, Segniusirruant 4nmm, demifjáper amm% 

fí^u%m (jM&Junt Qcnlis coinmíjjajfidelihm» 
. .', &c Azaz ; , . 

RoCrebben ípgáttyakaz embereket »a# 
fnély dplgokqak.csak híreket hallyak , 
fiögy sem roip.t az kiket femekkel iáinak. 
Példánk lehet erre az fől-tamadas, melíyet 
iniveí'hogy az ember lemeívfl nem lat, 
foimifd ugyan láttatik ellenkezni az em
beri okoOiggal, felette nehezen hiheti el 
sx eadber. Ez azért sz oka > hogy *z fel

tárna* 
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támadás fetól * az mi íd vozttoek .gyafcraifc 
cmkkczifc azEvangeUftalttial. Azok kast 
peoíg ( hog moft tojhbet elő ne hozzak} i-
gaz elég,jelé való iupndaía az ChHft ufriak. 
<'.; 5VU M M ^£ . i j Í i h 4 { j , 

Sumros/a azért ez .roeghhallót ígikneít 
csak ez : EroíTeii Chríftu'? Uruískaz kői 
zoofeges fol^a madafi, to eg osuta í v iaí 2 főf. 
tamadaodoknak kuiámbozó forfokat, & c. 

•••-. / , ^£, S Z El. • 

Tanufsgnak okáért* ket kivajtkeppe a 
való refcekre olthattytik ez oieg htllöt igi* 
kec. Mert az elfc rcieben alíattya ídvóztV 
tónk az küsőnfeges fő! támadafl:, mond
ván; Mert el jü az ora menyen líjlode* 
nek, kik az koporíbban vannak* haíiyak az 
ó favar, es .föltámadnak., tk z mníodik t*e« 
§eben pentgien, az, fői tamadifidoknak. 
külómbőzo forfokroí §ol i Es az kik* ugy-
mond, jókat cseteketteoek, ki jfinefc<tz£-
létnek föl-tamadarara, azkikpeníggonoit 
cselekettenek, az kárhozatnak fól -tamada-
fara. Ez-mind Summája, f-mínd .rendi ijz"; 
igíknek. Lafluk íimmt az ígiket reödcl j 

. • : Mond 
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íMőná^hriüus Ütünk: Mert el jó az ora, 
mellben íífíittdenefcyktk az kopor fában van* 
tiak,hallyak az &§avat es fól taraiadnak, őíc. 

Ez fgikbeo foglaltatik be taoiifagunk-
nak elfó reie, holot Tdvozttónk az kozoa-
4egesfol-taintáift allatíya. De hogy inne? 
'$s hívek tob lelki eppöletervehefíeneky 
inciez következendő dolgokat kéf meg for-
gainunk í i. Mikor támadnak föl az em
berek C 2. Hogy ha luinnyajaö. fől-ta-
roadnake avagy nem c* 5. Ki altalíefien 
,m.••FöUwoaadisr& 4, Miért támadnak fól 
az emberek? 
, ' ':-*4 ?• E L S S l^S L. . ; - ' . ' -

Kz fni az elfő kerdeít illeti, arra r£vw 
fieden azt feleílyuk , nogy az fol táma
dás az titolfe. .-'napon leien, Idevaló az\ 
Martba A ífonsiynak feleleti',' az Ur Jefus 
Cíhríftus befedíte;, loan.ml 24, holot imi
gyen iol i Tudom Uram hogy foI*taroad» 
sisseo A t yaoifia azLtzir raz utolfo napon.-
Mikor legyen penjg'az utolfo ntp ,'oly tíf-
Tüz dolog az , hogy arról mcfg n Iflennek-
Sz, Angyali fym sudoak femmí bizoQyoffc 
ifcondaní* Idvőjritőak bízoayittya ezc_ 

Marcis 
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MarcL 15.jjimondvánt De arról az nari^ 
rol és orarol fedkí íe^rmfenear tud* fem aáf 
Mennyei Angyalok 3 igás az F.u, hartena 
csak egyedül az Atya* Éztpenigfen el tit
kolt* 12 Szent lílen* ímez következendő 
okokért*- j •;.--• •,. > , > • ; • • '.• * ' 

I. Hogy ezzel meghvaláitatnanakíjá 
teremtet átlátok az teremtő Ifteotftl 4 ngy«* 
mint azlímindeneket joi cudnaeslátni, 
az;4pne|c iemei fellel járnak ez egei foU 
dón, Zách. 4. ipé. E? az kioek iemeí eloc 
minden dolgok nyilván vadnak» az íiitoÉ 
az Sz* Pál bjzooyiítya § Heár* 4,i$# 

í í . Hogy az Kereifyeni vigyazaíri 
^rerkengetne az embereket; Mer t NiiaeféÉ 
Serioí, az mely dolognakidejét az embef 
nem tudgyi* arra ^orgaímatosban vigyáz*'. 

.. J í I. fí^^^lfi^^^^j^^^^á^ 
naok, az mely kóvetkezheíet volna hogy 
ha az inoíío napot es t s f6l-ti«adift tud*4 

nok mikor félen. Mertba tavoJy esíséíoa 
lenne, 12 haladékról, ha penigten hamar 
efnek, annak róvid voltsrol panilolkoci- í 
n*nk. De hogy £z ne lenne teljye iTegget 
eltitkolta azt iá Szent Ifteq 3 z ttrsmteÉ 
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áiíatoktul. Amaz Théophraftus nevű 
bölcs ember felól|ztolvtfíuki Hogy ha
lála --orajan azon panafoíkpdot, hogy az 
Szarvatoknak es varjaknak, az kiknek ̂ le
tek ha&ontalan volna ez világon, igen hol* 
§u időt engedet volna azlften; Az em
bernek pénigh, az kinek £lete kedves vol-
öt,igenrövides kevesnapökat adót voini. 
Szinte így járnánk mi is hogy ha az ittlét
nek avsg az ucolío napnak idejét tudnók. 

T JÍ H u u c 
Tanullyuk raegli innét, mely igen igaz, 

az mitíaz Sz. Pál%vé. 8. zS.mondi Áz 
kik 12 Uratieretik, azoknak mindenek Ja-
vokrá Iolgainak. Ennek valofaga meg t«-
fik az eló fámlaltatot okokból. Intettef-
fuqk azért innét > Ne zugoJodgyunk azon, 
hogy az utolfo napnak es az fól-tamadaC 
ftik idejét esöraját nem tüdgyukmert ina 
ballyuk hogy többet hajnal minekünk, 
hogf?z Utolfo napot nem tüdgyuk;, hogy 
nem mtot ha tudnók: Hanem fotjnkab a-
zoö legyünk, hogy ahozjo raodgyaval ke-
ítesöflt magunkar, hogy az ütolfo napon az 
mi Idvőzitónknek amaz őryeMetes f avat 
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h&lhaííuk J J övetek e! en Atyámnak aldöfe 
tai, birjatol iá Oriágoí mely megh jcelití 
tecet ti nektek világfi ndamemitmanitk fól 
vetefenek előtte, 'ÍM1É>i^ 54. tstc. ,'• 

")--.i*Í 2:..ÍA ^í S 0 D I K ^Ö l» 
La fiúk immár roafodf or; Hogy ha mim 

nyajan fol-támadnak e az halottak § hoíoÉ 
az Dávid, Vj*h 1.5, azt möndgya, hogy az 
hitetlenek nem taraadnak fo! az ittlétben t 

Erre rövidedére azr felgllyök ; Hogy: 
ket fgle az fol-tamadas, todni-ííUk dícsofc 
feges es gyalázatos, így magyarázza ezt 
az Daniéi Bropheta capvn, z. mondván £ 
Sokafü azok kózzúl, az kik az földnek po* 
*abao ájulnaky fel ferfcehnefc, nemeilyefcft 
az orők $etre, nemellyck pcoig az orókke 
való gyalázatra, lágyan ezen dolgot állati 
tya ldy&zitoűlUis ez megh hallót rovíd í« 
gikben. Továbbá, az Sz» Dávid §ol IZ di-
csGíTeges fői -támadás felől, melyben fetís* 
mi refek n^m leien az hitetleneknek.Néha 
iol peníg az gyalázatos fői-tamadáfrölí %% 
mely fa|attyok az hitetleneknek, az mint 
Dániel Propheta, az mi Urunk Jefus Chri* 
Üuííaí egysserabsa búftpyjttvi. Ide való 

- • ; "<•', t, ~^.:.:.'i. >v'"•'", "•>, as-is r 
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%%4$, az mit az Sz. Pál mond, i. Cor. is* 
Sí. Wíinriyajan'foVcáixii.iiiok, cíeneramiu-
pyajan valíözubk el. * 

[ T-^KUS^íG. 
Vegyük eiunkben innét; Hogy felette 

nagy kulómbfegh leien az fékanaidinia 
emberek átlipattya kozc Ennek vilofaga 
raegh tetitk az elő lámhlíacoc dolgokból. 
IntctteíTönk azért innét, hogy Jetünket 
es erkóIcsMket rendelíyuk az íftennek 
Térvényének ke vaníagaf érint* hogy az 
mi jövendő folttraaálifusk, ne gyaláz 
|osi hanem dicsőfleges legyen. 

Az fől-tamadaíhak htzo oka leien az 
Ur Jefus Chriftus, az ö Mennyei Sz. Ac-
tya val'es Szent Lelkével egyetemben. Ezt 
6 maga biionyittya Idvozitőnk, ugyan ev 
zen Qá^utbim ide fellyeb, holot imígyeoi 
fiol: Miképpen az Atya fol-tamaStya az 
halottakat, azonképpen az Fíu is, az ki
ket akar >foMamaitya. IíWet p<yw .«.*$• 
En vagyok az f6l-tamadas,es az <-!*t, az kí 
en bennem hilen, ha Stotea meg hil-is, ql. 

Ugyan 
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Ugyan ezen dolgot cróísití Chríftus ll» 
runk ez meghalíot rövid ígikben'is. 

r JÍ H u s ^ c 
Jegyezzük ruegh innét ; Hogy az Uh 

Vek az halliban nem maradnak, mert .az 6 
fejek'az Ur Jefus Chriflus ókeí jöveódck 
bé% fol-tama£tya. Ezt4s onnőn maga állat, 
tya az Ur jefus Chriftus, Utn. iö. 18* 
rnondvaö: Eoörpk ^terec adok. nekik-.,: e$ 
el nem vednek orofeke. Ezt keyannya t z 
lerraeietoek folyatass, hogy az eleven fó<» 
©ék, eleven ta^faí legyenek. Fejőnk míne* 
kunk az Chriftus, mi penigleo tagjai va-* 
gyusk 6- neki. Ez kevanxadk.azért terme
tes ierint, hogy hotot zz Chriflus fől-ti. 
raadot nagy-dicstőiléggel., mi-is 6 tagjai 

--jövendőben..:í6!-cam;aStaíTonk. p általa. í-
'de.v-a-lo, az miraz.Sz.Paim£n^<ugy&Q;bi|. 

"beleddel i. Cor. iy verj', i j . ^sfcmeu. Laf<§ 
;,;.ianiegja2lo,cuil« Vetkeztetek,tghat fegep^ 
\tenaz,Saddacx.ufok, .pz Jsíft tagattak 19. 
fol^timadaCK c|.ídyősli.Q#c£i9;»z jfctUi* 
roadas felöl vaj© igaz f;p4©ma^ycf;t; •QHVi 
íohtk cs ,pevétsek , az $$$$ #M&ji $y.p«$$•. 
VIÍQ írafuök ysgyaa e # # . &*» $g. .^T/e* 

http://miraz.Sz.Pai
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qúbn. Vétkezek /anu'az 'féJJmütvu^omáí 
Tí§tv«ftío étiiber, a'z kí, rarikosr i s Sz. Pál̂  
fül, az fol-tamadas felól "vaiío igaz rudc* 
uránt hallotta volna, fel kíalí, 'e's azrmohd* 
gya; Bolond vagy Pál s az fok tudománya 
meg -csábítót tégedet. ASÍ, ÍÓ. 14. 'Ezek-' 
k.efegyetemoe^-kétkeziének iffíiffc- tíyMe* 
-amim tsPbiíeeHé , :3s kiktagsxtak -az főita-1 

madaiE'z.Tfr?n ^ i ^ v C ^ ' Nomí.czekkef 
tse tévelyegjünk ;5Íiaoe<íi nagy barorfaggsl 
ittöndgyak i Si'c-dpus in Cctíé iWj mtmhra* 

xm'úlaudetbüfniis. Áz az';'. Ha-az fő áZ.Egi 
Ibfo vagyon '$$» tagokat mikeppca fedess 
hetoe el az fold? 

JtZHEGYEDik\óL. 
''Végezet relaíToktó^ 

ria'adoak fői az" halottak C" Ennék' íme'S/ko* 
vetkezendőokait íilaUyük't'-'. í. Otóeo-
öék 82 M'eoDek t)etr:etumii El:vtgtzté 
tttiz SzentIfteo ,;högy az emberek a?^ 
halaiban ne raaradgyanak, •hanem hogy. 
jövendőben íőí-íaraaífgyábak*; .Aonakö*' 
káért'l&kféjgképjSéo sfiegkei ahnik'Iebn.íí 
Ide Vaf 0 a z Iflca ne k 'vao oda is,: Ej^» 4 d. 10 *. 
JVz éo 'íanaesom'nseg'álijes' minded aftaril 
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í í . Az híveknek jövendő boldogít* 

gok. Mert az Iftén nagy fok j okít ígért as; 
o..fiaínak" es leányinak,meílyéRtúlaz eleibe 
örefíek az hivefc!» Szukfeg tehát oly élet
nek következni, melyben az líleqoekigíV 
retí be tellyefedgyenek, az mely amaz 
boldog foKtamaáas után, az Mennyeknél! 
OrSagSöan következik, az holote! íorül* 
fteo az ó híveinek örrzajokrölköRf^haÜa-
tafokat* \Apoc &. 4. Ide Sabhatt^tik '$». 
mii az A poftól mond í(om. 14.17. Azt* 
ften Ó'rfaga nem ^tel es ital, hanem ígaf-
fag, békefegh esSrőm az Sz. Lelek által. 
Ifmee i".•'•<?>v.i.s>. Ás Szőm nem íitta , as? 
föl nem hallotta, cs az embernek §i ve meg 
nem foghíttyaiinioémü nagy jókat Sérzet 
ífteo az'óitct fért töknek, őCt. ' . *••'•' 
' # ! í." Ugyan eztkevaonys az íílennéfe 

tgaííaga-is. ' Azgonofokat fenyegeti az I«' 
fteo, az 6.'ígtzjciietíbol ia'rmazot fullyos 
bönteíefeveí. De htryy-k es vílagh Serint 
azt fokán el Skerulík. Szfikfeg azért oly ál«-' 
lapátnak következni t az hon az igennek; 
ígaflága be telíyefedven, az jóknak jol le
gyen dolgok, az gono§oknak pepjg gono. 

11 % hil. 

file:///Apoc


foo Negyvenötödik 
fut. ide vsIOjiíijaz Evingcjíambeíí Aferá-
himoak moüdiía^az ki az pükolbao gyoí* 
Í M Ü Gazdagnak ímígyéd llol ^Luc,t6.%%» 
Megemk|íezzei rolla, Hogy el vetred az 
re javaidat eltedben, liaíboJokeppéisass 
JLazar az ö goooSic; -Mo.ft-azért 6 6rút es 
• vigad, te jienígkn gyoíródpl, őCc.:, ;'.,>, 

i Tví/N: u á- ^ G. 
, Tanullyok megh ínoet; Hogy az em* 
berekaeMökfegkeppen fői kel tamadoíok* 

-Ezt keváranya mind 32 lílenoek tieeretu. 
úé:% mind az^íríveknek boldogfagok *, es 
végezetre az hííetleöekoekkoveskezen-
46 buDEetefekv Ennekigaz-"volta meg ut~ 
fi|t, az elo iácnlaltatot okokból. Intettéi-. 
Cóakazerc ippe.c; ^°gy vagy eStmk vagy 
ikink, vagy alüiook i ez drága tbzat zeö-
gedezzeo aznsi fúl Linkben iSurpte mortu^ 
yenhe adjudíáum; Kényetek fel halót tsk«.< 
jertek áz ícilecsre- Engedgye az mi Szene 
lírenunk, hogy mi így vifelhéfl&R magún* 
ftat. Ámen, 

• Ez ennek -táeíío reinek lüvid-magyi-
razastyfc .,• xtvu 
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XLVI. P R J E D I K A T I O . 
Ie£, 14. 5. Rapidek a^ embernek 

O Elette helye ílén ráondgya ktütt 'VfÜ-
* Sí^«á; Hogy fioten ollyönbolöndfigf! 
az haititől fflni, mint az v^nfegtöi. MeTt 
miképpen hogy az ki fokától, az v^nfeget 
el oecc kerülheti» finten ízonkeppté, al; 
kik fokkaíg cloekj az halait el nerri kerül* 
Jietík. IntettefTünli azért ionét | hogy aá 
halakul felettefo ne fellyünk, tudván azt 
hogy az mi qíesunfcec megír határozta az 
Szent íífett,*»ely. ha tar 00 fenki által nem 
mehet ide vafd, az naít az. Job Patríarehi 
msga•fel6t,o>ÍFfd>n embereknek kepekbei . 
mond » od$ f^líyeb C&f* 13.2.7.. Az én 6fe 
veo-yicpre gondod vagyok ür líleo* i P i í , 
ei» tataimnak nyvmáobn-meg íítwUUtd* 
Ugyan ezen dolgot eröfsijti., es.niegft hal-
lüugríthstsis* t-i 

í U M ^ ^í 
.r l * j Stiat*. 

http://Jpjpp.-ip.lll
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Summája azért az igiknclt csak ez J Al-

:t laíiya i££ az job Patriarcha, az embernek 
Intenek mind róytdy f-mínd bizonyos 
voltat, meiiyet nagy f ep hafanlatoíTagok-
biQ tarnak élőnkben».&c. 

^ £ S Z £ /. 

Tanufagnak okaert, két kiváltképpen 
yalo relékre; ofthattyuk ez igiket. Mert 
az elfőrefebea, az embernek eletének rós-
yid voftaroítefJen bizonfsgot az Sz. Job; 
nspadvan: R ővidek az embernek papjai. 
Az rnafodíkban penig» az o eJeúttek hatá
rának bizonyos voltáról emlékezik,'hotac 
imígyen tolt Az 6 holnapjaik-.fáma te 
Baltád tudván vagyon. Határt vetettel ne« 
ki az melfycc altat nem hághat, Ő£c. 

Ez mind Summája f mind rendi az í-
gíkoek. Laííuk ímmar az botáket rendel» 

JES azokból az tanufagokat Rövideden. 
Mond az Patriirchu Revidekáz em* 

bernek napjai, díc. 
Ez igíkbgn foglaltatik be taoufiguok* 

fsak elfprefe,hoíot az embernek eletének 
rövid voítarol emlékezik az Sz.-jQb..;

;ltc 
CSÍÍÉ 82£ kel meg latnunk; Miért hogy az 



Praecíicatio* $QJ 
Szent Jflrcn , az embernek üíyen roy iá c i 
pókat engedet, fa^toc egyéb fg!§ okcalfn 
állacok nagy íbkMghginekx :\ En/aek az 
kerdefnek rnagyarazsnyí felette f úfcfeges, 
rpert egy| T^o-pb^ajfiis nevű \ büjos-.. ember 
.felöl öly^CTük., hogy halála orajan azpqpau 
rsaMkodot, hoey az l f teq, az $zarvifok-
pak..'es..Várfoknak» az kik baMitalap álfa. 
tok , felette hof §u.-idoceegedét ycfna, az 
fíTíbernek penfg,az kinekeletehaiposea 
világon, csík rövid es kevés Mppkat£dn/i. 

;|lariuí®zert!ga,z.okaitaz,do!ogoak. j 
" /Ennek ínxez. következendő oksir talaj!*! 
lyuk:- L A z I?uo. Egyéb i d e teremtet' 

" i l latok Iften ellen nem vetkeznek, oioerci 
t z ó piyatallyokbap nigyíepep el járnak; 
De az emberek iwíüoysjao fókákban, vei* 

: kezpek- l4coíL$, %. /^npafcpkáerf az.Iírccr-. 
is- az ő eleteket meg rqvíáif etce. Id'cva|,a 
^zlílennekmondafaGenefé.wrf^ holpf 
tUyenkeppeo íol :(.Sahj|.ccibbe nem vzÍ€~ 
jfíedik az eo lelkese az emberrel, mert teft 

[ (azaz.termefetJetíníbunós}.aani|pícf.. 
pc az 6 napjai §az, hui'eitend.pk lefo.slu, 
%z VÍZ ozóít e(5t az ernberekiCgy nebi^y 

I * 4 •;'•;'/ f i i 



fö4 Ncgyvcnharoiik 
fa-z-efetendukíg ebének, *z mint, az többi 
közt, sneg íetiík .az MaEhufáeJnek aliapat- , 
lyibo!, az- ki idol azt oSvaíTuk Genef4 5. 
z?^ hogy tdlyeíTeí>gel kiíeotz íaz es hat* 
Irán küentz értendőket ümliit. De az víz 
ezenriéin rheghrövidítette íften,az bű
neit j az éiíabernek idejét, és (_ az mint ne* 
meílyekaz l m msgyiraio Dafforokkoz-
zúl moödgyafc ) csík §az hüi eiteodokre 
foritöíta , az kik !eg tób ideíglen^ioek ist 
Ide vaio az mit Sz.Pál stbnd Í{Ó. ófkerf.ti* 

11. Az híveknek haf oök es az o követ* 
kezendöboldögfagök. Meri azjo httilal-
fil az hívek, ez flralomniík völgyeból, az 
óy.ugod alomnak -es örök boldogfagnak he
lyere költöztetnék ajtai* Erről foi az &* 
jcám, c*p. 57. \{ föoüdvao: Az követke
zendő ve§eáelerii élőt vetetik el *az/igtz. 
El j u az bekefeg es nyügoioak az 6 ágy *U 
hazokban, öcc. 

• 111. Ezzel ÍZ Szene Iflen ugyan flyf 
•jalrntiíatcya, hogy vagyon m^g mis etet* 
is, tfneiybeo e! törli literi iz 6 híveinek 
©rtzajokrol kony-huUaflfokar, az mint az .:> 
%z. }uios..bizoóyítcyv t€0k, 21.4. •' 

Ti, 



Praecíicatio. f féf> 
" ' . , ' " T </£ u T T F ^ G. •;';."""" -. ':.~ 

Vagyuk elünkben innét, melyigén í-
gaz.;* az mit az Sz« Pál mond ^>??. 8, iS* 
Az kik az ilrat ieretik,mindenek javokri 
lolgaínak. JVleg cetlik az embernek eleté
nek róvíd voltából y meüyet az S'/em í-
fteo az 6 híveinek hiíJnokra es idvóiíegek-

Éte.fcwráítoii lotettetfíink azért ínnet * bog 
az Theop.hraftuflal eggyut , eletünknek 
rövid volta felól ne psna&qlkodgyunk > 
tudván azt hogy, Satdiu, fiJut be ne. Az 
az : Eleget ejt, az ki jól eít í HUnem azoti 
legyünk, hogy tz mi eletünk ez vüagh ief. 
rint, fordullyoo az mi Szent íftenöoknek 
nevénekdicsiKiire,az 6 vitézkedő Anya* 
§enj--?gy-hazanak eppfiletíre * esaz mi lei-
künknek ídvófTegere* el hívenástt, hogy ; 
az íílen a az mí jetiinknek-rövid 'voltat % 
az őrók Jetnek boldogfagaval potoüyí 
megh. Eza-^eSfo reíiecskenek-rovíd ms-
gyaraz attya; LaíTuk az mafodtkat-ís. 

Mo.odaz sz. Jab i Az© holnapinakp% 

Ez ígikben fag!a!-t?tik-be 'tanufai>unki 
f i ikiaafodik-reie, hojot-asemberaek ele:•' 

I í s • . teoekr 



|9Ő Negyvenhatodik 
tenek vegének Bizonyos voltáról vágyód 
emlékezet ? Itt csak %zi kel meg latnunk; 
Miext hogy az tfteo az mii ^qktytikmh 
papj&ít raegli fámlalta. ;Eonekf z dolog« 
nak inaez következendő okait laíal! yuk. 

I. Mogy ebbplazIftepnefc véghetetlen 
bolcsefege e^nagy^JhatalíKaSaga.ro-eg íct-

y^pekfiigy-mínt az ki mindeneket jol ta.d(f 
Vf:s lat. Ide v^lo, .az raksz 'Zacharias Pro-
phets.fBOod-, C-4^.»4..JO. GcuiiDoifflrm <{ij~ 
^urruntper ,unr,jerfam. H'rram._ K'z Urnák 

:'$emei kljei járnak elegei féldón. AzSz> 
' p.á.Ms..32i( mondgyáJ. Helr. 4^ 15. Hogy 
;rn?o;deoek.-pyíIvaö vadnak 99 IftcnaekJje* 
\jxierei5c. j . / •; 

' 11. Hogy jonet az Iftennek.k6z9fsfeg.es 
...gondvífelefe nyilván való. legyen.Merc 
*' • jjtz kinek.az .apróiéit dolgokra gondgya. v,a« 
.. gyón, az .derek dolgokat nem hadgya el?: 

, Ti L Hogy. az; int mertektetlen kevan* 
Tagunkat-isegli'zibpla.zzaj.es.az mi akart-

. ;|upk?|> az 0 Sz.j.akarattys alá veíTe.>•&c. 
Ezt faját példájával .cofBmendan.ya 

Chiiftus Urunk, Mstt, x$, 59. mondván S 
\|sTc Mgy Scgycp Atyám, íz míae e.n aka-

'...,...," •' rom, 

file:///jxierei5c
http://Iftennek.k6z9fsfeg.es
http://zibpla.zzaj.es


PraedicatiOf f07 
rom, hanem az mint te akarod. Erre int 
és míndennspi konyorgesben-ís; 'jiólpt 
azt parancsollya aztöbbi közt, hogy.azt 
tedbdgyuk : Legyén az te akararodll mi
képpen az Menyben , azonképpen ez fol* 
dón-is. Újat. 6.JO. &c. 

'":':' "T'^Í K -11 -. s '.A c ; 
Jegyezzük megh ínnet; Melyigen%.-' 

gaz, az mit az Sz. Dayid mond, Pjai 155. 
<s. Áz mi iftenunk az Egekben lakik ,es 
valamiket akart, mindeneket cselekedet, 
mind az Égen, f-mtod az főidón. Megh 
tetlik e z , az Job PatriarcbaDak jelen valő 
mondafaboí, holot aztaHattya, hogy az 
mí.holnapinknák napjai iáman vannak Sz. 
Szent ÍO-ennek előtte.. Vigaitsílyuk ázert 
ionét magunkat, lm hailyuk, hogy megh 

: áz mi nspynkat-ís megiániraíta az íí>en ;... 
tehát bizonyara az mi nagyuB," arra- is 
gondgy.a 'vagyon 6.felfegenek_, ugy.mipc 
lelkünkre, tefí uokre, ételünk re, jtilunkra, 
' ruházatuokra es az* CDit olíaímtóafurikri. 
Ánnakokaert hadgyok a'zllrrajz míjgon-' 
dunkat, és 6 mégh csekkedig áz mintás 
Sz.Oavid mondgya, vfeLyri^&c.' ;""'•. . 

' • • ; ;'••••-ir'"' ^ •- '•^"-•$ •--' ' r'Mö®á 



fo$ Negyvenhatodik 

Mond H?e£»ís 32 Sz. j o b ; Hararc vetcí 
y$i , az 'meilyef zlnl necn hághat ,'é£c* 

. f$z igíkbea íKei'i; tthí'mi sz Pamarcha , 
32 réiff odifdíyeh 32. embernek étetenek 
határának bizonyos voks fclof monda, hó- • 
lót azt jelenre, hogy íz embernek hoina* 
pínak napjai^ ián>30 vannak íítenoet De 
itt tmogyarafl egy -clletr'veccs' támad ; 
Mert -azt .mondhatna valaki ! Nam az Bi 
ftéfías Király fdö!azt olvaíTúk i. feef* 
tÖ". Hogyan IfteóazPropheta ajtai megh 
Ízt ott volt hogy íeíbméniumoc tegyen , 
mert megh kei halói. Azonközben pentg 
megh gyógyította *2"-Iftéo 32 Kiralt nagyi 
birtelenfeggel, cs az 6 eletet tízen őt «B\ 
fendökkel eipöiirötíi, Az hönnft 12^,6* 
vetkezik, hogy a2 érrrber az el rendelteiét 
'h*ttran«is«luHephctifci 

De köny ft erre az Uitltt v $1ert noha f * 
fko az Ezcchlas Királynak, a*z Ifi! as'Pro* 
phet'a által azt ízene ( kiváltképp* rí az q> 
itjüyös rjetegfegere nézve)ho^y megkel 
fialni;, mindazonáltal-4 az 6 titkos tanácsai • 
tatfel végezte vata , hogy ötét íííegh gyo-
gyítvm > az q petének rispjaic íízen ön: 



ifieC/iokkci mégh ispón'cst, fe* 
De meg*is szí mondfistoa valaki; jfro 

hallom, ho^y az lííen, noha az ftopht* 
ta által az Kiralyéak halálát bizonyodon 
megizente r iciodazonalcil az o títkosta* 
nacfa mas volt a.zE-zechiaS: felől* •metfrab-
ban elvegfrzxe volt* hogy meg gyógyítsa:* 
fól l̂éteEnek napjSit-is rei€g híjfabítcst* In* 
net azért az következik j Hogy. «z Itten* 
ben ket, akaratok, vatnnak > meííyek egy 
maíTa! ellpqkezíjekí 

Érré ?pyjdedet)<|£f fcleilyuk'i. Hogy 
nem következik inner» hogy *s iíienoek 
ki jelentet akfratiyi ellenkezzek az 6 sic-
kos taöacsaváíé Mért az.. iQ'CDíj.ek,, ftitnd 
ígiretí, {traín4 feriyegetf^ ,jb|20Qyqs JCOÍK 
<//í/ck alti yanaakíneUydi neliirtneg jelen
létnek f nefra $c # g csak olt elteink a-
lattöiöbsn. Etrre .pe«e&et££ példáink yac* 
0$lc iá $ft .Tr*4>»,n> A-z többi fíofcjr *íe*^ W. 

• g..7.'ízt öly$ ITdk. Haf<9|tok , izyt nsoöd-
gyi *z iíccjö, t% D̂ ep cHea gfs#s< Clr$ag:el* 
len, íjíögy k-i gf f figjlalop, ̂ ^r;rofí;^öi^.ei 
el véltem egy <fem,p4Hiftt&s|>$$. r|a. «#££% 
t£r*z,nep*2? goBOÍÍas^ol> fgmelycUat 
.:;í;. .. ' fellot* 



5"!Q Negyvenhatodik 
fcoUottam , en îs megh bánom az goüoit, 
méílyec él végeztém v>!a, hogy 6 vélje 
cselekednem, öéc. Irb hallöd leretó A-
tyímfit, hogy az íflreonek fényegetefe az 
buti elten'"; ez éló /hözot hcmlan, nyílyáni 
való condítio aíat vagyon , ŐCc. Ellenben 
peoígfen ;,iV«, 5. 41 az Propheta Níöivé 
VaroíFaban, az ífieooek parancsolaiciya-
boí, imigyen proedícal, mondván :Mi;gh 
negyven nap vagyon hátra, es Ninive el 
íillyed , 6ic, Itt az Iflrednek feayegeccfe 
az Ninivé VarolTa éileo, noha condiüo alig 
vagyon, raiodszonaíol ki nem nyilacköz-
tatoc, hanem aláírómban csak OÍÍ ertetet, 
tuddí-íllik, ha meg nem térnék^, Síc.'Hsé 
fooíato^keppen íct-is , noha megh izeni I-
íteo az Prőpfceta akal az Királynak; hogy 
meg kél hainí, de dti érti az coniüiot% tud-
Bi'illík» hogy ha ífléönek nem könyörög 
gfOgyuíiíaert és ̂ leiének megh höiabíta-
faert. De raívekhögy könyorge az Szent 
Iftennek meg hií^ata ó feííege, es hafalos 
betegfegeből meg gyógy itvan , az 6 gle*. 
teeek ospjaihóz tízen ót értendőket adja. 
Nctá koveskéiik assrs inna; Hogy »s T. 



• ffkdkatió, , \ .,fffe 
ítehbí: ellenkező akaratok völoanak; Mjerf 
az lílea Változhatatlan Mdacb. $. 6. 

',''' : f i í í Ü 'S"ví[ G. '. ' ,/ 

bölö^dfágh Sí |töbf j!ftfck,*zhátai eiöe fut- . 
fii, úitttíz ííieh anoák Hléatt vetet, mek 
lyéb rébkfiélíarftcm.liágiiií.BWt^lroCsíulc^.; 
i s Job Pattíárelianák j életi yalcí beledig;;', 
4e fóbhatty ok, , aittlz Haiaf^ibe? oek', ;az[.", 
Szeri tp Véio eriibcrrc! Vllo fefiiieigtteftí £ 
azkifdó! t'zi "olviílük i 'HogV itukct" aa'-., 
Ssiölo ember mes- kíldéifeé volna az Hi- •• 
laf, mikepptp' holtyolpt- nacjg áz Attya.s?,; • 
Azt feleke ÜM*; fiog;az hajóból kítff cff»;| . 
az' v-izbéh'. fiolf volna;.l'frhec az ikMí 9Si ;« 
nagy Apja trsi.rí)oáoh hö/t'VöínS ibegfi^ 
De ana-ís'Szt feleli, íiogy áz-is az'hSjöbof 
Vefietiz vízben. Vegiré,'az őíli ketíiú D^ 
iz fe!6('ís haföblo Válaft fei'en. Mobd öS-
Uó az -S^aoito ember? Czudalpfti bpgj^ 
saerh FéÜ az hajóban iütiüí és az vif eh e-- • 
vézni, ő£c« E Hetibe Sz HaiaMs meg kei* 
dí % miképpen holt volna iscgh az Szantö 
Embernek Áttyá ? AriiS'z szí feleli, hogy 
«z ágyoijk liláét kerdi, ag gagyApja hog 

A, í 



1jg$fi Negyvenha tod i k 
:la og bolt vájna meg f A ffeíoUs azt rpond-
gva hogy az párnán holt raegh. Végre *z 
őíi felóMs todakozek; De azon valafa te* 
fen. Mond ofcan az Halai ember: Bez
zeg cn-isesudatkozom te raytid, hogy az 
igyon az. párnt?a raer§ ffeíiönni, holot 

• minden nemzetfeged es Atyáid azon hol* 
fának meg. Az mely beíelgetesbót ynagy 
nyilván meg tetlik; Hogy csak haítanta-
Ián dologh az halakul a vagy f?íní, avagy 
az elot futni. Intettefsunk azért tnoet j 
Hogy az halaltul feletteb ne feHyűnk ..fok* 
%ai tnkab ez elot ne fúltunk, mert annak 
Ií|entő|: el rendeltetec ideje es helye ̂ a« 
|$yonrmell yet fenkí meg nem vaftoStathat* 
" Engedgye az mi Szent Iftenunk, hog 

mi 33 halakul ne rettegjünk , ha
nem azt minden időben kelen 

varjuk, Ámen. > 

pi$si$& Jflennek mind iSrókkc f 
• -". A $ EH, ; 



M U T A T O T Á B L A I A, 

^ S\entiraíhelt Lucufttytak, méhek er,k«nyybe» 
kifyftyosfiraettkatiekkat meg magyara^tnak,. 

*A.\0 Teftamentumbolyalo Locufih. 
Genef. Cap. 23. f t . pag- 196, 
Genef, Cap. 2?. f. 7. pag. 40. 
Gencf. Gap. -jf.-.f. 19, pag- 207 . 

% Sam. Cap. Í I . "y... 14. pag. 247* 
2. Satu. Cap. 24. f. 1 ?. pag. 2 8 g; 
2. Sam. Cap. 24. f. 15. p*g. 502 . 
lob. Cap. 7. f. 1. pag. 4 7 7 . 

I lob. Cap. 9. *. 25-. pag- * 2 ó . 
lob. Cap, 14. f. f. pag. 5 0 c 
Hű. Cap- 9 1 . y . !4« pag. 4 i 2 T 

Hemexeodemfjalmt. pag. 4 2 fi 
Ecckfistftac Cap. 9. ^. 14, Pag. 2 6 9. 
Efa. Cap. 53. *. 1. P*& Ó2. 
Efa. Cap. 58. f. 2. pag. 7$, 
Efa. Cap. 5-7. ^. r. pag. j r ? . 
Ezech. Cap. 9. , ^ . 4 . pag. 4 6 6 , 
Sapient. Cap. j . f. 1. pag. 456 . 

I -;• • ^ Uy Teflamentumbdydh Lmfik. 
Mstth. Cap, 9. # | 18. íg- 227. 

• Matth.' • Cap.. 9. f. 2 ?. f ig. 2 ? S. 
Mstth. Cap. 10. t - 29^ pag. }$}. 
Matth. Cap. 2 f. f. u pag- 25-7. 
Maxc. Csp. i > *.' ?*• P*g- 27& 

Kk i-nr 



• tae. . 
Luc. 
Luc, 
Luc. 
loan. 
loan . 
Io«n. 
loan. 
loan. 
loan. 
loan. 
loan.. 
i.Theflf 
2- Tini. 
2. Tiiti. 
Ápoc. 
Ápoc. 
i . Pct. 

Cap. 
Cap, 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap; 
Cap. 
Cap. 

• Cap. 
Cáp. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 
Cap. 

7 - . . 
7-
12. 
I 2. 
4-
í* 
?• 
S* 
i r. 
14 . 
i ? 
*9-
4-
4-
4. 
14 . 
16. 
5* 

* . 
"*.-

W-*. 
*. 

t-
f.\ 
verf. 
veri-
verf. 
verf. 
verf. 
verf. 
verf. 
verf. 
verf. 
verf 
verf-

"%M 
12 
3f-
36. 
4 6 . 
.fa. 
2 8. 

r%. 
1 1 . 
%Í 
2%. 
2 6* 
xh 
7« 
8. 
13 
i y . 
8. 

P«8< 
pag. 

f 4 8 . i. 
1 6ti 

P»g- 5 ^ 2 . 
P*g-
P*g-
P»g-
Pag-
pag. 
pag. 
pag. • 
pag, 
pag-
P»g-
pag. 
pag. 
P*g« 
Psf-
pag-

M 2 . 
•jpi% 

1 8 4 , 
4 9 0 . 
J 2 Í . ' 
8 4-
2 7 9-
9 4-
1 'ö-4* 
3 9°-
11 4-
I 2 4. 
4 3 ? r 
4 0 c« 
j é ó . 

*4\ ^pofioli Ct(dónak ime\ c%\kelyel>'étí 
Hréera az teftnek fol.tamadgfat", e$ az orok 
£»<tet. pig. 1.. i y. 2é. 

«%,á* 
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"fcz emlékezetre mqlto áolgofí-
oafcTabltjt. 

. • i / 2 » 

ábrahám fkte, fii 48, nevenpti,%i,tneg\tftrteiik #, 
ftemtl, 5? firMtjét SÁrat, 2 o4. meg* bal, $8- f//fwf f-
í«i£, éi.nef>ebe\t4kaYÍU4hk*%$> 

Mf®}>mk.£Skt1J)a > 4 39*:' 
tAfticM híveknek vallafok, " 1 «.• 
vágo/ían Doőior mondája y 10 . S o |» 
^álombei^ hajonlitiati^ a\hheh^ekhalálok , 87. 391. 

' , : • • , 24?. 
<Ahmbttlydöf(ilehredesbe\ bafqnlittAtihjt\fcUtam^ 

das 1 mi vk<neri, •/0V 
lAkxttnder Macedo yAdafiapt» '- I ? :í» 
^dnthrcpomerpb'ítak vdkfa^a, n i . 
^Anthcb'ubeti nemzetes baki, 3 ö #•* 
«y#/>ro gyermekek báldlekmk s% * 2 4 9,', 
tÁthenasbeli pdgarik afjól-taffiéditíí fa^fftak -, h 
lAtbrofos lften afifiony, • .197.. 
%/íverroh tagadta igennek gemfgyáf-vip/efet, ? # 4» 

Bakancs emberek, fii 114V 
B&bonafagrd 'hayUado <#̂  ember» 240, 
Bdy-ytadaí fyitezfege^ítfdgi éktt I ?Ő, ; Í4 '2 . . s 7-s, 

Jlehfegi . 440* 
Bélyeg, jegy , - . - _ 4 7 K 
Sérts örüld\nyngpddkmMk , | J 0. y^imMktjéhdk 

^maimat,, '••'"• 48 8,, 
IC 4 á imfr. 

file:///tftrteiik


JK-D.E X, 
Éerefnek nap]A emberélete ,mi ekéért s A&1-
Betegek látogatafa bafínos, , 7©, 
Betegfeg nincs történetből, * i%%. 

C 
Cupernaummicsnda Varos * 17$ 1? 7. 
Catullm fpéta hamisMelme, 4? 8 
Centurio cselekedeti, 2^2. 
Cbrijlm (ianakedtk, a^Kaimbeli ei^yegy JLfiRmym, 

miért, 16 5. megiiltya ai^firaftul, 169. 
Cbriftut iga^orvos ,179- csak, be/?eddelgyogyit, 18 J. 

18 8. nem pttfita ember, 13 e. teremte, j S 7. if/ik-
diíga%ak, 19 o. »ew wtí wg<«\/?*?£& efede%pfit, 
216. csuda tételi nyilvánvalók, 2 47. 

Chriftusv'ó'leieriy ,miért, t6$ fejeatx ü\Anyafíeni' 
egyházának, 16 6. vigya%«pajítorajuharnak••» 70*. 
fíeretetinek. csalhatatlan jegyeaix ö S^ igije , 2 8 ? . 
»>•<<mindeneknek, 546. hadnagy a féregének,47o. 
lopöho^bafonlt'ttya magát, 4 o j «fe//o eljövetele el 
titkoltam, 3 § 2. Wífg /p/?(p» ,'• j ? 2 • (iabaditafa kft 
f$le, 4*5 Ww/ nevelimagát fóltamadafnak, es 
életnek, 4 ?o jfa/ís ábs drótban jelent meg ,467. 
ökjinfien-jaro, 469. édes *Atya , 47p:. 

Ciceroyigdfítdllya Serviw Sulftcim, ? t i '5 o 9. 
Coronaa%örökélet ,i 2 6, honnétlehet\ebhenhitpnyos, 

'• l 2 9 -
Ctjgavyok ftralma minemű, ••'.-.'..' s 7 1. ?9'9< 
Csontoknak földből ki hanystafa Ifién öfíora, 1 j 7. 

'.' pemocritm vall* (4, •.|4" '35 4,';••;.? s g.. 
Derekunk föl ovedxefén mit erhtínfú ; s ? 4. 



Í N D É X. 
$&ks~éiüh díléfdtbdn mm&dák lefínek dtjbhek, i o B'. 

í#rg /4#|dk Ijient, * * °-
Dögösidőben buydsft emberek* %"$%.. ?0i« 3 0?; 
&ég-bdUlmksidd,z 9 Q. &Á £ & 2 f f V'«/ bscsdttd-

tik,, 2 f 4 miokert, 2 9 S. <?&?>?i? W* **»<« > J ' 2. */ 
mehet-e ember1'előtte, 3 © J. d-^Vd^dkpmk kmy'S-
r'égnek d\dög.bdlalkdn, J © J. 

£>Í>« íW#if» »*V 1:?/ csdekednmkt f o f 
£ . 

JÊ á gyertya, ff'Svetnek Ifim igije, miokert % j jjt$. 
~£let es bdUlkujde •, Aíu 
ginek A\hiyek,kÍkekb$ti't _ # f j , mikeffenglhet 4H^ 

- kjuttg-hdh 4f 2. 
Illete embernek miért fémdül meg % 139. .$&& 
£leiw\ yege tlútk*lt*Ut»10 wf ? $ 7 ?• mihg\b4fmlit- >-

w ? ^ , 37 5..' 
,Ember ekejjegert vdgym/t.t^élt'éyp,. 4*9.f%h$\hdfirt.^ 

h » 147.f/«*í̂ • bfrtsht\h*lmlhiáíé<} tnmi, 4Sz.: -
• ._ n/tfjái meg fiÁmklíátm^-, ' Ü 0 6v -

• Mfkttrattfek, 4\f"él'íMmádá!í tagédiái»' 1, | j 4, j ? & -
ijiengtek^gjndgydvtftkfet ugddidk.* ííé-

M.j>it4[ibwmt4iy $(iUf emehs táp"fitka*, trü--
^echiiié Király btíegfegej é4» höüy'éri*, Tf./fdBi% 

fordul, mhkéert, 76. fhdlmmÁ ©&*, $ *,-
Hvdngelwm nemfsbnk, mm Mtfet, | a f. I»4öf?» C$tf£ 

jf ** 6f/?<fáV, »«#•#» •. * $ i," | s f, 
?. 

fÁrut ember ^ W<</t biyjd-t f i t . 
féjim kérmh.ddfé S%. fái iimf § . . 4-9*; 



1 K D E X. 
Tpjiu 4\Chrt[tus, ié 7, 
T'oldbe\y4hf'éldhétirag(íf^dikt 40?. $77. 
földben yettetet mag, lo. 10©. 
Tel m4g4^taío4 kft féle, 42 6* 
T'il-t4m4á4[ml^ hétféle, 5. 4 9 5. fomajd, 16. 17. 

í 3. megfejten, 1®. 96. 16&. ki általlefíen, 19. zj . 
102. íM/fí-íj /f/?fw ibid, ideje eliitkelt4t@t, 17. 4 9 z. 
miért titkoltntot-.fi, 49 ?. dks'sjeges esgyaU\4tos , 
4 9?. fíeri$ oka., 496 . 8- )»/>« támadnak fel 4"^ 
hnhttak, I o 4./*' vége, 2 -u minemű d!Uf4tra, a $. 
hhekjiy'imert lef?en, 2 4. M tág4dt4k, 2.10 j . 4 6 7. 

Tuh'e\h4JmU14^ rméf»•, 147. 
<?. 

GehenitAgyétyckmnekhelyeiktrhrtgt, mint, 464, 
Gyófirttba, 171, 
Gyertya, (tivetmkhe^hafonh emberjlete, 5 $. 
Gyertyd ,fövetne\, /j??w íg/)V, 3 5 g, 
Gy'pxy'érkedik Ijlen 4^ hhek kjsny'érgefeben» 417# 
Gir'égúk hóhttyskat meg égettek ,• »J 4« 
ftyim'élcsis kert épfit étik, i | . 

ífrf/i? .-ü^^f, í 4 2. miért hdfettltftatik haj«bo%, r 4 f-
M4UIminden te(ímk u.tk, ? §, 3 9 ?. mindeneseikéig, 

éé> \74 209. dkmxákmmddt}k>8S-miekaerti 
•$7. netniftfonytti 8 9. -^Aiátníim- ragddet reánk,, 
í*.?. ?©"f.•»*'#«{'érteneibél*%%%. nincs elleneer-

' "*$$£,-> Z* ?• "^ lí^rf^ && b^kak meg , 4 $ 7. *»%;&-
»*k bddvgfagsk tnibsn Mym, 4 4 ° - ef reytetet, 
%7.\.l$t.>:ibftvny}-s.t t?$- helye bí%ftnttiUnt ibid. 
termefietemimmti,tr «. kétfgle,$.2%. 45a- 4^4. 

Málst-

http://titkoltntot-.fi


Halottakon Jirnt, i é 8* 17 m 
Halának fe^ nemei vadnak» * i f« 
Halafíparafit emberrel vetélkedik^ pe. Í 9 4 . 
Haromfíor kelleti^ a% embernek fegitfet » 16 4. 
Mhek Ijiemek baráti, 8 7> halakk^ boldogjag, 4 $g. 

beliogfagok miben dllyon', 440. a\Sitamak ellen* 
!*&•* 37*' 

Hitben nevekedneka^hhek, 4*4« 2??* 
Hitetlenig, rut vétek, f i fc 
Hofifiu Jetnek imefx okait taMytá$ Í J . ±76* 4 2 1 * 

mofian nemeinek.* SSW 
Hymenaut ievelygefe > 8* 49&» 

/. 
Iayjirtu femellye» 2 3 0 . cselekedeti, i%jé tcrékedefé* 

nekhafína, 2J4» 
leggyehalafítatnakmega%bhek, 474.megjepe^* 

temek bizonyos ekokert y ibid. Homlokokén; wft/. 
Jgatjj'm a^ Iefhs Chriftm» - • ' ?$ • 
Igatjagnak Corenaja Chriffué, 128* 
Iga^akuak^miertmondatM^at^hivekj | j £ bizonyt* 

tkokért, 4 6 0 . 
í» /e/A* ifmeretf a^ halaiban drága dolog # 7 «̂ 
htytifag, vigyafytf miben Myotit | 6 > . 
Ijlennek ipreú ban*$ nelkjd Vahk > f • * 9,. ÁlUttyat lelki 

(lemmel lathatm> 112 »«» Bemely i^akgate , 2 2 2 , 
*Vf)> !ámpasho\ kaftniittatik, téé. ha^mse%ki%^ 

2 S 5 ? 4 ef 
lpenne\ minden rendbeli emberek kóift vdnria^he$t 

'• * 5 ° « 
Jfiennelnem kedves S^ ig^énlavulvah tifítelet, Í 4 « . 



7H3 1 % 

iflenml kedves*t%* Jínydfient-igjháfy s %6t« 
j$e» nálunkUki%p$mmddtik, a Sí. gmdgyd.wfetefik 

mfb'éitetfiikmei, | f i . micsodad^ögvtdgydvife-
lefé, es h*»YJfélet $6t,m$ hdj$na etjudmuntuk » 

Ijkenne\ neve d\ '$% írásban fik jegjptgshen vetetik » 
4 ig. 

ittlét náfJA tttelfí Hdp, m. ehkhkátet» ? 81.4 05, b#-
($nlo A^9pÚ9% t i?9> meg le/fen ketfegneíüí»l % 2. 

JuUlmth, *\h* veknek d\ bddvgptg t miért» 4 4 1 
JC, 

%eleme*» 2«®, 
Kerefityenl vigfdt^f mi döhghdn Álljon* %6$. 40J, 408, 
Xe%f?ti. Iftennektni értetik,* • 4é... 
jKi rtgadgy* l/ím d\bheket» 4$ o„, 

X-, , 
•Limfát Iflen imi*- • léé. $}$. 
íd%dr Chtiftm bdrMtyd »#« ffj^ftf, N> féUtemmd** 

(4 'mihe% h'áfinUiídifk, £ r. 
íeleknek 4% tefibélv*Ít ki m$tkfdrdf*k hamu csekkje, 

jLelkimkbett d\fálim -fiiIhtumédnKuk t f. 
íet Pdpa kdmnktdafd , j * j , ' 
Í0p9b$\hdfmkftjd €hrijím magét., mién, p 9. 

M. 
7^4JfdgetM\^fiifÁdttéffnpkdtmegette f: . ;., j5?*. 
Mdüm[dkmmk 'gleii * . 1 j jy. 
3*írg/>kilgdttyá 2ftettá\ híveket,'41$* »^g menti, 

4 0 0 . *»*£ dk.ieiti» J&M/. 
Mttgegtyildhditkmh% hdfwtiÉdtik' mennyeknek gr* 



I K 3 É X 
fiagá, 548 . mert, ibtd. 

K. 
Kábái, 370. kévetői, Sí. 4th 
2&tf>4Ínl{, fiaman vádnak Ifiénnel, miokaert, 50 él 

^ "" Ö; .' 
$r'o\clet micsedd ,2 £. fófói/, 5 ó, kiknek, 3 f miVrf» <*-

datik^l ?. &rt által f^e^etil^el, 4 2. igaijagnak Coro-
naja , í 2 6- »»«T< bafűnlittattkCoronaba^ 1 27.'w£g 
'itt ?^ fóidon keletik el a^ bivekben , 4 ?• 

Örvw ay^CbriJlus 179, bejeddelmiértgjegyityi § <?. 
érdig patvarkodó, miéiért, 374. ordító orofílanbol^ 

miért hafonlittaűk, 3 7 6. 
Ovidius mondájaa^fbilemille felől, "".%t>• 

fattya futa fan e'rtiS%. Tál. iApeftelstifítitytniokpn ,120. 
fattya futaf fleiünk, miokaert, 142. 
fapa Chriftw vicatiuffk mint lehet, a 3 7. 
fogany módra temetkoTgi mitsódd, 6%. 1 ? 2. 218. 
fb&nix madár , 10. 99 . 
Vhiktm a\fól tamddaíl tagadta, 2. 
fbikfitpbufokndk körönjeges regulajoI\,'.' T«5. 
fublican fiait m eg eleveníti, 9 , 9 9 , 
furgdteriumpakol pitvara, 4i'ő ?, 
fmgdtwiumbannem mennek ayjelkel^, 45? 4 SS-46J 

Qwntavotdi 8 7. 

"B^ttbel nevezeti, 408. báláidnak neme, ni. itten te-
mett étivel, miért, 2«$, efitaphittm* vagy ofUépa^ij 6. 

foshat há\e\viUgt '"' rr'o.:' 
• J{ov*é 



I'H D E X 
ftovidjilet nem mindenkor 10n haragjanak/eie^i^ f. 

" 5". 
Sára ̂ íj?(?mynak neve, elete, 19 8>. 200, halála, t o 2. 
Saske(elyuhe%afyflet miért hafonltttatik, 14 ő, 14 2*' 
&«*» <*3 hiveknekellenjegek > mi ekaert, $ 7 z* 
Scytakfíórnyu cselekedetek,, í 55 •'*59-
Uralom mértékletes, 599. mertekletlm, $96-
SmcHfokjio^ki^hafonlokt 7\. 168. 
Szabadítás \ét ff le, 425 . 
Szentelő vi%gktiem veh• a%ft4ÍmbeUeknekJem gyertya^ 

jok, 165 , 
Szarvas miért ktvannya a% hives viqet, 4 S í. 
$%j4%eken mit ért Chriftm Wtsnk^ 2 Ő 2. 

r. 
Thabita av'agy-Dwcaf JlfiRany, 22©. meghal, 1*4. 

/a emlékeiti meg mar^d, 229. 
Taniti/k (tava b&bato, í H » 
3*ĵ j avagy tau botit % 4^r. 
Táborban vannak <í7, bivek , 4"8 *« 
Teftamenlum tetei fíukjeges , J2-: 310. 
Temet jégnek l(ulemb'ólxe{i, 1? 2. 21 8. 
Tempítim körül való temetke^efttek *({*** f 5 í-
Traciai falas * \ 3 99. 

Varajon kivül vak tewetkcufnek okai , IJ 7- «? fa 
$iya%ajra mién mtChrijim Urunkt : J80. 
VsQaTfi fsolgakkicsodákjt | 4 j . 
Pilag, hd7$o\bafor4iti4tÍkym:fahéWh 3 8 6. 

M ^ 9 Vf 


