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tíSUit'S befzéÍ4 
alcar diczői ttetní, iá voflg gnek 
ciíndúafara es végbe vitelére* 

Pál A poftolnak ídvefígga-
látott lftennek kegyelméből á 
Ghrífttisban vílagh fimdamen- , . 
tornának felvétele előtt, mint 
válaPtott Edénnek, Bizonyos 
iá ben ez világra fkíletvén o* 
tt :i itten Anyaíentegyházá* 
tiA őldozoiénekíídvöír^gének 
cl kel indíttatni, hogy az Jften* 
nek tanátfa fzerénc orokejete 
legyen, Ananías Paphoz iga* 
sdctatíks hogy § tőle míndaa 
ídvozíto tud^^ant hallya f ér* 
czc, es mind az kereFtfg ghnek 
gentfgghét. fel vegye. Ihol Aa, lo. v ^ 
Anyaízentegyházbeli fzolga* Es, 16. v.x*. 
latnelkal ídvoíígge Pálnak el 
nem indíttatik i Jgy Corneli-
ufhak, Lydianak fem egyéb
nek fenkínek. MíertC Mert i. „•,, 
tetzett lítennck, hogy azbv^ 
angelíomnak bolond prgd''ual-



-. láTa által idvSzítfe'az HíveK?>s|j 
azt mongyaízent Pál. I 

Míbcírmutathattyamega-" | 
Ut iften az ö ki váltképpen <> • 
lo jo ke vet mi hozzánk C Sem* , 
mihen :.iyílvábban nem, mint * 
íiogy ac emberek kozznl f >,4 • 
ki oJlyakat, kik6helyt' *, 
világban kSvctfggben k< 
lodgyanak, MZ 6 titkos cjb -, 
tyának legyenek magyarásei 
cs 1 kik 3cmél jét vífelfék az em ' 
berek előtvmntfz* Fái ennek 

If fc*4« *« *» n aSy snéltóíagat állattya Ephc* 
fásban íiott levelénél: negye* 
dikréfzébcn* 

Anyánk az Anyaísrentcgy* 
ház* Valakit ez méhében nem 
fogad, ftyjonnan nem fctH> es • 
az 6 két enilejenek az O cs Uy 
Tcftatnentomnak /gírctfnekc*, 
deflegcs tejevei ne táplálj foha 
aiiak ídvöfl^gc níntfen* Merts ' 

mn mm hm Mer tfa m non B«* 



; tillUiohfziJL 
Nem Anya Ifíen annak, as 

kinek nem AnnyaazEcclefía* 
Hol az, á magh melly által kel' 
fogantatnod az te Anyádnak 
az Anyaízentégyházriak me* 
hében,hogy te űyjonnan ftölet* 
íctheíígl C Az Életnek kőny* 

v vékeazEvangelíomban amaz 
g: es halhatatlan mag az Iíl:en* 
B.KTZ.igéje, aztmongyaíüent 
Péter i Kicsoda hintegeti azt.1*?*"??''!* 
az űyjonnán fzulS drágalátos 
snagotC Az Egyházi emberi 
Mertaz, á Kinéz vagyon le te* 
ve o bennek cserép edényeid 
ben,mellyet hordoznak es ofz« 
togamak prgdtcálllfok által az 
végre: hogy az Válafoottak.* 
nak ídvoíTggek azáltal el índío 
itaíígk es újonnan £uíettetvén» 
őrök gletek legyen. 

Az Ur Iften egy f?em pilláit-
t íásban el kékíthetné azokat az 
* őrök glctre es tokéi etefekké te* 

~ A un fc«fné 



Sietne á kiket mgg világ Fir 
jneacor»iár.ak fel vetéígqek « 
locre as ö megíi váitozhatatUü 
ían^tfaba fel votsc az SrSkejp • 
tc» dcmSg-ís íáítyuk, hogyu-
pronként az AnyaPentegjháV 
belí£olgalat álral neveiden :i. 
€s eppitged 6kcc az őrokf 
sntgien juíadanakmtfijájl 
nek eggyeflggérc, es az :•. 
Fiának ífmeretire tckélieíc 
ff fiiakká lévén azChriftus te!, 
lyeflggcs állapattyáhak inerté 

jEjph,4.v.ij» kére aft tam'tt ja Sent'Pál Ephe« 
fosban írott levelének, negye* 

s díkréfzéjbea* 
Hitet nemz I&e mg. benunk 

r .̂io,V.Í 7 ^ c az É vangeiiomnaksroclj né* 
ki hatalmas eflköze azídvSzí* 

Exoti ao. ^ s ^ c n 3 prgd'ícallafa által. Ez 
y,i4» az oka az miére regemen az o 

Sjtn^inriumahoz kén£erícette 
gyíllekézni az Híveket, ide 
tartoznak amaz J^gjfagosne* 



Bftf ihó be[zt&. 
•. <setek-isa mikor áTemplom pfí(Jíiv;a 

.íien nyugodalmának s ?.zSan> 
őuar/om lakd hajlékának nc^pf,g9,v.: 
'eztetík Í ifmet mikor á Che* 

nrbimok kozóí mondatik,mel' 
V/efckel drágalatoíTagrat, ízerel-
ái^teílggetjbatsűiedtcs méltó* ' 
fagác akarta megh mutatni az 
Any afzemegyházbeli feolgá* 
iáinak, 

Ez.fzentfzólgáfct áítaí me
gyeri végbe azöenteknek eg* 
gyeííggekí ezáltal éppúterik 
?z Chníliiíhak titkos ccíie az 
Anjafíentegjhází ez által ̂ 5r̂  
IcoTztcttunk abban az ki f'5, C 
minnen közöttünk is: ez által 
futunk ifmeretire az ífte titkai
nak.? ezáltal fogadgyuk be I# 
frenrazo kovecíben: ezáltal 
f?ól be§éí mi velttsik az Ur Iftg % 
13gy fzó val: ez által, tőtte k a s 
ídvoííggec m) kozotttln.kannj-
ra3 láogy ezen kív ül föha-fenkf , 

A y íéwtnj 



nUt iirá befzü* 
lf*.íV, v.31. &mmi bon bocsánatot nem re, 
"leéluv.^mélheí, mintázElaías, locl e« 
%uc.i^v.f.zz EsechíelPfophetaknak ta-

nubízonyfag tételekből megi* 
tetfzík. 

Ennek peniglcn az méltófa-
gos £ent fzóigálatnak máfodík 
fő réíe,az UjTeftamentomnak 
.két Sacnmentomínak, avagy 
Stentfggínek* úgymint az Ke-
reztfggnek es az Ur Vaczora-
jának ki £ólgáitatáfá, mely által 
az Urlften mj hozzánk valő 
kegyelmes jő akarattyának bíz 
zonfag tételét, az ígíretek £e-
r ént lelkűnkben el peczételí, 
hogy az kiket az 6 kezőnfgges 

; Annyokaz Anyaíentegyház, 
amaz glő es halhatatlan magh 
ftyjonnan Míty ídveíFggeket ef 
indította vagy mgg el índítan* 
dómíntazkíczindedekbenaz 

a.Petj.v.«. íz, Kereztfggben vífzontválo 
kéz be adáíhak avag) ugjan htV 

tSikodcf- ! 



Bili térő be ftii. 
^Vköéhímk koteleílgge leríni 
.nzok híroknek eröteleníegck* 
htn gyamolíts;,flának e* az Ut 
'/aczorájavat való gyakor ^le

iek által mind táp Iáira fiának as 
'íP lefufnak teliével es ve* 

rfv ** l zz orok életre ,. mind pc-
c% az Chrííhisba ugy be óltaC 
Iának es ízerkePteífenek, hooy 
lakozzék áChrífíus 6 berniek f 
ültnek általa, esélíyenck ncmcaíl'vJ 
ok, de élíyen 6 bennek á Chrí* 
fkrs as Apoftol ranítáía íerént* -

JBz az oka f̂iogy az Ur Iftcn 
az Anyafeníeg'jházbelíPoIga-
latnak elsÖ-ré$e melle, mely as 
Evangéliumnak pr£d(calafa,#e! 
válazthatatlaíikeppen ugykq* 
totte as §. Sacramentomoknak 
Sd fólgáltatáfat, bőgj valaholot 
%z Evangeh'oxn prgdícaltatik* 
ott-az & Sacramemomoknákís . 
ki kell flólgáltatódnfok* ] Mert 
az mclly válafftottaknakidv8£ 



ffgeket az ige által el índíttyat 
azokban az 6 ígíretít, mellyé* 
té§en az bim boczánatról es az 
<5r6k élettől, az ft §acramento* 
tnok által peczéteíí el, mint ide 
aláb megláthatni az Ur Vada? 
pjaról való tanításban. 

Mind ezek pedig egy eledéi-
nélkül tartatnak meg azon A' 
njaítentegjházbeH £oígálatnak 
nagy fenyítékkel járó ekesren^ 
delei] által* minemű rendek az 
Ecclefíaban az Iíten igéjének 
prgdícalíafanak haígatáfára es 
az íz* Sacramentomokkal való 
lléfre bizonyos napokon egy
be gyűlekesníj ínnepekec §en* 
celnii Templomokban való é* 
fces énekléfekjbuzgó háladáíbk 
ájítatos konyorgéíék esízaba* 
dos alamífnáikodáfok. Mert az 
Ur Iften nem elégh bélyeg%gh-
nek, de az jó rendeléí éknek I* 
ftene lévén afzt akarja hogy 



tlltlMhefzfa 
fníod az íghinek prgdiealfaía, 
srínd az Pem'Sacramentomok* 
f?ak ki fólgilcatáfa ez egy ínon 
i ;lyó ékes rendnek fenjitékkei 
való megh fartáfa által, marad* 
,yon rnegh az /*• tiyafzcntegy-

hásrbsn, mint ft Pál cloffor Co"j.Coriati4i 
rínthusba írót levelének tízen-v* 4«« 
Negyedik rétibbe tz;z nagj nyíl-
'-'ánallattya* 

Ved ki az Evangeliotni tií-
Románnak prgdícallafat ass Eo 
cleOaból; vefd ki abból az Ke* 
r ezt fgget cs Vf g Va ezor á t: 13-
rőld ki onnan az ekés rend tar
tatokat* megh látod nrínemt? 
zűrzavar, pogány! ^akfagh cs 
baromi oflobafag Pál beatem* 
berek koziben^tnellyért tístan 
czak a^iginekprgdicallafa, ass 
fz. Sacrameníomoknak ki Áői* 
gáltatáfa esézek melle adatra-
tot ékei rendeléfek ktll&mböss* 
tetík meg az Kerezty énekei az 

Poginok 



Elöl Ur6 btf%iL 
Poglnoktúl, Sídóktúf e& egyéb 
fiamífs valláíokra vetemedeti 
gyűíekezetektűL 

O boldog orfeg? Q áldott 
tartomány 1 O & Iftennek ked* 
ves nyugodalma az á Vá>os^ 
Falíi melben ez a s £ent £ólga-
1at virágában megh tartatíkj 
Mer t ez által té£en az Ur lílen 
bízonfagot arról, hogy ott ak 
fean az Or&igban, Tartomány, 
kan, Városban f Faluban, vad. 
nak onékt váíaítottí kiknek íd* 
veííggeknck el índítafájért es 
végbe mencteléjért tartya fenn 
aztá£ent£ólgáÍ3tot. .Azáltal 
iád tanüfagoc az 6 jelen letérőit 
Mer t az Anya£cmegyhazbeÜ 
£olgalat mellől foha eí nemáll> 
cs nern^engcdí a£t íem az őrdő. 
goknek fem ez vílághí kegyet* 
leneknek cl rapodníok. Azál-
tal bízrac hogy minden áldaílc 
közli otc az o Híveivel mínto 



! ?cl % ez által éleztí az te faiísS 
tekintetedet: ez által oltattál 
béá kőzonfgges Anya£cntegy* 
feáznak táríafagában: ezáltal 
^etettél minden nemzetf^gek* 
ben le telepedett igaz Kerez-
tyéneknek clottok jó hírűvé 
nevűvé* •, 

Hlyen drágalátos es ídvSÍTg-
gesftólgalatnak rendít esmód*. 
•^yátafáníom enFelffghednek 
kegjelmes Aízfzonyom ezkís 

,iráskámban. Néhány napí,ugy 
vagyon> ázmunkakíczinyaz 
K6nyvetske,mellyertaz Felig-
;ged raéitofagos £eméljéhez né-
talántám illetlennek látzanék 
lenni x de ha az ő valófaga ffc-
rínt erdemletképpen elmélke
dünk róla,fel talallyukígyene-

\fen íftennek minden ajándeks 
/elett bőczalcndübnek lenni* 
M&t Feigéd-ís az tőb Híveké. 
kel egyetemben az íz> Kerez^t-^ 

' S f?8fc 



ktSl ttté btfztt* I 
•jtgg által fómlál'tatott be az'M 
sija£entegjháznak tárfafagab,,: 
vocre az uyjonnan való fzi%± 
nek bízonfagat Í tStcköccíl, 
{tenne! flott élo* taghazChrí 
•ftufnak titkos tcfíébe. A z T" 
igfjénck £orgaímatos íialláía. 
hol jutót az lilének ígazífme 
rétire, melyben vagyon az£ 
rok ek t : az által vőt híc8t Iftr 
clott valo^ megh ígazulafar; 
abból jutott az Iftení tífc'celet 
nek ki íógalmáfanak es idvo 
zuléfgnek módgyánakme^ér,' 
té%re; abból IStt kcgyeífe « 
azEcclefianak liufgges Dajka 
|ává. A z l l r Vaczorafavdlva, 
logyakor éléivel pedig ugjan 
beiummalta £ beís fiimmallyj. 
naponként magában az Iften. 
nek ígéred £erént bnne bocsi 
m a y á t örSk idv6{T£^ére: Ai 
Anya£entegjházbelí £ó1galat< 
fiak ekés rendi É?erént; Egy ffo. 



[ yali Az mire ezkSnyvetsk£ 
. ÉeníévS tudomány igazit > az 

által keltetett es kefrítctík job
ban jobban napról napra Fel-
fgged az orők életre míglen jir* 

,tand az *Chríftufnak tellycflg* 
, ges állapattyának mértékére* 
i melyekre képeft Felfegednek 
méltán Méntelem ez mukamat* 

Annakfdette, az miképpen 
"Király Urunk a FelÍ£ges G A-

1 B RI. E L, Iften kegyelméből,' 
Magyar, Horváth, Tóth ósá
goknak dCc. Királya, Felged-
nek igaz hutos tárfa,kuls$kép" 
pen ennek az íent ftolgalatnak 
fáradhatatlan oltalmazó ja, ugj* 
mint ki ez három értendőkben 
az míj hatalmas ellenfggínk es 
ez ffóígálatnak háborgatójí cl-
kti télben nyáron tfak Tábort 
ílráfan állott nagy nyughatat-
ianfaggal nemzetünknek ts 
abban ez £ent f?ólgálatnak meg 

• • . l $ ri ' mára-



BÚI MrS befzü. I 
maradáfaért kiére az Iften v I 
lenfggín való fok fzép győz", £ 
eklmekke! megáldotta rakép.-' 
peri Felged-ís ferény ter jefe 
je, haínosgyámolitoja es tőke/ 
íetes meg tartója ez ft í?olgaht 
nak. Mert hogy ez fzabados 
folyafaban megh tartathatnék, 
€pÍ£gbcn Boldogul elo mehet 
rie es kézről kézre az mfj mára 
dékínkra Mentái adattathatnék1 

es ^állítathatnék Felfeged nagj 
kSItfgggcl az Német-Orflaghi 
Kerefoyén Academíakban tu
dós 'embereidettanítata, es mo-
ftan is taníttat. Végezetre; 
hogy az en hálá-ado vóHomat 
Felíggednck ebbenis megírni-
tathaííam. Annakokaértilljeu 
^entmunkát, melly az Anya. 
fzentegyháznak lelke, vegye 
Felfgged tutorfaga cs gondví> 
feléié alá en tőlem Felfggedneíí 
tnékatlaníegenyfólgajátóL.. 



'EUlifoóbefzid* 
Az minden irsalmaflágíi-

o fc> 
.fiak cskcgyelmeílgghnckfki 
menthetetlen kútfeje, á min
denható áldott Atya Vr lfteti 
az 6 eggyétlen egy Cűlot £ent 
Fiaért az Vr IeiusChriftufcrt 
Fellegednek életét hoOPabitia 
cgéfl^géttartfamegKirálj V~ 
wrunkal 6 Fellegével egyetem
ben : adgyon Felfcjghednek 
minden lítenes dolgaiban jó 
fcrentfcs bóldogh elo-mene
telt, az o nagy Nevének du 
czoífegére, AnyaíSentegyhá-
sdnak épületire Nemzetünk

nek megh maradáfara, 
A M E N. 

Gyula-Fcjéf sírban, Kis-AF&on havának 
33. napján. 1 6 2 1 . cfittendoben. 

• f é r g e d n e k alizatos fzolg.íja 

Mélotai Nyilas Iftvarf* 

£ ii* A Z 



jkZ K E C Y I S O L V 1 S Ö K , 
N A K . ! 

^Lei tő l fogván KS gy kévánfaggaíoru, 
tottak mii^d az Egyházi Volgák kozz'ü* 
aemellyek, f-tnind az- kűjso rendffn levr 
értelmes emberek , hogy az ÉcclefiaL- • 
Jenne'mind eggyai K«reztelefnek, v . - < 
Vaczsrajanak kifzolga'ltata'fanak es as 
Házafulandoknak sgyben adatta ta'íbk.- '-
jsiódgya. Mert valamennyi Gyülekr^i-
fe«nbe mégy , mayd mind annyi formás 
látz az rneg jedzetfzolgalatnak rendibe,, 
annyéra hogy az Egyházi emberrel ej-
gyutt változik az Kírefzteiafnek es az 
v r Vaczora'jának ki fzoJgaltatjfans' 
jnodgy a-is, mely miati nem tfak az K: 
refztyen koU^gnek, de rae_g az értelmes 
embercknek-is elméjek megh táatorodik 
es meg háboritatik. Ez az oka .• hogy n 
kik Tanifojoknál ebben vaío fzolgalat-* 
tkoknak rendihez ?oktanak,az máfokét. 
nehéz füllel balgathattyik, sot gyakorta 
meg-is guggollyak. Némely Tanító azt? | 
mondgya: l i nos , én tégedet kereztd* ! 
lek : Némely, lanos, én tégedet mofo* \ 
gátiak. Itt fel kiált az, értelmes ember.: « 
Nem megh kereztelék, hanem tfak msgfr 
mofogatak. Némely"? az kezével mo'fo. 
gattya az gyermek feist ezt mondván: 
JLn tégedet N . kereztellck Sic. Némely, 
meg íem illeti, íte azt mondgya : Amkt 
mofdek-*z pap az kereztagból, hegy t'b 
fza'mtalan akadályokat "eJ§ ne hozzak. 
De az mr| egyigyü fzegén Atjránkfiai-ii 
feikorai Egjhazifaol^álairaadgynk ma* 
"•";•'~:-~ ' '• . . / " . • ' " " *ok«a 



í., A* ktgya oln foknak* 
l gokat, egyefeektűl kerefgetik elomoáU 
; gyüc ez tfuJgaJatnak es )gy vajamennyi fS 
' -annyi az fzulgaiatnak modgya,hoJot ncak 
; fzabad vaia iiíyen idvoííeges es meitoía-

gos í'zent fzoJgalatnak rendiben, fenki-
ack-uyjab uyjab 'formát követni. Mert 
«ey az tvangeJjom, egy az Hiti egy as 

1 kozonfegesEtcJeíia, egy az Kcrczriegh, 
egy az veghVaczora, tehát-az ki fzojgai-
tatafanak rnodgyának-js egy,nek keJiiea 

1 ni, hogy mindenek ekeflen es jo rendéi 
Jenefl'tfnek az Eccleíiaban. 

lm cn, az en Chriícus Iefufomnak ala'* 
*zatos egyigyti méltatlan hivatalos fze-, 
jjeny fzolgaja, azt a* fzolga'latnak for-
maját, mc ilyet Debrecennek kereztyéa 
yarofaban, negyed fjj efztendeig tanuló 
deák koromba, egy efzrendeig í-ucha'ny 
holnapokig SchoJa mefter koromban ht* 

'. tam, haiiottames amaz boldog emltkeze* 
tű nagy Apoíloh emberéletül JHodafziLu- . 
kacz-tul es iárkozi íanoítol tanultam es 
az Kállai JEcclefiaban három efztendeig* 
az Zatthmár- Viroíiba uzen-cgy tfzten-
dcig Efpercílfcgemben hétig, iJufpokíg-

Semben ötig, es itt az Gyula-Fejerváfibí 
árom efztendeig tíolgáJtattasn ez k o n y 

Vectkcbcn be totrem, hogy mindaa egy-, 
igyu Atyanfiainak Chr,iftusban hivataJo* 
fzolga tírfainknak Jegyen pcida clottSfe 
melyre ez (zent fzolgafarban nézzenek, 
jnindaz Kcreztyen KoíTcgnck Jegyen é r . 
tefe/c az Anyaíietitegyhizbeli tfolgálat-
nak tudoraa'nya. Nem árért írtam pedig 

a í 4 _ *ijf 



•atWgJtf öfodfhimK 
Mf hetéú4d , hogy az, Egyházi fte-. 
aninJ elofzvímlillya: Mert medd<g tnon,'-' 
-gyacs mit hagyhat .el , .ezzel jedtetie, 

megh ( ) de hogy legyen peida 
előtte mit kovefiene 

lile a vskd* 

LA: 



• í* . 
; AZ SZENT KE* 

R E Z T S É G N E K K I 
fzólgálcatáfanak módgya, 

A i fzent Kereztfgget tenéked 
Egyházi embernek igy 

kel ki fólgáltat-
nod : 

L Hogy az Gyermekkel 
azkerezt Acyak Anyák dod* 
jben állanak meg kei értekezé
sied* kíkk az Gyermeke Ha 
kereztyen Atyaiul Anyaiul 
való, tfabadoííbn megh kerezc-
telíyed: ha tiííalan agyból va^ 
lo, halaícanod keí, nem azért 
Iiogy attól á kcreztfgget el fog* 
Bad, de hogy á Magíírratirfnak 
hírre tegyed, az paráznák elő
tör meg buntetteíTenckjes pce* 
síitentiat tartvan ? az gyermek 

S« ÖSÍT 



a Az St* Ksvefetfegnek 
ugy kereztelteíTekmeg;hape.': 
nig az gyermek halálos beteg*. 
íegben volna, megj kei kerez-" 
c cined. 

ÍL Ekképpen á dolog vegbé 
menvén így íntdítfad el Sódat. 

Minek előtte ez kis Gyér, 
mekcset ( Gyermekeseket ha 
tőb egynel)az Anya-£.egyhaz< 
mktarfafagaban az & kerezt* 
fgg által be íenrelnök, annak 
előtte £ierkf£g rövideden megh 
ertentlnk: Mi legyen az & k& 
xeztfggy és mi végre fereztetet* 

Az kereztffg azért femmí 
!f nem egyéb, hanem az Chriftus 
' lefuítoi íereztetet §ent iegy, 

avagy Cselekedet, mely letfen 
vízzel való mofodass által, zz 
Atyának, Fi unak es £ent Lelek 
nek neveben, az kisded Gyep 
mekeknek az frigy kötésben 
valö be allátaíoknak 'uyjonnan 
való §ukítétefeknekí c$ az A' 



;'<nyaf*entegyhazban va!o be 
2 >amlaltataíbknak bízonfagara* 

Mondom hogy az Chrííhi* 
ki.61 £ereztetot> mint megh írta 
l fi. Mathe Euangdíomí kőny-

-ének huífon nyolczadík. ft 
L Mark tizenhatodik regeiben, 
» Hlyen igékkel: Mennyetek cl 
;tl ^ugymond Chríflirs az 6 tanít* 
ik vanyínak) ez 0eles világra tá
ji okiatok minden nemzetfegc-
eketf,megh kereztclven okét 
\ az Atyának az.Fiúnak, csaz 
, fent Leieknek neveben: az k i 
•, hiScn es megh kereztelkedik 
i idvozűl, az ki nem hiÖen el 
' kárhozik. 
} M elyból meg ttt$ik> hogy 
' §ilkfggcs az kereztfgg, mind £ 
1 poganfagbol meg tért Srcgek^ 
1 líékfmindá kisdedeknek* Az 
' öregeknek ezért, hogy megh. 
1 * * « * • 



4 A% $£« Kevatfegná U 
irmtaítak ezzel, hogy okfs 32 
pogány balványozaíhak elle
ne mondottanak, az Anyai?, 
egyháznak el§ tagaí akarnak 
Íenni*seshogy kereztyeneknek 
akarnak áChríítuítui hívattat-
nít A kífdedeknek ezért, hogy 
ok-ís mentől hamar^b ez által 
be Pamíaltaííanak az Anya§, 
egyháznak tarfafagaban. 

_ , . . Három kiváltképpen való 
kereztfeg, nafcnai vadnak az font Kerest. 
aek- fegnelc 

l E l í a Mert az Urlíren ezáí* 
tú teíen koteftá kis Gyermek* 
csevel, es azt fögadgya, hogy 
vtet kegyelmeben votte, es tel* 
lyes eleteben gondgya^vífelője 
táplálója, es oltalmazó Iftene 
leien. ' 

•Vege! mi; &z &s Gyermek ífmet azí 
esodak ic-_ fögadgya, hogy annál az literi' 
Kereztfeg-' n ^ k í n e k nevet á §. kercztfeg< 
mk tekentfb?n £cl ve§í» tob Iftent nem if' 

eieí 



tzotgáltátdptnuk moüpdro!- f 
..Wr, azr egyedül nPttli, feji, cs Uf<| CaÍT r 
"!az 6 Zaf lója alat meg marad as í°^ M* 4* 
aíEuangelíomí igaz hírbén • vakg^ ' , ^ . 
"i.sban mind holta napjaíglan* 
nfEnnek pediglen azfent kotef-
^ e k fimdamentoma vagyon az 
3ií. Jrasban: Moyfes elfő kőny-
'Jvcncfc tííen-hetedík refeben; 
;j| ( Mert míkoron az Ur Iften Ezek«t ti 
Ábrahámot az minden hívük'hí,syh*lod*: 

>aUek lelki Atyokat, Ghaldaca* / 
:Wk bálványozó Ur ne vuvaro-
fabol ki Polítajíílyen kőteíhór* 

:ivelé. Jary-en előttem eslégy 
tokelletes}enlc0ek mindenre 

((elegfegeslftened; Fel vallala 
\€zt Ábrahám mind maga ma* 
:íradekja fmínd minden időbeli 
híveknek kepékben, hogy I-

3.fteri elot tőkellereífggben jar* 
öIften'is, hogy 6 Jftene, es az 5 ' r 
«inaradekjanak iftene leien* 
jHogyazen Abrabama cs'az 6 
i !P*r*r 



4 ' mtX.rLe*tzift%nt\U j 
gwaradckíkozüt, íJftcn khzlt 
ez ákőtes meg maradna,meg e. 
roísííte abban az időben á kor-
siyűínietelkedefnek Sacramen* 
comava!, melynek helyeben 
fallícaldvozitőnk az Pent Ke-
reztfgger, hogy azon kotefnek 
valofagamoíiísmeg tartatnék 

vsimelyre nézve íent Péter elfó: 
levelének harmadik regében, 
jo lelki ífmeretnek -kez be adâ i 
ícsnak mondgya á Kereztfgger); 

Ennek pediglen az §ent ko-
fefnekbizonyfag tevői, íotta/ 
iioí az kerezt Atyák Anyák,; 
mint meg tet§ík az Efaias Pro> 
pheea könyvének nyolczadík 
refebol, hogy noha az kicsin 
Gyermekek akkoron az kStef/' 
ben femmít nem crtenekí De 
mind az által 6 kepékben á ke* 
rezt Atyák Anyák tejnek az 
§entk6tefroí bizonfagot, nem 
kulőmbcn, mint ha magok cse< 

- '. leké? 



^ SzQtgdtiáidfdtuti mo&gyd*ol. '9 
Jkfcednekazkífdedek a z ő ke> 
j^ez t Aryok, es Anyoíc által u f t 
no / ^ z gycrmccskcyel is azért:fe£ 
.^ -iá te£en az Ur Iften ílly en ké* P*S* 
ítcftáíent kerezcífgben, f i%^ 
^'sr gyermeket ma Iften kegyel
emében vStte, gond<vífelŐ At> 
jtyaleícti, orzí, oltalmazza, es 
riaz orok életre megh tarrtya; 
ajtrielynek ti kér ezt Atyák A* 
íiyak bízonfagí vattok, 

i Mafodík haflnaáJKef eztfej*' 
j nekez : Mert legye es pScseti , 
• az uyjonnan való fUtletefnek, 
les bun bocsánatnak az Anya* 
j!^enfegyhazban, mellyet bogy 
,'Idvozítőnk meg|i mutathaíTon 
vízből ízérzetté á kereztfeget, , 

nhogy az miképpen az-y iz -az 
.embernek teíterél az Mennyet 
etmófla; azonképpen az Chrí-

1 ftufnak vére meg tifoogat min* 
Uct á mi bűneinkből azt mond* 

\ gya & íanos elfő levelének elfö l 



8 A* $Z- Ker'tfPg'ttl ki 1 
re£eben, az melynek: b izony 
gara atta Chriítus az & keresJ 

í^«fc i Í ! f sg C L E z e r t m o n d - k e r e 2 t e ^ | 
lanosket kereztfegnek nemei 
fc Mathe Euangelíomí konyl 
vének harmadik regében. Egl 
gyík, az mely le£én tűzzel a | 

. . bűnnek el tifttogataíaban az §; 
Leieknek belfö-kcppen való 
titkos munkalkodafanak álta
lai JVlafík, az mely le£en víz| 
zel, á kűifo íolgalat akal: melyl 
kűlfő £olgalat akal való viÁ 
íiek mofogatafa §em latomat 
való tanti'bízonfagh tétele, az-
§. Leieknek belfőkeppen vaío 
titkos cseíekedetínek az bún-

Tit, j,v, 5. n e k c^ tiítírafaban,melyre hfa 
ve {?. Pal is Ti tushoz írót leve*; 
lenek harmadik regében. U»<t| 
€vum sffg?»tíwiíörtjíUyjonnan valol 
íűletefnek forodőjenek mond'! 

ízt-kei ( E z t bízonyittya.az.& Paíf 
hagyhatod, ^ i i . ^ 



' sxotgáUdtáfmé.moigyafot. 9 
,lj)cldaja. Mcrc mikor oAs az 
J?hanfa*us vallásból megh terc 
ttvolna á Chríítushűríre hozza 
j e g y e n Anatiías Pap , fazt 
unondgya nckí.kcíy fcl,kerezt* 
jtelkedgyel megh mofd el az re 
[bűneidet, fegítfcgre hívan az 
2Urnák neveti Hogy hogy moG 
fattya el az 6 bűneit az kerezt-
/fgáltal, hanem mint egy jegy 
^ltal, hogy az miképpen akko# 
>on az 6 tejet meg kezdette az 
Jeercztfggbelí víz tíítítaní az 
fénytől: azonképpen a z í . Le
jek meg kezdetre Pí vet tíídta-
jií az gono£ bűnöktől, mint 
Î negh vagyon írva az Apottoli AA«2S«*M< 
cselekedetekről írt könyvnek 
„huftónkéttódík regében. 
'] E z Gyermekese is azért ma 
ye^í fel az o uy jonnan való §ü' 
'léteiének bízó nfagat az fr ke* 
reztÍ£ger, es ez által tétetik bí* 

.̂a az ö bűnének bocsa* 
G nat-

jfonyofla 



ss AztZiKertKtfegnékU 1 
nattyarol lílen kegyelméből J 
Chriftus vére hullaiam átferJ 
Leieknek meg §cntelö ereje alj 
taí , melynek ti kerczt Atyai 
Anyák bízoníágí vattok. .1 

Harmadik íáAna az kerpztj 
fggnekezí Mert ez általfúrni 
lakatnak be az kis Gyermekem 
az Anya-£entegyhaznak tarfal 
fagaban,es á Pogányoktól mcjtf 
vakítatnak. Mert noha keresi 
tyen Atyatói Anyatói í?nletret| 
ni, annyit te§en, mint az hívei! 
köziben §am!altatní, holot faj 

•-. azgy$ker$ent,az agak-ísfonl 
,J* teky.mint ft Pal Romában in-4 

levelének tizen eggyedík r«J; 
febenmondgya: mind azonalf 
tal akarta az Iftennek flent Fás 
ktlifS jegy által oda íamlalní, á 
mellvért az §ent kereztfgg Sal 
cramehtomnak eorgyík jegyzel 
feben eskü veinek mondatik! 
czoksem Mert az miképpen 

••-•'•' " ' ** v t l 



Bzolgdtátéfinák titeigfirol u 
1MZ vitézek az ő Hadnagyok' 
ínak Zaflója aía esknveíek u* 
)(tan állanak es framlaltatnak be 
íaz fcreg köziben, azonképpen 
4 kis Gyermekek-is az kertzt-

'• ífg által, mint egy esküvés által 
; állanak be az 6 Hadnagyok* 
inak á Chrííluíhak Zajlója ala 
]'cs íamía Itatnak az hí vetkőzi* 
r<ben azEiiangelíoírmakvalia* 
•iára, teftnek5 világnak, Srdőg* 
tinek ellene mondáikra. .' 
f ( innen vagyon hogy az A-. ?*t-fr «l 
friya Jenlegyhazitafc tarfafagan I r 3 ^ . ^ -
ífkívKÍ nincsenídvoflfg es meg ioci/2.v. 9I 
i;inaradas>mínt Iftená Prophe^ v

Ezcch- !?* 
ta altai mondgya* Innen va* cai.iiifr 

igyon az^js, hogy valakik ezt az ^ - 4 C»Í>.I« 
flgaz vallaft,melyre ne veket be tc* ** 
iad'gyakaz f?ent kereztfggben, 
Imeg tagadgyak, azok hittől fla-
rkactaknak mondatnak: Mert a 
iíTiíncmtl lc5teft Iírennel t o t t o 
»nek, cfibe allottanak az Ghri-



ffris Euangelíomanak ZaPlof-
aía, azt oonttyak fel: á kik p t j 
d ígkn ebben meg marac.-.akJ 
azok ídvózűínek, mint Chi" j 

l-ls* flirs mondgya£. Mathe Eiiaid 
gelíomi könyvének huíon neJ 
gyedikreJeben.) 

Ez kis Gyermekese is azért! 
ma altat be az Anya £entegyJ 
háznak tarfafagahan, ma PamJ 
lakatot á kerezefeg áícai az hí 1 
veknek féregében, ma altatás] 
Chriftus Euangelíomanak zafJ 
lója ala, ma mondót ellene az] 
ördögnek, világnak, es az teli I 
nek, melynek tt Kerezt. Atyafc j 
Anyák bízonfagí vattok. ] 

Ezek azért rövideden nafrj 
m i á £.Kereztfggnek, mellyekJ 
ben azoknak magzati rcSeful-J 
nek, kik az o magzattyokaej 
idejen-koran erre fel bocsatJ 
tyak: Ezen kívűi vadnak azok! 
az kik ez t megn t all y ak* I 

Hoayj 



Szolgilidtápindk moigyárcl. «$ 
'*;•, iriogy azérte kis Gyermek* 
icse-ís ezekben az jókban re£e> 
•fdiheíién az £ent kereztfgg al* 
Val, az Iitennek kent frigyében 
-;meg maradhafían, bűne bocsa* 
''hátiját nyerheíTe es á híveknek 
taríaíagokbanaz igaz vallásba 

Vegiglen megmaradhaffon,an^ 
•jnaK meg nyerefeértmvís egy 
^ivel leiekkel mondgyuk* Mli 

I'Atyank, ki vagy Mennyekben &c. 

h I I I . Fogjad te Tanító az 
sEdent, -melyben a£ víz va> 
ügyön, es az Gyermeket arczul 
'iaz roldre toiditván Sntféd áá 
;fejere a vizet csezemondgyad: 
ü n tégedet ( litván vagy Erfe* 
• ber,az k.i az heve Je£eh)kerez-
kellek az Atyana'k,azFiúnak, _ r 

, * , tz.tom>at 

<es az tfent JLeiekneknevcben, Rdgyzelénk 
fr;-4 V. Ezek v*gbemnenven, ^ ^ 
iáid még íllyen módon; 'AzUr Arucuiufa. 
liftenczkisGyei-Meket nevel. A,rt- 7- AR 
iyeícl az igaz bitben árize -es N ; j . &6# 

G3 eltaj* 



oltafmaza minden lelki teftl 
vegedéiemtolj es tarifa meg asi 
örokéletre m/nde h'vekkel esi 
ti veletek eggyuu Ámen. I 
A Z S Z . K É R E Z T | 

feghez illendő rövid tana- 1 

I. A Gyermekeseket m e i ) 
dig 0olni nem tudnak, es ne' 
értik mire való az kereztíW 
meg kellycné kereztelni t f 

1L Szabadé az BábáknakI 
vagy egyéb Paraztoknak azt", 
£űkfcgnek idején az kifdede*? 
ket meg kereztclnyek r 

I I I , Az Papazoknakte-1 

jek,mézek, nyalok, favok &c|: 

i kereztelesben £űkfggeféké?| 
Az elsorol Az mi ellenke* I 

asoinká Dávid Ferencz válla** | 
fan levők az ő Gyermekekei | 



Szoigdtátdfenú, moigyatoU t? 
(tífnté hazaffagoknak ídejekíg, 
g»avagy ugyan koporfojokíg ne 
íicngcdík megh ker ez telni» 
, 4e csak el nevezik valakinek, 
„es íemmi kerezt nevet nem vi#. 
lelnek. í:nyedí György pedig Tndap:a«.-
uugyan ellene ír, hogy méltat' - - * • 
Janók az kereztfegre, Mert* 

%gy mondyáttul az ki femmít 
sínem ért, egy ezer ember>ís en
gedelmet nem kívánhat, és az 
'ki fcoiní íem tud, mit ígérhet, 
holot á - kereztfgg engedelmet 

01es ígéretet kivan? 
ii. Dehogjá kíesíndedeketmeg Cal. UU. 
jjkellyen kereztelní ímez nyíl- le£^^'^* 
van való okokból meg tctíík* 

Eíofíőr. Mertaz kereztye>-
f é k n e k Gyermekek, ííntert 
^akképpen az Iftennek frigye^ 
l̂ ben vadnak* mint-az Izraelt 
j aknak magzattyok regemen, 
^ l e r t ez az frigy melle adatta* 
.pot ígéret Í LeS&k te Iftcned^ ( a ^ 



\* hx S** Ke*ezlfrptfi ti I 
az, te raytad könyörülő, es tel 
megtartod) esaz te magodé tel 
utannad ( melyben az íftenneki 
Atyai kedvenek,azbrm bocs. I 
fiatnak, es az őrök életnek ígéJ 
retí vagyon)az Atyaktulhi>e!g 
hozzajok kapcsoltatik vala, esi 
nemcsak az lelki magzatokarj 
de azokat-is a kiket §ulnek va.1" 
la ezer íziglen befoglallya, «$.' 
reajokkíarad vala. Ezpedighfj 
nemkevesbbe tartozik az ke| 
reztyenekre, mintáz Izraeli* 

i<a,2.v.3S.ta]cra) mint az £. Péter mondat
fából meg tetőik, az Apoftölí| 
cselekedetekről írót könyv.-
nekmafbdík regében: kerez-
telkedgyek megh mindem'/: 
tek, mert tinektek es az ti fiai. 

i Cor.7, toknak adattatot az ígéret, E-. 
v. i4 2 e r t mondgya FentPal, elo§or| 

Corínthusban írót lévelenelf 
hetedik regében még az ollyaiig 
Gyermeket-is fentnek, az"k| 



1 $Z0lgdtUidfittA% mO$P&YÓl, ff 
1 ej5ly agyból való, melynek eg-
0"iryíkke hitetlen á mafík kerez* 
:nifcyen: Mert mcgh ícnteíteter9 
^•gy-mond az hítctleriA^íony* 
^fillat az kereztyen férfi által, 
^másképpen az ti fiaitok tí^tata-
fyanok volnának; Mofhn pe* 
;°hiíglen hencek. 
í; Valakikre azért az Iften írú 
aigye, es az melle el valazt!iacaí> 
'fanképpen adattatot ígéret tar* 
'íozík, mely vagypn á bun bo* 
•^bánatról, es az- őrök életről* 
•nfegyan azonokra tartozik,an* 
'fiinak Sacramentoma es í?entfg-
üfge is az íílennek az & Sacra* 
firnentomokra hataroztatot ige* 
bretí^erínt, mely ebben az ke^ 
fjreztfggnek igéjében vagyon? 
ÍMeg kereztelven oícetaz 6 ba^ 
iínok bocsanattyara. De ebben 
iVaio re£éft!les á íent kereztf^g 
sárral léffen: Mert az által föinv 
íiáltacnafe az i \ nyáregyház* 
'.' C j ' ' *ak 



tt.' ét SC. Kenpttjigtttk I 
Hiökva.nákc.16 tagaí köziben: Teháf 

gyón az kis az frigynek: ítentfgget nemili* 
Ö £ " iik az kisdedektűi megfogni!1 

II, Maíbdiforv Mert az íiten̂ -'̂  
- nek kegy elmeben az ígérete^ ' 

fi érint be vhuven az kicsinde-; ' 
dek & Leiekkel es hittel megh 
ajándékoztatnak. Mert noná ! 

az hallás rend Gerinc való kez. '. 
dete az hítneksmint & Pál tanít 

I0Á.&.V.17 Romában iroc levelének tíze-
dík récében: mind azáltal lehe. 
tetten, hogy valaki kellyen l 
ftennekhít nélkííl,. mint azon 

.*!.£*.«. Apoftol állattya Sídokhoz k 
röc ieveLenek tízenegyedik re-
fieben. Az hitnek magva, cse-
sneteje, vagy az kent Leieknek 

- megh uyjetafa hit helyet-vad' 
nak az kicsíridedekben, noha 
v41a£taít ne tudnák kűlsokep-
|>en teniu.azjoesazgono§k& 
zőta mcllyet az Uriílenőket 

. nem tiztacalanpknakj.de £en<. 

http://tiztacalanpknakj.de


;j f,i$otgdlt4t4fmé?mt>lípmlT" *? ,. .. ~ 
Jjcknektartya, i. Cor. 7. v. 14* ^'f'*:-'•# 
„f-áfd meg Mofesőtodík kSny* 
^enek első ré#ét. Szentek a> 
,[(erts az Sz. Leieknek titkos 
^nunkalkodafabol, esmegVi'la-
joíitáfabol. Mert az & Leieké 
[jjndít 6 bentiek uy indulatokat 
ÍS az Iftenhez haylandofago* 
Ipt. Példát adót ebbé az Ur Ifte 
|iereztelo lanosbSÍ, kit még az 
^Vnnyarfak mehgbe meg ̂ .telf* 

Hoíot azért az íítennek ke* 
ryelmeben vadnak, ft Lelek 
cel hittel meg ajándékoztatta* 
iak,es ékképpen az Sr5k életre 
:1 kezdetiének kékítetni, meg 

, :el okét hamareb mentül ke* 
' eztelní* 
JJj Harmadon'Mert noha as 11Z. 
jCÍcsíndedek cselekedendő" vét* 
jiekben né leledzéttenek as A* 
Jlámnak hafonlatoffága £erint, 
n nínt ft Pal Romában írót leve- &<>**. j . •.ti 
Jenek Stodík r*6cbcn-mond-



:o AZ SZ* Kmztfegntk fci 
i Cbr.'is SYa; mindazáltal vetkeztenef 

v. 3l. ' az Ádámban eredenüőkcppel 
Piai í*: v .7Ugymínt, az emberi nenizel 
loan.5.v. 3, •-»* ( ^ 1 
%á.a.v.i. nekgyökcreocn, es agyekabí 

levöK: es Ádámban megh hol 
lak: bűnben fogantattak:ceftifc 
^illettettek: termeiét fentit 
haragnak fiai: hogy azért ífícik 
nek kelheííenek, es az o oríji 
gabanbe bocsattaííanak, áhi-
va íemmí ti^tatalan, es fértd-

np.c. 31. mes nem mehet, mint fent íj/. 
*• tor. ÍJ. n o s mondgya & Pállal eggyot 

ftíkőlkődnek baneknek,esa2 
bűnnek levő eredendő vétek. 
nek moíogatafa-nélkiil, fűkőf 
ködnek uyjonh-an való £ukteí 
nélkül: mely nem maíiít, de az 
fent kerez-rf^gben pecsételte 
tetik el, es á tefcen tanu-bízonj 
fagoc arról. Ezokacrt az kisdi 
deket mentői ha mar eb megkl 
kereztelní, Mert valaki né % 
Üttetik uyjonan víztől* cs Lí 



SZölgiUitdtkttá. moí%yiföh ' te 
C|ektttl, be ne mehet á Menyek-
Pbek 01 ligába, szt mondája Id-
%6zít6okl?.íanosEuanaclíomí íoan ? 'v * 
könyvének harmadik regében. 
jj-NegyedSer. Mer taz keres- I V , 
^ekfrol való parancsolat ko, 
%onfe-gcs: Vnivér'dfe auiem manéd* 
"(«m incluítf ptrticulareé az kozőn- • 
3Wes parancsolatba benne va* 
fyon á Pemelyekre néző is, es 
^iz mint az egei? Ecdefiara, a b 
"keppená kicsindedekreís tar> 
ltozi'k, Sz. Pál mondgya. pedig Erh. *, HL 
öBphefusbá írót levelének otá^ 
^íkrePében, hogy az Anya f*. 
tgyhaz megtíftírtatotaz víz. 
faek mofogatafaval az igében, 
emely Fccleíianak tagaí az ki-
tsíndedek , es nagyob réFe* 
oPradikallyatok az Euange-
lomot minden nemzetiesek 
f|ick,yagy népéknek, meg W Man&. m 
[reztelven őket, mond Idvozi-y«l6-
, ' took 



s t AZ S& Ktrextfe%nik l i I 
tdíik. Áz mi mindenekre e«J 
aránt íattozík, nem íllík a ] 
csak eggyík réfrre vonni, f,§| 
kaztani. Ezkereztelefnekpl 
rancsolattya minden frigyéfej 
re, nagyokra, kicsínekre tartl 
zík, Hát nem kel csak az őri 

. gekre íabní, mint á Dávid F i 
renez htitín levők cselekezf 
nek* i 

őtodíor. Mert noha -azá 
gyenge ídejekmíatazlftennel 
ígejet nem érthetik, es AcM 
ugy-mínt az öregek, ncnahS 
hétnek, az hítrűl es az poenl 
tentíatol vallaft ném tehetnejj 
engedelmeíTegre nerri kotelez| 
hetik magokat (melybe EnyJ 
dí megh akadot) mind az áltf 
nekiekhítók, es vallás tételei 
helyet vagyon, hogy az AnyJ 
fentegyhazban fulettettenef 
kereztyen Atyatul Anysrtuli 

-•leikfent gyökerek leven ital 



r fM2zagakbogakis azt mon^Rofa; 
í^ya fr Pal Rómában írót leve- »<» 
,lenek tizenegyedik réfeben* 
lcpínnakfe!ette, hogy nem csak 
Ife Iílennek frigyében vadnak* 
:íjs Iftcnnek frígyeíi, de hopy 
2py Némely ek^által vitetnek fei 
•ö kik kereztyenekf htínek, es 
\ erettekfogadaft tePnek, nem 
rtrlomlenmintha magok ten' 
Vének fogadaíl, melíyért Ago- Aue. 
íonDoc^ormondgya-valat A n-& 
T&rsíndedeket noha mkg a2, á 
^ít mely az: híveknek akarat 
lkokba nagyon, 6 bennek nín-
:&i en: mind az általa hitnek Sa-
líramentoma ( az kereztf|gh) 
:jiív&kké téíí. így nem fudgyáfc 
-feSz'Lelket, noha 6 bennek ' 
fagyon , miképpen nem tud* 
fejrak az ő elmejeket: de azerc 
tlrgyan nem kel mondani, hogy 
Inékíek, feméletekjTem elme* 

nem volna* 
S!eg 



«4 AtS2£ KeteZtfegtlekli I 
Elgghhogy ők az jövend 

pcsmtermara.es hitre kereztel 
kednekmegh, mint az Izrael 
iáknak kícsindedek az jövel 
dopoenitcntiara es hitre metél 
tétnek vala kor nyal, noha neJ 
érthetik vala azlftennek ígejj 
es az kornyái me telkedéinél 
titkát. I 

A z U r Chriftuf is a kicsié 
dedeket áldotta meg, 6 érettel 
konyorget. Matth. 19. v. 13. m 
18. v. 4. ÖL 19> noha ok fernml 
nem értenének abban az mef 
lyeket ChriíHis cselekedik vw 
la. Kovetkőzik azért, hogya| 
kícsindedek meg kereztelteíf^ 
nek* 

Hatodíor. Mert noha á kei 
reztfggnek £erzefe azt ta'nyJ 
hogy elsőben prardikaltaíTel^ 
az-Eirangelíom Matth. 28.' 
19. es hogy Ba.príítaís a kercz 
ffgnek pctnitemíajat praed 

k»ll«t 



sxolgiUniáfdné, modgyml* s§ 
hallotta Marc i. v. 4. mindaz. 
l l ta í azt az ígíknek: rendihez 
VálogatáfnHkül ne es kel £abni 
'fekaítaní, de válogatásképpen 
l(!azokra á kik taníttathatnak az 
"Evangéliumból, tudni íllík,as 
öregekre es az kíczíndedekre^ 
ffcík nem voltak az Iftennek fri
gyébe, kiket tanítani kellet mi* 

ctaek előtte meg kereztelkedné-
%ek* Az kífdedekre pediglen 
jaz kik az frigyben vadnak reá-
íjokkel £abni kik az Evangéli
umot nem halhattyák de megh 
ÍK'erefztelkedhetnek, mert az 
fEccíefíaban fzulettettek abban 
iiyadnak annak tagjaí,Peldanak 
okáértt Ss< Pal mondgya Í Az*; 
lijcí ne mukalkodik ne í s egyék* 
l£z, oreghekrol mondatik: így 
ifanitfatok eket megh kereztel* 
&tn* Mcllyaz ki'czindedckre 
(ítartozík ölly móddal mint eléb 
fejel enténn 
ih D Chrí-



%$ &% S%< Kenfktfegná U I 
Chrífhis Pogányok kfij 

ben küldötte az ApofioIokJ 
akkor mikor ezt parancsoltai 
esahoz kepeit £oi„ iTgy-boovf 
elsőben praedíkallyakazEiianl 
gelíomotj fiTgy kereztellvejj 
azokat az kik hííne-k. De url 
mar moífon Ecdefiaban £níetf 
femeká kisdedek. Azertminí 
Ecclefíanak tagaít megh kelty 
ketkereztelni. i 

HetedPcr. Mert kűlSmfceÉ 
azkS'rnyulmeceikedes az kel 
rezdegnek meg nem felelheti 
ne,holot mind á kereztfegnekl 
mind az kSrny uh metél kedefí 
nek egy az valofagases állatijai 
tudni-illik, az btm bocsa nat,c| 
azteftnekmeg halaíoOtafa: aj 
sneg példazot dolog azon egyj 
az uyjonnari való §uietes; aj 
zon az kőrnyűLmetelkedesbl 
sneg ígért Chníkrsses á kereztl 
Ingben meg adattatot; azon aa 

fr'flj 



ír- • . . . . , 

;j |így:azonIíkrmek akarattya 
|>cg marad az frigynek el pe-
|§etlefgbcn. Az kercztígg .pc.*: 
jjig az kornytíLmétglkedes he-
iyeben fóllot. De az kífdedek 
byolczad napon metéltetnek 
:yalakömyiil. Hátazkícsínde* 
i'Jeknek'ís megh kel kereztel-
^edníék. 
i , Nyoíczad£or : Mert az l V11L 
ftpoftolok-ís egei? ház népét 
itnondamak, hogy meg kerez* 
feltének, Aél: 16. v. iy. ítem 37* 
|, Cor. i. v. K7. De az ház-nép
i e k nem kífsebbík ré£e az ki£ 
:|3edek. Hát á kíídedekre-is tar
tozik az kereztÍ£g. 
fi Csak gondollyarok meg ti 
payídifta Fra nafta k, hogy á& 

Íercztfeg által flanilal tatnak az 
ífdcdck azAnja-£. egjhaznak 

•prfaíagaba: azáltal mondanak 
(.ellene világnak,rcftnek, ordog 
„nekj az által különböztetnek 
fc &* /'" m% 



meg az poganyoktub az álta'í 
adgyak be neveket Iftennekf 
A z ti kerezteletlen óregh fiaí| 
tok kanítok, mely arant legye * 
hckallapáttypkban, az melljV 
keteddígh mondottam ítillv? 
tekmegtí magatok azokból.. 

IX. De kilenczed^er, az Eccle< 
. fiának egy ínon foly'o rend tar. 

tafa-ís ezent bizonyíttya. 
Ong. m Oríecnes mondoyaj E«b 

Hoai* /?<*» ttaai lantm ab ápojtom úccspitt tt 
tiám pátvtitü Uu ^Bapufmum. E z tu» 
domant az Anya'fentegyhaz 
az A pofbíokíul v&tte, hogy J 
kisdedeket'is megh Kereztel 
lyek, 

Tom.s.Ho- Ifmet azon Orígenes: Pár« 
mii. 14. in . . . . . P 
Lucám, **" biptizantur Mretnifiiottem peccéo* 

fum* Quofum pectéitorutn t tel cfwo tent* 
pote peuavewnt t aut qtiomodo pot$ 
ttlld Uvdcri in parvulti ráció fubfijtete^ 
nift iuxta iUüm fenfum, de quo dnie áíxi*' 
mm: nuUm mmám. dforde fi unitit dini 
q*idm fnait vitaeim fttper terram l K j 

quij 



J, szolgalttttfdnsik moipdYot 19 
ypiwpst hiptifitii SáCY&tnentum natfoitai* 
HU fofd($ deponuntur, Vtopten.d bdpt* 
\$x*n:ur er patwlii Azaz. A z k i -
:g)csíncledek megh kereztelked-
íl(jjck bnnök bocsanattyara; Mi* 
l!>csoda bűnöknek C vagy mícsö-
)olda' időben^ vetkeztenek? A-
crivagy miképpen lehet valami 
Itiheiye az moibdasbairaz kísde* 
deknek, hanem csak amaz érte-. 

Stílem derűit, melyről az elot $oh 
flottunk: fenkí nem tí£ta á bőn-
zinek£ennyétüishacsak egj napi 
li;volna életc-ís ez foldonr1 És mí> 
5) vei az kereztffgnek Stentffge 
Haltai az Mleteíhek Mennyei le 
vettetnek s ezokaért kereztel-

fttetncktnegaz kífdedek-ís. Jgy 
í íAgof tonDodior* Depw. Mcyí» 
M ti* er rerai/i. íi&. 1.' Ceíp* ct Et contftf 
«Dondftt, hb, 4. Ciíp, ÍJ. fitfct&bbi.' 

l. Az mafodikról. Az kol-
* dok meczo Bábák avagy c-



i© AZ SZi Kereztfegnék fel I 
gycl> paraztiaiíok fcercztell 
hetneké á íükfegnek idejcnl 

Tf»a. ̂ át Hunníus Lutherifta Dofr f 
•*SS« oly igen allattya s hogy az AU 

fonyállatokaz frlkffgnek ide 
jen kercztelhetnekj hogy ezer. 
íer akar egy kerezty en- parazt 
tut megh kereztelcetni, hogy 
fem eg-y^er valamely erkölcs, 

E M m ' w teleti Hgyhazí emberiül Sőt 
valakik tíf tyak> hogy az Bábák 
ne kereztellyenek azokat or< 
dog kéfertetiutí vífeltettekiK, 
tnondgya. Ezen hajóban éves. 
nek az Papazok-ís* 

De ha az Chríftus lefufnaií 
fent £erzeíe mellet egyeneííen 
meg maradanksmím hogjmég 
is kel maradnunk fel talailyuks 
hogy csak az Egyházi §o!gab 
ra tartozik az kereztfegnék ki 
folgaltatafa* 

€ai. Mu EldíSr, Mertaz Anya Jent-
; •sy;l 



i cpyhazbeíi £ olgalatnak eggíik ?b«*;c* '*• 
£6 re&e az£. bacramentomok-33. 

hiafc ki íoígal tatafa. Hát az mú 
Jcéppén az Ur vacsoráját nem * 
Ifcibad az Aífony népéknek 
• o£tógatníok, akképpen az ke^ 
i'reztíggetfem Pabad ki £olgal* 
i tatníok.Mert ottan az Anyaid 
i egyhazbelí tíítnek meitofaga 
i 6 általok meg fortoztetodnek. 
1 Mafodflor. Mertfernaz A& 
ljíony népéknekfem fenkíneká 
; paraztok kozztll nem páran* 
i czolta az Ur Chrííhis, hogy ke* 
^reztellyenek, hanem csak a-
soknak az EgyhaziJolgaknak 

\ az kiknek az Etiangelíomnak 
t pracdíkallafa adattatot. i. Tira, *s 

. Az tanítás pedígh kozonfe^ v c r r \ " \ 

. ges helyen az AfPonyállatnak 
; meg né engedtetik, azt mond-
jgya fr Pali Hi t ibkkal ínkab 
^tilalmas az kerezteles. Halgát :• 
\ fának ők %% Ecckfiaban; Mert 
f. JD 4 n e m ' vi. 



• *•* áz $X* Kéeztfegml ki 
nem engedtetik, hogy gfc £„• j 
lyanak? Mert rut dolog az Afcj 
ífonjallatnak PoIIani. azÉccli* 
ílabá, azt mondgja RPah.Cci 
írót levelének tízen negyedik1; 

s, Cor. 14. réfeben. Ha azért az EcckOv 
v«34.3$« bannem^abadípllaní: TehI 

hogy hogy volna íábad keres, 
telni? mind az Ecdefian kivitt 
f mind az Ecclefíaban c 

'h*nc?tt£ N e g y e d ^ e n MertTertulia, 
ifb ĉontra nus, es Epíphaníus ellene ta-
Epift.Parm. nícanak: S6c az Chartagobel 
..6.ij. c ia -o ö c g y c d ífe Concfliombl.is meo, 

tiltottak, hpgj fenkí az Aflony! 
allatok kózztij ne kereztelly?, 

De pr®. «"ntT.ertúlííanus Doclor így 
teriptio ad. f oí éhez? Ipfs nrnliem hamk£ c^t 
verí .H*ret .p r o M c r j 4 ^ 4ujt(iRt doteve, COtltetifa 
*?' 4 i ' re, ex oreifmos ágere, cumionts npm 

mittere, forfjtan txiingere ( baptizm) 
A z az. A z eretnek aPÍ?ony ne. 
pék-ismely csacsogok, kik ta
nítani, vetélkedni, őí dogot £2 í 



SKoígiltdtáfdnú, moigyifot n 
*aí» gyógy ulafokat igerní,ne ta-
iamkereztelníís mérezelnek. 

Ephíphanius azt mondgya 
1/iaria felöli No» permifit (üomt« 
«i«)ípA^ Á*w BdpíijW non beittAicc* 
teátfcipulos* Azaz . Nem enged* 
engedte aztlr , hogy Maria ke* 
reztellyenj es hog j meg áldgyá 
az tanítványokat* Melyből 
meg tetíik, hogy ha i Chríftüs 

, az ő Anyának megnemenget? 
te, hogy kereztellyen, fokkal 
ínkab egyéb egyéb Babáknak* 

VegezetreMarcíon eretnek 
találmánya, hogy az §űkfgg-' 
nekídejehaz Aí íony ember' 
nek§abad legyen kereztelní, 
mint Ephíphanius mondgya^ 
snPanai'íov _ . , 

Tártatík azért az Papazok'ErfS* 'Jj*1*** 
nal, es az Lutheríftaknál, ez áfa" o J. 
£okas, hogy kereztellyeneka'' An non 

zert az velekedefertí melyben biJft32áti 

azt miík, hogy az ki kereztfeg 



54 AZ$%* KtfeztfegttekW I 
nélkül hal megh> el kárhozikJ 
De hamis ez az vélekedés,] 
Mert az literinek kegyelnie, £ I 
azídvoííeg, nernugy kottetet! 
az kereziíeghez, hogy minden I 
valaki megh kerezrelkedíkid-| 

£y« vífc>S s« I ly&n í niasképpén fenki j 
m*iy afi'onj el nem kárhoznék, valaki~meg 
d« leérem kereztelkednek, hanem a z l ! 
telni ne me- a , i 
rezeiíyen. íten kegyelméről, az bim bo* 1 
D V 0 ^ ? c s a í l a t r o ^ > cs az őrök életről 1 

1 ,4" i i0 ' csakbizonfagotíefen azllrL ! 
ílen az fent kereztífgh által, I 
Kiint az O Teíhmentomban a 
kdrnynímetelkedes által* 

ilxod, 4; Hogy pedígh Zephora az 
^*2Í" Mofes felefege az 6 fiacskáját 

bertelenffghbol kornyaLnie^ 
czette, vakmerő es illetlen cse
lekedete az, annak az meg hw 
fúlt A§íonynak, mellyetkov 
zonfgges példára vonni illetlé* 
Mert az Ángyal-ís nem azért 
csendefedetmeg,hogj aíí?ony> 

ember 



Stcolptt át dfimú - moOlpivol. $$ 
ember mecsetté kornytrl az 
gyermeket, de hogy környt'l* 
jmetelteter, kírol ne rőfíellyed 
snegh olváfhí Calvínus íanoG 
nak fokképpen való feleletit* 
Cap.15. fett* zi* Inft. líb. 4. 

Eléghez? NC» pmúűo>fcd coti* 
tmtw Sáitámemi dmn/ti: N e m a z 
karhoztatot el a hogy nem él* 
heez az Sacramcntummal, de 
ha élhetne! fmeg veted, 

-Igyekezzek minden crnhe.r 
azon, hogy viheíTefd magzat-
tyat az kereztffgre: hapedígh 
ki íollítatnek, ajanlya líkn-
nek tudván, hogy az Dávid* vt33.e& **' 

! Éak kőrnyuLmeteletíen kis 
gyermekevei eggyűtlften az $ 
orMagában be ví£í. 

«- Az harmadikról. Az P i 
pázóknak tejek, mezek, &c. 
foikfegeflekke á kerczcf^gbe? 

Annyi ajs Papazoknak cnv 
• cm-



#<f AZ SZ* Keteztfegnek ki ] 
irto*;caP.f>erítaIalmanyok, hogy mégljj 
Articuio a% magok-is nem tudgyak íamátj 
Qujft i.fc(L icfrőHaífad azlrtovant,melyb3 

oívcn kilencz Manilái tátik eli 
az naggyaban. | 

Ez is azok kczíben való,1 

hogy az £ent kereztíegnek S& \ 
cramcnt-omat, annyi illetlen,! 
ro£ talalman jókkal veregettek 
rneg. i Az kífdednek az £aja,-; 

baníbcvetnek.- £> Az. fület eii 
az orrac nyállal illetik , faztj 
iiiondgyak. Ephata. nilatkozJ 
zal meg. 3. Tejet Mezét: Mertf 
az Chanaan földe Tejei Mez>j 
zel folyt. 4. Kénét, mellyel az! 

rnéílyet, homlokát kenik, hogj; 
fel ként vítez legyen. 5. Egő! 
víjaz gyérttya: Mert az íotet. 
tomlSczb'Sl világra jot. 6\ Rea( 
f belé való leli elles, hogj azöw 
dog belőle ki ugorgyek, R Lej 
lekkel betellyek. 7. Fejér ntJ 
ha. 8, Kerezt hányas £tobbí.j 



ttolgdiitáfaml. móígyarol 3y 
f. De ezek csak maymoskoda* 
..fok, es az Chrífras Icius f?. £er-
l séfének meg mocskol afa. Az v 

I Chriftus fozcfebenJs helye 
i vagyon ennek* Az mit en pa> 
pancsolok teneked, azt csele. JDeuu '^* t 

kedgyed, hozza fetegy, el íe 
végy benne feni mit. Az Apo> 
fíoiokat fem olvaíTuk fohol, 
hogj így babónaskodtanakvol* 
naazkícsíndedek környul, fg 

jKerezteioíanos az jordan ví* 
'zc mellet. Csak emberi taíal- , 
?manyok, azért meg kel vetni, 
kijrínchafzontalán fzerzeteker, 
•.mínttídvezítönk mondgya íz. MatM$.v,9» 
- Mathé Evangelíomi k6nyvé> 
Jiocktizen6t6dikrcPeb.cn. • 

Kettőből ál az kerezrfggnek 
Sacramen torna Í ígéboí es víz* 

-. Ból. Elégh az Kereztfegnck ki 
.folgáitatáfara ez á kettő, hogy1 

az ige éío nyelvel értelmeién 
•••hírdettefígk es az víz az Kífde* 

http://Jiocktizen6t6dikrcPeb.cn


'$ § Az Vf Vdczertiittak U f 
deknek fejekre ónteflgk olíya*já 
formán mint az Ur ChriíP m* 
parltfoItaMatt.zS.v.i^.Mar.ii 

n. ) 
AZ VR VACZO, 
R Á i Á N A K Ki SZÓÜ 
G A L T A T A S A N A K 

•v . . . M O D G Y A * r 
; • " • * h 

9 I 
I. Annak az napnak elotta 

egy héttel, mellyen az U r W 
ezoráját ki akarod Étolgálratni, 
megh hírdeíTed hogy e^tenna, 
pon meg teríted az Urnák aPta. 
lát> es igen £ép intéíTel kérjed a 
z.on az te halgatóidat, hogy ké 
f?i*llyenck az Ur-Vacsorájának 
vételéhez az igaz Poenitenm 
által. Lfifnek erofsargumciv, 
romíd : Mert nem valami földi', 
Ur Afztalaaz, deollyéazkís;1 

íftc 



$%olgduu(<mé. rnoigya. 99 
f e n n e k -fia, füveknek által !a-
Voja,&:c.Mert valamennyi ígP 
r'rctí vadnak íftennek §. Fiában 
Stínod bocsanatíja meg igazid 
lafod díc. felöl, otf pecseíled ei 

-lé magadnak^ átobBí.Peldatas 
jadíiatz, miképpen kékítette 
,[Moyfesaz népet Iften jelesben 
jtnafodík könyvének tízenkí-
'lenczedík réPeben as tizedik 
f tizen-eggyedík versben. In-
Trafói. 38. 
''•-' II. Eztenaz nap, mellyen 
liz Ur Vacsoráját ki $olgakatní 
ikarodigyekezzeloly leczket 
.fel venni magyarázatra ha az 
íírinep engedi, melly illyek as 
l í r Vacsora)ara,ésaz pr^dica^ 
tíot,míntegjeb napokon el ve* 
igézvén így §oly az praedíkallö 
'fékből. Igírtem vala az keres* 
lyenelcnek,hogy haazUr Iften 
Vzt az napot nekünk bekefeg* 
fején meg engedne érhetnünk, 



4 9 ,,. AZ Wt Vdtsorédn<i% H I 
lehat az Urnák aftalat meg (4 
réténekÍ ím az Ur ifié meg e J 
gettet melíyert §.es jáldot áss! 
neve* Mí-ís az mi igeretűni 
£erínt az Urnák aítalat meg* 
ritetiűk: íntetcuk'ís valaazhjf 
veket, hogy kéPitenek'iiW 
katez éleshezi de minek eíe# 
teáz kereztyenek fel járulna!, 
nak, annak előtte §ukfe;g»hog| 
csak rövid bejeddel bollyal 
az Ur Vacsorájához illendl 
dologról,. I 

(Ittpediglen igen ef?edbeí 
vegyed mit kívannyon azli 
nep,az te halgatoid es egyebei 
zekhez tartozó kornyui alií 
dolgok. Noha pediglen az r | 
gí időben né csak minden V | 
farnapokon, de valamenyípj 
prardícati'o lof, az Ur Vacsorí 
ja-ískí'^olgalratot: de mindi 
zon akal moftaní sdohen Vé 
zŐnfegeíTeri csak hed^cr Mi 

•'.••• • ' tá i j 



k szdgéiitáfánAméi&d* 4t 
lik Jcí £o!ga!tatní azUrnak Va^ 
\sora jat egy értendőben* 
\ El50or.( Karácson I n n c . | : ^ 
Kpcn. **4'4* 
5:: Mafod0or. Boyt elo avagj 
^Quadragcíima vaííjr-napján, 
.pikorczazEuangeliomma-
igyaraztatik: lefus vicétek az 
ípu£taban. Matth. 4. 
ft" HarmadGor. Hufvct nap
ján: néhol az nagy gyüleke
zetekben Nagy Penteken-is. 
|Hufvet napján f-mafod nap-
^an-is? az mint az Ecclefianak 
tóid tartáfa vagyon. 
) Negyedben Púnkofd In~ • * 
J-nepcn. 
t .< Qtodíor. Aratás elot,0. 
jjanos, avagy Sarlós Boldogh 
A00ony nap táyban,. • 

y E Hatod-
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%i áxvtvmor diánál U 1 
' Hatodkor. Szüret dot, | 

Mihály nap tayban. § 
Heted&r, Advent Vafa4 

napim, i 
íib 4.C.17. -Némely fö t e ele fiakban1 

Secl. 43- minden harmad Vafarnapokf. 
«p g " f t roa n n. í? í r

, , í < , Í C O r t r e e c S Í W A t í CT5. Sed'" 
Tráíl. sé. /?*&<«* 

• En ímazhetnapokn v:h 
tanúaíbknak peldájt írom!;1, 
1. Karácson In népen. 1- d>w A 
lo vafarnapjanSfc. miről ,'•;•'.| 
azUr-Vacsoraúuiak 'oíccgat;í 
fának el Sete, • 

1 KARACSONNAF: 
jan az Vr Vacsorájához ! 

illendő unicas. ; 
Az Prardikatio után usj 

keCJ el btl'ededet* mintoc-J 
íellyeh meg jelentcir , ss ,:i; 
moadgyad, . 



| : %zolg<dtátáf*nA moigya,. #» 
%* Minek előtte az Keres * 
feenek azUr Aí tahhoz járul

ó n a k : annak előtte ezt áker* 
tíeft ígazítfak el > vagy feyte^ 
gefsukmegí . . ' 
**- Micsodává totte azIítenf^g 
Pkztazteftct3mellyet az ff. Le* 
íekttil megh £enteltetet bók 
jlogh Szűz Mariának mellé
jben fel öltözőt i Ezt az ker* 
déíljhogy meghertfed kerez-
|yén halgato, az Chríftus felöl 
igy gondolkodgyal, hogy az S 
lemelyeben két kulombőzo 
ftrme&ecet ifmery; Ifíenú es 
jythberít. 
rr' Itteni termesedben vagy L 
fienfegeben á teltnek fel vere^ 
le CIOMS volt *. oroktul fogva, v< <gt 
jjigy-mínt mafodik Némely az I- '> &űm. 3. 
jfcnf$gbenazArryanak'fr c g - ' I ^ v . . * 
gyeden egy ftulocfía, Pcmelye* c Hcb, i* 
bek ki cmeczet bélyege , ugy 
Sjbiogy valakidlattya á Fiat lát-
,*: ' fi * ry# 



A* BXVtyiaotiknAli I 
il Ioan. 14, t v a a 2 Atyát, e őrokke val É 
v. 9- Lelek. Ezazídonek tellyePti 
í. fí* s' Scbe? el íS v e GaL 4-v- 4* m 
g ío&tiM. íonyálíattol Ion, mert az Pép* 
í*'• . lotelen fulzMarianak tíPca mci 
i? Kom. ? ' . „ . t i - * r . { 

•. j , Iieben be Fai van az g teltet fejt 
oícőzCj melyben az Atyák k>, 
zol vaío teft PerínU de azért h\ 
íníndenek felot őrökké' áldan-
dolften. Anakokaértezá min.-
denek felot orokke áldandó H 
íkn aztájceftetmelyet íol vor.í 

Micsodává totte f EloförJ 
A z emberi nemzétnekvákfag^ 
ganak véghez vívó e^kozeve, \ 
Mert mivel hogy vérnek orm*\ 
fa nélkül nem lehet valaá bnsr. 
bűcsanar, az íften pedígh veret 
riemomhaetya vala, ez okáért I 
a.zreftet véve fel hooy abban 
ontana vért az Iften es az általi 
az mi bűneinket el mofná es 
igy azlftenfegh az mi váltfa-
gunknak e£kQzeveateve ssj 



ír 
* tzoígiltátáfíítfá^ tirodgyd.' 4-/ 

; lettet. Jgy tanít £ent Pál az A* 
'poftolok cselekedetekről írót 

Íőnyvnek hu£adík regében? 
lentulaydon(faját) vérevei ASt. *** 

,'váltott a megh az Anyajegy; 
:thazat, Iften tulaydon vére; 
Vert 6 őntí azt az ó tűk fel Voc 
Jtcftáital.^ 

. Latodé az ordőg á2 kígyo> 
Jtanbujek, esazt az kígyónak 
cteftct őítóze fel, fugy teve áss 
Iktgyonakteíret az efétnék e£* 
IcŐzevc. Chríftuf-ís az emberi 
lermeíetet öltSzé fel es eggyé; 
fítile azzal el valáfohatatiaii* 
% éppen az flemely tíek eggyek 
Tggebcn,es azt téve az mi vált
ótagunknak éfíkdzevé. Tudd 
jmegh azért, hogy ha ezt aa 
Chríftus teftec tíedde nem te* 
fced, az yáltfágbari ri6íri lefiírri 
!re£e&' Hogy tíeddé telieííéd 
^edígli* azért ifeiráétté tó U? 
Chrífttfs aa végVaeáoiátj fiágff 
r £ | «Któ 



ott te ttúzd italod legyen ÍZ I 
tefte vére, mint £entPal t 2- l 

a. Cor. i«. cloíőrCoríothusban írói-. • v-J 
?«?£• lenek tizedik réfleben. A.:.-.-* 

ny-cr, mellyét tördelünk, avá ,1 
nem az Ur teftenek velünk vr 
lokoz^íeé , es az Pohár md„ 
fyet meg áldunk, avagy nem; 

Chríftus vérének velünk -/ii. 
közteréé? Mint ha mondsna-j 
•Igen-is az* I 

Ákarode azért az emí-crJ 
nemzetnek váitfáganak eük-jj 
setciedde tenned, es azzal e?? 
gyűt az váltíagotf élv az íJrj 
Vacsorájával Mert kulomhl 
az vüríagot benned be né fun-
maihatod, fbefem pecscteihe»-

7 -. ted. 
ÍL Tétté az Iíleníggh azi 

emberfeget az Iften kegyeiül] 
nek, es mi hozzánk vá!o buz<j 
go nagy keretednek bízonfa?; 
f cv6 jeleve, €s tiikore ve* Merc 



éfcogyaZ ^ft/a a z ° ^eret^ ^enE 

í-píar, ki az 6 dfcsofggenek állat 
Iferínt való fenyeíígge, mint & 
fpál mondgya, az mi íegeny H e^ *, v;f 
^gyarló teftunkben öltöztette 
íiel, abban adót az 6 nagy §ere-
•'tetíről az Attya jelt, es hítÓt az 
f embereknek, es abba mint egy 
;!tukőrben az S nagy §eretetíc 
< látnunk engedte. Mert ha nem 
keretet volna,hogyhogy öltöz
t e t t e volna az 6 Fiat áteííben í* 
;Igy tanít 6 maga erritl az Ur 
jChíiftusf. Ianös Euangelíomí íoa9 .Vtife 
&kőnyvének harmadik ré§ebe* • ' * 
i Vgy fictete ]fittt ex *il*got» hogy dmáz 
.',.1 tggyfiw epfólfo fkt adna érette t 

í f( Tudd meghebboLís, hogy 
az Iften kegy elmeben es Pere* 

f:tetíbeugy refefűlhecz bűnöd 
ibocsanattyara, ha ezt az Iften 
>#eretetínek jelet az Chríftus 
^*eftethozzadkapcsolod, tied* 
f'$Je telted, hogy eggyé légy aás 
LV ; ." '•'• *• * 4. ^ # * & , ' 



4t HxVtYdctütáUnáM 1 
ChríftLiffalsmínt 6 maga mondj 
gya foan. 17. v* u. tefl az ő J 
fíeböl, csont az 6 csontyabolj 

%Jt.f.v.j* mínt^ent Pal tanú Ephefusbj 
írót levelének Őtodík reíebenj 

Akaródé azért az líten Ú 
retednek bízonfagh tevője!?! 
tieddé tenned, ihol jaruly asl 
af tálához, vegyed az o teftetj 
vérét igyad, tedd tíedde* Merj 
kuí6mben azt tícddz nem teJ 
heted, díc. I 

11L TŐtteazIgélfte&azH 
tőle fel v6t teftet az Iften íríg|! 
kotefgnefc bízoníagaira velünk 
való rnegbekellefgnek zalagjJ 
va, Iften fogadta az 6 ré§er6!.| 
hogy mi íftentínk.lefíéfymdiy. 
nel nagjobbat nem fogadható j 

Qsh, n. Moyfés els§ k&riy vénektizciví 
?* ** hetedik reffefcenr Mi- is azt fűi 

gadtuk, az mi réfiinkről, hogj 
o népei Xdrökígge Marik: d'« 

• t s igtü gyenge a mi réíi1iikr$j 



^ öítan omn. £: 1 bontty uk* Hog j 
5i,azert állandó tokelletesj es fel 
bt-bornolhaiaclan leneden, az 6 
i iával az mítermeietnnket fel 
Nr.6!tőztetre,hogy az minemű fel 
Ibömolhatatlá ez az vnio ánaum 
$:MtMmm két kulómbőző ter* 
2 meíetnek eggyesűlefe az Fe-
k melynek eggyeífggeben: ollyS 
t legyen á mi íftennél való frigy 
i! "koteíimkis* 

Tudd fnegh ebből is, hogy 
: azlítennekteveledvalo kote-
\£t, ügy ftiraaltaítík be te kozSt-
ftedjíŰften kozőt,hogy ha an-
isiakbizonfag tevoe£kozet zz> 
1 Ghnftús tcüéi tíedde téf? ed. Az 
• pediglen ugy leien ha az Ui> 
Vacsorájával éli. 

/ - Akátode ázeit* ho£y az L 
üéri ffígy kfitefe te közötted, 
fjften kSzoc fel ne bomolljoriC 
la'ftily ide 8té* . 
^ IYÍ Térte az; Ige lfíen kz 



jro AZ Vf VdcsouidnaKli f 
£ tok fel vöt tefiet az mi ídvjfc 
f^gtlnknek helyre állatot J 
be teílyefítetct jelcvej's..Mc| 
mikor az Ige tefie iot, es .6 m| 
gat abban megh £abaditcii| 
mutatta ki lenni, ottan jeltaáoc' 
arrolj es voltaképpen meg na 
tattá, hogy az mi idvőfle^; 

likitf helyben allatot amaz mond* 
ferínt. Ez *Z l#rBfüek amaz Barí̂  
ki el vtfi e% világnak bűneit* \ 

Tudd meg ebből-is, hogyl 
te íd v6ü%ged te benned el neí 
tellyefedík kulomben, hanel 
haazChriíhis teftet tíeddctl 
fed. A z peníglen az UrV| 
csorajabá való élés által lefeni 
Akaródé azerr, hogy azteil 
voíleged re benned el tellyJ 
fgdgyek, jaruly ide az Ur afal 
lahoz, egyed itt á Chrííhis íJ 
fter, vérét igyad, SCc* , I 

V. Tőt te az íftenf^ghazi 
íSkfel vöt teftet élő fceriyerei 



j ^ ' e tc l tó ' e , italoddá, annrjra 
jíogy5 Bizony bizony mon-.10*"*'**•** 
wl'':v* fi nektek, hogy ha nem 
'Rei'rtek az ctnbei' fiának teltet, 
!íes hanem iífetokazo veret, 
jjié lcí?cn életetek ti magatok' 
íjba. Az ki e£i az en teílémet,e$ 
áPPa az en veimet, orok éle
te Vfî yon, esen fii tamafoom 

^ztaz ütolfo napon, zztmon. 
.gyaldvőzí;őnk Sent íanos E-
•ojangelícrni könyvének ható* 
itíik regében. 
^ Tudd m'egh azért ebből-is, 
',iiogy foba teneked Örök életed 
••jpcmle§cn,hogyhaazChríftus. 
%eftet nem e£eds veret n£ í-ffod* 
|$Tercaz Iftenígghazt teneked 
|éÍ6 kenyereddé tötte f italoddá 
*l?£nt vérét. 
;'•; Akaródé azért, hogy 6r§k 
^Iléted legyen, hogy as utolfo-' 
Ú *"" naroa 



*a A* Vf Váctofdiihá. ti f 
napon az élerrc tamadgy fcf| 
jaiuly ide igaz hitodnek áltató 
t l y a z l l r Vacsora jvai, ÖLC. | 

így ertítík ímmar kereztyeJ 
hek micsodává totte az Ige J| 
ften az 6 tőle fel vot teftecf á nj 
váltfagunknak ePközeve : jj 
gz Iften keretednek bizonfagi$ 
tevő jeleve, cVc* mellyekbeil 
az Ur Vacsorájával való elei 
íeddeí re£efnihecz,azáltal fuul 
inalod be te magadban. Kícsof 
da volna tehát oly ídvőfíegef. 
feledet ember, az ki ide jo ko? 
f ülettel nem fíetne, cYc. I 

De minek előtte az hívek! 
még-is ide járulnának, £t*kfej 
hogy az mi bűneinkről vallalw 
tegyünk, es annak bocsánat;); 
tyat kerjűkí Ezokaért egy fói 
vei íajái mondgyuk, I 

Órők mindenható felfal 
ges Vríften: Ea &gcny niegi 

nyo-j 



B Szolgdltdtdfvták moigyá* $% 
Inyomorodot bűnös ember 
feüláfi teCek te $ent felffged-
&k előtte. Mert en tjegedet 
W g b bántottalak fok férte]-
Ippes bűneimmel, ugy-rnint, 
*ono0 Sommal, Sandek.Qm-
ipal, lajtafpmrnal, hallafom-
W-irigyfegemme], mórdfa-
•jommal, Pitkos atkos-voltő-
gial» harag tarcafgmmal, ha-
tfjiifsan Hűtőméi gyafcráa. 
Iiondafommal, te p. paran-
;&olatidat meg né rartafom-
!í$ta.l,feJe-baratimhoz való en-
l^4etlenfeg)emroej>es gyuio-
%genirnclj:az te & ajandekid-
ÍÚ való gonofcl eleiemmel, 
,££jxz.tyeni tiítemben es hiva
talomban való refteo el jara-
tómmaí: Ezekkel es több meg 



14 A? Vf*Vdc SőfdUná ti 
Pámlalhatatlan fok titkost 
nyilván való vétkeimmel t | 
gedct en Iftenemet megba: 
róttalak: melto haragra cs boj 
ftáliafra indítottalak. De mi 
vei hogy egyedül csak te \d 
az meg tero bűnofokőn ki 
nyorulo literi ; annakokaei 
alazatoílá konjorgok ts [i, fel 
ingednek, hogy á te igazioá 
reted Gerint, írieljbé azt fogai 
tad minekünk,hogj vaUmcí 
oraban á bűnös ember te hoj 
2ad fel kiáitand, meg halgi 
£od,es az* o álnok fajiról toll 
be meg nem emlékezel, bq| 
csad meg az en bűneimet ál 
te Cerelmes fiadnak vére hol 
lafaval moíd el bűneimnél 
ruxíagat, artadaníagáyal fedj 

ie4 



% 'SzolgdÜdiáfanáVjmoigyA SÍ 
%eíTed vétkeimnek fertelmet, 
'ljf«rcmts uy 6ivcc lelkec V-
^ m cn bennem, cs az & L> 
;fck Vr Iftent ne ved el en to-
:1etr), de sor inkab rePeltcs az 
% leiek Iftennek ajandeki-
|an, cs ftrntcly meg lelkem-
fci tcílemben, hogj leheííck 
^üelto vendég az te 0erdmes 
padnak aftalanal, es reSefúl-
jfseííek azokban az jókban, 
ípieilyeícctaz o teftenektore-
ifelmeflegeve!,vérének hűik. 

tyalfozet, hogyti0ta0. ar-
tlan életet élvén holtom u-

Éin meheílgk bé 'az boldog-
ffcgban, melyben é!0 9 es ural
kodói az te i'ent Fiaddal az §. 
teleknek eggjeíegeben,inind 
k erőkké. Mí> Atyánk, dCc. 
%'• - Uimk 



5 á A Z Vr*Vdcsománú U 
At Vr- Vi," • ^ í ' n e k c l ° r r e áhi vek még 
csorajavti' a z Ur .Vacsorájához jaruioj 
•iSkre » r - n a k s annak előtte egy nehal 
fefc, kerdefgket teFek, melíyekrel 

kímagatulrnegfelel íyen. 1 
l Elő£or azt kérdem: Hi^ 

ícké, hogy az Iftentol ígaffií 
ban, f?entfggben es ártatlanig 
ban teremtettetek volt, de J 
érdognek csalárdfága míatl 
rok halaiban, es kárhozatba 
ettetek Volt C Hifötök. { 

U Mafodíorr HiP/teké hoi 
az Ur Itten £ent Fiat az tel 
benti érettetek el bocsátott! 
csannak az magas kereztfJ 
egy Per való áldozattyaval, J 
bnnt, halait, ördögöt, PokiJ 
kárhozatot, i:gj megrontott! 
erejet,es hatalmat ugy el vonj 
hogy azok többe kárho2aJ 
tokra né arrhatnakf JHi£íirJ| 

11L Hármadkor: Hifiteké hej 
. ' e z halandó életnek utanna fi 



"íamafttya az ti teílctekct a s 
irftorbol> es be vífen titeket lel-
«£tfti11 tefteflSl az Örök boldog, 
'fegbanr Hí í fűk : 
]•' Hogy ezekre meg felelnek, 
ifgy íoly te Egyházi íolga. E z 
$fcí hutotók es vallaftok Serint* 
uctMs az cnChriítufomnakmel> 
ítaclan hivatalos íolgaja, á háta-
ijom íerínt, mely adattatot mi* 
Ji nekünk az Ur Chríltuftiil az 
A poftol okkal egyetembe, hír-

tdetem á ti btnieiteknek bocsa* 
t nattyat,es órSk eleteit eker,ihe!' 
:Jyct meg ad az Ur líten az 8 
;ingyen való kegyelmebői fent 
^Fiáért tinektek, es minden 6 
jbenne hívőknek. 
J, 11L Ezeket az pra?ck'kaíjo 
líekbol végben víven, faly all 
\esmenyaz Ur Általához,* es 
.ott elsőben az elot el kefítetet 
kenyeret, ved kezedben es így 

HFoly; 

file:///esmenyaz


0 Azrt YdettítáUnálU 
Minemű igékkel ^érzeti 

legyen az Ur Chriftus ?.z vej 
Vacsorát, meg ír tak azt zz hí 
rom Euangcliílak Fene Mathl 
& Mark, £ Lukacs? Mcgh íri 
f.Pái ApoftcUs cMor Coríí| 
thusban írót levelének nseiifj 

4rf?£ "' eggyedik rebben, illycnígíkjj 
kel. ^ 

En pediglen vSttcm azUr| 
tol, mellyer adtam tinektek^ 
hogy az Ur lefus as etzakia; 
mctiyen el arukatot, kezcbei 
votreá kenyeret,es halakataái 
van, megh §egtc es mondottal 
Vegyetek, egyetek, inert ez az en te>1ei) 
»ely ti érettetek megh tor leltetik' £.'i' 
fseiekedgvefck az en emlékezeteim,; 

Hafonlatosképpená Pohart-íi 
minek manna vacsorált volná 

- ( vette) mondván: Ez PoW*rau{ 
TeíUmentum az en verem, által- Ezt csel 
JekeJgvetek AZ en emlékezetemre, valaj 
Bieaviier i.'tfk ez Pohárból. Mert v; 
xnenvi^e- éjitek ezt az kenyeret es i* 
tok ex !>?rr (P.i.hart) az, Vrnak ha! 
birdeustck taigkn e ip„ £ 



* Wr szolg<tlutáfán& moigyd. <& 
:2%T Ezek az ígek nem valami 
;vfebonasígek, mellyekben oly 
2&6lehetne, hogy ez kenyeret 
•3íthríftus valofagos teíteve, az 
t̂jpott valofago^ verévé változ

tathatna, a vágj alíal allatoztat* 
-fatta volna, hogy ez ne valofa* 
$gos kenjer esbor volna,de csak 
jfínet látnád az kenyérnek es 

pornak, de valofagabá ChrífP 
fcjltefté vére volna; Mondom: 
[jSíem ollyanígek ezek, hanem 
t-imeg £entelőígek, mellyekkéi 
3iez az kenyér es bor, Ex pro-
t.*i,hano uüi, knlso álíaparbol ér* 
••|£eaznieltüfagos tíf?tre fentei-
;|éetec, hogy lenne az Chríftus 
Jetének es vérének velünk va' 
jMo ko£lefgnek valofagos jegy-
Jboje, es mint egy medíoroa, e£< 
f|lc6ze á Chriftus teííevel es vh 
|revel való eggyefulefftnknek, 
'j'esabbá való refofűlefunkriek* 
l í íát ülyen értelemmel az kik* 
fa . ,' '?» ° ^ 



4* &%Vt Táctoréá^k ki 
$iekke§uki:ek vag *on jan 
nak elS« 

EÍ6 menve az emberek ti 
dellyed az kenyerei, es ugy j 
togaííad, az Pohárt bafoniai 
képpen. 

IV. Hogy s 2 balgatok n„ 
fairnek az Ur AítalahozvJ 
jarulaftol es el végezed azfei 
folgaíatot, így £oly» 

vegeii vég Ekképpen íerze t teaz l 
Vac«orávii Chríftus az v'cgh Vacsorát, 
•ek. keppen eltének ezzel az 

Teftamétombelí, kereftjend 
nek gy níekezetekbem az 61 
toknekmeg eroG'tefgre: az v$j 
íagnak es az íften igeretíndjj 
magokban el pecsetlefere: 
§ kereztyení valláfokröí» es | 
gaz pcenítenua tartafokróh 
lobízonfag tévéiekre, az i 
keppenmi-ís elénk ez mofí 
oraban. 
-.. B t miiek dStte az. hívctí 



szolgduufárták mod&d. tft 
ficlycol el távoznának, fők* 

hogy annak előtte azmíí' 
_ nunknek nagy hála-adaíTal 

f'0Cg kőflönnytikjaz 6 fent Fia* 
7»k atfcalarol való gazdag gaz* 
ídalkodafat: ezokaért egyenlő 
ifivel leiekkel mondgyuk: 
>- Eorok mindenható áldot Vr íflen, fai Halaid**. 
UJTrunk i<f« Chriftufnak diesofeges tfenc 

Attya, nagy halakat adunk mi te i'. tel-
Rgednek, minden iccbeii kegyelmes A-
fitf^i gX3nd-vifql$i~cdért. czert-is.iiogy te 
(Sainket aztmkfppen orok idoknekelőtte 
>.«$ cicire Cbnitus Jcfusban él vala»« 
fiottal volt, akképpen ido£erint 2* f A* 
f *ya-tíentegy'hazsdnak tarfafagaban be 
, állattaJ, az te igax ifencretedre jutattak 
|;tgai kittéi clo rcmenfs&gcl^c.g ajande-
ÍIEOJUJ, -éltettél, tartottal., tápláltál, iát 
IfOöfían-is jol tártadáni meg ehezet fom« 
^phoxot lelkünket i te B.Fiadnak dr ágá
lható s teftevél.e.s vérevei, mê jr dhul d - » 
,'oecíecekl amax áídas éerint való őrök-
ingnek az oiok eletn-ék ferraíara: nméU 
s% ékért ta ,íí. FeJf5g.e4n.e-k legyen ;0ilSk» 
íjke való hala. 
\. Viíontag alatatoílAnkönyorgwáít-t« 
V$*felegednek, hoggr jennek utanna is e-
: *cn Atyai gonduGeic fedet tart'f OK£h n*i 

Jfcaytünk mind vegig!«n: orizz«d oltal-
:, írtai sasUs t*iAa¥á4M«f hj»ajikfc;.n* *n* fe. " ** **.' 

http://FeJf5g.e4n.e-k


é % m Vf Wácmrmnák fc 1 
gsdgrtfl azt í;-m P.-L ördögnek. í ^ r a ^ A 
Jagi kegyetleneknek e] topodnick; Ík a 
saeg ebben az te s*ent:gednek p r o l i i t 
fatalat: Tarts meg a §P ^ c r a ^ n í c ^ j i 
sak kiíolgalíauiat: Adgy leJki, «•"» 
fcek«fíc|et, hogy ennek utanna-u uJf 
J@lkiorcnisBel jaroihafiunk SE te FiajJ-iJ 
af taiahos, es iehefíunkm^lto vende;^W 
ILzokaerí az ?eíaoiSaihatatí£n jo ,*e*!f 
senyidst, ncveüycd naponkent Vr }fo| 
íni ray tank. Az te Sérelmes Fiadr.íiker^f 
ra*v«í tapUÍIyad az mi hitünket. &cev,$ 
íolad el ce foletkezz&nk. Buy cs j j . J 
gasaz te áidot iJ- Lelkednek áítala,ű;Tf 
ennek manna jarhafsunk te elStred xn% 
figban^entf^gfcen, es fegybetetien tkB 
fr*n, hogy haltunk után roeheŰunk U'M 
keldcgí-gban, melyben eh? es u i H ^ | 
&z te#, Fiaddal az jí. L«Iek»ek eggyíf»'t: 
gebén mind orokks Ámen, MiAtva-.kí : 

\Íl'\tt < I " haidSd lefen ez kicsS 
*ap. i7 fe4 inteft teheted* | 
li. item 45. Mind ezeknek utanns, es] 

lekeztetnek az hívek tí§*rckre« 
Annak emlekezetíre vífesj 
minket az egy kenyérből vafej 
ctel, es az egy Pohárból varf 
ital: hogy az miképpen azKfe! 
nyer noha fok búza f?emb81álí 
4e azért ugyan fcsak egj kenyai 



az izii] így noha az bor^ís 
. k Fölo fémből álsde azért egj 
ÍÖT egj az ízi: ííntc akképpen 
Loha mí'ís fSre^főrc^kűlon ktî  
Ín egy cgj emberek vagyunk* 
le azért ugyá csak egynek kel 

Ijknnunk azígaz vallasbá^ere-
v tétben. Tiftiínk tehát az igaz 
i vallásban cggyeííggt!nk, az i -
!rgazlítcní es Atyafiúi ícreteí-
íben való el6 menetelank, cá 
" meg maradafunk.) 

V. így áld még-ct bociafdel 
az híveket: Meg;álg!gyón títe> 

• Jcet az Atya Iíiféo, mégh igazi-
tfonazFítiIfte^es megh íen-
tellyen az £• Lelek Iftem hogy 
áldottak legyetek hazatokban* 
áldottak legyetek hazatok ki* 
válj áldottak legyetek az tí hí-

1 vataltok forint való forgolo* 
daftokban, Ámen, így vf» 
^ed. vegben Karacion napján 
»z Uf YucsQtzfamk ojctogam-

.... * * Üt 



4% A% W WácttmiéMk U l 
fat, mely módot meg kel tanJ 

Hod minden időben* J 
I L Q V A D R A G E s d 
ma Vafa*-napjan azVrVtí 

csorajahoz illendő tanítás, 
L Ez napon is az Pr»fc| 

tatíonak vege mae9 ugy loljj 
ciínt oda feilyeb meg msjtatanj 
cs-aztmondgyad* Hogy az ÜÍ 
vek kei űltticnűl az Urnák atí 
Iához ne faruUyanstk, jer erí̂ l 
kezzttnk es cgf doiogr ol tfcvt 
4eden* 
. Mipcmá kece l t é l kcllyíj 

kinek kinek ide az Vr adj 
tálához járulni, es árral |! 
Chriftus teftevely nú\ 
revei cini? j 
Ennek á ket defnek ftradfcj 

t. e®« iu W^ 0 2 ™ vagy 011 fene Pal &J 
¥.§t« "* poftoloak ímez tnondaíaba%* 

.elől 6f Corímhmhzn ímthm'i 



t 
a1faek tízcneggyediki reíebcns 

pícg probaiiya penigminden 
Spmagaf,es ugy egyele abból ass 
ulrcnyerbóljcs ígyek abból á po* 
jtíürbol. Meri valaki eíík* cs 

S'j§ík méltatlanul, kárhozatoc c 
*ffik ííík, megh nem valaztvan 
T*E URaak tefkí* MelybSI 
*«z jő kii Meri valaki maga 
)meg probalafa nélkai efrík az 
%Ur Aítalan való kenyérből, es 
%0ik az pohárból? méltatlanul 
K.e£iki§ik, cs kárhozator ve£en 
magának. Hát az embernek 

fkefttletí vagyon egyednl csak 
(6 maga meg probaiafaban* 

í [ Miben álí zz embernek ma~ 
í ga meghprqbalaía keríck 
i ad elomben,had rocheflek 
V vegére, ha vagyoné jo ke

rülete, hogj méltatlanul ne 
legjca.odavaló menetele, 

:.. -. » " F f CS 



id AZ Vr»YáCSordUu& íi 

es ne egyem igyam 
gának kárhozatot > 
meg. 

- L Aíi az embernek maa 
tettel meg probalafa az igaz Iftenil 
«£• méretben, es annak hozza^ 

való ja akarattyanak ertefebi 
hogy tudní'íllík,az Iftent állal 
cyaban egynek lenni, az ki ls| 
hatatlan, foghatatlan, merhl 
tétlen, bölcs, jo, könyörülni 
galmas, nagy turo: Szcmélytf 
be-peníg haronak,kí A tya, V0 
Sz. Lelek, Földnek, MeriJ«4 
es ezekben levő látható, es&f 
hatatlan állatoknak teremtője! 
igazgató jaxmíntmagat nekn# 
az §. írásban ki jelentette: Eri 
tfed-ís ennek akaratiját te hoz| 
zad, bog} az o fr Fiat te'erettcf 
az teftben el bocsátottaJcíaz^ 
bűneidért az kereztian megír 
feolt, harmad napon az te md 



anilaíodcrtfcltaraado.tjinint 
'pal tanít esaz ApoftoIiCrc* 
iban vallod Rom. 4, v# 5,5* 
Ifmcrede ekkeppe azlfkrm 
tedeaz 6 akarattyat te hoz* 
dC Ha ifmered akarattyat cr * 

d,cz arant meg probakadma^ 
adat, hitedetmegh cirkáltad., 
s jo kerületed vagyon; 'az. n»í 
tagyubí őrSk életed vagyont 

Mert az örökélet áll az Iftcn-
'nek*igazan való íímeretiben, 
lom 17. v, 3. Mely lílení ifme-
yexed általvaló örök eletedet űe 
pecsételed el te magadnak 6-

- r§k boldogfagodra azilr i\fr 
f talanai 
r; O nem ifinerhetem tokcí* 
t lcEclTcnazIftenc. 
• Ugyanis csak tűkor áltat né-

^őnkmofí;ans es ré§ fferint Í£J. c«r. ; 
merjük, azt mondja í. P a l , 7 ^ 1 * 
előtör Corinihusban írót leve^ 

| : : . . * lenek 



í 
-tft ÜXfrWácmáUnákU 
lenek tizenharmadik ré§ebt 
de ez ré£ £erint való ífmei? 
ídvSíígges. Mert kezdete i. 
maz tökelletes tfmeretnek. 
melyben az Iftent íínról ÍJinri 
megh íáthatttyuk , mint az A-

.poftól az megh jegyzet helyes 
gnondgya* JNem idegenítheti! 
tehát tégedet az Ur a§talatulj 
te vékony Iftení ifmereted. 

II* Ali az embernek magi 
megprobalafa azUr Vacsora. 
ja felől való igaz tudományba 
ennek titkos ereje, meltofaga, 
vegí es ha£naí felSl való bi-
•zonyos értelemben, kírol Hu£ 
vet ínnepeben ákereztyenek 
ercének. 

Tudode az,ert te ember, 
hogy az Ur Vacsorája az uj! 

Tcftamentomnak maíbdík & 
cramentoma, melyben á Chri 
ftus teftcvel es vérevei tapli 
lod lelkedet az őrök életre:': 



fiadodit hogj Chrífius lefus L 
fftcnnek cggyctlcti egy fotlSt & 
• Fia íerzette kenyerbo1sbof boj 
f az ö teítevei es vérével való 
^lefednek voltadképpen való 
í megh miííatafapaí Ertedé hogf 
[azIften drágalátos íép ígeretí-
rnek be tellyefedefeben,mint a* 
[ jnaz §ép folyóvizeknek vegek 
á Tengerben5itt az Ur vacsora> 

,' jaban vadnak,ítt árkolod es #e-
; gézed azokat te magadra Srok 
j eletedre es boldogfagodra: Ha 
! tudod,erted ezeket ít ez aram* 
t is megh próbáltad te magadat * 
^azUr Vacsorája felől való txu 
ídomanyodat meg cirkáltad, a* 
Í sert jo kefttleted vagyon. 
I. O nem tudom f-ncmer-
I " tem ollyan óiellyeü ? 
[ Haliadé: RéS§erínt.vagyo 
i azertelemís ez életbe mi ben-
|»unk % de azen ídvcvfleges. 



•%e éZ Wf VácsotáidHab U 

Mert kezdeti amaz orókke v*. 
16bölcséiggnek, mellyel az£.. ? 
r$k életben be tellyéfedűnk.' 
Nem ídegeníthet tehát eí tzgz.'r. 
detaz vekonj ertelem,estuGc.;. 
raany az Ur általatok 

I I L Al az embernek ma .-
gamegprobalafa az hitnek t 
roíTegeben,hogy ketígg neík& 
elhídgynkazt, hogy oly nagy 
azlítennekírgaímafíagajhoíív . 
ha mind ez vílágh bitnctmegh;." 
cselekedtük volna is, az Chrí" • 
ítufért mind megh bocsáttatik 
minekünk: Sot ha csak két j . 
vagy három embernek tor voi-
mvtslfren ígéretet az ídvofieg 
felől, deannak-is mi volnánk'. 
az eggyíke. \ 

El híhetede azere tofcelkj 
íeííen, hogy oly véghetetlen,, 
merhererkn Iften az 5 iiga!* 
maííagaban, es oly,.bővel kod5 
az? o bűn bocsátó kegyelmébe,:, 



$%olgdtdtáfán<& mo&gfá. ?s 
vgyfbha csak egy mcgh terS 
flber-is az ki ahoz folyamo 
jot, abban veget nem m , te 
n cxhétz, hanem bonod meg 

vcsatcatík, az hónai fejerebr 
eíetettetík, őrök elete adatik 

^Chríftufertí' Ha elhitted 
megpróbáltad m a g s a t , es ez 
íranM's jo ke l le ted vagyont 
Jy ide ííabadoíon, pecsételd el 
| te hiteddel az Mennek írgai; ; 
íiaííágac az te bánod bocsánat* 
:vara. 
Oh Vayha hihetnem, es ol-

lyaii nagy eroíl^ge volna 
az en hkcmnek9 de ottan 
ottan meg laflodik, es meg 
crodenedik bennem á hit? 
Fakadgy el (írva £mond' . 

/ad azt az íegeny emberrel* Mw, 9^m 
Plí§ekUram de gyámolítsad az 
'enhihetettenfggemet, Mond« 

rad as Apoftólokkalí Domimr 



ádáug* nobti fidem. Uram &reg$J| 
mi bennünk az hitet* T u r f 
hogy az te gyenge hítődadj 
Chriftuft fogja meg es ahos j 
mazkodik,kíramaz nagy fJI 
emberek fogtanak, es kire* 
mazkodtanak, es á íe hít$d«j 
rínt azóboldogfagada t ík j 
az erős hítaeknek Hat neííjl 
geníthet el tégedet az te hítÉi 
nek erStelen volta az UrnA 
aftalatuK | 

IV. Ali azpcenítentía tm 
tasban, minden czegeres váj 
kéknek el távoztatafaban esm 
Iften£erínt valotííta elecbjh 
Cirkáld meg azért eletedet, J ] 
kölesedet, cselekedetidet. i í i 
megh ha talajáé oly czeorfj 
vétkeket, mellyek míat leni 
ftríl tefteftol meg fertSztettdí j 
ftenháragíaban eftel, esazej 
az Iftennekrertenetes bűnteíf 
feben; ha találj dobbany i d | 



szolgdtátáptnik moi&á. 7s 
[vedben, töredelmes §ivei le* 
:kel folyamodgyal á kegye* 

/inekflekí-eleibehjValdmeg . 
fennek vétkeidet; kérjed bo-
inattyat, tégy fogadaft,hogy 

ibbe nem leledzel ollyan ha> 
[os vétkekben, annak őrök 
ízonfagara, joy ide az UKaffta-
rhoz pecsételd el poenitentísu 
atítt, ély annak utanna tífta 
letet, megh kegyelmez az I-
fcen az 6 igaz ígíretí §erínt, es 
ryan megh bantatod vele az 
mo^tmeliyet elrendeli volt, r 

)gy te reád hozzon,azt rtion' 
raíeretnías könyvének tízen Ie

|
fem' lfV 

rolczadíkré£eben. 
_ Uram,Uram ezeket csele* 

[edtem,de ífmcthertelen usy-5 
:dvem ellen ebemben íem 
íhettem magamar, el eltem: 

Hallódé, az 6 ember vöt 
>lt hatalmat te raytad: Mert 
:m vétkezhettyuk le ötét míg 

G ez elet-



74 :"••'. A* kr Vdtv&á&ná. U 
ez életbe vajúdunk: de vaa 
órvofTa-ga.Mert á mel j han^j 
eftel Jepedbe vetted, meg ol 
hamar kely fel fanyargafd r 
azhítván teftet, haíts az klc| 
nek birodalma alá j Meghk< 
gyei mez az íften. Lam az íg^ 
is hetíer egy nap el efík, de {$. 
met fel kel nem hever az boai. 
ben. Emberé vétkezni, de 6r| 
dogé á bűnben maradni: NajJ 
elíenzhet meg tehát ez ís tegef 
áct az Urnák afelatul való jc| 
veftSL f 

V* Ali az atyafiúi keretet? 
ben,hogy miképpen mindnyáj 
jan egyUrnak a£táláról egy kc*c 
nyerbol ettünk, es egy pohari, 
bol ittunk minden §emely vai 
logatas nélkűh akképpé míná# 
nyajá egy mas Verető k Jegy űnrf 
mindé haragnak,gyalor^gne^| 
írígyíf gnek,ragalmazafnak ef*| 
lene mondgyunk* Mert abbjl 

ífsneci 



tzol%dtitáfdttítk vtöigyi. "' 7$ 
jertetunk Chríft* ranírvánjí-
ÍJC leníjha egymaft íeréttytik, 
O Vram minden haragot, 

fí- gyúlofgget letettem vala, 
p, de oly mera dologért kapa 
C: belem ez f-ez ember, hogy 
( csak mondani is utalíagb: 
\ Annak-felette , követem 
i; í-ncm bocsát meg; ko0o-
f nok, nem fogadgya. -' 
i ^gy u^y üvgeknek eledéin 
'.'. egy*mafra,val'o dagaltokért az 
íí teremtő Menetektől íakad* 

Igyatok el: az haragnak Attya-
?;val az ördöggel fuííatok egy 
tporazon. Níncsené lelki Pa§> 
Étorod, mnesené Bírad, Had-
f jiagyod3kik te kőzőtted.faz te 
^ellenkeződ kőzot az győlőfg-
Igetle falíítsakCMenyí tőmeny 
| ezer ordpgharagzíkteread,te> 
ps o Yea jck; El íakad tzé azokra 



7 6 AX vr vácsormnaMd W 
vaioharagodért az Iftcnto! í A 

Matth s. i § r : e j a í Chnf íus tanscsa : ! 
'* *** * 4 ' fei v»>d az t * ajst-cíekodat az e>;tarT J f 

io.»í> emlékezel roía, hogy cír.|o.,tj, a g J P 
vele, had ctraz te ajándékodat, e<- iriMp 
ljel nií-r. vele, meddig ÍZ úron vajty. "K. 

Cirkáld meg azért ekképp 
hítodcc yallafodar, cselekedj 
tedet, es életedet, es ha ugy JP 
lalod, mint meg mondám, mei? 
próbáltad magadat^esiokerff 
letcd vagyon, bízváfl: Pabadcl 
fon, f nagy lelki örömmel fejr 
jarulhatzaz Urnák afralahozj 

l í . Itt mond el ifmet amaJ 
kőz gyon3tot, esannakutanna; 
amaz három kcrdeíTekkel zz-
több ide tartozó dolgokkal, 
mint oda feli jeb meg jegyzem, 
vidd végben. 

1 1 1 . H V S V E T N A ? , 
iiQ az Vr Vacsorájához il

lendő tanítás* 
Hogy ha Nagy-pénteken. 



itol%álUUfdná% mcígfd. ni 
UrVacsoráját kíakarodfoí. 
Itatni, nem illik tovabmen* 
dánnalá cselekedetnek fon 

lajarol való tudakozaínal3inel 
etmeg irtanak az Euangeli> 
k:Matth.z<?. v.z6.-Marc.14. 
22.Luc.22. v.i9.í tcmi. Cor. 

14. Ez Chtiftuíhak csele* 
detíbolaztmondgyad: 
Minek előtte az kereztye* 

,ek az Wr a&alah'oz. járulna* 
'akjimílljen dolgokról kel mu 
ckunk annak előtte crtek'cZ' 
ónk: 

I. Kiesődx ferzette az 
veg Vacsorát? 
II. Mikor ferzette? „ 
III. Miből? 
IV Kiknek, es? 
V. Mi végre Perzette í 

,. Ezeknek pedig á kerdefeb 
Lekfundamentoma, vágjonab-

http://22.Luc.22


71 Az WT*vmotdUnÁU 1 
ban az Chrífíuíhak cseleket 
tíben, me lyet ez el múlt Jm 
kan fogfaganak előtte veobj 
vín Iertifalemben az Hufyj 
Báránynak meg étele után, í j 
kor ennek az ő TeftamentoiJ 
belíSacramentomnak hely^E 
£erzeáyég Vacsorát. Annaii 
©káért láííük: " | j 

Kic oda0erzcttc? I 
A z m képpen az első §cni 

% n e k , avagy SacramentöJ! 
m k , mely az kereztf^gger£» 
je az Ur Iefus Chrífttis Matt.3 
Marc. i($. akképpen á maíbál 
&fggnek-ís>mel) az veg VacsJ 
ra az Ur Chn'ftus meg £erzojl 

Hicoda « ámelíyertaz Urnák vacsora! 
vegyaesora f€mmí n e m egyéb, hanem 3 

* Ur Chríítuítiil £ereztetet Öl 
- Tefiamentombelí mafodiksi 

cramentum §entffg,avagycJ 
lékedet, kenyérből borboí J 



.oknak az kik az kereztffg £L 
IJaí uyjonnan fűiettetvén ma* 
^okat megh probalbattyak ez 
végre, hogy az Chríftus nem 
tsak jegyűi, de ugyan valofa-
-golfon az o halálára adattaroc 
•lettet, esazkerezt-fan ki önte
tet veret nekíek ádgya bűnök 
bocsanattyarajmíkoron azke* 
nyeret,es az bort az Tanító ke
ze által tördeli es nekik adgya 
az-6 halálának eml ekéz étire,: 
hítoknek meg erőOteffre, az í̂  
gercteknek el pecsétele%;e es 

;. az igaz pccnitentíariak megh 
gr purtatafara* 
p (íttasarant haídot vagyo 
lv hozza, rendel ézt a Definitiot, 
l jriegrriagjarazrmodíllyenrno-
| don: iMondarríhogy az Chrí' 
i írusforzette az vég vacsorát: 
»- Mert egy edűí csak az Jítcnnelc 
J. vagyon hatalma arra, hogy aá 
\r AnyaJentegyhazban S'acra; 
K" * G 4 raean 



mentomot feezzen, neme 
bereknek, feni AngyaIokna3 
íem Apoftűioknak.Hattermj 
§ct íerínt való Iften á Chri í lJ 
II. Mondám hogy mafodík g J 
cramentum. Mert azuy TefiJ 
mentomnak csak kétSacramgl 
íoma vagyon, f-átobbí) 

I I . Mikor ScrzetteChru 
ftusá veg vacsorát? 

Bxp?i*.c4- Sz. Pál meg tanít: MertJ 
thec: Vrfmi zon az etzakan,melí]en el arulJ 

Fgl tatot,tudni-illik azHufvetíBaJ 
ranynakmegh eteknek utannJ 
míndgyaraft(Matth. z6. v. 2&)| 
hogy megmutatna Idvízítonl^ I 

MiartferéfcElagőr, hogy az 6 TeírameaJ 
az vec va- tombelí áldozatoknak mar ve-1 
»tora. ge vagyon, es uy SacratnentoJ 

u jnotj vagy £entÍ£get fozeti 
melynek kellene kovetkőzníj 
es az Hufveti Barany meg etej 
lenek el kellene múlni Mwí 



szolpltdtdfdn^ tnúi&4*. sí 
á meg áldozandó Chrífluft 

igyzeneazUr vacsoraja,míne 
íHiifvetíBarany, hanem az 
,egáidozta'toctat. Mafodíor, n« 
,gj ennek az vacsoránakmcL 
fagat élőnkben adna: Mert 
dalának előtte nyílván nem 
ícsín dolgot forgatótsezóka-
t halálának elorce í?erzette> 

:ogy legyen mint egy Terhi-
menüim, es az . Tefíamentom 

vőnek utolío akarattja: azért 
mori"dgya,hogy az 6 emlekeze* 

ftíre tegyük. • - ' • 
I; Hogy peníglen moftan ne" Syntpof. 
teftve, de Reggel {folgakatík kí PaS- ?244-
P, . j '. t Miért íol . 
| vagyon mind azért , hogy az gal tat ík kt 
IJréggelí órákban famofabban reggei az 

Igyülekezhetnek egyben-az lií> cs0ra^#
Va-

veb mind pediglen hogy }0' 
ganbakaz emberek, es elme-
jek-ís az íftení dolgoknak érte-
fere illendők kalkalmatosbak* 

I Gf ilLMi- ""..'• 



Íz AZVi'*Vdt$oraidnúti I 
I I I . Miből fozette C l u * 

ftus az veg vacsorát ? B 
,;! Kenyérből es Borból j ' J | 

kenyérből pedig,mely egegl1 

do oríagban kőzőnfgges ]X; 
nyer vokjde kovaztakn. R « 
kovazos kenyérrel nem hm1 

vala élni azon az napon, Szel. 
Pal-ís az vegh vacsoráról a b j 
ván tanítani egyáltallyabájl 
nyeret említ, minden ketfaj 
nélkül, oly kenyeret, melyajl 
kor az. Corímhusbelí bivckaj 
kőzőnfeges volt, es az mini 
művel mindnyájan közoiM 
geífen éltenek.-: . | 

Miért *•«* Szerzetté peníg kenyer f 
t«t«t£t* it Hogy az kenyér az ChriftI 
*f*x e ' tefíenek éltető erejét megm! 

tatna; hogy az miképpen á bJ 
za íemből le£en á teílí kényerl 
akképpen az Chrííkrs teftefie 
lefen az k lk í kenyér, azeJ 

• * . monál 



Snondgya: Ez kenyér cnteur, 
ffiogy az miképpen as ti teííí c-
lietetek táplálta tíks es meg ero-
|»5dík az kenyér által: akképpg 
í'azeateftem által, ugy^mint e-
/ Jetnek kenyéré által, á ti lelke* 
!• tek taplaltaílckjcs meg crőfsőd* 
* gyek azörök életre, íoan. iá* 
' l í Hogy az kenyérnek tördel* 
Itettfe alát, az Chríftus teftenek 
• mi érettünk .való töredelme es 
' tordeltetefe élőképpen megh 
- abraf oítaííck: Azért mond-
'" gya: Tegyetek az cn emlékez 

Borból ífefzettes íiogy az caív. inft/ 
_Chríftus vérének erejét megh Jib' +• ea?« 

- inutafla. hogy az miképpen az 
« bor élteti az oítalíjaval azem* 
; bért, meg erofsíti,es meg vída* 
/ínittya: akképpen az Chríftus 
*" vérének itala az mi lelkűnket 

meg erőfsití élteti, es vidámít-
, tyaaz orok életre loan, <S. 



14 fizvrvd icnhnakh I 
Vétenek az Chríftus ^ e r j ^ 

fe ellen az oftyafok, hogy ájg!* 
zonígges kenjer iieijec a ken j* 
nekcsaká tay ekjat maztattJp 
be az Ur vacsorajabí; azokijp 
kik ábort el von§ak á k6%gt* 
mely egy általlyabá valofceajp 
ígg törés: Chríftus mondgyajp 
Igyatok ebboJ mindnyájan; a Pa&Jf 

m o n g j a : Csak á Papok igyan.k tu^M 

IV. Kiknek íerzettcCbri- f 
ftus á vég Vacsorát? 1 

Egyedül csak azoknak aj? 
Anya-£:egyhaznak élo tagail 
nak,es híveknek, az kik o ma.1 
gokat ugy az mint oda felly^l 
meg mutatám, meg próbálhat.! 
tyak, es az hitnek titkaiban t » | 
doíbkf az Urnák halalat emleJj 
getíkí avagy nyílvabban. El&l 
l ő r azoknak, á kik az 6 btín&I 
ket meg ífmerík, es azért valo-l 
t>an bankodnak, hogy ők az II 

veldl 



,. szolgilUidfámk m&pá> Sf 
i&lekjoItotcUrokat literieket 
étkekkel megh bántottak, es 
sert £ent Péterrel keferves íl-
iíbkat tejnek. Mafodflor, a s 

hi£ík tellyes bizodalom-
l,hogy á Chríftafert az ő bu* 

<]|Sk meg bocsáttatik es az 6 e-
JÍ5telenfe^ekáChrift9 kíníer)-

tdefevel, es halálával el fe* 
ztettet. Harmadkor az kik* 

^ekoly&tndekok vagjon,hogj 
lyes eletekben minden te* 

:etfegekkel azon vadnak>hogj 
tzhítbenmeg maradván tititb 

e életet élnek az pozníten* 
nak erős fényeteké alát ? 
dígh való vétkekiol oly bu* 

iut vertének, es annyira elle-
|^e mondottanak , hogy (bh% 
jÖbbe azokra vízza n i térnek,, 
p ínr , íentDavíd, .̂ Perer, fa 
fpSbbú 4^er é kik tudofok á híc* 
|ítekagaíban,esazUr vacsorája 
fjeiül jo értelembe Vadnak* 

IV* 



SÍ A? ff Vdcsofdkml U I 
Ki rekcztetnek penígh J 

sien az méltatlanok, ugy.^3 
az hítoticnek, az JEcdcfiaiJ 
kiátkozottak, azníjlvánvJ[ 
jparaznak>orzok, Gy ílkofoUg 
egyéb halálos czegeres veid] 

-,, ben cl6 pcenítentía tártai3 
nok, á Csecsemő gyermekeid 
kik magokat meg nem próba 
hattyak, az elme jékben rncj 

cfcrifoft. fogyatkozta^mcg nem tér t i 
Horaii. so dok,01ahok,&:ckíkröligyij| 
u CT 3 Ó ' n í t Chrífoílom5 Doftor: AÍJ 
^act * mttm cruddis9 nuÜM immifeticon, s S 

impum quovkmado: RxamtitA 
qui commwic<tttey<iua ddvos qui mm0 
tb difid (jfe »olo: opomt enim cm m 
di »c$ iitsre.ut mágnojiuiio er ái%g| 
t$ €Má dond hu üfiribudti/t* mn pm§ 
vobb immitttt pcendsfi que dipd úsĵ E 
Utate tenni fcientts, ei hűim menfem 
$kipaiioné pctmUtetis* Ungm enmm 
exmdnibus reqwrititr *tfrri$<Siiu%i$j2í 
quifpilft confulipfcfi qui didimtieé 
nmtjn&igne diezt cohibe d$ cotmjtit 
Wtmiitiüo b&k$pQt€J$4Lt A? 4# I 



f'W $Kelgálutáfánálmoi%yá. 87 
m. Egy kegyetlent, egj irgaí, 
•mpatlan-ísjegy akar niínemo tíí-
la§fan<ísoda ne jarullyon: Eze-
vfcetmínd tínekrckjkík commu> 
bakáitok, mind tinektek kik 
et^lgaltok akarom mondani* 
üÉlerc &íkf£g,hog) azont tínek-
tifek-ís mondgyam, hogy nagy 
jf^/gjazaífal es fcorgalmatos göd-
wfícleíTel, ezeket az ajandeko^ 
tjpatofoogaíFatok, Nem kicsiny 
yfonteteft érdemietek, ha vala-
fjett valami íftenteíenf^gbe tud' 
^okélnífez adtairól kőzőfuíní 
'feeg engeditek. Mert az ő ve-

Í
t a ti kezetekből kerík meg* 
aezokaért vágj ha dnagj vágj 
ro,^vagykífály méltatlanul 
úl fel, tilts meg es tartoztafd 
:g, nagyob hatalmad vagyo l 

ked annál. Tey tilta el Am«.Euf.lib. *. 
us Doclor Thcodofius Csa< %£ 2 J ^ 
rt, midőn hec ezer embere. A<nb. íii. j« 



m 
$9 AxyrrácserdátuÁlt m 

fPifí.»2,ad
 k e £ Theííaloníkaban tfitvjl 

Theef. ' telentU le vágatot vala. J 
IV. Mi végre 0erzctt^ChJ 

ftus az veg vacsorát? 1 
I EI6§Őr, az© egy£eríáa| 

zatcyanak az magas kerezt3| 
cmlekezetíre, mely által azl 
ftennel megh bekel tettunk, 1 
kegyelemben vetettünk: az J 
mondgya: Ezt tégy étek az J 
emlékezetemre* Mert az í j 
vacsorája az Chriftufnak mjJ 
den £envedefet, es áldozatiul 
Remiink eleiben adgya az a 
nyernek tSrdeítetefeben, csJ 
bornak őntefeben. Ezerti 
mondatik Sacraflcíum EiieJ 
níKciimnak haladó áldozatna 
mert az Anya-^entegyhazd 
ban mind magát mind halaiá 
far az ő váltíagaert, mely létj 

, .Ghrííhifnak egy-^erí áldozal 
tyaválfel yí§í IftenneL 1 

• m 



SKolgdtátáfáttak moipd* *? 
ftfafodíor, hogy legyen cl 

jecsctdéfe es tanubizonfag té> 
&le az úy frigynek Jílen es em-
*r kozot,mely úy frigyben az 
tiangelíombol ígírtecík á bun 
iczánar, mellyel Iften bízon> 

^ g o t t é í c n , hogy az é.kegyel-
i^ncbc be véíen, bilnunket meg 

oczáctya á Chríftus halálának 
fzenvedéfgnek érdeméjért 

iíndeneknek vajakik igaz es 
'3 hittel járulnak az Ur aíftalá^ 
oz, mint o maga mondotta t 
,2 Pohár az uyTeflaTtientoronak véré,, 
ieJy fókáknak bűnök boczánartyára ki. 

Jetitatjk, Erre nézve azUr vacfo-
fája igen győnyőmfgges frí-
(yezés, melyben az Iftennek 

céíen mi velünk kotéftho^j. 
ínket kegyelmefen hozzá foV 
d, éltet, tart táplál az orők.é*. 
tre: mf is 6 véleS/hogy ó* ben* 
hi&őnk, a z o j ó téteményét 
iwdáíTal veQMk, es 6 néki 

H min-



fo Az VrtVatsoráknAli 1 
mindenekbe engedelmefefcjj 
fzitnk. I 

Harmadfzor, ízérzettéJ| 
végre, hogy légyen el peczéj 
léfe es tanűbízonfagh tétele 3 
jntj fel bomolhatatlan eseiy 
kadozhatádan nagy eggyej&í 
gttnknek az Chrííhifnak ttm 
vei, hogy mi] valoíagoíbntm 
vagyunk az ő tettéből, cso3 
az oczontyáboí, mínt^entPa 

EpB.j.v.jo, í a n { t Epheűisba írót levelénél 
őtodík récében. Ifmetel6$$J 

v fi*' l°' Corinthusba írót levelének & 
zedík réíében: AZ pohár mt^ 
meg áldunk avagy nem a Chrifius tefijj 
nck vel'lnk való kozlefeé i 

IV. Negyedfzer, bogy Jegyes, 
Calv. inft. ezomoja az Híveknek egynél 
fciT's. '7 k ° 2 ° c v a l ° kereteteknek esbŰ 

Láfd meg kefegeknek, mellyel azChrfJ 
errSi v a i o ^ j e l n e k általa azon ed 
fepintcfct. . . r , * i t -, £ 

* teltbe ierkeztetunk,kikegye& 
lobén az Ur általáról eí?ankt;, 



: j r szotgdltátifándk modgyá^ n 
3picty által azon egy cfelédek es 
TCommenfalííbk azon egy afz-
fiáiról évő tárfokká leízűnk* 
iHát az kik az Eccleílanak be-
:f keíígget bontogattyak, es egy 
títnáskőzSt méltatlanul beketé-
^fenkednek nem e£ík azok az chrifeft, 
1 Urnák teftet, veret fem í§£ak, Hom, $i. m 
^'fflert ne ihattok az Urnák po-Matthi 

* Üarabol, es az ördögöknek po-
íllarokbolaztmondgya ft Pál, 
^ lXor . io . v. zu 
K Eotod§őr, hogy legyen az 7% , 
| - < l t n T r • * *• * r 1 - Bokros 
;,UR Vacsora^kozoníe.ges bi.győmgicsei 
fzonyfag tétele á mi valiafiink*azVrva«© 
v|iaksesaz tudományban^ Ifte/a jana * 
*•' piríztelétben, f-az Chrífttis hí-
Vtíben való naory eggyefT^gűrik-
f:mek látható jeie, hogy az or-
\" áőgnektaborabol ki állotrunkt 
fc;' Az Pogányoktul Törököktől, 
itSídóktól, erernekektöl, es az 
[..Papafoktul meg kolömbezte-
| tünk f-el fakadtunk: Annak* 
fe ' ' ^ H Í felet-



5* ht Vt Vá mdidttik U I 
fdette legyen mint egy kezfcJ 
adafa á bitbe, es az £uangei&| 
ban való álhatatoííágunknakj 
Gyakorlafa az kegyeíTe^ne&l 
oítone azSz . életnek, zabolj 
ja á bnnre yalo vetemedefnek« I 
Vígaitálas az fok nyomomul 
gokhan: Zalaga az mrjfei^I 
madarunknak, ineljre nézve a J 
régiek az UrVaczorá ját: SynJ 
bola.Reíurreclíonís, Feltánal 
dáíanak jegyének mondottat 
végezetre, hogy légyen mínti 
egy intés, az Chríftufhak el jej 
vételire: A zUrriak halálát hír. | 
defff tek meddig el jő. f 

Ez az oka hogy. I 
i* Az Ur-vacsora ja az i^| 

hutánkét meg erofítí, hogyant 
Chrífttis mi eretttmk £níeteíj 
§en vedet, meghholt, esfelaj 
madqt. I 

x* Az hitnek agazatiban^l 
hafonloképpen meg eröfsú. I 

3. r i Z E í l 



f szoígahatífanák me&pd* 9% 
h'- y Az mi lelkűnk táplálta* 
Síik az őrök életre. 
S" 4. Ez világi gonoííagnafc 
fetnegutalafa oregbedík bennnk 
|"£á Többi, ha elo akarod §amlal* 
BSJÍ, es ter jeztení. IÍM'S mond el 
••az kőz vallaft, az három ker
géit f-á többit. 

i M A S O D Í K PJELDA 
F£ . Hufvct napjára. 
^ÍPrxdicatio ucan a Pr-cedikallo 
( . -íekbolígy folíy? 
§1 Igen emlékezetes & Innep 
$nap ez kereztyenek az' Chrí* 
fjlufnak halottaiból'való fel ta* 
fínadáfaért az mi"megti igazúla^ 
IfUnkra, mellyen mi nekünk 

Sagy Iftení felelemmel atyafiúi 
betéttel, jozáriíaggal kel fóí> 

Plodnunk az'Ifteni tíítelet* 
íc ki flolgaltatafaban >'mefy 
/altképpen áll ás hálaadásba, 



$4 A* Vr vacsoráanA U j 
melynek kutsa látható b/^J 
faga az Ur vacsorajavai val(3 
les. De minek előtte az hívj 
ide járulnának á ChríftushJ 
való halaádatoíTagoknak n j 
mutatafara, annak-előrtelM 
meg. 1 

Micsodás teftben támadj 
fclazVrChriftus, hogy QJ 
vegcre meheílűnk annaU 
Micsodás ételünkké italtiny 

lotazVr'Chriftusazotcfcj 
ben es vérebé minekünk* 1 
Ennek fandamentoma vaJ 

gyón ebbe, hogj erotelen, roJ 
lando es hálandó teftet vorfid 
abban forgplodot esholtmcd 
hogj mindenekbe hafonlolegjfj 
mi hozzánk á bűntől ki valvj 

Seb,*; v.i7; m í n t £entPal mondgyaSídoJeJ 
• hoz írót levelének mafodikréj 

íebení Azonban ercyűk,hog|j 



I- szot$dt4idfánál mo&gyd. $% 
%»«g dicsőült, romolhatatlan,, 
les halhatatlan teftben támadót 

flfelí Annakokaert micsodás teft 
fczfTaiam emberi termeled az 
-Kfc\ támadásban ugy elenyezets 
Ifíbögy ímmar1áthatatlanna,fog-
Ihatatlanná f-mínden heljen va-
I lovalőtC El igazít 6 maga aa 
tf Ur Chrííhis erről való erteké* 
fr zeftínkben midőn így £oI fel' 
í tamadafa után Sz. Lukacs E. LÖÍ; 24; 
í aangeííqmí könyvének huf?on v> 59- * 4°*. 
1 negyedik refcbem LáíTatok 
ímegazenkezeimet, es az ert 
ijabaímotí Mert az Leieknek 
& tefte es csonttya nincsen, á mi* 
óképpen lattyatok, hogy enne* 
'•• keni vagyon. Es míkoron ezt 
• tnegh monda, meg mutata ne* 

: Scíek kezeit es lábait. 
r t Melyből meg tetzík, hogy 
V azon 6 emberfggeben teliében 

csomyaíba támadót fel, ámelp* . 
^ jben fogantató t> Mlctet, ^en ve
ji.. H* <«•* 



y 4 k% VrVdtXOfiíJktk y 
áttt megh holt es el temett^ 
es egyéb változás az o cmfe, 
termelésiben tefíebé csonn 

:bán nem lot, hanem csak>ho*« 
'xní helyen megh elevenitetgR 
zo'ntuli halandofag, erételS 
f$g, romlandofag el enyezejlí 
az helyben frillot, az halha J L 

• lanfag, dícsofgg es romolhat!1 
J lanfag. | \ 

Egy §oval: valamínrf| 
rffoprkuúbm efftntialibus mus faM 
teliben lévé tulaydonfagoM 

•íuíettetetvala, mint mínaj 
v-olcazfazasjfaratfag, ehezj 
fomjuhozas, bánat ka többi, jt 
zokat vetkőzte le cr r.ow yjk 

. t4tibu$ fei crcids, uy ajandekokí 
detercmtettekkel, ugymíntal 
lelkében nagy boksef^ggelil 

. r6mmeI5&Tc. az teltében roá* 
. datlanfaggal konytlfeggel k§ 
nyeflgggel, halhatatlanfagM 
őCc, ekefsí tetet az fel -tamadst 



I stolgdltdUftMl modgyá. 97 
lakmonumentomaba f pecze-
íefeben, annrjra hogy az 5 
enne lakó Iftenfggnek 4ÍCSQ* 
>aes ereje által teliyes tökeik-

isépfegel be tellyefedet, ei : 

^iínden teremtet állatok fölibe 
/magafraltatot, de úgyhogy az 
1$ emberi termefetinek állatija 
$érint, való tulaydonfagí meg 
^naradtanab Mert moftan-ís 
laz egekben abban az nagy dk 
fcsoíegben^íslátható, megrí ta^ 
Ijjaiztalhato, bizonyos helyben 
gk vő az 6 emberi termesedben 
Ijpínt fe Iftvan látta az egekben M* * r- H* 
I Felette terhes igékkel £óll 
|crrél Agofton-DoApr. iwmprte- S Í U Í 
ffiuuactrnifttgdeilit Cbrifius. tidturam 
Im&éfutit* Az a z : Az Chríftus 
lliaíhatatíanfagot adott az ote^ 
Étének v i termeltetnem vette 
lel. Ez az oka az miért fr Péter A<a 3i v, 2ls 

|tztállattyaThogy a Chríftufnak 
|azEgekben keli lenni mírid az 
fc.. H3 ' utói-



53 AX Vt VMCfúUnáíi • 
ütoiíb napig, miképpen $ p 
áoát IVlencmennyegbcíJJ 
az mindenható A tyaIft€QJ 

'jóbjára: Onnan lefzen elS 
Cil, inflit. vendo ítelní:meíybcn azQÍ 
\t\tzj.2i'^us fel menetele el jovetcS 

' ellenben vettetik. T | 
Mind ezekből meghtctfjl 

hogy azon emberi terméfetj 
támadott fel melyben mcgffl 
es el tcmzttctct vala. cfakfej 
megh dűczoultben* . 1 

Bzt peníg értenunkkcli 
Papíftak ellen és á Lutheri! 
ellen, kik egyenlőbe a z ( 3 
ftus teftét az Ur VacsorájiJ 
való oítyához kőtik. Mml 
Papaíok áztmondgyák,htJ 
tnihelyen az Pap azígétazl 
ílyára mondgya, ottan vim 
gos Chríftus teftévé váltíia 

" TranfubftintkMy Által állatoJ 
tik> ámdyért ugyan ímádgá 
is az kenyérben az ChnM 



Í
szoígétdtdfdnú meigyd. $9 

,ínt kenyér Ifient. AzLuthe* 
iftak-ísazt vallyák,hogy vagy 
rlcrte vagy alatta vagy koz8t> 
': vagyon az kenyérnek az 
'hrífmfnak teíic, az bornak 
ere csekképpen híííkok, sot 
tagymegáltalkodáíTal vallyák 
l0gyfzínten ollyanvalofagos, 
iiiiat e^ík á Chríftufnak, íífák 
érét, nií'nernn valófagostefi> 
icn vérben fogon tatot, fzole* 
ttes meg festtetett. 
Ezokaért micsodás ételonkc 
lunká lőt mi nektrnk á Gh.rí* 
íhak tcftevére, jer láíííik: 
Az Ur Iften elsőben minket 

f.Kereztffgt által az o Anya
zentegyházának tarfafagaban 
lantal es íentel es az fiúi foga* 
áfnak }uíTa f méltofaga által ő* 
eíve te£en* Annak utánnar 

nékönk az igéből űyionnan 
előttinek eledelt rendel meU 
cjtarty táplálás éltet. Ezpe> 



tod AZ Vt Vdcsoraianalíi I 
níglen az mi lelkünknek 1 
gyetlen egy eledele á ChrJ 
mint 6 maga mondgy a §. j j 
Euangelíomíkonjvenelcy 
dík refebem En vagyok a J 
kenyér , ki az cgbolalá jöttem: M 
«yjendikcbboía2 kenyérből orokki 

lom.á. V.<o Az kenyér pemg-mejjy e t en adok J 
teftem,me11yétadok enez világnaj.1 
teert. Melyben ketf^gh néj 

' meg mutati y a> hogy az 6 3 
azért lefen az mi leiknufej 

. kenyereve,mertazmíídyjj 
gtrnkért adgya azt halalnj 
nektrnk penig adgyas hog J 

? gyük es egy tik, mikor bit aj 
minket abban réPefít. Anni 
" oka ért lelki eledel az Chr3 
tefte, lelki ital az 6 vereti 

*;-a-z étele itala^ísfideí eft noJ 
rís, az bitc nem az flayé, J 
Ágoíton D o d o r mondj 

HomiL In Tjriá mi'Oia hominum, qui fetnaii 
!oan,j!&4*. «c tQttwrfL fuM, fdngfinem CbrM 

••'fdvieáicífiiStrm9 eredendő IM 



ÜW szolgtUMfiMk módgya* '',-: 'iói. . 
í j b a z , amazharom ezer cm*".. 
3rfeek, kik as Péter prxdíkaí. 
í ÉTaramcg terének, melljet ke^ 
té t lenkedvén ki Őotettenek 
J»Ia, hívén, ittak. 
Jf Elo kenyér á Chríftus íefíe* 
affért az vaíofagofían benne 
tlkoIftenf£g ontotte.azt azél> 

:6erot az teltben," hogy es 
i<mak kenyere leh.cffen az 
rTftus tefte. ^ ^ _ E z c c L 4> 

lásá kenyér, másobeneazv, 16. item 
:eto erö,tneílyetaz UrIften-,+kIJ' 
:nyernek Bottyanak mond* 
lert ha az elteto erő á kenyér^ 

ki yeteíik, ez világ kénye* 
rágódás, de csak ollya mint 

oldetragnad, meg hal§ehel 
ta. Jgy más a Chriíhjs tefte, 
s 6 benne az elteto ero* Mi-' 
idaazf A bolcseíggígaííag, 
ífgg,csaz vakfág, mert az 
riftws íllycnne teteret ne*-* 
k az iftéíltöl azt. mondgy-a 

tffifií 



io % ' hzvr VácsQuknéW 1 
-. Cor. n É?cntPaíeIo£or CoríntlvjsiiJ 

**jo. ^ r o c levelének clso reSeb-l 
Imar á tcRet adgja élőnkbe ijí 
delűí azerté, hogy aztfbou: | 
kai ragyukf Bizony nem:&-| 

íIo&n,̂ v,5o Caro nonptodeji qidcqmmt ípitvji 
qui vhificát: Az teft nem hapcii 
femmít (ha képes á volna, hj; 
egyedül te ma az Chriíhi-: 
reftet míndmegh ennedís^ 
Lelek az ki meg elevenít, # 
mondgya Chrííius 6 magafe: 

lanos Euangelíomí kon jvejj 
IMIU.M*. hatodik re£eben. Hát miért;;"! 

gya az ő teftet elombé cíeií: 
re c1 Hogy hitednek általa 2; | 
fogjad megh, es az mely cc 
íoerő abban vagyon, hitei;{ 

Haíbnlatüí^-^ja^^^ hogy azmíkcpperjj 
Ughn kis Gyermek az 6 ^dcs Ani 

íiak emlőiét bajával be falkjj 
de azért nem áhuíavaící, hal 
az tejet Prja ki abból, es azsijj 
él; Söntén akképpen te áO? 



f •'• $%otgdUdtáfának motyyg, i<& 
rJtínak^e-ntteftecfaldbe az te 
:t»6dnek^ajabaii, esne az mi, 
Jjxagjad, hanem az bölcséig. 
Jjkurdatlá, az ígafíagot hamis, 
iJ|£entÍ£get fertelmes, es a s 
tifltfagot őrdogh rabjaievén, 
Tlad magadra hitednek általa, 
te|ízony oíiyan vagy te igaz hí-
főember, mint amaz mehecs-
:gpt» Elmegyen az in eh az jo íl-
;p^kiníjlt virágokra. £al, OÍV 
^m íedegec magának eledéin 
* te-ís ki rőpűíí hítodnek ál*' 

,esaz Euangelíomnak id-
éggel ki terjedet ígiretíre 

Ia£: azlftennek pedig min* ' 
igerctí az Chriílusban, ugj 

Ámen, mint £ent Pál mond
á s az ígéretekben az Chrí-
bn nyugzoi meg,onnan £e-
etz magadnak.az §ín mez> 
edeííeb jókat orok életedre:, 

ttel hát hozza, hittel. Mert 
ftbizony íenjmít nem haj?/ 

0*1, 



to4 áz Vr*VMoraUndktji I 
Synt. Pol. ̂ d , ha azt az ím benne v J 
pag.J77*. magaáe vanem tef?ed; nem* 

heted penígíen, hanem búK 
nek általa. Mert az igaz ídJj 
ztiiendo hitnek ollyan nagJj 
reje vagyon, hogy aztavuhl 
lot magának jelen valovaíí 
így az Chríftus tefte az íga^S 
tnembereknek itt á foldoal 
len vagyon, es o tniők vetm 
Spiritttalitcr lelki módon. IBBII 
mondgya Agofton D o M 

_. t°m" ?' Domiww iám in Coclo [cdtntm «j| 
Tracht. in „ • „. r r í n • 
loan. i. B- eonttdóidtt non pújsumui, jei ffam 
piftola ». tingcrei Azaz* AzegekbenlÉ 

s Urat kezünkéi nem tapafei 
hattyúk, de hittel megílUttf 

Itifl. hh. 4- tynk: hottgeigUurfaümturqiHniM 
C*P' >l'cUrnis prdfmiam ikeocna conapmm 

fi in pdne fíftatur. Igen meg csúm 
koztiak, az k?k femmíjeleaj 
tet az teltnek az Ur vacsora 
ban nem velík, hanem hal 
kenyérben leien azt mondj 
Calvinus Ianos* 9 



p c írt az arant gondollya-
ífcuicg az Chríftufnak az em
lékkel való kegyelmes day. 
ilkodafanak modgyat. Mert 
{váhogy ez az Chríftufnak 
;hívekJcel való lelki eggyé* 
:fenck titka igen meljf^ges, 

wxükaert ennek peldazattyat, 
|stneg mutató abrazattjat kűl-
keltető állatokba adta élőnk 
icfl az veg vacsorában az ke-
lyerbenes az borban, melybe 

fi mi ídvőílggimkert egyger 
Sicgáldoztatot teftec hadgya, 
Eogywgyffle es együk, hogy 
StíkoronmíazUr általáról az 
Kenyeret es az bort vefl£uk,efr 
Wűk í^«k» öli jan valofagofian 
ftcícííílly tínk-'az alat a Chríftus 
lelrenek vérének éltető ereje-
ftenaz mi ídvoíí^gunkre, az 

f ttnemű valoíagoíTan e££nk az 
enyeret, es i§íuk az bort. 

f Tartíuk megh azért ez t : 
I 1 H»W. 



fo * AZ vr- VimuunA U 
, Hogy vafamenyí£erlati 

Hrtul élőnkben adattatod 
nyeret es bort, ugy-míot, 
kegyelmének jegycíCjmíri^ 
ntjlor az valofagot is eloj 
adgya, hanem ha valaki 
fíentjaczodní vélne azje* 
alát, az mely tavuí legyen?3| 
Ur Chríftus á kenyérrel eg>M 
fijaoiya f elődben adgya K 3 
kedaz^oteftet az külső cltej 
állatokban az kenyérben i j í 
ban mikor azt mondája. HuM 
teftem vegyetek cgjen-k, ez az ca ViJf 
vegyetek igyatok. T e dolgod t S 
kenyérhez borhoz nynljj! 
kezeddel; hítőddel peníg asl 
teltéhez, véréhez, melyben* 
vaíofagoíTá" ré§efnlí? hítödaá 
általashogy teftle£e§ az 6 t é l 
t o l csont az ő csontjából, mm 
fent Pál tanít el anníjra hej 
cly, né te ímmar, hanem ellyíj 
-te benned i Chrifíus> míntGJ 

Ml 



2ban írót levelének maíb/ Gal. 2< v t # 
regében mondgya: Kiese 

i kárhoztat tehát ímmar min.* 
„ t azzaljhogy femmít az puí-
I jegynél egjebetá Chriíhiítol 
p-eztetet vég vacsorában ne 
encnící'Mcllyik Egyházi íol* 
iaz, á ki az kenyeret es bort, 
Ufta urcs jegynek mondana C 
161 Isttal oly czegert az mely 
Ját bort nem ami tanak-volnaf 
ivagy csak az mi femünket 
tgeltetiéChríftus az vég'Va-
^orabanC Az Chríftufnak ígt- i®»nnis *í. 
) Lelek es élet: maga ha vaío* v% 6s* 
antnegh gondolod, azpapy* 
DÍTon csaktenta: á foban csak 

iengedezes: Hát hogjhogy le-
ek es élet f. Mert oly efkőz, 
|elj életet es lelket f erez ben^ 

|ed ha híf ed. Az világtalan^ ioa», ?*v,é. 
|akmegh gyogítafaban pufta 
légyé az Chriítiis nyála C A z 6 Matt.?, v.io 

üajanak premeinek megh íy 



toS AzVrVáczGtHinalH m 
letefe l§egeny a§§onyt6IjA 
tajeief Noha ezek nem Sa3; 
mem omok, vagy §emf$gí ]B< 
azért valofagoflan e£ed iioflfa 
Chriftus teftet, vérét az UrYíi 
csorajaban,ha hittel mcgyoJ* 
Ifijén értelemmel es ke£ u lcJ 
azért az hívek fel járulhatja 
De minek előtte az lenne, j j 
mondgyuk egy §ivel £ayja|I 
Eorok mindenható, &.'c E Z # 
ntan vigyed végben, mini dm^ 
fellyebmeg jelentem* | l 

IV. PlNKÖSD INNlI 
pcn az Vr-Vacsorájához gl' 

lendotanítafhak példája. I 

ItM'sá prardteatío urán™ 
foly: Hogy az hívek az Ur^» 
raíahoZjmellyet ígíretnnkfti 
rintmeg rerítetttink kefrlledel 
m*l ne jarüllyanak, fnkíe^J 
hogy ez dolgot rővídedein*|j 
ercfák: m 



Sgofgtf fcfftfpiMl tno&gyá. 109 
iinemű eSkoze legyen az 6. 
Jeknck,mind az Ige, mind 
i font Sacramentomok, ke-

fjK0cf?g» és az Vr-Vacsorája, 
l iz híveknek mind uyjonnan 
fe yalo fiűleteíekrc f-mind lel 

kéknek taplalaíbkra? 
jt lollehetazUrIfíenoly Lí* 
r̂rimMmrfgeflí) £abados cseleke^ 

Jtjctu, hogy minden e£koz neU 
tfcfíl mindeneket hatalmafon 
Lvéghez vihet az melíyeket a> 
liar; de mind az által tetzet o 
ífentFelíggenek, hogy az B*'^ftm 

> pangelíomnakprsedíkailafa ál* 
: tal tartsa meg az híveket, es á 
pfentSacramcntomok által, pe^ 
í-'CBetellye el azon hívekben az 
íínég tártainak ígeredt5sot hogj 
flígyanbeíiimrnállyaaz híveké 
;!>en az ígíretek £erínt az íd^ rReget* 

I | Noha 



«© AZ Vr Vúctűfástuík í\ 
Noha pediglen az ixrai 

do fent haromíag egy Ifíeis_ 
kozmunkája az Ige, és a ? | 
cramentomok, avagy §en: 
gek által való meg tar cas^'i 
zítes, de mind az által vag-
rend az cselekedetben? w 
az miképpen áFíu vagyojJ , 

cén. ié. Atyatul á fent Lelek az foM, 
V t ' 6 tűlesFiutuL Akkepéaz Am% 
^errm, } . c s e i e k e c j ík az Fűi által: azFtfg 

az Atyatul>es az Atya f-azfcjs 
az fent Lelek által. Ezoksctjt 
az Atyának, esaz Fiúnak mjí 

- némtx efkoze legyen az fz. Wh 
le"k által mind az Ige > mind aa! 
Kereztff gh es az Ur VacsoÉj 
azíiyjonnan való fiflctéfrei 
az léleknek tápláláfara > '' 
láfííik. 

Rem.i.tr.ií. Szent Pál mőndgyaRo. 
ba írót levelének első re£éL 
hogy-azEvangcíiom Iftená 
hatalmaffagha az űdveíTeg* 



Szol$dltdtdfdmk fnodgyá. MI 
L'pden hívőknek. D e k í c z o 
iltálralleízen azEvangelíom 

nnek hatalmas e£kőze as 
„voííegre í* Tálam az Egy^ 
ízi tógák által r Nem. Mert 
álplantalta* Apollós ont oztt i.Gor.3# 

Jié iften a t t a a 2 nevekedéfgt; v> *• 
sálért az Iften az ő& igéjét té£í 
* kikenek áítaía hathatóva es 

umolczőzővé az hívekben 
íntmegh tetftk az Apoftolí- A&.t I0# 
Telekedetekről írót konynelc*. 4** 

tizedik récéből. Mert mikor 
'éter Apoftol prgdícallot vol* 

azt mondgya fent Lukats: 
ipfut eji spiritm San fim in omnes qtá N 
\iitbtnt hunc [ermonem : 
Az £ent Lélek Fállot min.de* 

pékre az kik hallották ez be§é< 
[etesugylőtt gyümölcsöző ve y •"; 

ige az hívekben az fent Lé' 
:káltaL Az hívekre^való £ál> 
!aban mítczelekedetiniLy* 
a Áronnak példája, mjgíl 

file:///iitbtnt
http://min.de*


n» A%Vf Vácsorddmkki | 
mirtattya azon Apoftoü esc! f 4-
kedetekrol irot könyvének*-) • 
zenhatodík re§eben: íMerti? f -
koron Pál ApoiM prardik^L; 
na az Eoangdíomoc DR-J"-
&&áp€tmt tor LydU, az Ur mcsr-f *•' 
ta Lydíanak frívet, hogj haI#J ; 
ssá azokat mellyek az PáhJ! 
mondatnak vala* L 

Ezekből kettS joki. ElsT 
hogy az Sz. Lelek, az £ivh;J* 
beefetíge által nemzés hthll 

$en. 6. v. * hitet az embernek §i vebe,bcj: f: 
múTmth m í n dgyatáft meg ke^dgy cn s;| \ 
Ur*%. az frív, ugy-mínt minden ink1". 

latoknak feíketífztulrií. ni»Á\ 
mm pmfiuntitr corU* mert hit£.| • 
tal tíztícatnak megh az fiiváJ \ 
aztmondgya fzent Lukacss:}: 

^ Aftor, í?. Apoftolí cselekedetekről í r j , 
8 9' könyvnek tízenkettödik rcM, 

ben. Maiik, az uyjonnan vaJal 
Míetes. Mert az £ent LeleUf 
í ívben be efet ige által kcsM 



szeli dtdtáfdnák moipd. m 
[bcrben áz Iftennek megh 

lot képér helyre állatni, 
línt Pe»£ P e £ e r € Í S ^ í e v e ! c n e ^ 

récébe nyílván bizonyít. v* 
-a: Uyja £űlettctvén nem az 
jmíando magtol, de amaz ro-

liolhatatlantiiUz elo lftennek 
IrŐkkemeg maradandó igéje 
Ital 
| Ebboljokío^tanaz ember* 

Ipeklítenelőt való megígazu> 
Jlríaaz Sz. Leieknek munkája 
Blral, mint Sz. Pál mondgya e. 
fc^SrCorinthusban írót lcvc-v',x 
Jmekhatodik réíeben. Megh 
feazítattok az Ur Ieíufnak ne. 
Seben az'mí Iftenunknek lelke 
Jptal. ífmet maíbdíor Corín-
í&usban írót levelének hárma- 2í 
Sík regében. Az holot pedígh v-' 
llmaz Urnák lelke vagyon, ott 

f
igyon az fabadíagh-. Mert 
;Leieknek gyümölcse á£e> 
tet>oröm, bekeflgg f4 többi, 

15 mint , 



? Í 4 A?s V? Vátsordidi&X !-j 
mint Fent Pál elo fttir.!;* | 

«al. s- v.«. Gaktíaban írót le veiének;: 

dík rePchcn, 
Micsoda cílkfize lcgy»-

«,. zertá S>ent Leieknek,^ ]••-
£ & «.'S nck ígeje ihol mely ^ p e ^ j 
IEŰI <I f*m teri?ík9 oly évköze, tudni *' "* 
^ t ' L h o g y f c n k í n c k C o ^ ^ ^ 
megyén. SerintFolvanjídvöfsegoz;;:] 

nélkül ci nem kezdetik, vH.' 
fem megyén. Mert az fenti; 
lek az által hatható az hívek 
ídvoísegekre, mint meg rei:::. 
tam* Ezért bocsatía el azUj. 
Chrííhis az Ő £ent Lelkct.hc:.: 
vílag végezeteíglen ekképp 
míinkálkodgyék az ige á kai:;] 

ioiii.ut.Yi hívekben mint & Ianos Evs*. 
$•1*. gclíomí könyvének tízen n: 

gyedik récében IdvczitSa 
mondgya. Comrnendaítaíik:.] 
az aránt aalften ígifénekhv 
garáfa: karhoztarnak á tűnjük] 

^"JC»i, De az Sacramentomok £ 

http://ioiii.ut.Yi


SZolgdUdtdfitidkmigya. uj 
V3gy azSzcntfggek minemű meMuok 
•FfcüZÍ legyenek á §ent Lelek ax&Leitk-

^mcgteriMcebbSI J * ^ 
Mert valaminemu e&kozetesb«At 

z§. Léleknek az ige az Chrí-
^trílolkerefett foknak velünk 
yaló kőzléfgrc hitnek általa az 
uíúyjonan valoíulctésilnkrci 
fente oll ja e£koze-áftSacramé> 

Tíok-ísazo Chríftuftol kére* 
eqoknak bennünk való el pe* 
sereíefcre sőt ídvefi^gunknek 
•ennünk való be íummalafsira:' 

Mert min d az igében mind « 
Sacramentumőkban azon 

gy dolgot atígya élőnkben as 
{Lelek tudní-íllik á Chriíluft 
io javaival es ez aráot, azon 
Chriftusba való re§eíulefunj[c 

^igében, mely az Sacramen.' 
tinókban, tudniillik, lelki. 
3ertáSz.'Leieknek erejéből 

lúáítal ííntenugy re^esáíP az 
^hríílirsban-az igenek halíáfö-



i\6 Az Vr*VdcsoYdUnÁ ü 'm 
bol ,mínc 32 SacramcnromjJ 
bol való clcfcddcl: Egy §2) 
Nem más az igeben való r 2 
fűíefed az Chriíhisban, mel3í 
Sacramentomokbá.Mertt^jP 
az kettőben azon egy á dcrt3 
azon az valofag, tudni íllikS 
Chríftus az 6 javaival, az Jfi 
bzti'is az t Sttül es Spiriöwlt$fjl 
k i : az SacramentomokbaajÉ 
lelki: az 'gebén-is hittel ,aSJ 

faptcti.. c r a m e n t o m o k b a n ^ í s hitteliw 
Vrfini fouffeíulffaz Chrífhisban: ValiW 
.4 Í j . azért más jot keres az Saa3i 

mentomokban, mint azmél 
igében ígírtetik > az Bálvül 
csinál az Sacramentomokbsll 

Hát akar cilyeken az 5§j 
cramentomokkal akar m 

mind egy, csak haHyam 1 
az iget ? I 

Hald meg* Az Iftennektf 
ígeje olv efkoze az Sz.LckÉJ 

m 



| A melj által el kezdi el indít. 
|L csmegerofítímí bennünk 
Eíiítecá mellyértelőkeljar* 
h az igenek. A z S^entfggek 
ledig avagy Sacramencomok, 
ffce&Sze az £ent Leieknek 
y y által az el íhdítoc hítőt 
Lfiagettya, az mellyért az Sa? 
tenentomoknák az ige után 
tetkövetkőznij Oka: M e r t ! 
PcBtf̂ gek értelem nélkül feni' 
L'toemftereznek az ember^ 

Keni ezokaert ez igenek ma* 
[Larazattyajmely értelmet ad 
jLSacramentomoknak, es az 
fciberekben buzgofaget indíc, 
Bifld^gkeppen elo ve£i á S?ent* 
legeket, Innen mondotta A, 
BtonDoflor smmtntm e[$e J™& J1^ 
pirsai wfibile, h ogy a Sacram en* 
•MnUtbato ige. Mert valamit 
mz Etiangeh'5 bejeddel mond 
jbChríítufrol, es az 6 általa 
Hgben vít valtfagrol £ ezzel 
m '. kére-



li igircte- kerefet jokroí, azt á Sacra^ I 
ket«i5keps tom láthatóképpen clunV>^| 
f S S a ; adSYa i K c f e z t % b e n a 2 ; j 
& Sacraraen ben; az Ur vacsorájában az^fc 
WB. caiv; nyernek tordeltetefcbcnjc:;;! 
üét'%inű* bornakontetteteíebe. Ez:i |J 

ert nem eíegh csak balg^-li 
az igét* de az Ur-vacsorája 
ottan ottan kel élned. Mert é\ 
mivelamotazígebená Sí-.Qj 

íg ^kCsVélckmegkínál,azta2Ur-vac:;^ 
az £ L«ick» rajában pecsételed el, esteli 
nek' tícdde, azonS, Leieknek skf 

Ja. Laddé,aztígerí azUrCht 
fítis, hogy 6 megmoíbgatmí-p 
kztaz o vérevei, íemIano»q'1 

T. i*an. i^so levelének első récében. K;| 
** 7' lot pecseteltetíkez el tebe^ecf 

A íent Kereztíggben: Meríti 
fcereztfeg te§en bízoníagorírl 
víz által arról, hogy az Chn.:f! 
el moíía az te buneidef,de h:;|] 
fiogy C Spiritu ftntto er igái, 9cr|j 
Leiekkel, es t i tzzd azt m=:í! 



r3 Bapntía S5. Mathe Euan. 
Jíomikönyvének harmadik M"t*v.r*; 

]§kkhcn: Mert az Ss. Leieknek 
Jpty c^6ze az kereztfeg,, hogy 

; híveket az által ídvozítí , 
atth. 28. Mara i<f. Mert a z ^ C A 
h i t e csmeg kcreztelkedíkd-pite 14..* 
jidvoztíl. Innen mondgya fcft- 4-
joftonDo-^or: Acw&íwta 
iíiiwnww er /?«i Sácramcntum* vn= íIoni'ís' in 

•«-- * „ . íosnnem. 
l§gjf 2$ eir ÍOÍ* tf&ÍMdf, B//Í facietite verboi 

Enilyonazígcas clcctő alla^ 
ikhozcsSacramentum leien* 
fért honnan vagyon ez íllyeri 

fe az vízben, hogy az teltet 
!eíse, az íívet tnoíía, hanem 
igenek £erzefcbőí C Nem 

j | e r t bogy prardikaltatík, de 
' "igyhífok. Azmellyet £. Pe, I#PeU)V.:í 

>ís eteolevelének harmadik 
jBfeben mondgya: hogy az 

Kztfeg íclvosíí minket, ne 
azteft* 



zz teftnek f ennyenek leverfi 
de az )0 lelki íímeretnek t í . 
beadafa* ihol mely drag&.l* 
e§ közeaz §. Leieknek tz'g}'" 
reztfgg nyílván által erted 

A* Vr va- h í : a Z t í 2 e r í a z Ur ChíJ 
moraja «j- §entlanosEuangelíomí k"-
f!"k"k.8' vének hatodik regében, h;.f 
ioao.«!v.5i. valaki e£í az o teltet, es í & j 
itemc4, & vérét annak orők elete-. 

gyón. Hííed te az S$. Lekk; 
te benned índítatot hittel,I,

1> 
Enni az a z Chríftus teíknek tördcI-V 

íie '̂vcrTt te^c> vérénekontafaáltal rr:-, 
innya. végben az te váltfagod :sr' 

életedre. Mert ez enni áQ 
ftusteftet, es ínnya aző vc:\ 

Cal- lí'b. + . m i n c Agofton Dodor mc: 
capite. 17. gya: Nolüe par<m facesjdm 

tnf^A^tmniíUaftL Ne £ajatokart krí 
quid parastfeteJcde híveteket: onnani 
™ í £ ** Ma t t a to t ez az vacsora. K.| 
de &raan- £otteL Holoc pecséteken* 
ducafíi. 



i szolgdttátáfattakmoigya. u» 
fenned ez az hiíod áltaí való 
"fteted italod orok eletedre? Az 
í'Ür Vacsorájában. Mert az Ur 
'Vacsorájábanteffenaz f. lélek, 
^ízonyfagot arról tenéked mi* 
^jéoraz kenyeret es az bort ve* 
l tf ed, eíed, ífod, hogy az mínéV 
fíiií valófagofon tíéddé totted 
ételed italod által az kenyeret 

bort, ollyan valofagofon 6t' 
ittad az alat az Chríftufnak 

lófagos teftét es vérét* Mert 
f?ent Lélek az, az ki lelki ál-

t lévén az te telkedhez illeti 
magát es ugy teften érrSl te
kéd bízonyíagot mint §. Pal 
ömaba írót levelének nyól-
adik réfében mondgya,kíról 
flad Calvínuft líK 4. capy 17* 
#. 10. eV ír. az holot tob beié-
kózottígy fzól Í " Kettőből 

1 az Ur Vaczorajanakf entff-
CorpóreU fignte* teftí j egy ek' , 

ők mellyekf emeínk előtt Ié> 



ven, áláthatatlan jókat, áiJL 
tütelcnfggunknek rendi £e3f 
megmutattyak: Er spi'uíua/iA 
iá«: Es lelki ígaííagboI,me!# 
kulso látható jegyek á l t a l i 
daztatík es adatik: Ez lelfcr 
gaífagh pedig az Chrfftus ajf 
kerefet javaival. Kíadhatmr 
Chríftuft az-S javaival nem £ 
az kenyér es bo r : Mencsj* 
példázza. Háta £entLdekilí 
gya. De hogyhogy? A z 6 t » 
tebenned íereztetet hit ált} 
Ihol azért minemű e§kozelj 
gyen az Ur Vacsora}a-ís azf| 
Leieknek az Chríftuíhakmis| 
den kerefet javaiban valoretf 
fntefgdreaz te orok eletedre! 

Ordínarie erted. Egy §o: Az te idvoíÉ 
tenrf#enntgcd r e b e n n e d el fem índítai 

azIften igejenek halgataíatJ 
milafaes megh tartafa nélkli 
végbenfem megyén á £ent&| 
cramentomokkal való elefníj 



Ibii. Mert valamit hi£e£ az i- " -^\ 
fccbSl idvSfíegedre, azt az Ur " 
Vacsorájában pecsetled el, cs . 1., 
Vvanbefummaíod te magad- "-•;. 
%an örök eletedre. Holot ved • • 
bedben, hogy az Gént Lelek • 
.munkálkodik az ige es az Sa- -/.* 
. cramentomok által.de azért ne 
Jcőttetet azőkhozjianem £aba- :* . 
doscselekedetíben, mint §ent ...;.; 
Pálnak meg terítefeben Adt.p* 

••v.tf.i-Cor.u. V.II* 
(Vefd meg az íg^U Ne eíy 

"ISacramentomal) ItM'smond 
cí az koz gy onatot, az után -a-s 
^erdeieket, es ugy meny az a& 
Iáihoz az pracdíkallo Pekbol %, • 
snínt oda feli jeb meg mutatam* 

Í V . A R . A T A S E L Ö D E -
ídinaz Vr Vacsoraiahozvalo 
< példa valamely vafar-

napon. 



is) AZ Vr Wdewréánék |j I 
Megígírtttk valacPtenJL 

napon á kereztyeneknek h j * 
haegeíTegben es bekeffegJR 
ez may napot az Ur Iften mlK 
engedi érhetnünk az Ur $ E 
larmeghteríttytlk: íntettátE 
vala, hogy ki kimcghgondfi 
ván á Chríftus parancsolattá^ 
elStte vífelven kereztyeniuL 
vatallyateshaládo voltat, k J . 
nenck jo ke l le t te l es járuljJ 
nakfel ,esaz 6 Chríftufok3, 
eggyefulnenek lelekben/3j 
az Ur általa terítvén vagyoJj 
De hogy az hívek értelem A 
ktilne jarulljanak ide az U r i , 
tálához jer értekezzünk egt • 
áll yen dologról. | . 

Miért neveztetik az VrVi 
csoraja kenyérnek tor- I 

deltetefenek? 
; Ennek fundamentuma \ 
gyón az Sz. Lukacs mond; 



W sxclgáUátdfanáWmodgyd. w<? 
IgjanazApoftolí cselekedetek. Ti2 n e v e | 

Irol i'r0tt Könyvének maíb> nevezreuk 
^dík rebben így tolván amaz ^ ^ 
ÍJjarom ezer megh tért hívek- fad Buchaj 
kföi: Megh maradnak vala ^oJ* 6+?«ia 

I pediglen 32 Apoftoloknak 
i tudományában , es. comin^ 
i nicalafokban s es az kenyér-
Kpek tördelefeben,es konjör* 
. gefgkben. Azholot az kenjem 
, pek tórdeltetcfenx érti azUr 

vacsoráját Míert mondatik 
kenyérnek £egdelefgnck avagf 
tőrdelcfenek c1 

Előíor. Mert az kenyér- L 

nektordeltctcfc látható bizon-
. faga es erűnkben jutató e£k5<. 
zeáChríftusteftenekmí eret-
tank való megh tördeltetefe-
íiek. Ez az okas hogy ídvozí' 

. tónk az 6 halaira való menete-* 
línek előtte az Tanítványok 
előttordelcaz kenyeret tugv 
cftogata; hogy megh mutálta 



été áxwr wm®táum\U 
azt,hogy' egy kevés vartat 
nagy törSdelme'es faggatja, 
lenne az -5 teftcnek. Ennelcwí 
zcú az mi erettonk való Cfa||e 
ftus ffenvedefgnek emlékezi 
• tíre ím raí-ís azon fomiat mcMe 
tárttyi1k>"högy elő példabajt 
nézzük es iáffuk azCbríftas ti 
ftenektordeltetefet az kenje 

" nek tördel-te tefebeii amaz 
m o n d a f a §tdnL F 2 t tegyetek az eXfl 

„^emlékezetemre, E l S g ^ o r CoríaA 

thusban íror levelének tízenjjj 
egyedik récébe* Mert halakat 
adván* votteaz-kenyeret meg, 
fegte, avagy tőrdeke^esazt' 
Í B O n d O t t a t Veg'yctek, egyetek, mert 
e z a z en tefteto, ki ti érettetek ms.g toré* 
.tik, ezt tegyetek az en emlck ecetemre, 

1 !a Mafodgor: Mert az Chríft* 
Pjnis nms életnek kenyere, atyj 
nrjra hogy valaki ezt az elet* 
nek kenyeret nem eíí elete art* 
aak magába nmemnzzt mon> 

m 

• 



r" 
í ixolgdtitifánák moijpd. v.7 

fe aaz Ur.Chriftus §ent Ianos xoan.6,v,54 
jangelíomi könyvének ható, 

Cfíkrclcben. Mert az életnek 
Igeíc, mint §. Ianos á Chriftuft u Ioatu f. 
^vezíclso levelének elsőre- v.r, 
ifcbenazteítetokőzefel, melj 
ifiben mondgya, hogy b az v f ^ f 
Jetnek kenyere, mely eletet az ftAi , ^ 
Í6 tőle fel vőt teítbe ontot, hogj 
Ubbolmíreankaz életnek koz^ 
íleíejone: es így írnmar az ele-
itetasmítulaydonteftűnkbení ^ chr.Ba% 
; (Mert mi teftűnk az Chríftus életnek i " 
•tefte)calallyuk. Életnek k e n ^ nyere. 

f e Chriftp»mínt ámí mindenna
p i kűiso kenjertlnk: Tördelte-
- tikjho ĵ te igaz hítodnekkeze-
í vei az égben levő életnek ke-
) nyerehez nyuly,es az te bűnöd 
rbocsanattyara, megh ígazula> 
Ifodra, uyjonnan való §űlete-
ííedre tori el, ( hogy ílly paraz. 
• tul íollyak) az életnek kénye-
Írében, az az, az o erdemeben 
í £ 4. meríts 



meríts nem k&ómbenjiiujJL 
Ur afoalarolaz cltorőtkerf^ 
ret kezedbe veíed es az boXj 
hajadban meríted es azzal til { 
laíod lelkedet az őrök elcSj 
Mennyi tomeny ezer embol] 
íegtenek avagy történek 31 
töknek általa az világnak m s 
tere adattatot kenyérből -L 
Chríftus teftebol erdemet f jk! 
fe maradgy hatra: Nem fogj 
eL Mert véghetetlen az ere J 

*. *• A z Ur aftalanal azért az M 
nyernek fegefe arra emlekol 
tet,hogy á Chríftus elemekkel 
nyere, jkínek erdeméből t e j 
hítődnek; általa Scgz, avagi 
tor§ eletet boldogfagodra. § 

111. Harmadíor, hogy tami4sÉ 
zonyfagh tétetnék arról-is á 
kenyérnek tordeltetefe alatj 
hogy mi érettünk tőrdeltetJ 
faggattato^íenvedet, fizetJ 
*s holt megh az Ur CfarííhsJ 



gnely ebben mutatodík kí,hogj 

az ei ^ g e t ^ a t ^ e n y e r e £ v e ' 
fíedmeg e£ed es tíedde te£edi 
jgy Pinten az alaí az teéretted 
megtőrdeketetChríftus teíkt 
hítőddel tíedde teíkd. Sz. Ia> 
nos Euangelíomí könyvének 
íízenkettodik ré§eben mond' 
gyaldvozítőnki Hogy ha az 
busa £em az főidben nem efík 
es meg nem hal 6 maga marad 
csaMe ha meg hal fok gjiímol* 
csőthoz. Megh holt as Anya* Mondom «f 
£entegyhaznakmagvaa Chn- Nemugy 
íhissdeazö tettének tördelte-mjnt ha o t t 

tefeutan: hat immár gyumoí< de
ll

az fJtve 

, csőt hoz, az melynek bizonfa> nézve-Mcr? 
gara, ihol tÖrdekedk eiStted £ z

n ^ í " 
azőteíienek jegycaz kenyér, hn§ciJei as 

^hog) ez által fez alat el vegjed ^ ' ^ 
* azgyiimolcset-is, mely az bol- es éíed. 
csef£g, ígaííag, flcmíeg es vált-
fag i. Cor. v 

Negyed£cr> víífen m/nkec á a IV, 
>. Kf kenyér* 



,30 tg Vt-Yüi&uUnú. u i 
kenyérnek tordeltetcfeá QjJl 
ihiflai való eggyesíléiűnknji 
ifmeretire. Mert az miképp j 
xs falatonként tördelt es rn^ij 
ott kenyérnek éltető erejévell 
te tcíted eggyesul, e s a z M 
tápláltatik: akképpen az tej 
tetted meg tőrdeltetett Cbrej 
teftének éltető erejével eggyel 
sul es azáltal'taptelratik azeí 
tok életre. Így tanít £entPalti: 

io,; lü£Sr Corínt uisban kot levtl 
lenek tizedik regében: Aikenl; 
iiíCÍiyec tördelünk,avagy nem a (ir^f 
teltének vehlnk vaio koztefee > j \ w | 

az tördelt kenyérnek veteiá 
viSen minket á GhríírufíalvaJ 
lo eggyeíulefűnknek iímereB-I 
re. A s fent Lelek által peníghl 
es az liit által eggyeíuinnk m 
Ur'Chriftuííal, melynek iími 
rétire viSen az kenyérnekt&l 
dcltctcfe. _ I 

EoiödBorí TiftítnkrMsefflJ 
kJ 



&•;• 

''iekeztn az kenyérnek tördel 
[tmfe* hogy m i ' í s evünkben 
j; lelkünkben tőrödelmeíck le-
"dunkaz igaz pcenícentía által; 
•'azaz; McghhalalofíttáTsanak 
! mibennünk az uralkodó vét-
i-keknek tagat; hogy az Chrí-
rftuífai meg uy maisunk az uy o 
J Jetre. Innen mondgyaScntPál I>Cor, í# 
[• előtör Corinthusban írót leve- v. ?. 
I lenek őtodík regébe: TiStitfatok 
," Jci aa okovatt. hogy Jegyetek uy te,;rak, 
!? mely kőváznak ki tífc'cítctfa az 
J.ieftnek tördelretefe álcal Ie£en* 
l Micsoda itiletbcn kel len-
.jncdazOftyafok felöl, ebből 
T,«agy fépen bedben veheted. 
f?*Vetkeznek íentfggh töréskép
pen , hogy az Ur általánál az 
^kenyeret nem tördelik. Mert SyntPol«. 
J^zkcnycrnektÖrddcfctfdeef ™-w * 
ijfotú er /bwnrf Cait& Dominict, az 
jUr Vacsorájának valofagara, 

•óavagy állaityára, es formájára 



*» AZ vr VdcsofdiínakU § 
tartozik, annrjra hogy vz\M 
álcenyernek ordeldctel vjl 
tegiik, csonkán ffolgalcattjl 
kíazUrvacsoráját> es fohal 
Chríftus teltében való ferJ 
defet íem eleiben az UrVaesI 
rajában nem adhattyak. AzJ 
rom Euangelíftak, es §entl| 
egyenlőben mondgyak, heg! 
Chríftus votte az kenyeret 11 
lakat adót, fregk meghfcJ 
(törte) fugy o§togatta M 
bonkent az tanítványoknak! 
azt meg parancsolta, hogyjj 
cselekedgyek obis az 6 hal* 
nak emlekezetíre, Hogyhófl 
cselekedhetik az 6 halába! 
' emíekezetíre, Hanem törd* 
á kenyeret c" De erről ide aki 
bővebben foIok". 1 

Mi "az Chríftus Iefufnakl 
íínte való fent Perzefe rncÉ 
megh maradván, nagylelkűi 
rődeímeíTeggel, jer tegyii 



frolpltdtifantámoipá* ts* 
w allafta mi bűneinkről, es ker
ítik: bocsanattyac az Chnftus 
£rdemeértes mondgyuk: Eo-

ííükmíndenhatOj&c esaztőb-
rjjícísazfoínt, mint oda fel-
' lyeb meg mutattam. 

VL S Z V R E T E L Ő -
dcdin az VR-Vacsorájának 

kiffolgaltatafara tartozó 
példa. . 

Minekelőtte az kereztye-
nekídeazUr általához járul
nának, annak előtte §ukf£gh 
hogj 3? Ur Vacsoraíára nézen^ 
<tö es illendő dologról értekez
zünk, hogy nagyub ke§t*lettel 

JeheíTen ide yaío íaru1afunks 
' esazUraítalarol való eleiünk* 
'Annakokaert jer magyaráz
zuk meg ezt. 

Ha ugyan yalofagofsan je
len vagyoné az Chriftus lc-

fufnak 



ufoá meg lufnak áicsofcges 0cnt te, j 
• \ M i ? V íte az Vr Vacsora- 1 
fio)af.r3ái- jaban ? 1 
aa *• *• Hogj ha az emberek a CfcJ 

fiús íeíuíhak együgyű, es e J 
ínon folyó £. fezeiének ig;Jj 

> fagameUet maradnának meeji 
«•* azöSencbajából lármázottJ 

r , íednek 6 £ínte való igaz erteJ 
•4 "< mebémeg nyugodnának: fej 

-.• elmejeket nem futtatnak»jfc| 
az emberi indulatot nem MJ 
vetnek: fem az 6 elottok vabl 

Mintí.u?ne> némely embereknek-mcltckl 
" l - í 2 k!^ g a t n e m hannak vernek,feleri 
c; rVn̂ efte konya volna az ChnTtus tedJ 
Mert Lu-nekjelenléteié felől való cl J 

ttondő'íuu gazodas. M e r t ugy es j t f f j 
módon vágjon jelen á-Orííts] 
tefte az Ur Vacsoraj; Van, j j 
miképpen , es minemű/nodod 
az kenyeret kezeben vévcsl 
tefíenek mondot ta . Tudni vú 

Iodd 



jodologhpcdígh,hogy-a2ke-
njcrttSacramcntalíterfeentí$g. 

íhez, avagy Sacramehromhoz 
[illendőképpen mondotta 6 te--
Ifiének; Ezaz cnteftcn5. Melyben 
fannak az mit á kenyér jegyez, 
J sievet atta az kenyérnek: jegy* • 
5
 s ip e n ígazChri í rusteíkt .Te ' 

' hat az jegyzendő dologhnak 
; neve adatik az jegynek* Míert A*kcnyet 
[mondgyaChríftus az 6 k e z e s e ™ -. 
I ben* fel vott kenyeret 6 tefte-
| trdc; akaródé meg tudni f Nem 
[•Cgycberthanem, az kenyeres 
[;zz Chriftus tefte közút való 
tliagy hafonlatofsagert. Az ke-
tiycr kozönfggesí eledelek az 
ícmbereknekíMertaz kenyér 
|faplallja , élted az teftet- Az 
fChriftíistefte Pírosé, Életnek 
I kenyere; Mert á Chníhrs tefte 
f-élteti es'taplallya á lelket.Hogj 
p azért az kenyérnek éltetőére' 
l je által vinne Chríftus az 6 
£ "• ttft#. 



117 k% Vt VátzofílÁnal \\ 
teítenek éltető erejének ífg 
rétire, azért mondgya; Bzí, 
tefíem, vegyetek egyetek. N^e m*a

 % 

tehát, hogy avagy Chríituj \ 
fleve változót volna ez i 
daffal az kenyér. Mert h Ö j 
az aitalnal alt az Chríftus m\ 
kor, ne az meg dicsőülttejfel 
hátié á halandó erotelcn tt%Íi 
mely né voít láthatatlan, ho^j 
láthatóképpen egeS teítebtll 
azaftalnaí űlt, es láthatatfeli 
képpen az o tőle el töroc dara 
kenyérbe enyeíet volna: s4 
mondom, nem azért mondgtfj 
őteftenek az kenyeret, hom 
tefteve vak volna: avagjhrf 
ez mondafhak erejével az kJ 
nyerben, vagy benne, vágj fel 
lette, vagy aSarta voína i CfeÉ 
ÜLTS tefte, hanem a kenyér eii 
Chríftus tefte kozot való fej 
íbnlatoísagért. I 

így tanít Agofton DotíkJ 
kim 



irtoíg í ttáid[<tm& moipd* t *? 
littmtnu pandám pmilüudinm A - E ift, 
ytrtritm quitum Sdirámentá fúni, 2 3 . 4 j Bonf. 
fcá^fffnt.ííf 1% SdcrameMú non tffenh 

2 az. Ha á ientfegeknek ne-
[nemű hafonlatoííagok nem 
,lna azokhoz az dolgokhoz* 
rnellyeknek £entfegij egy a* 

Slyaban Sacramentum fem 
jlna: Példának okáért: Sz. KSSikb « 
íl azt az kő&klat, melyből az chriftm. 
jutában í£nak vala az Izraeli-

jgpdcChríftufnakrnondgya: Pe* 
E ttrotfirfrMt Cferi/iw*, AzíCf l fck i. Cot. re. 
..h pedig Chriítus vala, ela§őrv< «-
Koríntb-usban írót levelének 
pzedík réSebe. Avagy ugyan Ljfffjd Cxi 
»alofagosk6§ikla az Chriftus: i1M7.fe.a1. 
Evagy annak neve adatik á kő*lníUt* 
Siklanak az, kit peldazot. De .. 
Bícsoda volna oly balgatag • áz '••'••' 
R í az Chriftuft darabos kémen j 
Rofiklanak ítílne lenni f Hát 
lázért az nagy hafoníatovTagért 
Ba2mely valaazpuftaban-levő 
I L ' kéfík- -.; "•• 

http://i1M7.fe.a1


kS&klakoz5t,es azURQA. 
íhis kozot, mondatik a z X 
fiklaChríftufnak* hogya* Jr 
képpen az Izrael fiai á kSfí^P 
bolfoljo vizet ittak Sajókéi 
lofagofso §omíufagoknakn3j 
tnyhíteferc, hítokkel pcdígl 
tak az életnek kut fejcbdl jL 
Chríftiisbol; akképpen miMi 
az kenyeret veííűkes rneg<f| 
f nk teftűnk taplalafara kőbl, 
képpen, hitünkkel penígbsj! 
cletnek kenyeret á Chríftuft j 

Hogy hogy volt azért jdqg 
az Chríftus az pufcabaní'iw 
azt mondgya íent Pal, hogy J 
zon lel kutak ittak *az Izráp. 
tak, mellyet mímoftan. Kcsbl 
telén megkel vallanod^ogjfeií 
tokáltal tottek jelen valovass 
Mefsía{t,mert foha bizony ksl 
lomben mi velünk azon zm 
lelki ital nem ihattak volna. I 

Hogy hogy vagyon tehát 



t j í n ít az Ur Vacsora] aban-ís? 
pondgyad; hogy hítőd áital^ 
Med jelen valóva,meljnek ke* 
fclkedefenéíkuívalo őrök bí-
fonyfagara láthatóképpen ve-
Kd az Chríftus te éretted meg 
firdeltetet tettének jegyet az 

fienyeret; Mert azzal az kíilsS 
fphato jegyei akarta az en hí-
fpnmek minden erőtelenfgget 
EyatnoIítaníV mind peníg az 6 • 
peftenek torodelmevel kerefet 
Ijokban való réffesulefemnek iP 
Ifneretíre jutatni: hogy oly va. 
líofagoíían jelen vagyon az en 
lelkemnek kénjére á Chrífl^ hű 
^máltai az erí lelkemnek,* mi' 

:m» valofagofon jelen vagyo 
2en kezembe vot kenjerhogj 

Imiképpen valofagoso jelen ré* 
iefultem á kenyérben: akképp 
jen valofagofson jeleni Chrí> 

pítusteíkben vérében. Mert az 

L-t -mit 



*4» &% Vr»VdtsofdWu\ U I 
mit az kenyérről hollók,a^j 
enfed az B orrul -is. TI 

Hogyhogy tegye periig J | 
;*' Chríftiis az 6 teftet vérét azeju 
''" hitömnek jelen valova, eshoX 

hogy réfefet az o teftevel, 3 * 
révei kerefet jókban engemet}: 
magatudgya: Enyím, hogy Jb 

12 hídgyerri hogy az Gfmítus m. 
egyéb módon, hanem az 6iJ|! 
ke által lakik en bennem, mirj' 
§ent Pál tanít Romában k J . 

*9* levelének nyolczadíkréiébesJ 
mellyel arra tanít, hogy attuUl 
leíektul vagyon, hogy vnmoti 
porc, Spiritx er Arúmá fecum fiauA 
Eggyeklcgjunk tettel lelekid! 
es elmével-Mind kőtele azatl 
enneká Chrífhiflal vaío eggj&I 
íítlefitnknelc, a Chríftufnakld-I 
ke, kinek általaeggyes'llunkj 
mind penígl? mínzma folyami 
|a, ki által valami á Chríílus esi 
valamié vagyon mi reánk fari 
ínazik, ** £.aEÍ| 



(' SZolgdttdtafdtlálMnodgydi %*1 

f, Latod az napot az o éltető 
Ljglegfggeben az földön levő 
| |£ veknek, fáknak legei tetcícb 
t^Cj nyerfefggekre zőldellefek-
Ĉ e oly igen jelen vagyö,m{ntha, 
í'-&bfanMm fuarrt ái ea trauccrct,az Q. 
tlllattyatkőzlene azokkal. A? 
! lab valónak niíert mondanád 
;'15 az Chriftufnak kikenek ír-
^diatíojatf-megvilagofítolft?-

ni erejét á Chrifíus teftenek, es 
4 vérének velünk való közle-
; fereí' 

Az igenek praedíkalíafaban 
teneked az Ur Iften elődben b\o.;,v-A ;i3 

- adgya az Ö kegyelmet á Chríft9 l^c-; • i'-1-
.erdemeáltal banöd bocsánat-"^'\;é-° 

: ivara^ es örök életedre: de nem ^ - •-** 
:,csak elődben adgya, hanem u-
/'gyári meg kínál vele. A kegye-
l lem pcnígli az te bűnöd bocsa* 
'- nattjara Iftenben vágjon az er- * -
• demChríftusban. Mcr t a s ígc 
. odamutat. Hogyhogy reícsől' 
k i s ^e£Z 



C4* ACTr Vácsarátinú,\i 1 
hetz az Iften kegyelmebenej | 
Chríftus erdemeben bfiojjLa 
bocsanattyara kűiomben,<$L 
nem csak hítod által, hogy j E 
mely kegyelméről Iften az^S 
igejebol teneked bízonyfagK 
töt megh ígért es az te b&glg 
bocsanattyara meg kínált, azjp 
te idvőznlendo intődnek M e 
la felen valova tegyed mag3fc 
ra fejezzed, es kételkedési3i 
kul abban biínod bocsanatt|Jl 
ramegnytigodgyaL IgyaztJt 
gerí az Ur Vacsorájában: ElJ| 
en tértem ki ti érettetek meg tordelieul 

í vegjetek,egjetek^lfuiet; Ez *z eavere^, 
ki fókáknak bűnöknek bocsanittyia^t 
öntetik, vegyetek,igyatok. Jjj0"| m e ! | 

kínál az ötefte vei vérevei. M 
ez az egekben vágjon. Mertei 
kel onekí lenímínd ítílét napjai 
ígemberfgge § eríntazt mórig]! 

L h^í!' g.Peter biico íerínt az Apo&I 
lí cselekedetekről írót kfinyvl 
nek harmadik réíeben. 1 



4 Meggye tehatf Hogyhogy 
ifcgyem jelen valova az egefc^ 
,|Ícn Iftennek jobjan nl§ Chrfc 
Icftöfnak reftet veret? Hitednek 
ÍUtala* Az Chriftufnak 6 £ene 
f Felfggenek cselekedete oítart 
t»z, hogy az ő fent Lelkének 
1 iltaKtegedet lelki eh es §om}uí 
í embert meg eiegitfen, sőt ugya ' " 
jrfcetellyefítsenaz 6 teftenekes . 
t vérének éltető erejevei > hog$ 
tft hitből ély az te ídvőíTgged* 
i;re, mint fc Pál Romában íroí Rom.i,tu$ 
r levelének első reíébemondgja 
t Tudod kettőből áll az UR CaIv nh^ 
• Vacsoráját Eggrjk látható laah Capit. i? / 
1 főéltető állatok: Kenyér • Bor.. fJft£J*' *-
vMafíklelkíígaííag, az Chrífttis * ' 
i tefte vére az ő kerefet javaívaL 
| Kínái az Ur Afoalan vaíoke-
|flyerreí, borral: de az alat kínál 
^ az iő tefte vei vérével kerefec 
l jókkal is* Vedd eL Mert ha ne 
l €faá>i§od az © íeíiet vereí m V 



csen életed magadban: VtfJL 
az kenyeret teíh' kezeddel -T 
Bort íajaddal: vedd el anojl 
valofagatísaz ChriítUs ^ J j 
vérét az ő kerefet javaivalrM1 

töddel nyulhatz ahoz tsu^t 
teheted teneked jelen valovS! 
Chríftusteftet veret. | 

Synt. Poi. Mind ezekből hozzuk J 
lilj, Í * c. Sí. c z t . Hogy nem csak az kend 
0 , |2Í7 ' es borjfem nem csaká Chriffll 

ftenffge forínt/em nécsakeril 
je es hathatofaga£erintva£v$f 
Jelen az Ur Vacsorájában; j£] 
ipfumcorpm er ipfc [<tng*k chnjH& 
*iu iáfmt in Ucfi Cccnct: d e á ChrC-

s. ftufhak tulaydon teíte,es m*: 

laydon vére valofagofon jelei; 
vagyon az ft Vacsorában. 

Ás Cfcrifi? 1. Nem az kény érben, h&> 
lfr2%lS. ban> láthatatlanképpen: de «L 
Un Jetek kegyelemnek ígeretíbenres J 
•*•?«*«* dattatnale ebben az ígéretben,* 

£z as en teftem, meív ti érettetek tos. 



mr 

Ifit ez 42 en verem, ki tiérettetek ki 
3B«tik, *z b '5n§k n e k becsanattyara. 
W l\, í^len vagyon az. hiv& Kotti 
Lbernek nem pedig á kénjei*-, 
Ejccsbornakt Mert az hivő 
Lbernek tetem az ígéret né á 
^nyernek fem az bornak, ez* 

.^kért jelen vagyon az evo en> 
Serért, nem az kenyerére « 
Korért. 
I HL leien vagyon az Chrííl* 
Keik vére az Sz. Lelek által, es 
fe;hit41 tat né teftí íllereskep. 

Mmm MertáSz.Lelek>es az .hit 
p t a l kkík Chriílus az mi §í ve-
ffnkben. i. Ioan. 3. v. 24. Epn, 3* 
ív, 17. Mert az Sz. Lelek által, 
psazhít áltateggyefűlunk az 
KfaríftulTalí á hitnek peníg oly 
l«reje vagjon,bogj á távol való-
Ipát jelen valókká tc'íi. Innen 
LongyaChryfof tom' r^ utü c ^ m ' p £ 
KpoftPloco mtrthriflum efíe , p fiit fe&an MaK 

ifWBJií, Ac az; Bizony né .fiait . 

m • " \ *^$ • 



i 4 * At Vt Vácsorddnákti I 
nal fcmmít helyei az ChrífiJ 
mellet knní,ha hittel ne vaJL 
tudniillik mellettej mint \\i3L 
Chríftus mellet vagyon he^C 
cíik-ís ifík-ís az kenyerbM^ 
borból, de nincsen hittel ajfc 
Chríftus mellettazert nemhafL 
aakönekí. I 

Hlyen értelemmel azért ajh 
is nagy lelki bizodalommal jj| 
fúlhatunk az Urnák afoalahoi 
annak előtte jer tegyünk vaiJ 
laftazroí bűneinktől» eskcr. 
jok annak bocsanattyat, hogi 
rní az Chríftus tefteben véré* 
í>cnyts azzal kerefet j okban £ 
f esűíhefsűnk: Eorők mindca 
hatox&r. es i tőbbíminto4i 
fellyeb meg mutatam* 

VI I . A D V E N T V i J 
farnapjan az Vr VacsoiajkJ 

hoz illendő tanitafnak 
példája. Esi 

file:////i3L


Ztdgéuufmk moigyd. 147 
Ezt az mai vafarnapot as 

|regí€k,AdvcntusDomíní-nak 
! avagy paraztul Advent vafar> 
napjának neveztek, az az? Us 

jChríftufnak el jo vételire emle-
Ifcezteto vafarnapnak. Mert ez 
I tnaj napon mintha be kő§őrr-

i»e, avagy be izenc az Ur Chrt-
i ftos kőzinkben, hogy may.dan 
f cl jo mi hozzánk. 
I • NagyUrpenígaz, az ki el 
116, tudniillik az Iftennek ter* 
i me^etíerínt való fía, Uraknak APttí* ,7* 
ÍUra,CsavaroknakCsabára* Kt- Ĵ*.* hem' 
I xályoknak Királya:. kinek te-
t kínteti eleiben minemű nag^ 
I keíulettel kellyén lenntínk a< 
IkarkMs meg ítilhetí.Ugy lehet 
penígmíneknnk jo kerületünk 
jiogy az; Ur aítalahoz járul váa 
minden kcrefet.javaíban re£e-
főiünk, cs mint valami £ep oh 

| tozettel magunkat ottekefsit- f 

Ityuk, Annákokáert minek 
l ~ ~~ «lotw . 



i45 AZ Vr V&csoukné. U I 
előtte az hívek ide jarulnasA 
lai'iuk ez egy dolgot. | | 

Mit ^erezzen mi bennusí 
az Vr-Vacsorájával valóul 
íunk ? avagy nyií vabban: M J 
csoda haluioc veOunk ím Jj 
Vr Vacsorájában, azkenvei 

rci cs borral való de- fi 
íűnknek? f 

i, Elü§or.Azmi érettünkül 
í!T"dec?.lcfer> g e n v e d e t m c g hőkölj 
hb. 4. c.j7. támadót ChrífP leiusban vM\ 
J* Ĵ7«*38»hitank»cr6ísctc'tik meg az Ifi. 

vacsorájával való gyakor dJ, 
fűnkkel. Ebben az gyarló éta| 
ben olyan az mi hitünk ,misl 
amaz hozzu fenlo betegfegb-1 
moftanaban feltambalodo[ aJL 
beraz kí eggyet fem lephetüj 
gyamoLnelkiíl oly erőtekoj 
így az mi hitünk tantoroghl 
magában: ezokaert gyarooÉ 



SZÓtg áltdtdfiátié, f«o l%%it 149 
Éazlíten igéjében levő ídvoífe-
jL€S ígéretek, mellyckhez ta* 

émozkodvm mendegél előb e* 
labazídvoíTegnek dolgában? 
j) e azonban az Iftennek min-
"<jenígeretí olíyanok, mint a* 

lf mazfep tífta csergedező foljo 
•r vizek, kiknek vegek az ten

gerben vadnak: így az Iften* 
íiekígcretíaz Chriftusbá, ugy 
cs Amcn azt mondgyáf*. Pát 
mafodfor Corínthusban írót 
levelének első regében. Eze
ken penígh az iftennek ígér e-
lín az teerotelen hítőd-ís az 
Chríftufra vitetik, ott ál megh 
níncazmeh az.víragon,mcly-
ol mezét §ed. Ezt i Chríftuít 
eked tíedde kel tenned. Mert 
alameddígtíedde ném te§ed, 
íind addig tántorog erotelen-
edíkes íngadoz, Tiedé te^ed 
Chríítuíl mikor az o általánál 
•edijfod az 6 tettet véretsnielí 

által 



fjo A* Vr vmoriUmiU I 
által ol j igen meg vaftagodíj 
te erStelen hítSd ugy m eg j j j 
gotazChríftusban, hogyM 

v fem tűz fem fegyver, fem tfj 
* le tz^emazőrdog, fem e 2 J 

lagí kegyetlenek az te bitód 
te benned el nem foghatty3 
Mert ez az te hítod lefeen aJj 
gy6zodelmed,mely meggy|l 
ez világot, azt mondgya M 

Ioan- 5 ' lanos első levelének otSdikil 
. §ebe. Ihol azért az UrVacsS 

javai való elefeddel, melyí#I 
meg erőfsittetík es vaftagöj 
tik az te futod. Hlyen híS 
snehetz az UrChriítas eíeíbJ 
mit nem nyerhetz meg gtfjJ 

II. Mafod§ort AzUrvaaottj 
javai való el efed által á hitam 
agáíban.ís meg erSfítetel.Maj 
csak á mi Urunk íefus ChnlJ 
ftmkkal való igaz egjefnieÍM 
mely az 6 tettének iga(Tagad| 
né ellenkezik* Innen vigyeJ 



%Zel%dtátdfán&l moigyd, n i 
n az Ur vacsoraía mutaítja 

öeked azt meg, hogyvalofa-
has emberi f eftet vot fel áChrí-
if,es hogy abban eleget tevén 
l ment az egekbens az Atya 
ének jobjara tilt, hogy onnan 
fe el jövendő itílni elevené-
ét es holtakat es hogy o ad &. 
$ket,melj aítalfterkeztetmíti 
t az 6 titkos tefíebe,mely az 

|nyaftegyhazshogjenek ígas * 
agaivá legjtlnk bűnünket meg 
ócsaíla, teftanket fel tama^íf 
i be vígyen minket az őrök e* 

ben. Ezekről az te fűtődnek 
azatíroí való vallafodban „ 

fűkor az Ur Vacsorajavai él§ 
róísitetel megh, esmínd ezé
rt magadba bűnöd bocsánat 
|ara, fórok életedre be fum» 

Balod ugyan el végezed f to* ; 
elleteísete£ed azt az te Chrí-
fodrolvalo vallafodat. Ez» 

art hadgya az. Ur Ghnftus hog j 



vaíamenyí£er aztaz kenvr-* 
cííctkes i££uk az borjas;* § 
lalathírdefsak miglen el:1! 

r, Cor. n . l o ^ r Corínrhusban írc-t \[\ 
r. ií ' lenek tízeneggyedík refc-í 

"Melyben azt akarja, hogy-J 
halálának emletefevei m/r. *}1 
íetdícsírjakjmíndó rohvi 
valláílinkat "eröfsítfnk, n::l 
végezetre megvallyuk, h:(í 
az o halála mi eletünk, ibc;| 
sert mit nyer£, mafodfor ;i| 
zal ha igaz hittel az pcent-f 
ííanak nagj fen Jetekével j : r j 
azUra§talahoz; Aztehy-j 
íiek agazatibanmeg eröísjj 
tel es ekképpen erős lever:| 
Chriftufröl való vallaibd:;! 
bizvátt eleiben mehers p J 
íuleted vagyon. I 

m ' ^ Harmadkor: A z U r V d 
- ráiaval való gyakor éleínn;: I 

£al» in cofporamur cfcifta azC'J 
fiúsban ^érkeztetünk, hog-1 

. - .H 



I tzelZ'ltdtáfM'b m*igfé> 15* 
mbcnmink, mi pedig o benne 
Igyunk, Vagyon pedíghirnj 
fcnmtnk az Chríftus, mi4s # 
Eame, nem az 6 teftenek állat* 
KiPeí€nt való jelen léteveimíf 
Ennttnkj fem nem az ő tefté> 
fckállattyanak étele ̂ erínt, de 
Sanyiban az mennyiben mr|8 
iemploroí vagyunk es az 6 tn> 
Eps teftenek melj az Anyaként 
Igynáz elo tagaí, mely ktilom-
j^n nem lehet hanem czak az 

Klíd eggyesnlés által...így tanít; 
mhríftus frlanosEvangelíomíIaaB- Hí 
feny vének tízen negyedik ré'Ví ao< 

ifiében. Azon aznapon, ujymond, tu 
tipeg ifmenteki hogy en az Atyában va-
«yok, es ti én bennem, es en ti bennetek. 
MbnenmongyaCálvinus, hogy , 
Í z Chríftus teftenek es vérének £ * 7 i X 
Ipelének. es italának módgya 
Mpinttulií tftipiá *fc arcdttdfyintm no* 

jp&afc, Lelki. Mert á léleknek VctU c„j, 
Étírkos-ereié ámi Chríftuííal va- fett. s. 
S M ' !• ej-



SÍ4 AZVrrdcfordmúU 1 
io cggyesiíIésőnlcnekcfoinJ 
Ezért mondotta magát életsál 
kenyerének!?. ^anosEvanoel 
omí könyvének hatodik iM 
Be, mellyel nem tfak arra ab i 
tanítani, hogy az míj hítőnfcj 

• * 6 halálában es feí támadáfafcj 
vagyon helyheztetvén a ^ l 
tídveíígghunkre, dehogyaji 
valófagos velünk való egpJJ 
snlesunknek általa leffcn ^ J 
ftt* in nos trmfeát ác noflra fut> fa^ j 
az 6 élete míj belénk jorjőngl 
mfjénk legyen, nem kiílSmbJ 
mintáz kenyeret mikore§£fÍj 
•hogj á teftnek clteréft SolgálcJ 

Ihol azért mitfereztebeiJ 
ned az UrVaczorajavai vatJ 
gyakor éíéfedf Eggyé tefeJ 
lélekben az te meg valtoQirLf 
íhifoddal annrjra hogj élly nemi 
te immár, de éli yen re bermeij 
az Chriftnsazrmondayafzetól 

h Pál Galatíaban irot leveiénelj 



1 $%cl%dlttídf*ná, moigyá* y$ 
LfodíkréPében. Iholpcdigh 
fcjcoíőnt az Chríftusmayd el 
feasofzitíetéff nek drágalátos 
lovaival: Bezzegh bóldogh 
Eagyha az Ur általához igaz 
Bittel járuld jo keíillettél vár
tatod az Ur ChrifluíL 
f ftegyedfe az Ur Vacsora^ 

tval vaío gyakor eleied azrís 
:rzí te benned, hogy ez vila-

L{ líknteknfgget, es minden 
fconoííagot hatra hagyván fen-
Kii éty cs napról napra az tí£ta 
Kíetnek el követeiében dob c 
fcob igyekezzél menni* Haliádé 
faiít mondek t Ha te az Ur Va* 
Icsorajaval legitimé igazan igaz 
pítboltííta eleted levén ékelj 
pttan az Chrífhisban §erkez-
fccttel: mell jel az teftnek, világ-
nak, ördögnek, es minden ek-
beíenfegeknek ellene mondót-
ftaUes anníjra az Chrííhishoz; 
Icsatlottad magadat, hogy kefr-



%*€ AX'Vr VácsofáUnúíi I 
feb vagy lofephel astomk'-L 
re menni vagy az tűzben uA) 
ni, hogy fem mint vétket cse!; r 
kední az Chriftuftul el gakac *IJ 

á s o teftec vérét mellyel \\.'A-] 
gonoí cselekedeteddel eUrJ 
ni, az 6 fent Lelket te ben:-;.! 
meg fomorítani mely áltai j*j 
benned lakik, es az 6 lakots-Jl 
píomat az te te (ledet meg :*;.{ 
tSztetm. MertazUr Vacscrvj 
javai vab eleieddel te£eP':lSj[ 
zonyfagot íften, az §ent A-, j 
gyalokesaz Kereztyeneke".!;! 
2rroí, hogy te minden vétkek-1: 
tolbucsuc vSttel, es hogy- iéa\ 
életet akar£ élni. Ihol azért mi I 
re víf en, es míc ferez te bea«! 
ned az Ur Vacsorájával vi!:j 
élefed: Tí í ta fent életre vab ji 
tel Íves fan de kot igyekezetei,! 

i piíndé gonoífagnakel hagjafad 

O mekaclan vagyok: Meq 
- cl! 



I SZolgdtdtafdnáÍL modgtá. így 
%t minap élek az Vr vacsora-
kajával, alig mehetek ki egy 
Ljnbcr belem akada,mk nem 
Lcftcgeuűkegy-rnaft bePtd-
I deli De ugyan azon nap-is 
I lattya Iften kedvem eifé 
j iiiegh rengettem. 
I " Ugy vagyon, hogy íentPe* 
I ter is csak Hamar az Ur Vacso^ 
Sraíanak vétele nían el efek ha* 
| rom§or» nagy maga atkozoda* 
l fával es eskűvefevel iriegh ta» 
| ©adván azChríftuft, de ladde 
| mii csekkedejc kcfervefsen Ora 
| f ugj követe az tíie-nt vétkéről. 
I Neked is hagyarloíagbol ve* 
llerlenuleleílel3í0£rn kel azért 
| fcetfggben efned, es az te megh 
|«elekcdet vétkedet karhoza* 
ttosketffgbcn való efeííel fel* 
|lyeb pótolnod. KovefFed fo:fer* 
I Ves konjhullataflai az Ur Iftent 
|' M5 « 



f*t A*Vf VácseráiáHűí Ü I 
estegy fogadaft hogy annál J Í 
tanná foha többe meg nenjfJi 
tozteted magadat í-megkegfls 
mez az íílen az 6 igeretí §e?3 \ 
mint Ezechíel Prophetamoöis 
gya. Ezec.xS.v.jti.ltem 33, v~jj 

?. Eotodger az Ur Vacsond 1 
val való gyakor ckfed az í r J i 
atyafiúi keretet es egy. más l J 3 
z5t vaío bekefígget fegytfji 
get nem csak meg tanya, dcji 
gyan őregbetí-is. Egy tcfij1 

í v í í 5 Anya^emegyhaz: egyannJl 
feje az Chríftus: mi penígmiji 
nyajan hivek annak az nagJ: 
titkos teftnek B 6 tagaí vagjuia3 

es egj máshoz csatoltattunk a 1 

egy Kereztfgg, egy hit, es egl 
Lelek által.Ennek orükbíze&I1 

fagaraazon egy Urnák a£[&|i 
ról, azon egy kenyérből,azoj 
egy borból egünk i^unk, hogf 
mi ím mar az íeretet az hit esi 
Szent Lelek által eggyek m 



f txjíl&Udtáfiná. ntűdpd* *$% 
[gyünk,egyikünk az maíikimk-
Ifíak tagja. Ezt az hit es á Lelek 
1 altaí vaio keretet erőfsítí es az 
fUr Vacsorájával való ekfed> el 
fanníjra, hogy az miképpen az 
I fok búza bemből es £61 ő fenv 
Haiallo kenyér bor egy, ke-
! nyer egy bor, egy az ízi csegj* " 
l gyík búza íemet az; kenjerbera 
f asmafíktul megnem tudod va* 
J Iáztam: ugyteneked-ísaz hí-
I vekkel egynek keí lenned az 
i hit az íeretetj es az Lelek által* 
{ melyre nézve Agoftön Do<3or 
} az Ur Vacsoráját Chmttíti rincu* 
| Í8»j, Szeretetnek kötelének a* 
I vagy csomójának mondotta* 
{ Kerlék olvafd meg erről Cal* 
I vinuft Inftít. líb. 4* Cap. 17* 
í-fefl.38.Itemifea»44». 
I Valamenrj§er azlIrVacsov 
I iájával mi elünk, mind ánrjífoí • 
I be adgyuk;eggyíkűnk az mail* 
lkunknak kezűnket es kötelez-
| M 4 £uk* 



,.. f#o AZ Vr Vdcsotéuuub U I 
zűky magunkat minden fJL 
Atyafiúi Peretetnek csclek^C 
tíre, hogyeggyíkunk az I Q X 
kunkat meg nem kamtya/ejg 
ti, oltalmazza mint magát 3R 
Seretí. Bezzeg ez aranrísbjjí 
vaft mehetz az Chríftus c3í 
bzn>dCc. Itt is mond el a2]3f 
vekkel eggytít az kőz gy03i 
töt, £i tobbít>ís vígjed vegb3i 

-AZ V R V A C S O R J 
janak, Betegeknek. való m 

ífolgiltataíanakmodgya r 
cspddaja. 1 

Exeket né (Kérdésben forog az Ecdcl 
"SS. " * fiafaan: H°Sr ha a2 bttegtol 
mondanod , 3Z Ur Vacsoraíaval éIm>zT*| 
Uclhlpa n í t 0 CommunícaltathattyaéaJ 
gm !nko- vagy nem C • I 
yctkSzik. Nemellyek azt mondgyá 

egy átaiíyabanj hogy femnsij 
keppen nem communícaltati 



szdgáltitáfandí. moip*. ifi 
attya. Előfon Mert holot egj 

kJJgO, csaz Uy Teftamentom-
jc Sacramentoma valoíaga* 
J>an, cs meltofagaban> az O 
eftamentomban penígh az 
ufvetí Barant betegh kedve-
tídő közben né f olgaitattak 

j : ezokaért az Uy Teftamen* 
tomban-ís az Ur Vacsoráját ne 
jllíkídőkiviüaz beteg kedve> 
írtíemetrol Semetre hordozni 

Mafodíor: Mert nincsen 
ffoholfemaz Chriftuftul, ki az 

vég Vacsorát íerzette, fem az 
Apoftoloktul parancsolat az 
felől, hogy az vég Vacsorának 

l#«itf£get íemetrol Pémetre 
Iffiordozzák valamely betegh 
fjeedveért. 

Harmad§on MertazApo* 
jfokat fem ol vafíiik, hogy íme* 
Ne amoda betegh kedveért VÍP 
;*ek volna az Ur Vacsoráját*. íőt 

fc'fem Pal az betegeskedefnek 
M $ •kanak 



2Y. 

okának azt mondgja lenni J L * 
rínthusban, hogy ncmjoljjjf 

\t Cor.ü- nek az Ur Vacsora javai elolt! 
v**°* Corínthusban írót lcvclcn£ 

tizen-eggyedíkréíében. f* 
Negyed&rr: Mert Papa ]^1 

líqiríamak relíquíaja (niaraM? 
kinak maradekja ) kik mtM. 
moftan-ís eyjei nappal vegei 
leniti hordozzak az UratábJ? 
tegeknek. Kívánnya-íspenigC 

»megh a s beteg.Merc el hitettek vd«T 
Aa, teft.v.bogyas5 Oftya valofagos táái 

Ohj*t az Chriftuíhak, cs állattya fej" 

A * Í 

mnr, uujit az wnnituinaK, cs anattya fol, 

f*toí íentolesutan. Melyből azt fol 
lí hogy nem kárhozhatík & | 
Mert benne az Ur( mert okait 
rheg fenteit Oftyat Urnák & | 
jak.) j 

v« •- Eotődíőr fok botránkozni 
is k6 vetkőznek abból, ha h\ 
metrói Németre betegkedvebfi 
hordoznak "az Ur Vacsoraj&i 

$*4 



tokán íabadfagot vennének* 
•s egeíTegekben nem élnének 
LzUr Vacsora jávai, hanem be-
Lgagyokra hallagtanak. 
í Végeseire: Szüntelen o£-
jjogattatik az Ur Vacsorája az 
Semplomjban, meghirdettetik 
jiikí hozza kéitilbet: ha azért 
wflfgeben valaki el ve§teg* 
|ct£e, betegkoraban íern rneko 
|ogy el vegye. 
\b Annakfelette amaz yeleke> 

|$e£ís lábat kapnajmeljben az t 
Lelik nemellyek3.hogy az UR. 
ÍVacsorajahoz/ kottetet á klek 
pávSífeg, hogy csakaz ídvozttl 
p c ki azzal élhet f-tőb efféle o* 
pokímell jekbol azt hozzak kí» 
pogj né íabad íemetről íemet' 
pe hordozni az Ur Vacsoráját* 
| Nemelíyek ellenben azt kV 
íattyak, hogy íabadaz beteget 
jlEommiimealtatní- ído kívuUs ' 
»áznál.. \ 



xtl AZVrVdctortUnaÜi I 
t E16§őr Mert noha níncJ| 

parancsolat róla, fem peld^E 
tiltva üncsen: Ezokaértáb* 
gct ígen-ís kclcomunicaltaS 

ti, Mafodíor: Mert noha J 
Ur ChríftusazBaranjnakn^ 
etelenekSacramentomanabj 
tet veget az végh Vacsorani 
hel jbevalo § erzeíevel}de n i j 
az által, hogy halálának clfaE 
íerzí lattatíkpeldat hadní,bej 
á beteget halálának előtte J$E 
lyeh commiinícaltatm. I 

iiu Harmad£on Mert nemfsf 
k&lkodnek az egeíTggefeíc c* 
vos nélkai, hanem azbeteglJ 
ki lehet péníg es mikor lehens 
ember betegeb kíkebe-isnúA 
halálának idején mikor iffiuül 
gátol fog van való bűnei eloui 
forognak* 1 

?v» Negyedben Mert ha azt* 
íegtol el fogjak az UrVacsonl 
jat, minden vigaztalaftol m i 



Ltatík, gyenge tántorgó HM 
tLalufrk, lelki íímeretí nem 
Kioli»tífeesákit61cclW-
Imínthakezen fogva tafrta* 
Kaz hmgtt az kefertetnek 
fcvenyében. 
I Innen kiált jayt az Urlften 
iPapoknakjEzechíel Prophe^ Ezeeíi. 34; 
EL kén) vének harmíntz negye v*'* *» 4* 
Ekrebben. Mert az erotelen 
bot nem vaftagttottak, az be* 
Eger nem gyogíttottak. Az 
liléknek gjogyulafa penigle^ 
Écn az ige által, es az lf r Vacso* 
liajaáiral. 
J Mert az Apoftoli férfiak, Vi 
fcndgyaraftaz Apoftolokuta 
fekik következtének, azUR 
ápacsorajat az betegeknek o£* 
ifcgattak, sot az mr nagyob ki 
sí hazánál tar tty a vala az meg 
Jfemelt kenyeret es bort, hogy 
Jizzal ottan ottan élne, mint :** 
•Pypriamjs Do&or De Spetfa* 
m-- . * cglif 



\66 A%VY=VdCiOYdim\\t 1 
cuíísírja AnnakfeloEteáokl 
piekek által knídíkvala azM 
hazí §olgak az Ur Vacsorafl 
az betegeknek azt ír ja Eiifelj 

Ettfcfc.libí. us. Sotugyan kofarbanazy 
«j? 4> nyeretjes az bort ií végbe ftj! 

tak vala tartani f vele úním 
Vacsorája gjanant azt írja Bd 

Hy«r.c3p. 4 eronimus D ó d o n Hát mofi3 
ad Rufinum j S §abad az betegeknek adni! 

yi. Hatodkor: Mert az keresi 
íeget kereztelo lanos azpuij 
b a n f olgaitatta ki, Chrííbftl 
az íordan vízeben kereztckj 
Ha azért íabad á kereztfegj 
beteg gyermekre ki §o!gaÍt«l 
ni, míert ne azUrVacsorajJ 
holot egyenlő meltofagok í j 

'Vii.' Hetedf?er.Mertfiamadan|I 
tíPtíben jar az Tanítónak tagi 

Etecfi.54., á beteget-meglátogaíTa,eseljj 
v'2" }*' ben á b etegfegnek okát á hm 

megmutaífa^hogí i bunáltal m 
be az halai rníndenbetegrjgelí 

• 4 



lek Terivel mindenembe-
Le,mint£ent Pál Romában^, 
L £ levelének ötödik regében 
Lg mondotta, Annakfclcttc 
feaítalíya ts biztaíta az Ifíen> 
Lkfgírctível, hogj Atyánk az 
feen, estiképpen az Atya ffe-
feeít magzattyárol cl nem ve* 
|;mikor betegfegekor clSttc 
fagyon, íem ey jel fem nappal 
|em tagíttya: akképpen az I> 
jjen-ís. Végezetre ha kíványa 

IJagyazDavíd Sol fariból ne-
JtséíySoítart előtte el olvadón, 
faíntaz ötven egyediket, cs az:. 
lazttzen-nyolezadíkat, vagy 
faamelv Caputot az £ent Bib* 
liaboh így legyen kornyal6> 
ftttfemmíc abba hatra nebad-
gyón valami néz az betegnek 
Eígafralafara. Végezetre így . 
Jilkefrrvén ugy comtnunical-' 
Mi'Ezeknek értelmeket ko-

I •' ̂  



'AB bcttjii. v e í t í " k m*f>deJ 'gennagj J | 
a»ekcommu?Íia£arozafokkaL % 

S ^ : E16»6«n,egfcdmdnúiJ| 
yend, íeg na nem valami cscgeres j | 

x> t ékben elo ember voltéegcfJf 
gebén f ha abba talál tatot, iái 
vény forint cl ígazítotucdt 
gat es á torvénnek eleget t^jjj 
ha eleget tot , íarttotte p ^ l 
tentíat C Ha czegeres vétekll 
ékitőrvény leríni megbuateé 
cet,pcenííentíaE tartót es anmi 
után na vétket nem uyítcnJ. 
cofnum'cakathatod, míntM 
brusDo3or Thcodofíus CsJ 
í a r t , kit el tikot vala azlírVJ 
csoráíatol meddig poenítenM 
nem tárta, es azt mondgya vJ 
l a n e k í i QMQmodohuiumoáim^ 
facrum Domini corpwt fafeipie}! pui 
iácia potuluw fwgvinfc p*«eciej? mm 
purtkipabtii íüyen kézzel míffll 
don fognád az Urnák £. refóf 
Micsoda batorfaggal re§esi| 



1 stolpltóttfaná motgyá, \6P 
Lel iajaddal á pohárnak drága* 
faios vérebolf'De ápcenítentía 
Lanmcgcoííiunícaíek* 
I Ha czegeres vetekben élt £ 
L eg nem bttntettetet, Cpozni' 
Itenríac fem tartót, nem commu' 
Lícaltaíhatod, hane íűntékn, 
Lzmíntaz nyokzadíkratíoba 
Lnotidam, kornynktte kel leiv-
Led az vígaztalafíalj es annak 
lei hitetefe vei, hogy nemkotte^ 
ItetazUr Vacsorajavai való é* 
[leshezazfdvőíígg, mintaz-ke- ,^ 
Leztfán levő Toívay fem com» 
Ifliunícalek, de trgjan íd voztik: 
lludas cotnmunícakk de ugyan 
tókarhozek. 
I JrWbd£or: Eltében az be* H" 
Hegeké az-Ur Vacsora javai, fia 
peméltmegh utalásból, avagy 
preg vetésből iietn éké? avagy 
jfcgyeb alkalmatonagh míat vo* 
ibottatót el azzal való ékfíőL 
[Ha élt, míerí tagadnád megíi 



tje Azvr Vimuun&l U 1 
nioft-ís tőle C Ha nem clt, ti á t 
iegedendo okait adhattya: J j J 
erc neméit azUr vacsoraíavaj 
cini akartsde á betegig g ^ 
meg dolgát; annak-fdctte^ll 
valami gyanoban nem forgoj 
titkos paraznafag, grjikoíTag?3j 
8Cc. felöl, es ha az íííennekiglí 
jet halgatta,sot gyakorlótól1 

communícaltathatod* | j 

Harmadkor: haugjantiawl 
lelki ehfgggel kíván commimjl 
caltaraí nem íokasboí, avagyf 
valami vélekedésből* I 

Negyed§er: Ha ío ítíí-rtbrj 
es értelemben vagyon sz JM 
Vacsoraía felöl. I 

Eotodíen Ha nem v...y-!| 
' gyanos vallafuember, ki c--.J 
azért tettttnt az igaz válla!?J 
hogy ínkáb comunícaltarnefcJ 

Egy§ovalí Eletedben Ti 1 
nítolevená míneműket ioldJ 
ki ítinzxmd egeíTegeskorokl 

S Í : | 



I szolgáUdtdlfnák moigyd. m ,, 
L n communícaltactal, beteg- {' 
Korokban is az ölíyatenokat 
lomfflunicaltathacod. Deugy, 
Lábban az Ecclefíaban, mely

ben te lakol íokas volt az be- ' 
llegcket communícaltatní, ha 
%eitivoltíokas, te is az Eccle-
ífehirc nclköl ne cömmimí-

|oItas» 
-Eletedben penig nem com* 
nícaltattad az egeílgges ki 

átkozottat: Hitetlent, paraz< 
nat, Gi)lkoít5gyanos hítűr, ide' 
genyvallafut, £tob czegeres M t t d u . 

.-vétekben elokett Mert megh v. 6, 
f tíltattal,hogy az mi Sent azt az 

ebeknek ne adgyad, fe az drá
ga gyöngyöt az difnbknakj 

Ihogj az Chríftus teftenek véré-<-
nek árulójának ne taíaltafsal 
közölvén ezt effeje ordog rab
jaival Hát &etegkorqk*báfem 
í̂ltík effekket communícaltat' 

k nod» 
Nt Hogy 



i7* MVrVMoráUnéU 1 
Hogy azért az betege j 

nehanj utcai való hozza m2L 
teledben íbk £ épha£ nos v i jL 
talo, oktató, bátorító hd^E 
del az Iften ígejcbSl el k c f í ^ 
tcd (merthailogatnodkd vjX| 
ván ha egefs^gre fordul) J E 
kezdgy a dologhoz. De fcyfc 
magát az beteget ne comgafc 
nícakaíTad 5 hanem > meoZ 

. alábbi t ízen, avagy nyolcz^ 
legyenek az beteggel egei 
ges Commumcanfok kikm 
}o éío ve hírt 'kel felőle teniáj 
hogy hozza keíhrlheíTenek) s 
mikor fo reggel elo állanak d 
egeűeges cornmutiícalok ttm 
álíy megh k&zottok azbftegJI 
clot, es az te f ódat índúfadál 

viáe Co«:%en modorú 1 
fefstonem 1 

H«nh0lÍeT- B E T E ^ E M B E R N E S I 
tam anno: 

Commtiflí Gaítatafanak mod* I 
ijía.fbLg. y ; u I 



I fcofgáííáf <$»<& ntóigy4» v& 
I Rémülik énnekem moftan An eaferis 
LllrVacsorájáról feletteb b& c«na fit di. 
ycdctíndítanomíMertmínd ^«£t\ 
L ídotűif'mínd az alkalmatok &i n'fanita-

t d abból ki ickeFtecem. » ™ « £ 
Jfeind azon aítai» hogy valami 2. SÍ ncn 
XtelmccvefsűnkazUr Vacso, *™$ ̂ Ú 
Cjanakrneltofagarol, mellyel,. s ; n G n 

jLounkat keftttreístik a z U R CU1» °pmi~ 
P ö , , ! , , . ~ one hac fu-
l'acsorajavai való éleshez, ige mant> quo4 
pvídeden csak azt láffuk meg. fignorum 
f Mincmd meitofagos g e n t ^ f t i o 1 ^ 

ferlegyen az Chriíítiftul £e-
f reítctetvcg Vacsora? 
j Egy £oval oly meltofagos 
Bcntfeg ez, hogy á féldon meíU 
Jofagolab vacsora ennél nih> 
fccn, melynek az o meltofaga-
Soz kepeit ha iehetfeges volna 
Egy kellene ahoz járulnunk, 
fcogy az gyarló.teftet -minden 
Indulatíval le vetkőznék, e& 
bak leiekben nagy f entf|-gben 



I 
i»74 AZVr*VdcspY(d<tn<&U I 
kellene ré§ésitnunk abbaQ J L 
Vacsorában* |T 

Miért ael Míen íilyen melfofagos> 1* 
tofago* é. mfcsoda te§í ílijen meltofaJt 
f s s \ ía C EI5^6r annak ScmdySE 

ki ezt az Vacsorát f érzette* J * 
pedig az Atya Iftennek tuíX 

A*chnf>u>n fía R o m « 8* J g w W Í 
termedet gcloan. 5. v» 20* MmdenhHb 
r.ntvaloí- p f a j # ^ Vt 15. Ephef, 4. V. 3 í 

Ioan* u v. 19. Apoc. L V. -I 
Mindentudó MattL 9. v. jL 

• loan. 1. v. 49* Apoc 8. ^^fs 
őrókke való lelek Heb.p.v,Ijj 
Igazífienés ember az Pernek!| 
nek eggyeííggheben. ífteaJ-
Mert mindenek félőt orokkj; 
áldandó Iftem Ember mertd 
Atyák kozzűl való teft SerM 
botu f?erínt mondgya az km 
Pa l Romában írót levelentj§ 
kilenczedik regébe: az ei 
rí nemzetnek eggyétlen t] 
meg váltója; oly Királyunk 



Líokec oltalmaz? oly Propbc-
Enk ki minket £ent Leikenek 
piala tanít: oly te Papunk ki 
Esfitulaydon vérével áldozót 
Ljí eretttink; o ly k6zben ja-
|onk,kíazmí konyorgeíűnkec 
^noftan '̂s az Ő áldozattyanak 
brdemenélöíenteskedves ih 
^ozatuí mutattyá be az h 
fennek. 
[ lllyen mfítofagos Ur £?etzeí> 
peeztaz Vacsorát; ez vagyon 
pioftaii'ís itt jelen líknfgge §e+ 
mint az mint ígéri hogj valahol 
petten avagy hárman az 6 ne> 
gVeben egyben gyülekezünk 
pníkőztonk leien, £ vagyon, 
pent Mate Euahgelíorni kony^ 
fccnek tízenyokzadik réiébe* Matth. ifc 
jfez az felen levő Urleítis az , 
pzkígazdalkodíkez vacsora* 
Ban az ő teíkvel vérevei mí-
faekank* Mi lehet azért mel* 
jpfagoííab ..vacsora knm\mé'y> 
m , K 4.- kan. 



htn o maga az iftennek §JL 
fia }€ien vagyoni 6 maga g ^ 
daíkodíkf oveaz Vacsora':^ 
ften fiának vendege lenni nê v; 
nagy őrömé* "f! 

Maíod£or meltofagos anjj 
Az veg va- nézve az mire minket ez y j | 
csora mire csora emlékeztet Emlekezui! 
•mlc í cez t e t í p e n í g h e i ^ 6 r ^ J f t ^ ^ J 

gyeimére, es mi hozzánk fel 
gény gyarío bánosokhoz valw 
xiagj §eretetíre. Mert arra vitm 
biti az 8 buzgó kereten', hogtl 
azöeggyetlenegy fiának üg\ 
kedvezec erettctnk az teftbcá 
el bocsátotta £en vedefe, ts bjf 
lak által az törvénynek athJl 
tui, biintaí, ördögtől, Pokolid 
es kárhozattól meg íabaditotJ 
mely 6 nagy §ereíetíbol farnál 
zot jo tetemenyenek emleksJ 
zttí bízoníaga ez az Vacsora J 
hogy nem más tefíe vére ezW| 
csór aban való kenyers bor, hm 
• :.-• • •'• i** • m 



l m azé az kit Iften hozzánk 
Elo nagj §erelmeboi bocsátót, 
Egy lehetne az ő tefíenekjttu 
•dtetefe es vérének hullafr áJU 
Et nekánk eio kenyerünk. Mi 
Ejet meltofagoífab vacsora 
l^ialjmínt az mely ílíyen mel' 
Magos dologhra emlékeztet* •.':,-
faafodfor emlékeztet az Chrí-
Eslefos elegh tételére, hogy 
lboegy£en áídozattyanak ál». 
Ipa nem csak eleget tott ere.t-

Knk, de ugyan mind orőkke 
Ipegítentelte azokatá kik meg 
Rntelendok, tudni-illik min* 
fietkíká Chríftusban hí£nnk, 
fcint^entPalmondgyaSídok- Hcb.ii; 
Közírót levelének tizedik re- *'14* 
•pbem Minemű Vacsorahoz 
pefűítelf OlymeltoíagosVa* 
fcsorahoz, melyben mind az 1+ 
Ben kedve mely & fiában tolt 
Ebe te ray tad, mind az Chríftuk 
paktokeiletes cíeg tétek te z* 
I ! ' r?^5* 



«7»v ázwt Vácsomftnúku M 
-rettcd fen forog es élőképp J l 
elődben adatik. JT 

Hí, - Harmadkor: mgltofagcsvJE 
csora ezs arra nézve az mit n»| 
veííunk, es az mi vei az Ur l J | | 
fiisChriftus gazdálkodik míüJj 
kunk, Vciak ugy vagyon k&ij 

V«?«H « sóképpen az kenyeret* eiBöfflL 
chriflm w- a z t # j s fcicsint, de az kenyér, JL 
®rí " mi" boralat veié ak azChnftuSÍJL 

ftet vérét. Teílcc azcrtjhowl) 
azChríftuskgjeneio k e n e t i 
az mi lei kőnknek Őrök éleicrti 
melypeldaztatíká kényeméit 

Verít.is tördeltetek es vetek akt; Vfrl 
misrtí j-gj; azett, hogy legyen elő italtI. 

"• az mi lelkiünknek az Chriítej 
; - \ vére, mely peldaztatik azEoiJ 

nak ontcfealatazmí bűnűnfcJ 
nek bocsanattyara* MindezsJ 
Icet penígh cs'ekkezzűk az a j 
hitünknek megh erofsitefenJ 
El hitted magadban azt, íiogfj 

•- azlften íentfíat azíeftÍ3en« 
• ' - " ' , . ' - • ';"" " " « r « * | 



I* $zol$dUdtdfdttáktnoÍpétt vf? 
Icfctted bocsátotta, 6 általa vSs 
legyeimébe, btinodeí meg bcv 
I^csatocta^eg § entelt,uy já Mlt> 
Itcftcdctá porból fel tamaf*tya 
Icsíclkcftol teíkftűl be vi£e zz. 
í üí. Orftagaban. Eí hitted eztt. 
1 feolot fummalod be te bennedc* 
[ AzlJrVacsorájában* Miáltal 
I tefcd tukelíetefse te raytad azt 
I asmíthífe^C Az Uraítalarol 
f 2Zkenyérben, es borban való 
1 ételed es italod ákaL Micsoda 
I khet tehát dragalatofíab va* 
I csora ennél? Erre gyűltünk mi 
I mofían ide á Chríftus íefufnak 
f Jíne eleibén ezzel f ez végre 
I gazdálkodik mi nekünk az:d 
I vacsorafaban s melyben mayd 
I ügy meg elégít, ügy meg vidá*. 
I mit lelkünkben % mint íínten 
I íeftunk az külső Vacsorában*. 7 ^ 
I Xííert itt eFMk az életnek ke* 
I nyeret,ítt í§£uk az életnek ita.- io*»n»; 4»" 
I lat, melíyek ..wtáh fqha megh ni,v'*4* 
1 . *"" che2« 



{ it» Axvr VátméwékU 1 
éhezzük^ megh nem Somjából 
zunk: Iittefc'Bak az Chríítqif 
míenkke az kícxxl a fem báa.I, 
fem halai, fem Őr dog, fen t ^ 1 
lőtz, fem fegyver, lem fcmBJ; 
kefertet ei nem §akazthat, ag | 
mondgyafentPaiRomabanJ 

ohimo.'V* rot levelének njolczadík refÜ 
beru Kicsoda vadollya tehát I 
vétkekkel az Iftennek valazJ 
t ottítC Iften az, az ki meg íg^ I 
zítot,Kicsoda kárhoztat? Chri* I 
ftus az ki megh holt, az ki UI 
támadót az ki az Iftennek job. I 
jan ál, es az mi érettünk efedc* I 
zíkí Kicsoda fakazthat el tehát 1 
minket az Chríftufnak § erete* I 
títől i Bizony fenkí nem IHÍEÍ 1 
íen tPa í az megh jegyzet heJ 
iyenmondgya. NofaaliyoneJ 
16 az halai, hol az ő diadalma?! 
El vetetet á Chríftus által, csakl 
alom immár az mi halálunk,] 
melyben az mi munkaínktul] 



I $Z0lgdttdUfdnúmoigyá> m 
Lbánátinktól nyugtunk meg. 
* AHyo« e!5 az őrdog: Min
den hatakna el ve tetet, ollyan 
í'fi mint amaz orozva harapó 
ífcomondor* de ki tSrettenek 
t minden fogai, ha §íníen kap. 
: éöfís raytunk, de íbha nem le* 
í %tí kárhozatos az 6 faldofafa* 

^zbckcfíggncklílenc az , az 
U á mi talpunk aíat hamar meg 

! rontya az Satam azt mondgya 
fentPalRomában írotíevde- Rom. i«* 

1 cek tízen-hatodík ré£eben. V8lf« 2B» 
I Alíyon elSas bűmDeass 
lUrlften azt az ó* ingyen való 
I kegyelméből §ent Fíaert ugy 
I cl törlőtte mi rólunk, mint a-
I maz-íSro kódot az kék ég alól* 
pia, 44. v. 22. annrjra hogy ,U' 
{ gyan fel veíí rólunk az mi al> 
fgokfagínkat az földhöz űtí, es 
laztengernek mglfegeben vetl» 
jaztmondgja M.ícheas könyve^ i - -
Igckhetedik re£ebe. De bízón j 1C ,f ,v , I f 

1 ~ !*•!-



i8z át Vv*VdtiOfti<mé, M 1 
ha oílyanok volnának á mifeJ 
neínk mint az dupla v6r6s b d 
fon,vágj mint az fekete küktj 
csen, az hortál fejerebbekkn 3 

. i. va8* tettetnek azt mondgya Iften y 
faias által Prophetíaí konyul 
nek clso récében. Mert a z m 
Fiának vérével rifoogatkimíj 
kct minden bnneínkbol,^ 

°ín'lt mondgya fent la nos első I«Jl 
lenek első récében* I 

Allyon clo á teft az S foggt 
lafivalC Ezennel le vetk6zz*jj 
ote^mint regi meg avult faj 
nyes ruhánkat, es ollyat Sitfel 
ztinkfel, melíyet az Ur Ifteif, 
ke§ít nem kézzel, de SrökM, 
valót az egekben,azt mondggj 
f . Pál mafodfor CorínthusbJ 
írót levelének Őtodík refobcl 
Ezért fent Pil mondgya PkJ 

.i%v.2j. ijppfebeirot levelének elséfj 
F e b e n . Ssorongattatom ez kettőin' 
Sot: kívánván cl ojtolni, es az Chngs3É 



tuem, werf « fokkal job, Megh ma-
rt0ffl psnig az tefíben tiérettetek 0űk-

fcg«j, így mí-ís forongattamnk 
femeft ás mi apros csele-
Wnkkel tovab mulatoznánk t 
Cejob azChríftuflal Icnntlnk: 
pe r t az Chiíftus nekünk éle> 

síink á halai njerefggnnkMert 
z halai által nyerjük nieghaz 
;firíftuft.E2 az mi hitünk melj 
icg győzi ez világot, ezt pe* 
;etelíy«k el mi bennnnk to^ 
eíletesígaííagban es valofag,. 

panazllr Vacsoraíaban. (fin* 
fiakokaert jer az mi bűneink* 
fel tegyünk vallaft, &c. vidd 
pegben> mint oda feliy eb meg 
{jtsoridottam* 
li Eddígh vagyon az UR Va> 
fi csorajanak ki íolgaltata*' •... 

fának modgya* 



R Ö V I D 
Tanufagaz Vr Vacsora* 

ban való kenyérről. 
1. Kovaztaian kenyér ^ 

gyené avagy kovazos r 
i I. Kerekded legyené, n i j 

az Of tya , avagy teraeri 
hogy tordcltethcfsek: 

I I I . Az kenyérnek tori' 
tetefe oly Ceremóniáé az V 
Vacsorájában, mellyet&bi:] 
el hadni, vagy követni í 

Az elsorol 
c*i. ift. 4. Ko vaífos. kény érrel oPtô K 
cap.17.i43. ̂ flfeke azUr Vacsorája avs; 
j£« queft. kovazralannal oly dolog ri; 
*43* . lyet §abados követni fabasJ 
síSTpíí- el hadni minden Ecclefiakr^ 
58. az 6 rend tartaíbk ferínt. 

Mert noha az Chri&is k: 
V12S4 

http://cap.17.i43


I mtíunufdg. itt 
Líraían kenyeret oftogatom 
L n d azon által nem cseleked-
leaztas Sacramcntomerr, íerrt 
L r £ hogy azzal azEccIe'fiat 
Es kovaf talán kenyérhez koL 
| L 3 S Vegh vacsorának ki í»ol-
Eiliaraíában: de cselekedte az 
pufvetí Bárányért, mellyct á 
Esrvénynek parancsolatja £e» 
bintkovafralan kenyérrel kén-

Éferíttetnek vala mcgcnn^mel j 
piufverí Barany helyében mú 
JLelhogy á Vég vacsorának kz\ 
IvaU íall itatni á Chrí (luftul, más 
ífde kenyérrel nem£erezhettcs 

Ihanem az minemű ege£ Sído 
JjOrfagbán akkor kozonÍ£ges 
Jvolf>az kova£ralankenyerreL 
1 Mert valameddigh az Innrp 
fenvalaazSídoknaljfohulko-

a§os kenyérnek nem §abad 
aía találtatni 

Hogy ha más időnek refe 
eníérzette volna az UrChrí^ 

O ilus 



* f Az VY*Vdumkhöz 
zm frus az Végh vacsorát, bfc-v 

dologh hogy oííyan kenye^w 
f érzette voína az mínemtl Jjf 
kor kSzőnfegcsvolt, kovafj 
kcnycrbSl, tudniillik* 1 

Mi vei azért §abados, a|J 
kova£os5 akar kova§talan£ 
gyen á kenyér minden he1y&, 
ben levő Ecclefiaknak rej 
tartafok íerint, ezokaert \*' 

fes kova- CSekkedík az kerefryemW 
r«i keli 35: levezetőén, hogy az kova%; 
Vr VaGse-íart kenyér helyet, kovafcn 
raiatkiSoI- f j, - : «* J

 T . *l~-< 
g/jcami. kenjeret vottenekbeazVbl 
Mxert? vacsorának ki dolgaitatafakia 

ímíííyen okokért. 
l> EloGSr: Mert az kwzhi\ 

kenyerez Chríftus tefíe, es 4* 
kenyérkozot vaío hafonhteí. 
fagot ínkab megmuíattja,ho^ 

" feni mint az kova£taían. Menft. 
az kova§os kenyérnek mgjgái 
éltető ereje vagyon az keíiyáj 
neí, mint Galenus mondgya 
Aüm.ni, cap. r« j 



r töafodtfor: az kovaSos ke* i* 
fnyerínkab meg kulőmbozretí 
í- az Ecclcfíat az Sídoknak Sy* 
!' nagogajöktui, hogy fem az ko* 
ívaícalan. Mert noha ne mon^ 
: gyük mi azt, hogy Sído formát 
\ Jcuvct a2 ki kovaítalannal él ? 
, piínd azon által nyílván vagjo, 
frogy azok az kik az kova£ta* 
lankcnyeret uyíttyak, nézze* 
nek as Chríftufnak példájára. 

' Ezpeníghfemmí nem egyéb, 
íianem az Sídoknak kovafoalá 
kenyereket be vetetni Sído 

Harmadkori A z kováikat 
Ián kenyérnek tnm ipfo fefto azi* 
MWM* az Pogácsának ínn-epe*' 

; veí eggy«t veget vetet fChfiV ; 

íius,mínd az okaval4az mi oka« 
ertéereztetet vala.mínd á jed- ' 

: zefeveleggyut ámít jedzenek 
\ vala. Az ko vaj? talán ken jer ín^ 
*, ti vala azSidokat Aegyptus* 
% Oa . M , 
V 



M A£ vr VácsmUhóz 
boí való hamar ki menetelj 
hogy ne kefedelmeznenekJ 
kovafos kenyérnek fntefcbcd 
de mentől hamareb kovaP^J 
Pogácsákat sütnének, hatoSrrli 
vetvén indulnának útra. £, 
ko vaftalan tenyér azért neM 

l- "• valami. gyonyórtríeges eledel 
39* lek vaía azSidoknak, de izm 

keferu kenyér, az Aegypt0jd 
Belí nyomorufagra emlekcstíj 
to jegy. 

De ez fele jegynek htíJ 
nem 1 eh ct a 2 Végh vacsoráig, 
Mert az Vég vacsora nem A J 
gyptombol való megh RibachJ 
lafnak £entfege: avagy Sacra. 
mentőmé. De az Chrííhish*] 
lalanak fontfe.geí nem banarJ 
nak, fem keferűfegnek kenve-
re^ de örömnek es ídvolTe&néj 
kenyere. Laífatok azért* kJ 
va£calan kenyerefek, hogy Sii 
dozokka ne legyetek azUrwJ 
«íora;aban. 8$';] 



I jfcfidö unufáp . tt5 
f Hát az Chriftuí'is Sídozott 
| fcovafcalan kenyérrel. El 
|V2la akkor á Chriftus Sído rend 
Lrtasban mikor az kovaítalan 
t kenyeret £ukicgképpen kellet 
|"el§venni, holot kovaftw ke. 
[nyernem volt: annak felotte 
! nem valami titok vagyona ko. 
I vafelan kenyérben, de az idő* 
I pek alkolmatofíága kívannya 
[ vala,hogy az lftennek törvén 
I „yecazkova^calan kenyérnek 
I meg vetefevel meg ne §egnk* 
í Holutazert mégh akkor azSí-
í dozásmeg nemj'unt vala, nem 
í mondathatík á Chríft* Sídozní* 
; De az moftam kova&alan 
| fcenyerefeknek nincsen kováid 
\ taian kenyereknek; Irí epe, hogj 
j kovaptalan kenyérrel o£toga£ 
;- íakaz Veg vacjsonacTehat ko-. 
\ va£os kenyériéi éUtyenek* 
r DemíeztfeiccSfCb nem ví-
) tttty«fecsaJcaz.nxfoh€&flJ.c^ 



I 
f #® A* Ff Vácm&UUx. I 
d6b azt ja vaílyuk, mellyel ti* I 
hadgyuk hatra az'kovafcafíf 
kenyeret, hogy az kovaffos£| 
nyeret az EcclcOanak cpálctt t 
re,az Sídoktul való meg v ^ I 
taíimkra, es az kenyér es Cfoj, § 
ftus teftekőzot való hafon̂  I 
íoffagnak ki mutataíara rfWl 
dobnék itílly tik* I 

AZ MÁSODIKRÓL. £ 

Kerekded legyéné a Vk I 
vacsorában való kenyér es I 
vékony lapos mint az OIWI 

avagy temérdek, mintáz 1 
Czipo es az házi gom j 

bolyűkenyér? . j 
Kérd megh bátor ugyan az j 

nagy {üveges emberek'tuUU 
kik az Eccleílaban az Tudós j 
nevet vífeíík f meghallod hogj 1 
ezM's Adíaphora^nak, az azJ 
plíynak mondgyak,meIryetfe, 1 



I fedő tdtiufdgh* ifi 
ftadofon megh tarthatni, £aba-
p0iű;i cí is hagyhatni, az az, 
K&-* ^"P°s kerekded legyen 
ffiiinc a~ Üftya, akar gömbölyű 
ifemerdck mint az Czípo es há* 
Isi kenycr mindegy, nincsen 
faztmongyak abban válogatás* 
\ A mi iTleti á kenyérnek föix ^ ° % « 
Jé' i ^ * , , mint Anti-
pnajatojnagaban, legyen ugy Chjifius mi 
ftmor, h0gy akar Lapos legyen f?io kénye-
UtazPogacsa , akargorobö, £ £ • « " 

Jayw mint az Czípo; • de hogy okaert? 
Jpítya legyen, es akar Ofíyaval 
Py> akar kenyérrel, ollyirieí^ 
TO jar az Igaííagtul mint az egh 
IsfoIdtuL Miért? 
1 Eloíor: Mert az Lapos ke- I. 
Itekded vékony Oftya, fem az Ai oílya a-2 

jlChríftuftul, fem az A poftol ok" Vrvac$ora 
tfcftmaareglfláaEcdefiatul,gJ»1^«; 
4lém az Apoflolí ferfíaktul, kik nyere,es nii 

A z Páterek, nem vott eredetet, *rt ;
f
L*y^ 

^le az AntíchríftuíTa lőtt Ro^ £«"*„'i1JEC 

Jiiaí Papaiul a kítűlazEuange- verú chr* 



ais cft cor. lícufoknak mgg á £abados<í ?J 
5i«.paS.p.gokbaiMs ugymeg kcíl váilf 1 

ratníok mint tuíaydonomari 
ml az Antí'chríftuftuL *1 

ír. Mafodfzor: Az Oftya J 
psrá non jviaozim bal vannak tiftclnd 

sít 10 torai- , t ' i '^"ííl 
biufuispu- nozattatoc be; hogy tuámd 
n OÍIÍÍ, AI- ük, azzal efüísítteífckazMífJ 
£ Í K nckiíonyatos bálványa, J 
íiib?, & ca:- traníubftantía-tío, akalalbnl 
iViJoiŐia". 2 a s> melynek mcgeroTsiK{£| 
uia: fcqucn me^moítan-ís azPapaor%J 
v?fqcoa! b a n mcg»rMtí t indly«t i í i j 
feff. c*th. tan mondarhatík Mifdo kJ 
Hüg.p*gP- nyernek es Mífezo OíívanafrJ 
.Azt páran- d .. . . " * M H 
csoJiya a2 mellyet az bálványozó aldo^j 
Vr líí.aOf. Papának keli hadní; kereftycd 
«V*ba3 â°5, embernek el kell távoztatni j 
nyozafnak Harmadfzor : Mert az Q£| 
ííg/^js-' r Y a b a n a z kenyérnek &ma'| 
gyextís ne- modgya eshafonlatoílaga nini 
SSíyíSloi' CSCn : k e y e r n e k fe™ mondj 
lyan «» O- batík mekan, de kenyér Tay-1 
%** íekjanak,kenyerk6dínek,v^J 



ftínck, mellyazUrtolffercz* La{faá rt 

tett ídvefígges £entfgget nem Batmadik 
akmcghomalyoíittya, deu>^fd

r
ea

f°; 
^yanmegrutíttya. 
f ^egyedien M e r t e 8 Y P o n t ' ív. 
Iiyíban fem tartozik az Lapos 
ívekony Oftya fem az Chriftuf-
La, fem az kereftyení Vallafra, 
fjnfcrt hogy nec menfuram nec 
Latíonem habét, ut Expofítor 
Fioauítitf* í*em mértéke, fe mod' 
Igya nincsen. 
I otod^er: Mert az ege§ ke* v ; 

I reftyení Vallafí, es az Anya-
IfentcgyhazbcliÖolgalatot'íge 
íigen meg haboríttya, meghza' 
l.varja.mínt azon Expofítor ffoU v ^ 
I Hatodkor: Merthat-fazef^ 
fíendo elot fok Ecclefíakban az 
mernetek es az Anglufok ko* 
fjZött nem volt: az Gorőg E o 
tcíeOakban pedig foha nem volt 
lazOítya, ma-ísnincsen, tnel-
I lyeknuaiazaltal ígazEcclefí-



*9* AKVryacsotáiúhot I 
ak voltának, ma-ís igaz £cc? 1 
fiak, nohaíokabuíiiiok.iüpl 
knífgek vadnak az üórőgi^í 
cleiiaKban* 1 

HetedBer'; Mert alkaímjJ 
lanok es illetlenek az Q i W j 
£ent Sacramentoiiihozj \\Q\Jf 
meg nem mmathatcyak Anaíc.1 
giam íacramencalem, azSSeeti 
inghez iííenüő haíonlatoíIagetJ 
es az emiötef ire, í. az táplálni 
illetlenek* I 

Nyolczadforj Mert az a J 
datianokban, amas hamis véle, 1 
kedés az Chríífofnak rapafelJ 
hato-keppen való ]elen létefe.1 
161, es az Üfíyanak állat hti® 1 
Chríftiís teliévé való valtozaE 1 
felöl az vékony, kerekded b l 
pos Oftyaban meg erőfsíttetíL I 

• Kilenczcdgcr: MertazEcJ 
clefianak az ő £abadfagaenl»J 
faíma vagyon arra, hogy asl 
Umngdmmmk íííjen nagyol 

file:////Q/Jf


I ttetul$ iátmfdg* t?i 
Jggoífágaban , az Oflyanak vé-
L c vcííen; Mert valamikor 
MiphoYá az olíyan dolgoksmel» 
Eckíabadofok, botránkozás 
pvadnak, es az egyugyi! hí. 
pcknek éppűleteker meg ban. 
Lak, az Ő juffat, meltofagates 
ftbadfagat elvefztí, mcllyert 
ielíSraeg kell vetpí az Oftya* 
feft az igaz kereítyéneknek. 
y Tíscdfo: Mert az ChrííP 
fent fzerzefgvel egy atallya* 

fcn ellenkezik az Oftya. Mert 
Jpríftus kezeben-v6tte.. Mit ? 
Kemákeregded lapos vékony 
fcftyat, depanem, kenyeret, 
fceííyetFregít}meg §eget,m€g 
prdelc, es ugyadca az Tanít-
fcnyoknak. DeazOíiya nem •' 
fefdek-etík. Tehát ellenkezik 
JpChriftiisíerzefgvel, mellyé 
v t ITemíggh t&réfnek aemeaz: 
Ehriftas ferzefétal ettavöznf8

 J 

•fői ez után t&bbct* • 
m ' " ".. " " Creaáek . 



i$ő Axvr VAcsonUhsz 1 
Gondoltának ezek elfed 

Chrifius Iefuí nak í?ent íc ra j 
vei clknkezSOfryasAty^ 
néminemű okocskakat, me&j 

' ketcgyegyft?vaUatogai3 
meg. t 

i . Azt mondgyuk: AiÚ 
.nyernek formája í'abadcs 1 
kar minemű legyen. AzerJ 
kere&ycni Sabadfagbolaz J 
pos vekonj oflyat mcgu : l 

hatni az Végvacsorabi t 
F . Ez az ke : eítfogas fel 

daltatot az kerefoyemfej 
íagon, holot fckbados akar dt 

t nemű forma legyen, ezokarf 
i?abadki minemű formájú kg 
nyerrclél. D-e felottcgyám:J: 

taían caraaí ez. Mert ha Msf 
dos meg tartani á lapos vefejf 
keregded formájú kenjeretJp 

, kfck; ifmctíabad ásónként* 

•','. tii 



L ^ í fobadíagbol meg vetnú 
pícrc hát hogy megh nem ve-
LjkcMicrc hogy az kik megh 
Kérettek azokat, mind clo ny el-
M , mind írafokkal Sacfamen-
Ipriiis Eretnekeknek kíáltyak. 
HCerefryenífobadíagban ál!, a-
[gonban kcrcbbck volnának 
Léreket ki ontani, hogy k m as 
^Ofiya mell&l el állani : es ek
képpen 22 kere£ty enii^abejdos 
^ologboí keteíenfegct ho2ta> 

Inak ki r Mondgyak befedek-
fid,-de cseíekederekkel el ta-
J|ac3£yak, 
I Azért az kere^tyení £aba* ^ *$*&• 
Ijos dolgok,' ugy tartathatnak V ^ 3 . ^ ^ 
IpegazEcclefíaban. i. Ha épű' gu'íat esmér 
Merre valók, esfenkíabba mc<? rekI * ^s1^ 
1 T i .j T T ^ a r a n t i»a-
jfccmbotránkozik. 2. H a a z b - i.ad meg!* 
jbangelíomí tiidoma nt meg néu r t*a i* 
Komáljofittyák es meg nem fer-
jpk^. Ha á Bál ványozaít es az 
Jtabonáskodaftmcg nem eroíí* 
1' 



1 
tfi ** Vf VdcfofiUhút I 
tik. 4. Ha ketelenfeg ala J í 
efík, es Iftcní ti§teletnek vji 
Icedefe.ala. 5 Ha azok né í j 
hoztatnak kiknek egyenlM 
£ abadfagok vagyon az 0 % 1 
el hadní vag' követni: Ha d | 
vetik, mint mind ezekrilfc2 
§ent Pal 1. Cor, 8. v. .9. &y,J 
v. 13. Ha peníg valamelly&j| 
okoknak fel bomol míndgJ 
raftnefn leinek fobadofok "j 

A kerekded lapos vekosi 
. Oftya I Nincsen azEcdel 

^ban éppj^etre, fot botraél 
-Igiáftierez. Mennyen be nj( 

ki aVöfty afok Templomába! 
íattya ott az Oltárt mindent! 
tozetível, Íattya az kepeketfÉ 
ékefítve* Maria fejen gyesj 
patyolat 5 Chríftus kepeS 
nyakán,_. varrót aranyas mm 
retzes ke£kéno: Lattyaazki 
re§te£, Zajlókat, Gyertyái 
tokát, notasOrgonákat: l é 



1 §enié tdmfágh* ' *f? 
| t as Papi öltözeteket t Ha 
SLífta íeíen > ez meg botran* 
L a k , cs aztgondollya, hogy 
feryík Papífta templomból 
Eiikbantncnt: méltatlan kar-
joztattyak egyrnaít^ Ha Eir^ 
Lgclícus rnegyen bé, az haja 
Eegborzad, bog) az Antíchri> 
púfnak annyi §emertyet lattya 

•bbadofon lenni azTemplcnv 
fián: így a z Oftyat ha meg lat-
•La, megh gondollya, ezek az 
Jtbpazoktul nem kulomboz-
fcck az Ur Vacsorájában való 
fcftyaval, es az mdiy kenyér 
J§ftentaz Oftyaban fel mutat az 
• a p f a z n é p ímadgya, lattya 
ftogvímít'ís azon forma vagy5 

: Oftyaban Avagy ne nagy 
jtrankozafg ez'C De hallya-

^kcgyhíftoríat. 
| Egy Varosban Heidelber-
atul közel négy mért foidnyí' 
:s mikor egy Pap az Oltarhos 



1 
&oo AZVrVdmnlahx ' • 
alvan,azTa at, me lyben^ 
nyer taytek Oflyak vafcujS 
kezeben v&tte voInasnaw« 
rituíTai, lehelleífel a k a r S l 
getPapazo módra r e a j 
n i , az vékony lapos ( M 
míndkí repulenek az tafttf 
míde amoda az porban. j Ü | 
ge§ templombelí népek ne3| 
ki le űtorte á fejet:kí mofof3 
faj nímellyek fel kelvén! 
Templomból ki ballagnál 
A vágj nemnagjbotrankí3 
ezazEcclefíabanf Nemmj 
gjalazatH ChrííP£erze%j| 

' IL Az Oftya az EuangcM? 
mítudomant az Veg-vacsM 
nakferzefeben igen meghfci 
mnlyofittya. JVlert azkeojil 
es azChn'fhis.tcíreícozStwÉ 

• hafoníatoífagat az Oftya feÉ 
mennem nuuarhaftya. MJI 
áz-Öftya nem kőzőní^gesíijj 
tS es taplalo kenjer, de csúm 



I Beni& tmufdgh. 20* 
jLertaytek, kenyér buborék; 
IChríftusteÍTe pedig ezv ihg , 
Ljjc kosőnfgges éltető kénye. 
ETmclynek éltető erejét egy 
Laculanyíban az Oíiya megh 
Cemmutathattya. Annak- fê  
icfte, az kenyér tórdelteteíhek 
pendít<is megh fgrtí f meg ban. 
Ma/éttellyeíí^ggel el fcrdíttja, 
p III. Az Oííya az babonás 
Lélefcedeft'ís . megh eroísítí* 
fecrt az egjtlgyu vékony értei. 

fena emberek el hifik, hogy az 
pChrífttis telié ugyá ott vagyon 
pzOftyaban allattya í?erínt, ki-
Éváidképpen hogy az Oftya ol-
palán az felületet lattyak. 
I IV* Noha nem ímadgyak 
iazOftyatj mind az által ugyan 
fctelenífgh ala vetették annak 
Ifliegh tartafat; azért az kere§. 
Ityení^abadfagot megh rontott 
Rak, Mert végezetre: 
1 V* Mínk€%kíkazkereítye' 



I 

ní £abadfagbol az OPtyat* ^ J j 
verettük,^ cs azChriftus§e3, 
fe Gerinc á kenyeret tordcll^j] 
á V e g vacsorában Eretnekeit! 
nek karhoztatnak* 1 

Azért fordítfuk mcpli a ^ | : 
íen-vetéft: Az Oftya 4 | 
dos; azért meph kell tartar f 
Monderyuk í Az Oftvi §3vl 
dos tellyes botrankozaíTal* 4 
zert meg kel vetni s esha^J 
kíekaz kereítvení Sabadfajl 
bol £abad az Papazo OfaA' 
snee tartani: míertnemvofcf 
íreknnk-ísazon PapazoOffcl 
ftitnd megr vetnrmk azon fel 
rePtvení fofiadfagbol: Mícttf 
kárhoztatnak? í 

II . Azt mon Polyák: AzyJ: 
kony lapos Oftya, melytat 
egy e^y adatik ^gyegvemj 
bérnek , illendők az o6a%| 
az Vegvacsorabanmintegíéí 

H 



i i&nSS tmfagb* ím 
ftenyer: Mert az fogatlan vca 
Lmbcrck-isel nyelhetik ho-
|ot fejokban el olvad: az Vf 
I vacsoráját- is inkab ckéfsiti az 

I oftya» k°gynetn mmt*z 

I kenyér. 
I F. Csak gyermeki fogaskak 
^ezeíc, mellyek ezzel, fúfíben 
l mennek. Mert ne arra kel mi-
fnektlnk vigyáznunk micsoda 
l fllendob ekefseb C el enyePŐb 
I is vén emberfajában, az Vég 
I vacsorába, de á mi néz az ep& 
í |etre, es az Chríftus f erzefe vei 
I nc ellenkezik. Immár az Miíe* 
flélapos vékony hártya Oftya 
I tartozíkéaz éppnlétre, esnem 
Icllenkezíkéá Chríftus fzerze* 
ffevel az el6b" elo íamlalt okok-
jbolkitetfzík. 
I 111. Azt mondgyak: Az 
|Oftya-is igaz kenyér.: Mert 
• ' Pe liétbai 



liftből, cs vifcboiall: Annái 
felette valami tartozik azj& I 

nyernek valofaga racsai 1 
lattyara, naegh va- 1 
gjon 22 Oííyaban, 

F . Oly fo ercfsegek ezazC 
ftyaíbknak az 6 itííctek frrinj 
hogy megh lelkek ífmereuthj 
ezzeí csendesítik azok az kft! 
nek nem Pinten fajok ízentvJ 
gyón az Oflya az Ur Vacsora 
jaban. AnnakokaenláíTuk irf 
csoda az igaz kenjer,hogj meg! 
teífek abból az Oftya-ís mi l J 
gyen. 

A z Sído nyelvnek foípfJ 
ftrfnt akar mi eledel, kenyér<] 
nek mondatik. AzPoganyotj 

•rialfemtalan.íieme vagyona;] 
fii»JA. s< kenyérnek, Jet r fii olvafd megal 
cJeí.Rfcod. Pliníuft, es Caelius Rhodígil 
.Stó.p, ctó.nuft.- Hlyen m'e££e ki terjedési 

fegjzesben mondathatík az Cl 
''.- • lí/i.j 



I fllendt ttnufág. t«$ 
ígya-ískenyérnek, mint regen 
la Bacchus Boros IítennekPo* 
Lacsacskai'is kenyérnek mon-
Mainak vala. De az kenyérnek 
ftermc^eurcnézvén, tulaydon 
í:íűSiaiUl,nem kenyér az Oírya^ 
! de vékony lift láng hártya, es 
: eíljves lífc'tlang buborék,avagí Mí«oá* a* 
ltaytck» melyazheuvaskőzot y** 
Itnegh boríttatván enyvez5dik 
egyben, az taplalafra ha§onta> 

.. lan nehéz emeító: m'éll'yért az 
Paticariufok»*fiW<ííi#*BM'É:5-

1 doknek. Felhőnek fB Icteek pa> 
rajából egyben gyúlt kSdrrek 
nevezik. 

Tulajdonkeppen periig ke- Ac ig&a kaf 
nyernek terrWei'etíbe az mofí- n?*u 

'datik,meíy liftből és az vt^boi 
ugy meg égy elé te ti k, megh ,dá> 
gaztatík es megsűttetík, hogy 
joizu, es az táplaláfra illendő 
legyen. Mert az az igaz ken jer 

. melyben eppéti ts fálöfagöföá 



T 
*•# AZ Vf VdCtOT4kh»z I 
meg találtatnak mind azok J 
lamelljek tartoznak azkertjfc 
nekáliattyara. i. Hogyl(g|2L 
e§ vízbSláliyon. i. Hogy^JJ 
töcstaplalo legyen. Mert 3 * 
ubkpafanioiicmr, az kenyér j ' 
fegeltcteftoXelteteftűl estap3 
laftul vőtt nevet, es ez az tápJ 
las az kenyérnek proprimaJ 
tulaydona, hogy valóban élj j 
t5 ízű legyen, rnínt ígasbli 
nyer. 3'HogyközSnfegesckl 
dellegyen, mint ege§ Sido cJi 
f ágban az kova£talan kenyai 
Corínthusbá3es minden égjél 
helyeken az kozőn%eskoyaJ 
íos kenyér. Mert az ChriffoJ 
nak tefte-ís kozonígges kénjei, I 
Az Oftya noha láttatik liftből 
cs vízből állani, de mind az i í 
tal lift láng taytckshogy zzm I 
képpen á tay tek az vízbei a | 
madot, de azért nem víznekj 
hanem tayteknak mondódul ktm\ 



[ j&tttiS UWtfdgt zr^ 
íkeppe" ^ 2 Oftya á lift-lángból 
I cs cscp vizecskéi) 61 enyvező^ 
I d5c egyben, de azért nem igaz 
I tenyérnek, de csak egybe e n y 
f vezóctot lift: lángnak,vagy lift 
Hangi) hártyájának mondods 
, inínr ÍU'nten az Hartja hogy ne 
. btir:ugyaz li§t langh harttya 

íemkenyér-Annak-felotte az 
kenyérnek proprietafsa tulay* 

. doniaga ílncsen az Oftyaban, 
j; Mert o nem éltető, nem legel' 
". tető nem tapíalo. Bofiia non d pafe . 

mi9 /cd áh bojhbm deriélvs mmm h& 
M» Mert az Oftya nem aztap* 
laíaftul, de az elleniggnek meg 
győzettetefettil vot nevet* 

Hajlik* d domim Ecjtia mmeti béét, o vief. hb.u 
Végezetre nem éltető iz^'Faftorüa. 

az Oftya, mint az igaz kenyers 
ts nem kőzönfeges taplalafra 
való. Azért neríi igaz kenyér 
az Oftya. Mert az Chríftus te> 
íic es az kenjer kSzŐt való nagj 

P #» * . ka fen-



f% AZVrVácsőtdíhox, \ 
hafonlatoflagot megh nem 13J 
tathattya az Vég^vacsorabMl 
A z Chríft* éló" kenyér? az V? 1 
vacsorában oly kenyér kiválj 
tatík, melyá Chrííhis tefter^l 
éltetS erejét megh mutathatI 
mfienim Ucramenu fimilituhntmhJ 
btrtnt tarum Yetum^uaum [unt a g j 
mentátSá(f4rmntá utty non «$*«*«. ^ j 
Mer t ha az Szencfggeknelc v̂  
tami hafonlatoíTagok nem vefj 
na azokhoz az dolgokhoz < 
mell jeknekíentf^gí femmikqí 
pen né lehetnének Sacramed 

H ad Eom£. Doctor. A z Oftyanak peníc| 
femínemti hafonlatoffaga nb 
csen az Chriítus teítehez:Men 
az Chriftus teltének éltető ere
jét megh nem mtitathattya \ik\ 
láng taytekharttya levén: Dtl 
az kőíonfgges kenjerrnegmu. 
tattya, Azért ko vetkőzik hog 
irag} az Agofíön Doftor moJ 



v-áafa fordul ki farkából, vagy 
lasOftya n e m ^ e n k e n y é r , 
íVi3oy az Vcg'vacsora, melybe 
ÍOitya vagyon nem lehet igaz 
ÍSacramenuum. 
f Schopper sLuceriftaDoclor^ In ar,íe rae" 
liserrcrte est , azér t mondgya : „ina ,9l

9m 
" chn^m idcino Pántm er nmtm td 
Xocmm ádbibuifie3ut indkatet: qutntád^ 
• mim Farú &~ lítium bominem pafcmt 
; ii titm náturalem, iiá corpus fuum gj* 
',fapdr.em fa™ t\u tibm er potum 
ífririmltnti q'wms renati baminis ai 
' lim étiem ím:- potemur gr abrmur. 
kziz* Az Chríítus azért vőtt 
az Vacsorában be kenyeret es 
bort,hogy megjelentene: Az 
miképpen az kenyeres az bor 
az embert taplallyak ez terme-
cetnek életere, akképpenaz 6 

. tefte es vére legyen lelki étel, 
ital, mellyel mi uyjo.nan £i!let-
tetet emberek az őrök életre í-
tattafliinkes etettefsunk. 

'' P.5 : Mű"" 



*i» h% Yf rmouhhz 1 
M u t a í F a m e g h a z O í L J 

aahafonlatafsagorrKemi 51 
Mert 6 nem oly kenyérinek 1 
taplakathatnek az ember a i i 
termefcíer ín t való életeb % 
mim nem kenyér, de lih\^l 
bol kevés vízzel egyben e / j 
veződeccaytek. Vegy&fc]T] 
sert az argumentumot; val^l 
líícböí, es vízboi áll kénjére 
f^em igaz deflnúíoja ez zzh 
nyernek. Mert az igaz kenk-J 

% nektuíaydonfaga nincsen beiJ 
ne. Mert nem elegh, hogy esi 
líítből vízből allyon, dehog? 
ja kenyér ízti es éltető legyei 
mely az Ofíyaban nincsen. Ej 
ez magyarázattal az mín:J 
propoíkíoeí enyefo'k. 

Soai, iS. i V. Azt mondgyak: Ai j 
phiiííí" 4 . Oftya voít nevet nemazpJ 
i e í l i ^ , * piftai Miíezo áldozatiul, Ú 

•azoktól az oblatioktol, mi ] 



mpíet ajándékban az... tccor-
púmban fel víznek vak ak -
Ipifoaban, mellyet 0. Pal, ob * 
I lationes, áldozatoknak 
1 mond. 
I F. De micsoda k5zí vagyo 
faz lapos keregdcd vékony lét 
||ang, taytek,. es kenyér bubo> 
iTekŰftyanakas alamíínahozf 
pzokas vala regen, hogy a kSC 
beg a templomban fel menvén 
•ajándékot vinne fel kenyeret, , 
Ifjort, liftet,Hun\ pénzt, es azr. 
taz Urnák aítalara tenne le. E-
Izekből az Pap elo vévén ke-
inyeret es bort az Vég-vacsora-
poz meg fenteké, cs abból, oi-
ttogatra az Ur vacsoráját, á mini 
teonoríus mondgy a. Hol itt a s 
tüftyaf 
I De íd5 jártában^ hogy az 
pccleíia meg f áporodnék á ke.' 
fcyefseg penígh fogyna, az ke-
i • ' • • • • ' ' w * 



nyer, busa ,bor , hus hclvJ 
penBt kezdenek az Papok-J 
váuníj es ők keíüek az pe j 
bői az Uf Vacsord|att<riJ 
kenyérrel borral. 1 

Honnan mondaíTck zzÚ 
ftya, vak az ki nem láccya: eÁ 
pogány Bal vinjozasbol. &JI 
valamikor az Romaiak h*d 
índukanak elsőben az & J 
hadakozó Iftennek áldozr̂ l 
vala, hogygyozodelmet nyel 
jenek; Mikorgyozedelcmij 
ví§ía térnek vala, ifmet áld&l 
tanak,meüyec ntiimadnttzmd 
Uoftkab bolUmdtnüis hittanát,] 
mint Ovidius nyílván jdeosJ 
Vifiima qu£ ceááit atxttk N&rig pd 

(idtar ] 
Ho/fr'&jss d domttisfcú/lM nomafeM 
A z R o m a i Papa-ís, hogjj 

nap nyugo t í Ecclefíakat nsgl 
erővel birodalmaalahayta,á 
csuda b i zony ,hogy áldoziköj 

M 



f i&iktó f<fn«f<fg*. a i? 
ífivava! az Mayzím Iítcnnek es _ 
^ógy á Hoííía nevet az Oftya-
f
ra kente az 6 gyoződelrncnck 
tízonfagara. _ 
' Végezetre, akar honan ne> 
Nézzek az Slífo langh kenyér 
'tavtekjokateslífft láng hártyá
tokat o dolgok. De ez forogh 
érdesben; Haáz, azli§c latig c 

Jcod,taytek, buborék, igaz ke-11* 
nveré, es az kik az Euangeíío-
jnií^as vallaft ktWetik az Ur 
Vacsorájában meg tartsakéCÍ 

: V. Azt-is mondgyak: Az 
regiAnyafontegyhaz az Pa
pa kikeiefe elot Pogácsákat 

;hozót be az Végjh-Vacso- ... 
raban: mellyct nem az Papa, 
áeaz regi Páterek találtak? 

; megfem nevezhetni mel-
\ lyik Papa találta. 
| F, Akar ki találta, de ugíara 
? «fe env 



2í4 &% WVácmdiálaz 1 
emberi találmány mely a Q^ I 
írus lefufnak §ent Perzeíe^j 
ellenkezik.De kerefsekfej ]j 
rcdctk. Mert nyilván való cJ 
*°g> h °gy Luther Mártonul 
Papííhfagbol ezt vőtre f md 
tartotta, nem valamdliktál^ 
Péterek kozzuL 

Első £az cítendo Chrífi-| 
f tíletefetul fogva meg kel ?£j 
laní mindenek, hogy olljanfc.' 
nyer taytek oftyanak még csalj 
híre fem volt* Mert akkor &! 
ban az els6 £az e£tendobena: • 
igaz kenyérrel £oígahattak W 
azUr Vacsoráját, mint meg!: 

tetőik Ad-, A. v. 42. Ad :* 
v. 7. i. Cor. 10. v. i6\ Centur. i-
líb.2.cap.i6".Hift.Ecdef.a 
Iám. 500* 

Az mafodík £az cPtendt 
ben ísferrmu Oftya nem vei
be vévén az Vcg-vacsorabav 
•de akkoron-is igaz kenyér i&: 



I Menio tdnufagh- kis 
•éltetik vala, es az Egyházi 
Ligáknak jelen letekben re-
pkent oltogatta tik vala, mini 
Eftítius Martyr mondgya A-

Azharmadík £azePtendő- Hí. 
|§en fincsen femmí emlékezetAnn* 3°®* 
I s Oftyarol, de oly kenyérről, ^ 
Eiellyetazkofíggnek az Tem- ^ % 
Ehrmban fel vittses az Ur a t̂a* -
líra le tott aíandekbol megh 
pntelnek vala es tördelvén az 
Wt% vacsorában o£togattyak 
Ifaía,a2 betegeknek hazokhoz 
priídík vsía az Díaconufok, 
ftvagy Caplanok sltal , néha Eufeb.iit-4-
Sóink avagy Gyermekek il ?"£ j+EU-
plkerticvaiaa betegek es KTII-
HÍkvala, mintáz S^rapionnak 
pcídaíabolm^q;tetőik. Ezpe-
písrnem azGornank es Afrí' 
jptan íevo Ecclefhkban vala 
irendtartasd?az R ormiban-
Rmíntbízonyíttyak Ctemens 



«£ AX Vr Vdctűirdévt ' 1 
Alexandrinus Sírom, l i % j | 
Cyprían is de lap fis. Eufcy| 
líb 6". cap. 34. Hifi &r \i^M 
cap. 8. Center, m, HiUEcJI 
cap. 6". Col. t$i, 14^ j 

ív- A z negyedik Éaz-eftetJ 
Aan.400. b e n fs n í n c s e n emlekezctj 

Oftyarol, de egéfz kenyerj! 
mellyet gyolcsai fednek ? 3 
be,es az aítalra tevén fokrew 
térdelik vala, es az CoroniügB 
caí oknak kezekben adgyskv] 
la, mint meg tetfik Díonyisl 

Nagy leJkd mfcírafabol': Hierarchia p'tém 
rcf£lÍl: P" C ^* ? e s A m b r u s Doflel 
s*ar Bedé- nak be§edéb6lsmeIlyeláTkJ 
fia fia, dofíus Csafart így folította m 

la meg J Quomoio mtnm emm 
de quibm áábuc ftngufc fiiüd iúáú 
Onomodo huiufmoM mtsitim ^m 
fanftum Domni co^pmf hzm 
Hogyhogy nyújtod ki keal 
det, mellyekrol mtv is csefJ 
az .ártatlan vér C Mimodl 

tej 



I MenÜ tdnufah »fy 
Lfed tz íllyen kezekben az 
Írnak fent teftet f Tripárt. UK f* 
Ep.fo» CefiWf. 4. H$. ZccU cap* 4* 
fc +il. 4*°* * 
I Vagyon Daniafufnal wpoa- TenwCoa, 
mái emlékezet oblatíorol fel PaS« «* 
lUcttet kenyérről. De ott az 
feblation ollyan kenyér értetik 
Líncmnt á koíTgg az templom
iján az Urnák aftalara ajande* 
Ion vif en vala fel, és az Ur va* 
föoraja abból ffolgákatík vala 

m c 
1 Kz Stodík £az eftendobeo r

A& Ana0 

Írem találtatik femmínemu em- adíóol4°* 
•ekezetí az Oftyanak* Ki §ol-
Igaltatík az Vég-vacsora a§ta- -' 
pon (mint ez etot való íaz e§* 
[|endékben)Tordéltetik az ke^ 
pyer fugy of togattatik azok-
pak kezekben az kik commu*' 
JBÍcalnak. úicephom isK n. up> r»' ...•'. 
Itot^« EP$- *6*4* C{tful & /**»«" »4o .. . . . . . 
mtmpot€< Agofio'n DoclorPaii f '*' Q. • lámC 



1 
itt ' [AXVrVdcsoYáéoz I 
línufnak egei kenyeret k t o l 
azftvelcvaloeggjcflsgnefcfl 
zonyfagara Epi/fok 3l< J7# 3 
cgeí kenyeret penígli§ tiasjl 
Oftya hartjanak mondania 
lehet* ^ j 

E z ídobén á fcere£tyCnGj 
farok a lat az Romai Piípek j 
nyugadaímat njerven.gazdjj 
faggat, biijáfaggal,cS pom^l 
íliperíHt okkal igen neveket 
nek, de az Oftyat rngg csákói 
mokban fem láttak, nem he*?| 
eltének volna vele* j 

Ab Tana ^ * í c S v e t k 5 2 : e n d o Ot ^E J 
Chi.m 500. &*£ értendőkben ím mar fel &] 
td 700. lajod Romában Gerlei PajJ 

Utal, es az 6 manna kovctkJ 
zok által az pompás MifencH 
áldozattyanak , es fok £erzd 
teknek nevekedefet. Ekkcrl 

Diai Greg. kezdeel változni az Végh vJ 
« %.° *• csorabá való kenyér temerd 

Pogácsákká ,* meHyeket fel 



m 

mgdUtionttm* kenyér fel vétele-
C k Coronajanak híynak vala* 
F Bizonytttyak az Híftoríak, 
feogyez ídétayban az kenyér, 
§{akar amaz Corona £abafu ke-
iregded Pogácsát akar egyéb 
Ijcenycret ert^azcommtiníca-
tjoknaktordeltetetjes kezekbe 
pdattatot. Cent, 4. ap. 6, cent, 7* 
fktíp- 7- Col r$j. 

f Az következő het faz cí- YP* . 
frendüben-is nem volt az Mi-chníH 700. 
i'fclo lift Iang tajték oílya.. Mert a d u°r 

fcohaRomában az Miíe tere-
feen eíven fok találmányokat 
payzot vaía,de mind az által az 
lllrvacsorajat fa af talon §olgaI-
1 (attyak vala ki, kezekbe vevéa 
lákenjeretácomunícalok^mínt • 
f mcgtetíík ctnt. 7 up. 4. CoU ?<fo 
I /Nyokz íaz eFtendotíilfog- v m , 
Iva kilenczf az eítendeígh, az Ab ann« 
I Midnek áldozattya tarkas te^,hr i f t i*°* 
ilcentetnek ki f oígaltatafaval * 3*9* 
I • '• - Q^^r *ííea 



I 

Cranesius igen meg neveíkedek* der* 1 

az Veg. vacsora. Mert C a r l 
Csaíar-is az templomnak fc?| 
zepinletőt afoalhoz jarulv-jf 
communicalt, de ez éttnM 
berMsazlíPt hng buborékot 
ftyanakfemmi híre neim&l 

A ' 1 , 0 K í l e n c ? ^ z e g t e n d 6 t ű l ^ | 
chriiii9oc. vaezer ePtendeígh az áldoal 
8J 1000. Mife azon aliaporban u n ^ I 

de az Vegh-vacsora nehoíj&J 
talrolsnehol oltárról keídcöál 
fcífolgaltatní: Az kődOfkJ 
nak híre fincsen. C e « ^ 9 , ^ J 

X. . fc2cr efoendStol fogva J 

a
Cdhní::°00

f
mondgy^ nogy Anglíato J 

Kenyér tordeltetet esíokrefel 
oílatot az Végh-vacsonbaJ 
S^mheU Comin u COY* \» ttp%t 1 
f i ^ C ^ o m a ^ a n batalmafel 
*«I emeivéftjet as vef cdckftl 



I tütn&$ tánufdgh* *« 
|pek fia amaz kevély kegyetlen 
is ordőnges Papákban mafo* 
EfcSylvelterben, kílenczedik 
EeobáV kílenczedik Benedek* 
[len, hatodik Gergelyben, ma; 
fcdikMiklósban,hetedik Ger* 
JWly Papákba, i£onfu változás 
íjnaza be. Mert ezek az Papák 
l&z Csavarokat talpok ala tap* 
Lottak, á Papoknak hazaffago* 
íjat kárhoztattak,- az Gorogh 
lEcclefíakat az kovaftalan ke* 

I íiyerert uy jóban ki átkoztak, A 
Iiranfuftantíatíot az kenyérnek 
|a|jattya§eríntteflé való valto* 
I zafanakbazugfágatbe hoztak* 
I Ekkor Romában az Végh 
Ivacsoranak kenjerenek forma* 
Íja is meg valtozek. Mert a Co* .* 
liona keregded Pagacsak helje-
Ilfcn apró lapos vékony pen§ 
Iformaju Mífezo Oftyak adat- Az O%«C, 
jtattanak, vagy harmadik Mik. jf^"** 
llos,vagymaíodíkAlexander, *^a 



vagy hetedik Gergely p 3 D l . 
t a l k í 6 r d 5 n g 5 S v o k ) C S 4 | 
Papaknai latrab azt rnond^ 
Benno Cardinal, annak '&. 
felöl való írafabam 

Lőtt ez, ezer hatván efe*-
dS tayban. így tanít ezekrS 

litur. c 27. Gregoríus CaíTander «, y ^ 
paj, 66. c í s f X R o m 4 m ' ordiflíf expojiforf,. ** 

Bernoldufnak hozza befe, 
yat Caíiánder, ki az kéregé 
papírofní vékony buhorekG, 
flya felöl ígyen panaffolkodoi; 
fokak azon Authortul (ftj. 
nolduftul) tigy.mínt e{?es,b 
gyes, es az Eccleíiabelí fat* 

lucíicium ufókról- vígyazotul azon er& 
Bemoidi ex lemmel mondatnak* Q# ,-^ 
.pofiterisor „ifsimé tttu[u Metur *Ute fűin qtül ^ 

JSafe/i* confuetuáint ááufm Utréál 
áímenfmDomini d popuhfiitli | J 
fcíWHr 4<i bnágincni mmmm- & te» 

rfsw ptmfatk AÍiciumfmfr tikfa 



I iRendStdtiufegh. i iS 

Lyj-í f>tr(omemtum mimttia mnm* 
EJui obldtarum appeüat magtuiridM 
Eriptorfftitns Üthettem i'v> tribuit, & 
mtgns ffsc **««»* focábulo pro [m te* 
mim*AC P*°P*er CM offteium <«$ rtlU 
C e w bcckfiajtUi offuti multam per 
EMCM moáum confudi afstrit, pluribw'% 
Er tftrbioribus difiit CM infeétatur* 
I Melj ket Papífta Dodorok 
r̂aG.azl'í&c iang taytek Oftya 

Jelül való kerdeft eleggemegh 
feyrik honan legyen eredetek í* 
jf^egíeké { es mit ítíly felölök t 

I Mertelo£onHaBernoldus 
l'PapiftaPap az papazofagnak A2

Ljfp-s 
pőtetff gének közepette > az O- hártya o, 
Iftyat boifavaí genvettet Hát ^ f val° 
pzfiuangelícusEgjhazí Polgak 
fazEuangelíómnak íIlyen nagj 
ivííagofíagaban » micsoda lelki . 
pmerettel íenvedhetíkC A Mi-
fe az Papaktul egy§er is ma§* 
BOMS terebén efet, esugy íiil-
Re ezt az kenyér Iftent, kit ez 
fcapíg'ísiornyen imádnak^ T i 



1 
peníg kereítjeaOftyaíbkj.J 
fem akartok az Chríítus 01 
fiak £ent Serzcfe melle aUaníj 
Maozimíften taytck, hartel 
buborék Oftya m é l t ó i g j 
sok hogy Pcmffgh tfireibej 
leiedzerek miatta* | 

í t Maíbdíor: hamgghBernJ 
dus idejében, ugy-mintCíu^i 
íuietefe után ezer hatván &1 
lendo tayban kezdetiének J j 
Oftyak, hogy hogy volnaígJ 
fiogj az Papák e lotaz i AtvJ 
vSttek volna be az Oftyaka J 
kere£tyeníEcclefiab,ui?Eski.| 
csoda ketelkedhetíkabbá h&J 
nem Papa volna tálalója azöl 
Nyaknak, msgpenigamazcád 
fcllycb megh jegyzet lator Ü 
rom Papák kozzul eggyík. 1 

II!- Harmadkori ha BernoídcJ 
nem ketelkedet az Oíryakj 
tnegh utalásképpen MínuríJ 
smmularías 5 penfhes hafocM 

fim] 



I ŰUnHB ttmftp stf 
feraáekoknak nevezni: Mícrs 
logymoft azon avagy hafonlo 
Egyezetekkel nem illettetnek? 
I Negyedben Hz a z időtől 
jogvan né mínde Ecclefíak vőt 
pk be,ákalan véggel nem voli 
ptelenfgges á melljert azmelj 
pedeflakban, avagy nem vol
tának, avagy be nem vSttek, 
Beaz kenyérnek turdeketefet 
mz Vég-vacsoranak ki £olgal* 
jatafaban meg tartottak, míerí 
Eevczik Calyinifta Éretne* 
jteknek? 
i Eotődíőr: Ha femmí haíon* 
ÉatoűTaga nincsen az Oftyanak 
jtzigaz kenyérhez,, fochamgg 
•tenyérnek neveztetni is mel-
pattan, hogyhogy lehet igaz, 
pogy igaz kenyér volna az O* 
Itya, es hogy valami kívántatik 
lazigaz kenyérnek valofagará 
benne volna c* 
I Végezetre? Ha az Egyházi 
I ' <U* • ^ 



n$ kZVt Vacsoráidba I 
f oígalat es á kerefoyení v « J 

% azOfíjakálcaífokképpen^ 
veítegetodík: hogyhogy J 
tik állatni az Euangelkus tsjj 
tok, hogy azSacramenromi- J 
igen illendők ekeílggekrc ^J 
lokC ! 
, Ezen dolgotbízonyítija^J 
fonlo mondatfái Hononm Pre$ |̂ 
Auguflodtwtfíjkin Gmmámmt i&J 
C4p« 66, cirtá annum D» 111 o, I 

V 1 . Azt-is moncfgyaje A 
Oftyafok,hogj AgoítonöJ 
d o r idejében voit az OílvJ 
Aug . in fent. Profperi DiííJ 

de coníer. capice cum 
frangitur. I 

R Meg mutattuk ez-tlotj 
hogy Agoíkm Dotfor ideje*I 
ben az hártyás buberekOfipj 
ingjén fem említetet nem bőgj 
volt volna * Az holot penígj 
Hofííat említ* nemazMífdtl 

0%i» | 



I 
r fllendo támfdgi* u? 
í̂lyaroí kel érteni, de az tem-

ttomban az Urnák a£taíaraas 
Lrefoyem' kuífggtöl fel víc ke
nyeret. Végezetre az holot 
kh Agofton Dotfor c«m frangi* 
|ü?,erc* Mikor megtordeltetik 
Jczígevel Tordeltetík, elegge 
^cghamíísíttja az Oftyaíbkars 

ftogyő nem pénzhez haíbnlo 
Iteregded lapos vékony hártya 
Ifkradek Oftjarul § oI,de az ígas 
i'fjtctöjo ízu kényeiről Mert 
pkazOftyat nemt8rdelík. 
rVll. Azt mondgyak: hoz]™**™** 
Mzkcrcgdcd Pogácsák amazunchnft*. 
f igen regi Epiphaniuíhak ide-^' te f* *= 
geben-is voltának, mint meg 
1 tctSik Epiph. in An-
I chorato. 
I F. AsHíftoríakkriíombet 
matatnak % mint megh latok* 
felért ezer hatvan efoendo tay*' 
I baa 



*»• ^ ACVrT4fCf0r4ido« 1 
b a h M c az PapaMííejea2ft| 
ítyac Epíphamus után k y F 
hatiazeBtendoveL 2.Epi|2p 
íiíus Gorogh Pífpek voit^f 
prus fc'ígetben. De az G&rsjf 
Ücdeüakaz kova^tálan^^^ 
Oftyac be nem vőttek, nü{3* 

ezer öcven-negy efceodfej 
baborottanak meg az Gor£-# 
Ecclefíak a£ Romaiakkal, 9 " 
ko vafcos es kova§calan kentttf 
felől iipíptianíus után kfesf1 

hat £az értendővel CCK«/J! 

cap.6. Ettk(. Hijl. Azért h^j 
hogj oltalmazta volna Epípbl 
niusaz Mifező Oftyatr 4.M 
zek az Epiphaníus Pa vau %X 
énim t\i rotunút form er/bjat t&sijL 
(jntntunt ad pottMiam. az az. MeJ 
ez temérdek formájú es crm 
kenfeg^nelkul vaiaerejereb| 
peft, méltatlanul íllettetnekaf 
Mífeio Oftyara* mintha oly m 



Bentó tánufdf. stt 
,.jy hártya, taytek lapos ke> 
rerfaradekrolíolanajtnelljeí 
ember bajában alig erzene, 
,]ot ez ige sf tf^vAjjK nem penf 

fu lapos temerdekfeget, 
termerdek keregdedet fc^ 

gyez, mínemtr az gömbölyű t 
|enyer. Hogy penig érzéken-
;|g4ielknl valónak mondgyat 
§A0»p*|«** feá*#iw) ugy magja-
ipstatík, hogy az kenyér nem 
[géz, fa többi. 
I VIH. Hozzak be az Ago- Aug. adi*; 
1 fton Do&or példáját ki biwíinDV" 

I Az en Anyám engemet kS^cermea, 
Irervén Mediolanumban talala 
&z Ecclgfíat Szombaton boy-
felni, kezdet vala tétovázni 
pút cselekednek. Akkoron en 
ianacsolam ez.dologrol azbol-
ftog emlékezetű Ambrus Pí£ 
leket De az monda; cwra RÖ^AS 
f ' v e 



*i* AZ vr VdtmMez 
9enio Sabbáthum Uiuno, cum %$*& 
nifumiKon ieimoiftt er ín ait^^ 
qucEcckfum fottt nnais tm 
fir*<t,ficuipamnon*ti tfufa 
mcquenquum tibi: floccmn n^M 
mnciíifsm libenter etmpkxi e ft, $JM 
Mikoron Romában mcgtj 
böjtölök, mikor Mediola3 
ban vagyok nemboyt&éb' 
tc4s az mely Ecdefiaban 
megy annak flokafattanÉjI 
ha valakinek né akarShomfj 
Icozafara lenni, egyebetfemíl 
neked. Ezt mikor AnyanJ 
jnegh mondottam volna,M 
méftveve. Melyből azt k J 
zak ki, hogy az holot Oftya?j| 
o§togattatík az Ur Vaaorál 
Oftyavaí vegyed, az holot ki 
nyertei, kenyérrel vegyed 

mindegy. i 
^ . M i c s o d a közi vágyj 

azUr vacsorájának az RÖEJ 
boythoz*? AzUr vacsoraiaJ 
Uy Teílamentomnak Cbiii 

tá3 



1 itenii tdnufág. %& 
ggfffereztecct mafodík fentig' 

ts Sacramcntoma, az Royto* 
-^Szombaton vagy Pénteken 
Knbcritalálmány: AzUrVa* 
Laraja az Euangeííomí ígere* 
Lknek Mkf^gcs el pecsetelS 
fetramentoma; az bőytóíes te
ttnek meg fanyargatafara való 
Edenffg itlanfigh: ha penígh 
[papnakes eledelnek valogata-
ífaval vagyo, őrdSgí tudomanj, 
Istmondgyaaz Lelek előtör 

iríraotheushozírot levelének 
inegyedík^ tejében. lol cseíe^ 
íhátt Ambrus Do&or, hogy á 
fertftyenifiabadíágra nézen^ 
jáo dologban az Ecclefíaknak 
ífokafahoztartotta magát* De 
psazUr vacsorájáról volt voí-
pafo, hogy Medíolamimhan 
Kenyeret tördelnek, Romában 
mtmgkenyér buborék Oftyat 
•mádnak, bizony a^Chriítus 
JÉent ferzefe ícrínt való crte> 
m ' lemlsai 



lemból §olloc volna. An-.'. 
okacrt illetlen azpelda:]* J 
snígy boytolnek: azért 4 ; ' | 
vacsorajaban-ís PabadiniirJ 
ítyaval élnemsamot kénye!-J 
Ki ne pökne ezt az gye rpV'J 
ro§ veíekedeíhek kSvcáSi 
fetC ^1 

Az kenyérnek tordclterri 
ugy-mínr, az Ur vacsoraj:;':-1 
való Pttkfgges meg valtozfs-J 
fátlan ceremónia, teflen v;*;-;j 
taft az Chrííhifnak Vég-vsrM 
raja kozőr> es az emberi t^' I 
snanyoktul megh mocskolt::-*! 
Oíryas vacsora kőzSr, anr:»j 
hogyfoha fenkí jo lelki foj 
réttel íem nem comrounícJ 
tathat egy£erf mind 0%r;;j 
es kenyérrel íem nem ccirc.:] 
calhat* Mert bizony aruic-J 

T/flád rt lenne az Ur- vacsorájában \V| 
íidbarobe" ^ e n v c r tpfdeltetefnek. HiFrJ 

*"* á Sacramentomok 'kőI8mb!:j 
i ttitá 



I $«<?# tánufégh* m 
ptiek megh minket, mind as 
loganyoktul, mind peníglen 
Lyebtevelygöktűl}mellyet á 

Í
incm tud jövevény az £en£ 
asban. Immár az ki azt köve-* 

llmítídvüzítönk parancsolt! 
mcfécite Ezt cselekedgyeteks 

bjdni'HHk, az kenyeret kzzc* 
fekben vegyetek; meg áldgya-

•okimeg fc'egdcllyetek, es ugy 
jptogaííatok egyebeknek: ez* 
fel megh kulőmbőztetet azy'' 
Cinden egyéb tevelygokítrlr 
•per t az lefus Chríftuíhak f* 
wrzefe mellet maradót megh 
Iparazon. Az ki peníg nem k e 
ftyeret, delíft langhtaytekla* 
||bo$ vékony harttya Oftyat ve^ 
• t n elő f nem tördeli,de torde* 
jkefoelkut o£togattya, el tavo 
Ipötaz, az Chríftns £erzcfetul, 
•sSchífmarícus. Azért egy£er 
fcenyeret tördelni f-ugy ofto^ 
Wfm az Ur Vacsoráját, ma££or 
Wt. K lapos 



íf 4 Az Vr Pta sorúdhoz 
lapos vékony hártya OíW. 
avagy egy§er fminá kcnfa2| 
es Oftyaval, micsoda n a J J 
hatatlanfagh ez az Chríftus j i 
fuftul íereztetet drágalátos jl! 
fggnek ki §olgaltatafabaiL E | 
azfemheu, fem hideg, Ĵ  J 
Urlften ki okád az 6 fajécl 
azt mondgya fent Iaoos tL 
Mennyei jeleneiről írót M 
vének harmadik re§eben,E? 
gyetlen egypeldatez m t ^ , 
latos tetovazafnak el ftnfeyl 
siem találhatnak, nemhogy J l 
Ambrus DocSor B6ytítart3 
nek ide* 

AZ HARMADIKRÓL 

Az kenyérnek tordelefe 
V r Vacsorájában oly CstJ 
moniaé meilyet fobádvolsj 

el hacbi , avagy koyet-
ni? 

"••. . . K . . " * 



I töínii tdnuftifj* ^ 'm 
I Valamínemti allattya h vav 
Lfaga az emberi nemzetnek 
(vahfaganak az Chríftus tefte es 
[innak á §envedes kozbeava-
fjotőrdeltetefcj fr'nten ollyan 
[allattya es valofaga az Ur Va-
Időrajának á kenyérnek az o§-
Lgarás közben való tördelte-
Líe,el annrjra hogy ha az Chrí-
flhisteítenekazfenvcdes )&z, 
I fjen tordeltetefe nemlot volna 
fíőhaazrm váltfágunk végben 

ijjon inehetet voínat akképpen 
f fea az U R Vacsorájában az 
fkenvernek tordeltetefe nem 
llefen, foha Sacramentum fem 
• lehet, es akar mely koz ember 
• Vacsorajatul íem knlombéz. 
|Mcg tetőik ennek ígaífaga eb* 
Íjtól: Mert áz Ur Chríftus á ke^ 
Inyeret kezeben veven halakat 
jadot, meg £egte> es ugy atta az 
iTanítvanjoknak f-azt mondót' 
lta;Ezazenteftem> mely ti z* 
m Kz * rettc* 



*3é AZ Vt*Vá€ÍOYdl4hx 
rétietek meg tordeltetik M*fe 
TEGYEtek az én emlebj 
temre.OLj *end tartás azerr^ 

Kor. kenyérnek tőrdei te tefe^ 
Cliriftus parancsolatba alai^ 
el annrjra,hogj valakik az \J 
vacsorában az kenyeret EN 
tördelik, rnínd az CbnTtuj'̂  
rancsolattyat fel bontyakS 
ben,mert nem tefokazotéí, 
nek torédelmenek emlékê , 
tíre az Veg vacsorát, mindpe, 
n igaz vaitfagnak végben^, 
netelínek valofagatjmely 15 
Chríftus teftenek tordehettit 
által ment végbe el fordíttvsk 

Ved kiazChríftustefíeV 
annak tördeircteferaz vakíagJ 

HÍ Sacra- bo'> a ~ v a l«agh íemmi l e ^ l 
njeru!,ideftUgyan-ís míert öltözte fel&• 
foVma^fi. tefter, hanem hogy abban TO3 
nem & to. tordeltetven veret ontván aq 
taawnfhtu- vakfagot végben viheíTe,raisJ 
&-, mutat, Uíd meg Piai. 22.^17.18. Eíu 

ycr£ j 



1,4^. így vedd ki az kénye. CiUif„ftio; 
fieíjCS a í l í i a ^ tordeltetefet az n«m pan* 
Ivegh*Vacsorából, Sacramen. corfeíc*} 
|íum nem leien , vedd ki azthoí* 
f Chríftus vérének ontafat az 
I valtfagbol, íoha valtfagfo, nem 
fícfcn: így ved ki az bornak 
I fintefetaz Veg-vacsorából fo* 
kaSacramenrum nem lehet. 
I Az Veg-Vacsora oly dra* 
I galaíos íentfggh, melyben az 
iChríftus kín fenvedefe tefte* 
tjiekt8rdehetefe*es halála élo* 
I fccppen meg mutat tátik, á m el
li Ivert ugyan Chriftus halálára 
1 emlékeztető íentfegh az. HÍI 
1 azért az kenyér nem tördelte* 
I tik az bor nem öntetik, hogy 
Ibogy mutatödik meg áChrííl* 
I fenvedefe, vére hullafa teík* 
1 sektoredelmeC Bizony ki for> 
I dal ez Chriftus bejedé farka-
Ibol: Az en halalomnak emlí* 
1 kezedre tegjetek.De az Qftya-
I * Í foSt-



ajf AZ VV*Vdctor4kt& 1 

fok Veg-vacsora jókban a2 Ú 
nyer nem tordeltetík. | 

Annakokaert az ChribL 
149. át Sa- gent§érzefetmegrontyak •«[! 

rancsolatty at meg nem tartSt 
az valtfagot el fordittyak^t 
Chriftas fenvedefet, es v j l 
hullaíatmcgh ncmmntattyif 
cs foha az VegbVacsorát j 
Chrífítis halálának emlékezi 
tíre nem tehetík,es jo küvctbi 
zesból he igazan ^olgaltattyail 
ki az Oftjaval az VegvacsonJ 

Hogy peníglen nem oly a , | 
remonía legyen az kenyérnek 1 
tordeltetefe az Veg-vacsorJ 
ban, mely tartoznék az keret 
tyení fakadfagta, hogy ah? 1 
tSrdellyed akar ne ? Nemv& 
tek es kereítjem fabadfagbaa] 
áll: de oly mely fit át tfmU s* 
€t£ C<XM, legyen az Sz* VacssH 
ranalc allattyabol, es valók] 
gara tartozzék ímez okok m> j 



i fatál tdtnfdgb, Mf 
1 Eíőíőr. Merttanti-bízony- L 
m«of tejnek arról az három E- A ChriítoA* 

Cngclíftak, es fent Pal, hogy »* * £ ; 
ifeUr lefus mikor az Vegh va* dod , ha 
•borát £erzette az kenyeret ke' a* ken/er«« 

lafetbenvotte, az Atyának ha- ud, 
iKh t adót, meg tiegtc es az Ta-
jp'tvánjoknak atta f parancsol-

sphogy vegyek es egyek, aztas 

tenígazoemíekezetire.Melj' 
81 megh tetPík, hogy az Uí i 

toríftus ebben az meltofagos 
•fcntfggnck ferzefeben, íulay-
r|donfentfgghcz illendő valofa-
; | t e ceremóniákat adót elo, oí* 
Jjyakatmellyek nélkül azvégh 
fetcsora csonka, ha valamelíyí-
pét el hadgyak az (Jeremo-
piáknak. **" -, 
f ^°gY penígleh az Oííyafok 
fnnnyak az vendég fogadó ha
jzat, eftvet le aleft vagy fen aí-
laftjkovaftalán kenyeret, Sfc* 
pdlyek tartoznak az koíso ce> 
• " tejöo,« 



I 
?4» AZ rr vmonühnz 1 
remoníakra,de azért nincsMl 
Vég>vacsoranak valofag3^l 
Hát á kenyér tordeleíis o.I«A 
vétenek nagyot, hogy n e ^ i 
lendSket hafonlítanak cf^Jí 
Annak-felotte fem az Euan$ J 
líftak, íe m az A p oftol o kns Î̂  
heiyheztetík azokat azollvsai 
Ceremóniák, esrénd tarául 
köziben, meiiyek parancsohJ 
tal járnának, mint azkenytj 
tordeltetefct. Mert ezt mHtf 
parancsolat így cselekedgyt I 
tek, mint enes tegyetek azal 
emlékezetemre* j 

I is Mafodíor: Mert az Chi 1 
ftus mikor á Vég-vacsorat &r« 1 
zette ez igékkel Í Halakat ih 1 
Megf^íge,az meg ^egeftazhali.1 
adás, es az o§cogatas köziben 
teve* Azért ha az halaadás, esi 
az?o§togatas oly flktífgges C& 
remonía,es rend tartás az Veg*| 
vacsorában^ mely ennek 7310*] 



I ftmii t4nufá0 *4* 
pgara tartozik tehát az ken jer-
Lck^gefe-ís oliyan rendtag 
L De az Oftjafok fem tagad' 
Lyak,hogy az haladafnak es az 
Kptogatafnak Ceremóniája az 
|yég,vacsoranak állattyara* es 
I valofagara nem tartoznék. Te-
Ijjat az kenyérnek tordelefe-
p a z Vég-vacsorának áiiattya-
Ijaes valofagara tartozik* 
I Ezen értelme Luther Mar^ De «iroja« 
f ionnak, omnes mingtUp* er Váulm *\*f* Prl 

mfadittfuninimitQnjmfuafJitrxtChnllii Az Papifok 
ff MWW fcgf/"»£>" üftipuUtitdifutqmd d l e n i u*" 
16 tt%o Ccení dcbtdt tfse confomis txem* ^§u m e n t o? 
§ f ío & hfatutioni Chrijii non debet u\t» 
nm^uinfringatM pdnvs er mulih di» 
Ifttbutut k sattrdotn Az az ; M i n -
Inyajan az Euangeliftak, es Pal 
Ihafonlatoíson egjenlo ertelem-
jLel vallyák, hogy Chriítus az 
Kenyeret tördelte, es azTanit-
ivanyoknak adta. Hogy ha ez-
lokaeruz vacsorának hafonlo-

I ' ^* ' m^ 



»4* Az Vr vacsmiéút, I 
nak kel lenni á Chríftus pÉ|&| 
jahaz.cs §erzefeheznefc>iL I 
taffekkíkulomben, hanemjj 
kenyér tSrdeiteíFek, es föfej/1 
nak oícogattaíTek az Pap^ l 
Mikor Lucher ezt írta nagyi,1 
gattkgot Golot. De míbr \A 
Cal viníftak mondgyak, mini 1 

. gyaraft e re tnekéé t gohq^ 1 
esSacramentarúífok érette. 1 

Hogypenigh ítofeazttfl 
lattyak; Mind egy ez: TSnfc I 
adni, igen meg csalatkoznak I 
Mert ha nekíek mind egy, as 1 
Euangelíftaknak ne mind egy, 1 
Luther fem tartotta á Papífufc 
ellen vaío argumentomabaa 
mind egynek, kiről maydodi 
alab bővebben. 1 

r ni1'a Harmadíori Chríftus ebbe 1 
pa wncsoUS E 2 t e s e l e k * d § J e t e k a z e n emlekezeiwttt» 1 
STttyaban" azt parancsollya mit cselekedj 
kettS va. gyünk es mi végre* MitcseM 
Pq\ kedgy dnk C Azt az mit o BH* 

gacs* 

http://jahaz.cs


I ü M l tmufúg* S4f 

§
*" i cselekedet vala* Hogy az . 

aiyerct kezeben vőtte> es ha-
|alat adván meg íegce oftotta, 
Jwfmínt'az 6 mi érettünk el a* 
fjicotteftenekSacramentotnac: 
[jfinítaz inegaldotPohan: oít 
|to«as ugy-rnínt>'; azo mi eret-
Ifiíik, es bunnnk bocsanattya* 
jut ki öntetet vérének Sacra-
Lentomat. límet hogy ezeket 
Issjokat végy tik, így ukj es aa 
ígéretnek hídgy itnk. Mi végre ll«-
fecníghc'Aző nalaknak hala* 
Waíos emlekesetírejmínt f ent 
P a i m o n d g y a ; Vakmenyiger ez ke. 
pjeriíol e$tek, es ez Pohárból iStok 2.3 
proakHaíalathirrfeíTetek míglen ei jo, 
I Valami ez parancsolatban 
lwgyon,anntjraazVeg-vacso-
fanak valofagaratartozíkjhogj 
Ifoha toíe §entfg gh tores^nélkuí 
| d nem • ffokaztathatik* De az 
Kenyeret tördelni, Pinten ugy 
icttvagyonmmt e%meg álda> 



s4# A* Vf WMoraUhz I 
jü, adni, vennís megenni,^ J 
i n n i AnnakokaertazkcrTil 
SŐrdeles az Végh-vacsor^l 
valofagara tartozó rend cáriul 
esnem oly melly étel hagyni 
De azOíi jafok ne tordehk&d 
íiy eret áVeg. vacsorába; a2eítJ 
nem igazan fcolgakattjaké 41 

Hogy ítt-is azt mondgrij 
Kenyérből es borból kel M | 
vagyon állani, de azkűM&J 
remonia oly, meliyet Paba4i I 
el hadní, vagykovetnú Merj 
ez csak az Apofíolokra nkzn I 
az parancsolat* Hamisfog&j 
Mert ezzel az parancsolattá 1 
eróTsíttetík meg az Vég.vacso. 1 
fának fezefe, es ki Solgalta&j 

^ ^ f t ; H o c ^ Ezt cselekedni 
forog czpa- tek, hogyhogy alhatna megbl 

fcedgyetek ki folgaltatafa, ha á paranajl 
AZ cg^veg. lat ott nem volna C Azmíke&l 
vacsora: 1 ; . * «• * . * f 

- pena fai vek ennek a parana>| 
ktsál; 



I BeníSunufégh %4$ 
Lrok erejével vottek, őttek, 
bíetakazmeg áldot kenyerei 
Lfjoit az Urnák halálának em 
fáezetíre: akképpen azon pa. 
Imcsoíatnak ereje vei az Tani* 
Ljc as kenyeret, es az Bort, ha-
lakatadván meg§enteiík> tor* 
Lc|ík az ételre es italra ofto-
Lnttyak, az Urnák halálának 
Lntskezetírc. Hogy csekked* 
pernek ezt, ha az parancsolat 
LlSack nem volna t Hát nem 
fccreftycní^abadfag, de.ChnV 
•pus parancsoíattya tördelni az 
Kenyeret> cs az Apoftolokra 
ipés, mint o titannok az igaz 
iTanítokra. Nem ez tchat er* 
•fatme. EnTanÍEvanyímazmít 
ftíímar cselekedtetek:.ezutan> 
Jpazt cselekedgyetek: de?ez* 
«zmúlattok, hogyen cseleke-
Jpetnaz Végh-vacsorának §er* 
feefeben, es ki §olgaltatafaban* 
m tinektek'is parancsolván 3 



i i ogycse l ekedgye tek f í ^ 
is az en parancsolatomból^ 

gyetek csa2Ecclefiabann3| 
parancsollyatok,hogja2tcs« 

" kedgjek az en emleke 2 ««S 
De abrog- Luther is az Papiftak d ű l 
S F 1 - f ó l 6 t t e í g e n á l ! a t t y a a o g 3 

parancsolat: E*t cseicked îJJ 
egy arant tartozik az keipl 
térdeiéire esoftogatafra. 1 

IV. Negyedfer; Mert az mit J j 
- ChrííP az veg vacsorának fel 
zenben cselekedet az végű 
hogy ez vígaztalafsal telije 
Szentfggnek Sacramenton ĵ 
nak hatnat nekünk ajanlaiinj 
az kereítyení íabadfagra m, 
zo dologbnak tartani nem m 
bad, de az,, parancsolatnak rgl 
§e. Mert az kerefryení fafaji 
fagra tartozó dologkozot, ajl 
fríkfeges kozot az SacraaicJ 
tómnak érceimere/ ez regcM 



Í
5 M 5 tdtlttfágb* 247 

£1 fgcn meg tartani,hogy csak 
gsok az Iftentűl parancsolta
id fúkf£ges Ceremóniák, mel
leknek valami nyíl van való, 
tazlftcn igéjében ki jelentet 
Kegyelemnek az Chríftus jo te-
Itonenyírül jegyzefí vadnak, 
lézert mert ennélktíi az ha-
pbníatoíTag neíkűl Sacramen^ 
Lm nem lehet, mint -Agofton ,sJd s^& 
tDöclor bizonyíttya, 
I Sz. Pal az Chríftufnak tnt 

tet tunk tordeltetet tettet ke-
Isiyernek nevezve nyíl van hű 
|zonyíttya,hogy az Chríftus az 
^kenyérnek tordeltetefe-vel az 
feereftfan az o teliének tördel-
'fetefet akarta jelenteni, melljet Hun. De s« 
*«sÖftyaíbk-ís vallanak. Mert ««m. pag. 
iPal ApoftoíazT5rdelefneki<33<í-
fejevei azt mondgya, az mit 
jaz Etiangeíiftak az El adatta> 
jöfnak ígejeveL Ezt penígh 
pogyítenveddetj es halalat je-1 "'* í*ntt« 



I 
348 **> Vrvaesmtéűz 1, 
lentette nem forog kerdesÜp 
AgofíonDodorís ígj g0I cngff 

In fentent. Qudtiío Vank fungÜUt. &tt yft£k 
prof,Dift.i. fignificáiur, quamoblatia corpersrtK 

íürdeltetik micsoda jelemciÉI 
egyéb, hanem az ChriTtusJJfc 
Henek az kereítfara való tJ: 
iettctefeC jf, 

Mellyekbol fnkfegesWí 
penmeg czafolhatatlarml &K 
vetkőzik: hogy vahmínerfí 
állattyarnes valofaga az embaJ: 
iSlemzetíggnek valtfaganaktj 
Chriftus teftenek tordeherét 
f ínten ollyan allattja cs valeáí 
gaaz Vég vacsorának £em$ii 

- craméntomanak az kenyérre* 
rördcltctcfe. Jmmaritillyeiaf* 
az jolelki ifmerertí etr.ber,!! 

: AiHuphorm Kerefijenifabadfs* 
ban allo doióghé tördelni £ 

'="^:' Vagy nem t&rdelniá kenyeitf 
"as Végh> vacsorában ^HaasfJ 



I 
I itlen&B unuftgjh* $49 
f jKjtathatyakc azok az Chriftus 
licitének mi] crertunk á ketezu 
Iftnvalo tördelteícící á kik O^ 
fgyaval oftogartyákaz végVa-
íííorat, holott ok az lifít-langh 
ílúnya oftyát nem tördelhetik? 
[Hancmmcgrontyaké á Chrí-
í foítol fzcrcfztctctt drágalátos 
ifcnríi'gcr, holott az mi valofa-
jsaazt el hadgyakC Ha nem 
[vetkeznek* az Chriftus paran-
csolatryaclíen mondván: Ezí 

i| így t cgyc t e^ a z c n halalomnak 
jfemlekczctirejhogyaz mikep* 
ipen en az kenyeret kezemben 
Jvcvem, meg áldám meg £egde> 
ikm nektek o^togatám? Ti-is 
amikor ks dolgai rattyatok ez £.* 
jfcgct az kenyeret kezetekben 
jvegyetek, megáldgyatok, tor-
Jddlyeiekj esugy o§togavlatok» 
JjMircf'Werrazen halalom ugy 
Jadatík eletekben á ;kcnyernek 
Jiurdeketefe alat, cs ugy teheti" 
S S tek 



2j» A^ Vf WátSőHiéhúz i 
lek az en halalomnak cmleki 
zetíre* De az Oftyanetnt&§ 
deltetík. Hogy hogy ne v « 
kcznetek tehát as Chriftus^É 
• rancsolattya ellen C T | 

Eotodten Mert Í.Paloril 
v in mondgyas hogy az mm 
kenyeret tördelünk azChríitii} 
teftenek velünk való kozléj 
Mert egy kenyér egj teftfoh3 1 
vágjunk. Mert mindnyájánál 
kenyérből re§efűlunk. fía j j 
ser t egy az kenyér, melyből 
annak tördeltetefe által mind*] 
nyajan re§efcílnnk; az Oítvij 
peníg nem egy, de fok, esegt, 1 
bői fokán nem reíefuíbetnskj 
tehát bizony nem m ddtípby 
nem kere^ryeni {?abadfagbu| 
áll az kenyérnek tőrdeltetefej 
de erős parancsolatba. Ezcbl 
ert az kik az kenjernek iSrddi 
tetefét el vefeglík, míképpíJ 
ropndhatty ak; P«M« Í«»frxM 



I 
Lg, az mely kenyeret íSrde-
Polc fífmet: Egy tefí fokán va-
|0«ok} mert egy kenyérből re-
Ifcsílitlnk > holor az Oílyafok 
pSzötnem tordeltettk az egy 
Kenyér, femnemoPtogattatík 
ffokakkozot, dekíkí magának 
I f eíen egy egy liít íang hártya -

I Azt inondgjak ez ellen: Kü
llőmben akkor nem lehettst. 
piert ha csak egyiknek adta 
I yolna az ege6 kenyeret az. 
I többi anneikűi lőtt 
I " volna. 
I F* VdUádánon caufe. Okar, mi-
l a t tördeltek az Apoftolok 
I az kenyeret ezt velík: Mert e-
Igei kenyeret vottenek el 8. De 
Imiért vottenek ege§ kenyeret 
leior' Bizony nem egyéb oka' • 
lertj hanem hogy tordelheíFek: 
1 Sv Mert 



"I 
Mert Chriftus ugy parancs;'* I 
vala: Mert annakfelőtteiO 
deleinek titkának, avagy jc^ f 
zefenek megkel vala tártaid' 
Mondgyak hogy a 2 Apo%| 
lok egei! kenyeret v6ttenefcfr|-
16. Míert hát hogy Skazt n £ J 
cselekezík de ínkab akarjak^} 
Papa találmányát venni hcwj 
fem az Apoírolokét í I 

Az t is mondyak, hogy n 1 
Apoftol az tőr delefen az ofoJ 
gataft érti. Mert az tördeltem 1 

o£togatas nelkűi nem I 
lehet. I 

F. Szent Paí hamífsíttp 1 
meg okét. Mert nem aztrooa, j 
gyas A z kenyeret meílyeteM 
fogatunk, de az kenyeret mel-1 
lyet tördelünk, hogy á kenve 1 
,ret az 6 tordelterefetul megbl 
kulooiboztefie. Ugy vagyonI 
liogyaz tordel rétes ofoogatas*} 
nélkül nem kheí? de xnásme|§ I 



fferdclní az kenyeret, más az 
í fádéit kenyeret el cfkogatná 
|Merc hogy hogy oltogathat-
jiudhaelöb el nem tördelned f 
Hgy tanít itten £ Pali Az mely 
f kenyeret tördelünk, az az4 ke-
Síinkkel darabokra ftaggattjuk 

I esel oftogatty ük. Mert kűlőnv 
Sten az egy kenyérből nem re-
f felülhetnének iokan. 
{ Azt-isvitattyak, hogy a ke-
{nyernek e^y volta nem áll az 
|kenyérnek egy , tefeabol való 
pgyícgeben , de az hafnanak 
{titkos eggyeíTegeben, kű löm
ben Pal mikor Philippisbcn 
pulacotaz CorinthusbeHek-
J kel egy kenyérből nem 
I rcíefűihetct. 
I F. Igaz,hogy ez egef víla-
•jronlevő hívek az Ur Vacso^ 
tfejaban egy kenyérből relfeíttl' 
I ' S3 aek 



fűinek, az mi néz az hafon^l 
titkos voltara, mely az Hetóf 
kenyere az Chriftus íeíiisa2! í 
kerefet javaival, de né r e f e l 
nekazon egy kenyerból^ l 
néz az egy gömbölyű kcnwJ 
nek egy voltara. Ezokaert&i 
zonffgesegj voltaá k e n j é l 
ne kí vánratik,hogy az eghiljJ 
mindenár csak egy kenyerHif 
r ef*esűlyenek:Mert lehecetkíj 
de meg kívántatik, hogy nu l̂ 
den Ecdefíakban kozSníjgaj 
egy kenyér vetettek eío, csssl 
f enteíteíTek meg, az torddtf § 
fek, es az oítogattaffek. 1 
^ HogypenígPalApoíbifeJ 
fa, hogy 6 Philípptsben mulat 1 
van azon egy kenyérből rrftJ 
fnía:z Gorinthusbelí hívek M 
az Phílíppísbelíekkel, azt úhj 
ugy'mint,kí az Phílippíski 
Ecclefía na kis az CorimliusU| 
líeknek-ís azon egy Apoftda J 

m 



I 
I &end$ idnufegh. %n • 
|McrC mindenik helyben le* 
I vökkel, nem h a í n a r a n é z v e 

csak az Vegvacsoranak, de a z 
I ^nyernek egjvoltara n é z v e 4 s 
f ison egj kenyérből ott. M e r t * .... 
l6oríntbusbelíekís t í zennjo l tz Aa]^' 
f holnapokig áPhíl íppísbel íek> Aft,ao,y» 
í fceU's gyakorlatoíTaggal ugyan 

egy kenyérből communícak 
vala. 

I Hatodkor, í z regíEcclefíanak *VI* 
f jciuidrartaía-ís a z e t b í z o n i t -
1 tya hogy £nkÍ£ges f n e m f a b a -
I fos dolog a z kenyérnek torde-
flcfe. Nézd megh a z Apollói t 
I cselekedetnek mafodík r e í e t , 
Ihogy az h ívek a z kenyérnek 
ftordelefgben voí tanak fog ' 
I laJatofok* H a ki pen íg Agapa* 
Inak Méretetnek lakodalmának 
I mondana, b izony "dolog, hogy 
lazollyan lakait, mindenkor e-
1161 vbtte% a z Ur> Vacsorájával 
I való éles* El tének elob kőzon* 
I $ 4 - feg«ffea 



fggeíFenaz Urnák *§n\m\ J 
ssonegy kenyerbSl tördeld 1 
azt nekíek az Apoftoiolc, e^ í 
ötaatclcpcttcnckkűtónif^j 
cetnek amahhoz* így A&isi? J 
Az hétnek dsS napján egy!^| 
gyülekeznek vala a2 AposíJ 
lok az kenyérnek fegefgrc 35] 
az,az Végvacsoravai valód 
lefre* J 

De csak némely EcctóL] 
akbanvoltazBokas. \ 

F. Mert am ollyarf faaosr; 
változás efet volna es Fakaáls \ 
az Vegvacsoranak ki jfolgafo 
tafanakmodgyaban az Eccb 
fíak.banc' Nem volt £okas t&.: 
delni az kenjeret, de §ukfeg$ ; 
képpen az Chríftus parancsol 
lattya §erínt meg kellet lenaí* \ 

Végezetre* Szűkf$gtktl\ 
lenni ezt az Ceremóniát az ij 
íknnek tíftelecire csak/uimp* 

.' ' hm' 



I 
f Meniítmufégé %<j 
[§*níti%í*k5 az menyiben az 
Ivégvaesontnak Sacramentö' 
Ljanak avagy Szentfggenek 
jmíegere, es tókeíleteísegere 
ftsurtosik á Cfariftufnak £ fer-
jzefe es parancsolattya §érint; 
ktcídckcdgyetek. Ha az Ofíya-
[fok ez parancsolatot el fordít* . 
f&ttyak, IlíTakj De erre nekik 
tatalmok nincsen. Mert btfri-
mtcs eloctok. Mdttb. 5,̂ .19. kő- . 
[vetkőzik tehát, hogy az Veg> 
•vacsorában az kenyér tördelés 
•olyCeremónia, mellyei fent-
feghtores néikűífenkí élnem 
pagybat. De az Oftyafok el 
fadgyak* • 
£ Ezent tanították végezetre VII 
jaz regi Páterek Apoftolí f̂ r* 

I Ignatíus Sz. lanos Apofloí EU chnüf 
jTanítvanya így ír erről Ep$ola ^^ t e f e u-
m*dBUhAclph. vnctejlmm W D Ö . ^ ^ 2 
Imi iif* cr »»M« tm f<mgri4> fai p*o 
I 65; nobís 



nobis effüfm efounws ttiam pams pn m 
tíibm C O N F R Á C T ^ S cr unm céix 

l tm Eakp£^ A z az; Mert egy t 
Ur lefufnak tefte es egj a 2 § ̂  

t re mely mi érettünk ki öntete 
egy mindenekert Meg tSrje^ 
kenyér. ís^cs egy egei? Ecd 
anak Pohara. 

I!l aniut Iftff eK* Iifr. f. fttp. 4 . QfiíBáo efe 2 
Cferiííii7o, ^ Cah'x CT Fraáttíí Pínjs pmipineJ 

toDei, /&• E»cfofrt/l« p n g ^ ^ f 
cofpo?&s Cbrtjtit ex t̂fifr̂ t d«g<ífe?s»| 
conji/i-fí carnis no/W fw&jídnií*. A? *$ J 
Wíkor az meg t.oltot pohár «J 
az megh Tordeltetet kenyér J 
melle adatik az Iflennek ígeje, f 
á ChrííFvérenek es teftenekle,] 
§cn Sacramentoma, mellyek-j 
Í>51 őregbedik, es áll azmite*! 
Hűnknek állattya* 

•kJ!*?.0."0 Cle»e»s áUxmdmm lihro %.$tmk 
°'azt írjaa hogy az 6 idejében§(yL 

kas volt. hogy az Ur VacsoraJ 
javai való élesben ki ki azkéft 
fgg kőzztl! rcí t véne magának 

Vaj 

ChtiR 



I 
yUBmháriítia ,ut mos Kfi% üfiributá, 
l h *Mftf w í fn&*fu*TÍt ptrmiititn r u* 
l»i*i*e% pop^lofumsrc pmerni M i ' 
I jjorazUr Vacsorája oírogatta* 
[ jjfc vagy tördel tetik meg enget* 
[tetík kinek kinek az kofíggh 
í jcÓzzt11,hogy " & vcgjen. így 
fCypríanus ki élt 240 eítendo^ 
ĵ n w >trm* de c<xnd»- Thcophíí* 

Iki élt 300. esendőben hhror 
ifí-íb. Chrífoftomus ki élt 370* 
[H0tn.z4.in 1 Cor.io.Auguítin5 

I ki élt 390. értendőbe, in fenttntiá 
|prc$wi difit i'de conf* cdp* Dum 
1 Jiisgiwr. líem <íá pdülinum EpifioUs9» 
|Dionyíius€lt40o. értendőben 
• HifTtfrcfe. Efcíff erfp* J. .CjriflKS Afe* 
Ijtinirúftcc élt 460. értendőben 
Ilib.4 cap.14 ín íoan* Beda 700* 
leteendőbe zivtfuptvmu up.\+* 
If az többi bizonyíttyak hogy 
faz Apoftoloknak ídejek után 
lazegeílkciffonígges KercJtye-
Isii AnyaJent'egyhazban az 

http://H0tn.z4.in


**» A% Vt Vácsotdáút i 
kenyérnek megh t6rddef^|J 
rendít az Ur vacsora jana*ifi 
folgaítatafaban á Chríftufi^t 
fent í?erzefe, es parancsolat^ | 
ierínt Senrál megh tartott* I 
SŐbbíg ezer értendőnél. t 

Annakokaert megh tttztk I 
igen nyílván, hogy nem olJ 
rend tartás a'z Vegvacsorabai! 
azkenyernek tordeleíe,©^ 1 
csakazkereftyeníflabadfagoa I 
járna ugy hogy ha akarod kS- J 
vetheted, hane akarod elhagy, 1 
fiatod, hanem ugyan allatyara I 
es vaiofagara tartozik az Veg* j 
vacsorának. \ 

D e ezt az Oíljafok nem ko>} 
vetik; Míert? Hald meg. j 

I. Miért az Chnftus,aa| 
mondgyak, nem parancsol* 

tas de Pabadgyaban hattá 
us Aiiuphou* 1 

F. Hamis ez 6 mondafok* j 
Mert I 



K Cxt'bőmben való parancso 
•rtZ, Ezt cselekcdgyetck « «n enj* 

hltzctcmíe. jyidy Chrífíiis pa* 
Lncsolattya Pinten ugy tartó* 
y|c %z kenyérnek tördel tete* 
Jjére mint egyebekre, mellyé-
Jet az Chríítirs cselekedet, es 
bz Tanítóknak az Végvacso 
knak ki jfolgaltatafaban csele-
ledniek parancsolt,mint Lu* 
ker Marthon ekképpen megh *"*««» 
Londotta: Ecce hic vides quomo&o & MÍÍV*" 

.JMÍUÍ 2T forWá , <|&e fl««ei/l Mí|$4 0&* Tora. 2. Is,' 
;írwtiír pláné non confmidt cum Euan* nen> G e *»* 
, fato« Cofi/ént/imí EtttBgetipü e r Pdíííw, Pa** '*v 

nodcferf/tecf p£t«em dtcepmt, Frígfrií, 
ijapolií áfdícrtí. Non íjcprmiaftt<irti>fe 

'fcwdlerit dut bibenh Cum i%kur Tfán» 
hre er üfctpulu áart nihil áliudftt* 

jjfcüR henediZum pintm in M v L T ' A 
ÍR US T A PARTlRI,míÖ4MÍj-

*itf/e&r<írt áe&ef, fiquidtmtoftitutioni 
hrijii íongrutre Seheaí, ín cjöi r'ofi 
w«g4í«r Sdcramentum «©" <* Sácercío* 

ypfermtjííos áíftr^Mdí«y, sidiuerfum 
tlt, fwurtf Mifs4 Cbrfiistn* >í?d tdlit, 
I •- "qn* 



a*s" k% Vt Vdtíordáoz 1 
qu£p*g*et cum inftítutione v m*Jl 
tione Cbrijii. Eí paulo pofa lm £*\ 
conftr intetfe Awiihrijli4m ^g*j 
fam. Bic rrdtigit panem tmk 03J*1 

í>Uunttfolis P^h^nt^ptdmtZml 
qumámfá&hnvinftYumx ^ZA 
fitt de wbk chrifii,hoc f«keS\ 
conttú fátíunt pm Cfm/hapr^! 
A z az; íme itt latod mi m£\ 
azmod, es azforma, melynél 
ftan az MííTeben meg tartana] 
hogy nem eggyez íemmíkkj 
pen az Euangelíomal. Eggj^l 
nek az Euángelííhk esP^j 
hogy Chrííhisazkeny ereivel 
te Meg fegte az tanítványok!^ 
adta. Nem fejezik ki ha otíéJ 
*^aga a vagy ítté; holot aztj 
tördelni, cs aztamtvanyoksÉf 
adni nem egyebshanemazmíj 
áldot kenyeret Sokreíre ^uJ 
egyMífenek fém kel folgaltaf 
ni; ha az Chríftus §erzefe?f 
eggyezní kel, melyben vtít 

tkáá 



j toál idttufagh* %& 
j ' .->íi,ek az Szentig,*CS az P a p -
|t;j ickaknak nem oí* regattát-
î csí. Ha ellenkező leien nem 
Lalakcrc£tyení MiíTc, deoly, 
Ldy ellenkezik á ChrííF íer-
fcfevel es rendelefevel; E$ 
fcykcvcfealab: Immár az<rt* 
pozd egyben ónon kSzoítok 
fe Antichríítus ko vetőit es az 
fcjiriftuftí Ez tördelte az ke* 
tweret, es azt mindeneknek 
tftogatraí amazok tördelik u-S f c a n > ^e ̂ cn^í'n€^c nem °^<>' 

Sattyak, ő magok fel vaytyak; 
Jfeak valami fínet mutattyak, 
Jztordelefnek. Hova tePík az 
Ichrífttis bejedet; vkt cselekéi. 
j L ^ í Miért hogy az Chríftus 
SEaraiKsoláttya ellen cselekei- -
fele. ' . . . 
1 Meíj Luther befedeből meg 
fptztk, hogy nem íabados Ce* 
«monía az kenyérnek tördel* 
ietefejdeoly mellyet kecelem 
I ; M, 



a*4 tZVmcsóHiéez I 
^ g ala vetet az Chr i l fpaJ 
csolattya. Végezetre micsZl 
^ekke l té t t e legyen az Cfel 
JBabadoísa es mi módon mr^j 
kel mutatníok. Mert mi ^Ú 
Bibliánkban fel ne találhatta 
- I I . AzOiriftusazkozod 
% e s fiokas^erint mintJ 
tob Sidok tördelte az kenyj 
reí, minemű -fiokaft az esdj 

tetclekben-is megh tartót 1 
& dtié i4. cr «;. Mrfr, g, LKC. J;, 1 
F. Ha ez igaz volna, t é J 

az kenyérnek meg áldanod 
cogatafa Comaga az kenyerj 
íö taze te l ital ft'nten hafonÜ 
keppen ki rekedteinek az Vf 1 
vacsorából, mint azkenyerocq 
tordelefe. Hogy peníghazSJ 
doknal kozonfe-ghes veit tcrl 
detnís kenyérér,Pinten cllpaj 
kozonfggcs volt az kenyai 
bor, enm>ínnya, Mikoveita 



r 
j Slmi$ mufágb* m 
Lik ebből, hanem hogy csak a 
gjdok modgyara § égte az Vcg 
Vacsorában á kenyeret? Sidok 
Modgyara áldotta meg votte I 
[ícenjeret es oltogatta. Es ígj az 
[íldas es oítogataskenjer es bor 
esetei, és ital az Végvacsora-
ífcan nem ínkab leien kőzcmfe/ 
gcsmínt az tördelés* 

Mikor ezokaert az ChrífP 
gz Végvacsoranak Sacramen-
tómat £erzette, az kenyérnek 

jiiieg áldafaban, tőrdelefeben ••» 
|adafaban> es oftogatafaba mel> 
lofagoífab dologra nézet* hogj 
Jfemákőzonfegesfokas volna* 
WÍ9S azért az Végvacsoranak 
Éerzefekoran á kenyeret meg 
fedaní,tordelní,oftogatnij más 
tgyeb kőz§ní|ges Vacsorába 
feert á vegvacsoraba á kenjer> 
fccktordeltetefé alát vagyona 
jChrííP halálának emlékezeti* 
fieaz egjebparaft vacsorákba 



csak tel* taplalafra való. Ij*ej 
mekofaggaiis hadgya: E2t l-e 
lékcdgyexck, de egyéb patüJ 
Sído vacsorákban nem ugy, "1 
- I I I . - M i n d e g y az kenv-j 
tordélefnek Ceremóniájául 
tob rend tartatokkal, mir? í 
lab mofaflal, eftveli orakks', I 
vendég-fogadó házbanvabj 

•leielepedeffel&c j 
F . Illetlenfggh vagyon 351 

példákban, meliyek hafonlcksl 
nem tehetik azt, az mi nem ha- j 
fonlo. A z kenyerez bor, meg j 
áldani, tördelni, ofrogatní, ér
t e n i , enni ínnya az Chnftujj 
parancsolatjának erejével tnicj 
fggefek: de az lab mohs: Eu<j 
velí ido t vendég fogadó es ro-1 
fcek ez felek az Chríftuftul 23I 
Sacramentiimhoz nem£erezJ 
tettének, es nem adattartaná! 
parancsolattal Azzximmctl 



l vaíob Mert az h b mofaft a z l t k mo&}j 
[ Hufvctí barannak meg étele es 
[ja Végbvacsorának közötte 
í cselekedte, hogy az Tanítva* 
I nioknak emlékezetes jelethad-
E na á Méretetnek es alazatoííag' 
: n3k. Senki azért még eddig ne 
; alniadozot azzal, hogy az íab 
tncfas re§e lenne az Végvacso-

: ranakSacramentomanak,noha 
az csúfondáros Papák es Car^ 
dinalok maymoskodnaká íab 
mofaflaL A z eftvelí ídot hozta EfivcJi or« 
az Hufveti Barannak meg ete« 
íe az tor vény §erínt. De mivel 
asBarany meg ételének hely* 
ben kel valafrallitatní az Vég* 
vacsorának azért Perzette ak' 
kor az eírvelí oraban. A z A* 
poftolok fem köteleztek mago* 
kat eftvehez, de valamely idő
nek reíebén az álkalmatoíTagh gaitaftkki 
fcozra, akkor íölgaltattak mint** Veg.ya, 
nappal A A ' 2. v , 46", Néha f*Ő*CS6r*' 
íct etzaka A&,ne, T A A& 



Az regi EccleOa az kegv££J 
•< lenek bírodalmok alat nap U \ 

jövetele elöt Termi h c I 
Miíirií. ^ | 

Annakutanna az kere§tye, 1 
nek dél élőt való időt valafra* íí 
nak, melyben az emberek jö, 'J 
zanbak, mely fokait velíAgo' 
ftonDo&or, hogy fentPalmí 
§armazot volna. Az mi néz % 
vendégfogadóra, nem Sacra. 
mentomhoz illendő rend tar' i 
íasí akkor az idő ugy hozta, 

IV. Ez ige stbihhn Sidou] s 
magyarul tördelni azt jegyzi 
ncha az irasban, hogy olto
gatni, el oftani G««. 4*. *• i. Ef 
58. * 7 Elegh azért az kcnycr 
íordeleíre azon kenyérnek 

el oStogatafa. 
F. Micsoda kőverkezes ezt 

Nehól ez ige Tördelni, annrjt 
tefen 



I ftcndo ttmfagb* %€$ 
[sefcn, mint ogtogatnű azerc 
1 %z yégvacsoraban-ís C Ha ez 
1 j?dyes tchat zzÁs helyes ie§en* 
I Halakat adni, enni, ínnya, em* 
I jekezní3nehoi az írásban jegy* 
I %i i paraztí kozonff ges áldaft, 
I öelr, ítalc 9 emlékezetet> azért 
I izUr Vacsorafaban-ís í Ki ne 
pökne f Bizonyíttsak mégha* 

I zert bogymíndenttt az írásban 
| izoícogataft jegyzi C csel eked 
I nck valamit. MofeíheUs ez ígc 
I fwtgne P<*ttem rneg fegní az ke-
fíiycrétannrjtte^en, mint tőr* 
|delní,es ugy ofítQgatni: Ugy 
I EíaíamaL Mert az koldufok* 
Inak né íoktanak egy egy ege£ 
Ibazíkenjeret adní,de §egdelní 
1 Annakfeíette Mofefnel fo. 
1 hol nincsen az Bibliában, hog j 
fíacob hallotta volga; Mert p<*. 
lw$dngitutin*Eg$p?, kenjerton 
jdeltetík Aegyptusban, de hogj 
f Buza vagyon Aegyptusban, 



mel) buzaSidoul S e b r t ^ ^ ] 
i n m m e g t o r i a z e h f e ^ ^ j 
tSretikaz malomban, nemí 1 
nigoftogatas.Ezokaertátfri 
deles mindenrtt az ofcogatf j 
Meggye t értetik, végezni ] 
bfitnbcn,€z kettő nyflvanfei: 
vagyon, es egybe fogattatnak. 
frezit, didit. Meghgegeada,^ 
azért tzt Meg fogé, annita 
fen itt mint* o&togattalmtnCa, 
Oflyafokakarjak, értelme r i 
leien: Jrife er ddw, ada Cada, l' 
vagy x oltogatta Coftogata, ' 
mely gollaíhal mi lehetne ilb 
ienbC Meg tetzík tehát, hog| 
más az Vég vacsorában az tor. •; 
deíes, más az tőrddteí as I 
Tanítványoknak adni, ej 24 

: ©irogatni, ' j 

V. Kcskctclen megh kellet 
az Chriftufnak fegniazb] 

,»yeret: Mert ez egeS volt, a] 
. . . . " • Ül] 



I 
f - fHendi Unufap %ji 
Ijaa csak Péternek adta volna 
| az többinek femmi nem 

jutót volna. 
\ F. Micsoda kerefofbgas czf 
I As elob azt mondák, hog j tői> 
f delniannrjt teQerí) mint ofro* 
j gatní: ím moftan azt állattyak» 
[ jiogjkesketelen meg kellet tor* 
{ ni az kenyereimért egefl volt* 
f Azért 6" magokat arczul csap* 
1 doííak Vétenek igen abban* ís» 
I Isogy a2 Chríftufnak tórvénc 
I akarnak eleiben íabní. Hogy 
| hogyf-mírnodon kellet volna 
I ofcogatníaz kenyeret* Elegh 
1 minekünk hogy valóban tSr*-
I dekees meg parancsolta, hogy 
I cgjebek'is azont cselekedgjek* 
I VI. Mert fem az Chriftus 
í ícm az A poftolok fohol ai 
i kenyér tordelcft ném kivan-
I nyak hogy legyen az Vcgb* 
f- T4 ¥acs«* 



*** Az Vr*V<icioré*nt% I 
vacsorában fukfggcs, ke. | 

telcnf^ges. 1 
R Hamis tZ'ís. Mertavaw j 

fie igen parancsolljaéáCfaríM 
gzkenjernektordeltetefet e& f 
f Őr az 6 példájával mellyel mi í 
elSttonktandöklot: mafedicf I 
nyilván való parancsolat^ ! 
yal; Ez t cselekedgyetek, mú< 1 
Jyet Luther fem tagada. Áz& 1 
poílolok-ís avagy nem elegge 1 
hadgyaké, holot egyenlőben I 
írjak, hogy az Chríftiis v6tte$ | 
ken}eret,meg áldotta megíeg, j 
te cs oícoita ? Es ugyan kettfo 1 
tetik amaz Chríftus parancso* I 
iattyat* **t csdekcdgyeteic. v^y'f, I 
Pai rí Con io. Innen vagyon f 
hogy foha fem az Apoftolok | 
fem az regi EcclgQa kenjer t$r*! 
deleí-nélkul azVegvacsoratki | 
nemtfolgaltattak, az mellyert 1 
azege£ Vegvacsorát iMfeM] 

pH 



I BtnU Uttmftght *7* 
I ÉJJÉ kenjer tőrdeleíhek nevez* 

I VII. Mert femmi rncltofa* 
igával az regieknek meg né 
I bizonyitathatik az tordc-
I lefnek ftSkfgges volta. 
I F. Hamis* Mert az regíek-
1 ock írafok rakvak az kenyér* 
I ock tördel efgtiek fűkig ges vol-
I tavai az Vég'vacsorában, ugy-
Jinínt, Iftentál parancsoltatot 
I rend tartafrol, az mint oda fel-
I lyeb meg latok* Annyira meg 
I volt peníg, hogy mgg az Papa-
I zoknal-is nemínemtt§íne meg 
I maradót az kenyér tordelefe-
I nek Ceremóniájának , mely> 
I nélknl, az Mife ki nem íolgak 
I tátik* De nem mehettek elfo-
jfca ti Oftyafok é mellől: Hogy 
lazChríftiís parancsolattyanak 
Imegtartafanak ketelenfege ne 
Jegyei), hanem Iílení es terme-
1 > • •' Tf. ?*? 



*?* ívé vr Vacsoráihoz 1 
getferint való köteleibe * 1 
teremtet állatnak az 6 teremül 
Jehe? való engedeiemre^I1 
leiek vadtok P'entfgg iörefnefc-| 
alatta az Chriftufnak parancsa | 
lattyanak meg tanaikra. P, ' A 
líkedgyewk. U i t* j 

VIÜ. Mert az regi Ecdefir 
az kenyér tordeleinek rend 
tartaíat meg vetette avagy ej 
hadta, hogy az morfahkok-, 
rol vetekedés ne támadna; 

yolnaé Chriftus tcllca-" 
vagy nem? 

F. Nem elég valamit vele. 
kedesképpen állatni, de megy 
kel bizonyítani azts mellyík 
Ecciefía mikor es míokaert v& 
tette avagy hadta el az kenyér 
tordeleinek Ceremóniáját De 
nem volt oly maga feledet az 
regiJBceíefia, hogy ígenfoka{ 



üstfáS Unufig. *r $ 
vetekednek az morfalekokrol 
voinanaké Chriftus tefte; Mert 
feha nem vclekedetarroí, hogj 
az kenyér Chriftus tefte ieheL 
jickaiömbcn, hanem az mint 
azíentíeg tarttya, sot mgg mi. 
Jo>r cíc az Vcgvacsoraval-ís ne 
hitte hogy az kenyér Chriftus Eaag. H<fl. 
tefte legyen, hanem hogy csak l£ ^ y* lf 
Sacramencoma s es fc'enrfsgc: csorabw 
jncllycrt Evagríus írja, hogy á raes mara* 
xnegfentcltctet kenjernek ma- r°t

: e^b'Irt 
radekjat vagy mofarlekjat az J»oira kei 
deákoknak artak hogy megh e-tcnaI* 
gyek. 

IX. Mert mi nalonk-is va
gyon a kenyer tördelés- Mert 
n keregded li0t k n g hártya, 
buborék, es taytek Oftyaci-
kaká kozoaÍ£ges li&lang-

bél. vitetnek. 

Í RPhyu íemteíenígg. Mint 
h&Chríftuíhil ícreztetetS&cra* 



%l£ K% Vf Vdcsouiahoz 
mento.mi Kenyér Tördel 
volna az , mikor az Szaki-"-
avagy Egyhazfía, vagy az ]£ 
tícarius az vizecskével merjh 
egyelítetet \&t langhbol csĉ , 
pent az heti vas köziben Js 

megrí iorícatvan kenyér tay. 
tekot, hártyát , buborékot 
es kod Ofíyat formai belőle ki! 
aek az oldalán az feipnletetske 
iaogy míndenítek fíetve egye 
íek az maitok élőt ugyan fai, 
dofva megh egyetek kereítrs 
való fel fefittetefevei az Chr;> 
ftuít A z Pap tordeli az Ur & 
íalanal az kenyeret, nem a: 
Egyhazfíaaz konyhán* 

X . Mert az egyűgjűekmeg 
botránkoznak az kenyérnek 
tordcltctcíen> cs lelkek ifme-

rcti el fordul. Azért el kd 
hadni azt az uyjetaíh 

F . Azért cselekedette az 
(Shrittuí 



Chríffos valamit azVegvaCso* 
janak í?erzefevel, hogy vala. 
Ikítmeg botrankoztaflon vagy 
llelkííimeretít meg haborítfa? 
í Avagy nem ínkab az egyígytt 
féknek lelki ífmeretít cstndeíU 
[tettéé az ollyán egy-ígyfi Va* 
Loranak ferzefében f mm re* 
I gffitóBí w [camkUztti nifimahm m»im* 
|Az jo dolog fenkít megh nem 
jjotrankoztat, hanem csak az 
ro§lelket, azt mondgya Tef! 

Itália nus. 
I XI• Mert az, kenyér tordel-
tereíTel hafonlova tetetik az 
I Vacsora amaz tofczoefok 
I Vacsorájukhoz. 
I R Avagy nem tudtaé az 
farlefus Chriftus az o dragala-
pos Vacsorájának Szentífget 
fceg ktílömbéztetni az tobzo 
ilo paraztoknak Vacsorajok-
ml f Mintha Oftyat nem enne^ 



*7S *zv*v*tuiütntöt4m 1 
xiek az Vég vacsorán k ív iú l 
Egyhazfia mikor faragja 1 

Meg tetzík m i n d é ü l 
hogy az Vcgvacsorában askf 
nyernek tordelefe nem <^b 1 
r e c e n s PabadfagbanmdLl 
^abad volna kSvetm\avsJ 
meg vetni: de áll az Chrífrf I 
tiak fent £erzefebenesp;ir2ü 
csolattyaban. Annakokaertfe J 
lot az Oftya nem igaz kenyí j 
fnemís tőrdeltetheíí^megüf 
etet vetni, es az keriyeretiJ 
be venní,egyeb aranf,rníndJ 
Chríftus §ent Perzefe megfej 
boríttauk mind parancsolattal 

megh" románk, melly iga 1 
nagy S z e n t i g . 1 

tor§s* I 



: , I I I. 
te^HAZASV-
LANDÓKNAK EGY-

I ben adattatafoknak . 
I Módgya. 
t I. AzHazafulandókatkS-
jsSnfgges helye predícatío uún 
[Vafarnapokori meg kel hirdet 
lm a Tanítónak, eshírdetéf nefc 
[Iknl nem fzabad egyben adi^ú 
íMert az hirdetés oly híjr tércfa 

4mely által azhazafulandoknak 
ÍNemzetfggek, Eletek, Erkel-
IczSkjCzeiekedetek/TcrméFe-
jtekes magok vífelcfek fzem e-
Ileíbenkél, es ha valaha azenv 
jberekriek itifetek ala# förgó,£ 
Jtanak^az h i te tés áítaí legh fo-

Féppen. Ez az oka hogyne/ 
tellyek ollyan igen irtóznak-
zhírdetéíiul» kívaltkcpcn pe-



a£© AZ KmtuUnlchú&fo 
áíg azgyanos fletúek> e s a 2 e J 
az kik valami czegeres vétka 
czelekedtenekannak előtte»|1 
tífzta ektűekpedígh aztnaU 
tíf t engnek tartyák, hogyazfj 
nevek az Iften hazában azprJ 
dícalló Pékből megemlíttcall 
mint á &. Haromfag egyIfteJ 
meg említé, sot ugyá ki hírdetéf 
Paradíezomban az Hazafiam j 
menendő ^dámnak nevátf 
Nemjoaz embernek egyedit 
lenni Caztőbbí. | 

Nem kell ezokaért egyT2.I 
nitónak-ís fem kedvért femsi 
dományért fem atyafiíagért at | 
Hazafulandóknak ki hírdereJ 
féket el mulatni. Mert abbolf 
fakad ki az illetlenig, melysJl 
fr Hazailag nak ellene volnadp 
megháborítaná azíftennekiP 
Ferzéfgt* Mert így kel ki hkf 
decned: Hazafulandó fenáf 
Ivek vadnak N,N> vőtteN.Mfe 



I aitttáttfekrák mttigya. 24; 
í fia valaki az Kereztyének kés-
Ltíl ezek között oily dolgos 
f tudna mely miat az fr Hazaf-
Iftgmfg bontatnék, esáKcrez* 
[tvenck megh botránkozhatna-
Ifik tartozik jo idején lelkeik 
keretinek kütelefiegeaiat hír-

Letenni* 
I Ha te Tanító így el jarfcíf" 
lícdben, cs fenkí íemmít tene> 
bed nem §ol felőlük, helyben 
[marad lelked íímereti: ha pe-
1 rsíg az emberek kőzzul valaki 
I valami ha^aflagh ellen való fo-
Igyatkozaft értene Cteneked 
Jbírrencm tenne lelke ifmeretít 
Menetté meg, cs ooka azoknak 
Áruféléteknek, ha parázna vágj 
igrjlkos, vagy ketfeiefegu vagy 
fegjeb halálos vetekben elo en> 
j ter az ártatlannal íal egybens 
I vagy ha mind az kettő ollyan* 
I Ben nem hazailag az, depot 
jgany fenelmeskedes as hazai-
1 V ftgnak 



a8i AZ mzdfuknHnát&k* 1 
fagnak fr'ne alac. AnnakfeW 
az mely ember az hazafufaj 
dóknak neveket be adóva l 
hírdetefre, atcul felette & r J | 
matoífan meg kel ertekeznty 
fabad Némelyeké ? ofve üj^ l 
d6kéC Níncsené AtjafifagVaPi 1 
Sogorfag oly kSzSttSk, mef? 

ellene volna az font hazaíTaá 1 
nak. Szniejek, vagy S z t ó 
heljet való gondvifeiSjekné cl 1 
lenzíkbesegjebeffeje dolgok 1 

lob teneked ekképpen ha J 
zadnaí vegére menned mindé 
dolgoknak,meíIyekazhazafc 
landok felöl te reád néznek, 1 
hogy fem mint az.Templomtó 
és ha valami ílledenfggetesa. 1 
kadalt találd, nem illik feiél 
hirdetned, meddig el nem iga* 1 
zíttyak dolgokat. I 

II. Ekképpen vegére menj 
ven az dolognak azTemplomJ 
ban.ken^erítteíTenek fel mes*| 

ai rr»« 1 



I * 
í aüdHdufoknák moigya* *» 
lm r egöc^' Pradícatío, avagy 
[jtónyörgcs után míndgyaraft, 
csert cíö áívaníllyen módon 

l^ditfad cl beíededet. 
I Minemű tí§£as§enteslíi;enHeM.^^ 
[forint való áldot életnek neme 
ílegyen az £ent Hazafíag, meg 
[jelentette Ifíenft PalApoftol 
[álca!, Sídokhozirot levelének 
[tizenharmadik refebeníllyen-
[ Icppení TiiUeííegcs ugy mond, az 
|p,ai*'t'at minden emberek kozot, essz 

fertelem-neikul vaJo agy, az r/arazríkat 
1 finnes* 2 így tereket, AZ ifién megíi 
Ijtílivagy ei karbó?fattya, 
1 TíPtcíTegefnek mondgya 
fa A poftól á í . HazaíTagot faa> 
Írom kiváltképpen való okokra 
jflézve. 
I Előfon Arra nézve á ki az L 
jHazaíFagot íerzette. Az pentg 
iBemaz Angyalok, fem az Pa* 
jtfíarchak, Prophetak> vagy A^ 
feoftolok, de tulayddn 6 maga 
Kzíent Haromfagh egy lilén, 
I V ? • mint 



a 14 AzKdZáfuknfom'kt&he \ 
mint meg írta Mofes az terc©. \ 

* teírulírot könyvnek máfcd^ ! 

'regében* MertmíkoronasCr I 
Iften minden állatnak tarfűt te, \ 
retntet volna, es csak az ember* * 
nek nem volna tarfa, akkerea I 
tanacskozek az: £ent Harcis.' 
íag egy Iften, es azt mondák a 
tanácskozásban: Nemjoc £̂?H, • 
egyedül lenni, teremtsünk feg;tS ,**.7 

*<**. Ennek az tanács veghea 
vitelének illyenmodgyattala, ' 
la az Iften* Mert álmot bocsata • 
Adamra, es míkoron el alat 
volna ki von eggyet az o olda
la csontyaí kezzui, es hufíá! : 
kornyul veven abból formaía 
az Alkony allatot, kitmikoroi \ 
Ádámhoz vít volna az UrlficV j 
mint valami ISafznaoy az Vo< 1 
legényhez" az Meny-aíPont, j 
azt monda Adam: £2 csontnj 
csontom ez teli en teíiero: ez íuvaítatil 
ferfiaboí ve te tétnek: ezért az ember A* ] 
tyat Annvareí hadgya es ragazkodikn 1 
£ fejeidéhez. £ t l | 



I éddtWdfolnak moigyg* «y 
I Ihol 6 maga íerzctte azUR 
I literi az íknt hazafTagot, Vala-
I mti peoíg az Ur Iften foez tífr-
I jellemes az: Tchataz íentHa^ 
1 galUgli tí^ca fent es áldoc clcc-
I nck neme. 

(Nagy vígaícalafokra va* Ezeket«l 
* i ÍT L I * * b a e v hatod 

gyón ez az hasaffaghban elo r í&, fcgh. 
I embereknek. Mert az Ur Iften nekokaert. 
I az o fent ferzefe mellől el ne 
I 411, az mellyert valami nyava-
[lya, életnek terhes gendgyai 
j íidieííegek faydalmoks es kefe-
I rníegek talalíyak az Hazaííág- • 
I íiak igájában elő embereket", 
I tudgyak hogy Kennek tudafa* 
I xa vadnak az o fent kezei fo* 
I rognak azokban 3 es ugy méi> 
I fekli f-fontollyaaz menníremi 
I cl fenvedhettyuk. Mercliűaz 
I mi íftentink, es ne engedi hogj 
Imifcllycb kcfertcííílnk, hanc 
I csak az xnenníre elPenvedhet* 
I tjtlka sot á kefertetekkei eggjtft 
I V 3 boldog,. 



?* €®r , i®. 

31. 

*%6 fZBiZifulandchámh 
bodogkimcnetelúengedfea 
f-Pal-mondgya. M e n n i ^ l 
meni bufulas vagyon á H H 
fagnak vonó igájában- A2K 
g a n í o k e r r e k e p e f t ^ ^ ; 
l«m*?iáH fukfeges nyavalv3n2fc 
mondottak, mint á nu Aho^ 
r í nb í s ; Kicsoda kívánna % 
lyen időben beköt vetni, ti 
bara, ha tífta Aranvbol'^ 
nált volna^ís C De lÁzn§m, 
Nem jo embernek egyedül kn?.. ..,* 
ert: Mert jay annakáz ki egve^f'í 
győ, mert ha *1 efik nincsen k i f e l e , 

, azt mondgya BSIcs Salomoíi 
Praedícatorí könyvének 4 $ 
reíebéí Bol dog tehát á ki ketté 
vágjon. Mert ha cíi'k egyik elé 
fik á maiik gjamol ja f-fel eraelL 

Maíbdion Tíí*te%efoek 
mondgja az ApoftolazHazaP 
fagot azokra az okokra néz?e 
az mely okokért az Ur Ifién as 
Hazaííagot f érzette. 
„ Elsőoka,hogjazHazaí% 



: áiátMáfohiák moipá* *s? 
fcan levő §emelyek egj.mafnak 

i legítf^ggel lennének t Mert 
| tudta f elő ve eí lattá azt az UR. 
[ íften,hogy az Ádámnak efett 
; jníat az emberekre fok nyava* 
[ lya, nyomorufag, dolgozod as» 

betegfgg, bánat, keferűf£g,?al» 
lana. Annajcokaert hogj ezek' 
ben az nyavalyákban fe azfgr' 

Í fi, fe az Affóonyállat magok-
I cakne hagyattatnanak ezt az 
! orvoííágot találta az Ur Iften, á 
I f. Hazafíagot. Azért monda: 
I Nem jo embernek eggyedűl lermi,terém~ 
I tíűnk'fegitS uríbt neki, E g j e d u l Va^ 

í lo letet az embernek az Ur I-
I ften nem javallottá nagyfok o 
I kokert^de á tőbbí kőzot ezert^ 
I hogy ne legyen fegítő tarfnél, 
[kai. Innen mondgyakazDe-
i akoki sociam vita Életnek tarfar 
I nak az A§íony allatot; AzMa-
Igyarokpeníg: Felefegem: az 
íaz, fgle'fegítfggem, islert az 

I V 4 lŰ€n 



1 

Iftenfelöafíonjallatfglefe^ 
f |ge az o fgr}enek g o n d o k j 
bánátiban, es egyéb életnek?] 
lyos igáiban. (Hovateftfc^J 
hat az iftennek £ent forsefa 1 
annak meltofagat amaz haftr! 1 
tos engedetlen kfiío £egre v '̂ I 
iiogonoíhazafofcjcík miniki 1 
ugyan arra eskttttenek votm I 
egyben, hogy egy.mafnak ve. j 
f edéimere > es romlafara iW I 
k e z z e n e k r ) , j 

Valami által azért az ember 1 
ez gyarló nyavalyás éíetbea 
gyamoiíttatík vígaffahatik es 
íégíttetíkváldoc§enttííta Ha-! 
nek neme az, oílyan az Hasi 
fag, az. mint ím hallyuk. j 

Mafodikokamíert férzettel 
IítenazHazaíTagote^hogjasi 
emberi nemzet íaporodnekasf 
Hazafoknak magzattjok általi 
Azér t t&tte ezt az áídaftaz XkI 
lílen az#Hazaífagh melleiül 

pcnll 



diatitdfdknA mo&pi* aS^ 
~aroc!avacük ncvekedgyetek, *s ezt AZ _ 

J..i« ,T,.fiot tSitfcwk be. Mert az Ur J* 
Iftcnas igaz hazafoknak ttfta 

1 agjokbol való fíakbo!,kanyok 
col gyititöghct 5 maghanak 
Anyafentegyhazat, kik által 
mind ez jelen való Világon* 
mind az más Világon akar dí* 
csírcemí. Innen mondatik az 
fent HazaflTagh az Polgári tar* 

Í
fjfagnak f-az Eccleílanak Se* 
mínariomanak: Meg tartójá
nak. Mert az hazafoknak mag* 
zattyokból ^áporodik mind az 
Polgári tarfafag f-mínd az E o 
defia. Hogy azért az emberi 
Nemzetnek magva ne fakad* 

I na, az Hazailagot § érzette QI> 
[.voíTagul azUr Iftea, 

(Vetkeznek ez arant azoks 

az kik Ördögi Mcftcrfcgckkcl J ^ ' J , 
íaz kozonfgges faporodafnak 

íitat meg gatoily ak, es el kotík 
| avagy az magzatokkal való 

day* 



I 
daykalkodafnakíullyos n^t I 
voltáért, avagy aa fabadoflij 
buja kéjes életem. GylkcJ 
mindazoknak valakik az fej 
HazaíTagh által Sűíettetnenei 1 
es nem kűlomben tartfak,mmt, | 
n a eggyénként magok teker'! 
nek ki nyákokat, mellyertíeb \ 
íftennek Or£agat nem veheti ? 
mint SrdSngofok es Grjikofe1^ ! 
aztmondgyaftlanosazMea j 

Apowi. sí. n Y d íeíeneíekről írót kSnyy* J 
\\]y nek huíon kettodík regében 1 

Nagy gyönyöreitekre vagp I 
penígh az cács Atyáknak & 1 
nyaknak, hogy holtok után n I 
hadgyhatnak fiakat leányok^ f 
kik ő helettek áidgyák magái 1 
tallyákazUr Iftent, eshogyasl 
ö nemzetfegejcnek magva nes I 
fakad őbennek, de nagy bokJ 
'roflbnmegh alhatnak az Ken-§ 
nek §ine elöt az őrSk életben, I 

Valami által azért az emkJ 



dÍ4tMáfákná% wodgjái i f i 
rí nemzet íaporodikazEcclg-
fia cpi*I > es az Iften dicsőíttetik 
tifta í. es áldőt életnek neme 

[2z,oilyan az HazaíTagh. 
Harmadik oka az miért az 

Ur Iften az Hazaííagot íerzet-
teez, hogy az paraznafagh ez 
által cl tavoztaífek,mínt Pent 
Pálmondgya eloíor Con'ntus-í.Corint > 
ban írót levelének hetedik re- v* 3* 
febem AsparaznaCgnak e! tavozta-
líftert minden férfinak tufaydon fekfe-
|C legyen, es minden 3.$§onyillatnak tu-
|aydonftrje legyen. S e m m i v é t e k ' 

re az ember ínkab ne veteme
dendő mint á paraznalkodafra: 
femmí vétket-ís az Ur Iften oh 

Ilyan £Őrnyen meonembünte-
fcetmmt az paraznafagot: b o ^ a 4 j ' 

"ómat Gomorrat azért fűll jez-
:e el kénköves tüzes efío ákab 

első világot ugyan tnegőb' Gc%- 6-v'if 

ite az víz-ozSnnel ezért az 
ut fertelmeílegertí de nem fo

gót 



%$% Az MdZafMniokná egyb( 

göt az példa. Ezokaert£pa| 
áical élő nyelvel kiákactva <* 
Urlften, elüPor Corínthuso^ 

,, corínt 6 . í r o £ levelének hatodikrefe { 
v.9. hogy egy parazna-is az Ife^ 

Orfcaganak oi-okfgget nembír,: 

hattya. Hogy azért ez rut kar." 
. hozatos vétkektől az emberei 

magokat meg oltalmazhatna* 
az Hazafíagotesabban levöp. 

y€ggycflggec érzet te az Ifr i i 

ftenorvoíTagul. ;' 
Eat-isel ( Metzenek tehát azok 33: 

Ki°.d k í k a z hazaíTaggal csakfcfe. 
zík az 6 mt fertelmeíTegeke^ 
es az o felefggekkel megh neci 
eleged vén,, mafáknak ágyoki 
után lefelkednek végetlenképp 
peri fertelmeskednek. tszhí 
zen vagyon dolgok. Mert a j 
magok ágyának tíftafagamll 

• aruloí: $ z Mennek fent íer| 
zefgnek az hazaííagnak ronsl 
fertöztetSí: Feleffgeknek aácJ 



I 
ddttátéfükné. moigy** 29? 

[fcit^nck me&\ íegoí, hítctlc* 
L£k cs tellyes életek feleíggek^ 
(kel csak csupa fertefmeskedes, 
fmclynckaz vege örokke való 
[kárhozat. Metzenekaz Papas 
fPapok'ískik az Pent Hazaffiu 
Igot tilttyak>es o magok orok 
íiüteíenfggre eskűttenek, azo-

[ba agyafokat, fűtő, fozo, moíb 
[fafarínakat tartanak, avagy né 
brdogí t-udomant tartanaké, 
[mint Sz. Pal mondgya felölök, x, Tim.^y.x 
jcMur Tímotheushoz írotle* 
Iveknek harmadik regében ? 
1 Az kik peníg egy maíTal az f. 
jHazaflagnak rendiben megh 
lélegeznek azok élnek tí§tefíe-
Iges életet. 
I Ihol azért ez arant-ís, vala> 
mai által az ember magát az pa^ 
jraznafagtiií Iítennek rette* 
fuetes bnntetefetűl es az őrök 
ftirhozattul megh oltalmaz^ i 
liattyaj tífta§ent esáldot élet' 
I ne^ 



a?4 &Z Báz4^átiMnd% tght 1 
Ezt fe mon- nek neme az. Ollyan az hazar I 
gy*<í* fag az mint hallyuk. (Tudori 

nemeílyek negyedik okata^ 
gyak, hogy legyen megha l l 
rzoííya az Chríftus,es az Any* 1 
£entegyhaz k5z6c való nL'j 
eggyeíTegnek: de job f,^ \ 
dob azt az kozonfgges tanítás,:-
banelS.hozni, mellyethaugtí ] 
el6 akar£ hozni, olvafdme4 • 
Calvinus lanos írafat; Unl' 
I»/h táp* i9.$eftis. *-\ 

11 k Harmadkor: TífteíTegeíbek 1 
mondgya az Apoftol az H* \ 
zaííagot az hazafoknak tífoek, 1 
re nézve: Kettő peníg kozod 
íggeííen tí£cek az Hazaífagbe, \ 
lí Némelyeknek, mely ugynesj 
az férfira mint az aÉonyálfs J 

. r a : az af §onyallatra > mint«| 
férfira. | 

Els6 tíírek ez, hogy erol 
rnaft nem képmutarasbol km 
iásLig csakf de tdiyes életekben I 



f ddttdUfokndl moígyd t95 
|fra igaz Veretette! ugy férek 
ikshogy minden Méreteti íften 
karikáz férfinak azofelefgge-
Eenlegyen: txgy az A§§onyal* 
bmak minden Vereted Iften 
tan csak az 6 férjében legyem 
Igy inti okét íent Pal Ephefirs- E % 

lanírot levelének negyedik &p*$,4'v"f 

k f e b e n : rerfíák Sereffefek az' ti fc-
ftfvfiftkct , mint Chrjílus ierect* az § 
ttfll-aSentcgyíiazat cs o magát adta eret-
tag jr t i«sf«rfiak. fl$cr£ a z Ha-

pflagban leve íent íeretet, es 
fcgyeíígg által egy tcfte vérre 
Ettetek, fenkí peníg foha az 3 *™h' *** 
teftet nem utalta ,* de Verette £ 
iplaíta* Ugy tí4s férfiak fele-
fcgteketftíís aíVonyaüatok 
Serfeteket. ( Azt vélik nemel^ Ezt-'is «i 
| e k a z emberek kSzzt!!, hogy h^hsttei-
fehítkotele azHazaííagnak*' 
j3e né j ol ítílnek az Hazaííagrt 
vtól. Mert az hit az Perecet-
ickaakfegtdgye* Mertvala-
I • holot . ••• 



*9i &xmz4uUnZofaA^t I 
holot az Hazafok kSzít J 
igaz feretet nincsen, cseréj 
való hit fem tarttya megazfól 
keppen homorú Pemmel b | 
tyúk gyakorta. Hát az mikbi 
pen minden t&kelletefí̂ gn l̂ 
az §ereter az kötele mint fej 

COI.J.V.H. Pál mondgya ColoíTeban írat 
, levelének harmadik refobcEÍ 

akképpen az §ent HazaffácÜ 
makís csak az keretet kStdeszJ 
Iiít penígfegíto tarfa. Ezred 
az ti tíitetek'ís, hogy egy-máj 
nem dinből csak ideíghjdeíil 
lyes életetekben t'iízta ígazfjj 
retettel ízerefíetek.) \h\tm\ 
által azért az £ent Hazailag.] 
ban az emberek egy.mashd 
való htrfegekben £eretetekbd 

L meg maradhatnának bekeffegJ 
, bcn.es csendeflegben, az nii 

§et\t es áldot elemek németi 
lyan azHazaíFagh az mint ej 

: ' tyűk* 
- ií,'4 
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I áfattdtáfdktidk modgytí* *?<? 

I lefödik kozSnf^gestiftek l% 

Lz a£ hazaííagban élőknek, 
jjjogy Ha az Ur Jften okét mag* 
latokkal kereti, az 6 magzat-
fivókat íftení felelemben jo ei> 
jfcMcsbcn tartfak es nevelíyek 
•Ifeí. hy tanít £ent Pal Épbe* B , , 
Jfcsban irot levelének hatodik 
'írCl'Cbcn. Atjak nevcllyetck fel ai ti 
• Ifijirokat ffcnyetekben es a2 Vrnakfelel-

J^ben. Szent Pál az Af£onyáU 
J htoknak íoc jot ígér elo£őr Ti-
Jmothcuihoz irotle veiének ma-x* Timt*z» 
J fedik regében, hogy ídvSzuí-
.jnek ok az 6 magzattyoknak 
| f trlefek által, de ugy ha megh 
{maradnak az hitben, az Pere-
ítétben, íentffgbe azjozanfag' 
Igal, ad utanna: es ha az 6 £uloc 
Imagzattyokat lítení felelembe 
l íd nevelik. 
I (Tudgyatoké ti Atyák A^ Ezt-is «l 
Inyak, hogy nem tietek az mag- ™gy J**0 * 
fzackicti es világra Pultok, áty iS,Amagl 
I X Iftcné. 
I 



*9S éz mzdfukniolné^y \ 
&tok ifién Iftene. Mert Ő font felJL t • 
magvának MUtek, hogy az 5 §entFíí^ : 

mondatnak e.* c j t r . ° í „ 4.<"uir«C«^ 
o.orokoü ve leven otetáldov*' 
mind örökké. Iftenéazti S ? 

. zatítok, ti csakDaykakvattí 
azlftennek, ti általatok fö£ 
tetet édes fiaínak leanyínak* 
Chríftusban: ti reátok bí̂ T* 
hogy § Samara tifteíTege^ 
nagy ffemermeteífcgbei£rifr 
életben, jo erkölcsben ne?eí 
lyekfelihogymihelyenfohi 
kezd ottan az Iften forogj.-* 
fajában, az Mí-attyankat, ci* 
d o t s Tíz-parancsolatot5 ugy 
megtanullyartudgya jmí*ms 

t íz uyjaíL De ő boldogtabi 
Atyák Anyák mire vetemei 
terek az ú tí§ tétek mellet: az. 
zalkerkettek: vayki nyelvei 
marczona,az Annyat-ísCsn. 
vanaktudgyaftdní. Hafein! 
peníg nem gondolkodói arr4 
hogy mgg Iskolabariadnad»b. 



1 tláttáUfoÍMákwoiptt »99 
1 êm az barom paftorfagra ren* 

lldeltcd, mel j míat kícsínbe hogj 
Ifiem olíyan az minemut őriz. 
I Hogy hogy tudtok #amot adni 
1 Daikaíagtoknak tíítirolrHon^ 
m pan vagyon meg veíefe az env 
mbcri tarfafagnakc* Bizony az 
J Gyermekeknek erkölcstelen 
« való fel nevelefekbőL Mert az 
ilinínemtioftobaparazt gorom^ 
1 fjafagban nö fel, es az mínermr 
Éfafaados mezei faytalan pajkof-
•Tagban, abban marad koporíb" 

f De kergyűk el az Atyakíul 
i'Anyaktul a Mi-atyánkat, Cre^ 
Időt , Tízparancsolatot: Nem 
1 wdgyak. Míert C Mert az o 
1 Attyok Anyok fem tudta, es 
I ekképpen fíurol fíura fallot az 
luagy goromba tudatknfagh; 
I Tíltetek tehát, hogy Iftení fê  
Ileiemben, jo erkölcsben,ekés 
I Xi tudo« 



tudományban nevellyetekal 
magzatítokat,) j 

Valami által az mag23teJ 
Itteni felelemben Cjo erkŐkJ 
ben neveltetnek fel az I«^ j 
nektígteíiggere az EccleOani I 
qptííetíre es az Polgári tar&J 
íagnak elornenetelíreáldotti! I 
ta& életnek neme az. Ollysa I 
az HazaíTag az mint erttyák I 

TiQték az Férfiaknak:^! 
mely csak 6 reajok néz ífmet 1 
kettő. * 1 

% g y í k í I ,y azFerfiasí] 
Fjdefgget, ugy-mínt gyengéé-
rotelen oldala csontyabol fe, 
mai tatot edent mindenek elles 1 
}o hírében neveben őrizze ti 1 
talrmzza: minden jo dolgot! 
ra íntfe, es íííen fferint való fc I 
nmetekben fkegyeflfggben táti 
tfa. Mért az Uríften azértt&J 
té kz Ferfiat fejeve az A§§on|I 
állatnak, hogy miképpen azfól 



1 
1 á UtUU\o\nA mo&gyd ?«? 
I astagoknak meg maradafokra 
I vigyáz* akképpen az Férfi az 
I ofciefcgcnek épületire eleme-
f netclírc cs riPtefígges megma-
I radafara vigyázzon: így tanít-
I tyaoket S'ent Pal Ephefusban 
I íroc levelének ótodik regében, 
| az Chríftufnak példájával, ki 
I halaira adta magát az o jegye-
f fiértmeíy az A nyáregyház. 
I ( Vetkeznek itt ez arant a> Ezt»ts «l 
I ínaz fenevad terme£etu ke-*5*^*184** 
I gyeden Férfiak, kik meg nem 
I gondolván az A§§onyálIatok-
{ jiak erotelen voltokatjmodnéL 
I knltagollyakaz6feleíegeket» 
f Nem azt mondgyuk hogy vét-
I kekért meg ne dorgallyak fhn 
I érdemlik oftorral vagy yej}£ó> 
I vei meg ne fuytollyak, hanem 
I amazmegh duhodefttíktyuk^ 
I mel j míat á Poggny fem fcfgy& 
I lekedhetnek rajtel^ínkab mint 
I QemdJíck hkfegzkmMkmk 



,ncmeIcgtfaZvcgfVdcbaí« 1 
val, vizes Iftrangal, es aka-- i 
kereteden fával ronczolly^ i 
benníttyak feleiteket A z ? ' 
líd emberfeghes gyakorim--' S 
nagyobat nyom az mod-nélH' ? 

való vercfgghncL Hogyne---
vernem; holotrcfeges,tckco 
loy gondvífeleden liften c:I 
baíaraytad: tálam jobbat Jer, • 
erdemlettel Iftentoí; tálamÍ : 
fiufagodnak vétket veri Ifte'n f 
általa te benned. Turyjcn' ' 
vedgy, vagyon Iftefíek modgú ' 
abban» hogy regedet azollfaa : 
oftora alól fel Sabadítfon.) 

Mafodík kiváltképpen vsb 
tíftí az férfinak ez: hogy az 6 ; 
-hivatalivá trendi forint hazj j 
-üépéti'gazkezí munkajavaltar \ 
tfa.Iften fíava ez; A te orczad* 1 
nak verítékével égjed kenjerc-1 
det* Melyben minden hivatal I 

- bao eío embereknek faratfagcs j 



I púnkat §ab eleikbe az Ur Ifkn 
kogy nagy veritck-nélkul fen* 
I ki kenyeret ne eheti De meg 
I vigaf talt az Ur Iften Davídál- VMm Mfc 

I tal £az huíon nyolezadík di% •. 2. 
(siretíberh 

I Mert boldognak mondgya 
| 22 ki igazan ePi keze munkai 
j jat, eledelét annak Iften megh 
{ foporíttya, sot m£gh él etet-is 
I megb ho§iabíttya. Ez hát tífti 
I az jo Férfinak, hogy felefeget 
{ f,haza népet igaz keze munka-
f javai tartfa, 
j (Mettzenek tehát amaz tii' Ezí>i* * 
| nyaferfíak,kíkazhazafsagban *s^ha*^ 
{ á ga£dagfagra néznek, mellyet 
j ha cl érhetnek, hamar Fel fípol* 
I lyak, es az után magok f haza 
I népe csa^ éheznek í Mettze-
I nek az hamis kercfetőek < ) 
I Az A§§onjállatoknakifmef: 
i az o tííti mely csak 6 rea néz 
I kettő* 



1 m 
Bggyíb HogyholSi. 

fericotecugyShzi; oltalma 
z a , mint az őnon teftet^fJ 
hozza az Iftennek rendclcíl 
Serint > hogy Ő-ís az 6 Uránál 
fajatulfugy6ns 6tet böcsírilj 
fellye 6 neki engedelmesül 
gyen minden Iften gerinc v/- \ 
jo dolgokban? MertgonoíW j 
nem tartozik engedni. W ! 
Blítyapket ft Péter elsó leve. j 
fenek harmadik rebben: Al,> j 
Sptxyálktok « o férjeknek engedtl-? j 
fek legyenek. Melyre ugyan p / 
da jirl hozza elo az & Alfonz j 
Illatokat nevezetferím pen;| 1 
Sarat, hogy igen engedelme? 1 
fék voltának az 6 férjeknek, I 
Mert az Férfinak kezebenal I 
taazUrlften az Af$onyáll&J 
rtak üftoket," hatalma vagyai 
rayta, hogy az engedetlenről 
ert meg hantetheííL Tartozol 
az,ert engedelemmel, filele&l 

&4| 



I d&dttatáfoktiák tno&gyd* so? 
t sncU becsülettel, de csakjoí-
| (tcni dolgokbanj azon kívní 
j nem tartozik. 
[ (Vetkeznek ez ellen amaz Ezt }S eJ 

r engedetlen £o fogadatlan A& hagyhatod. 
I ffenyaílatok, kik Simon Bírok* 
[ Ica akarnak lenni,hogy ők hay' 
! ifak elől az lovat, sőt gyakorta 
; azkuczíkbol az hamu Fékről 
; akarnak regulát £3bn/,3zőfcr* 
j jsknek az afral főre. VciFföt 
• Alzfzonykanak. Mert hozzu 
: az óhaja, rövid az elméje. De 
! ez-ísnem igen kicsin erkölcs^ 

telenfegnemellyekbcn, hogy 
aző férjeké" be§cdckkcl,moru-
fagokkal Cnem tudom micso
da fzokot rofz mcfterf^ggel 
fok emberek jelenlétekbe teÍJ-

, nekbofzfzut. Oldal tetemem 
; mitzorgefz^) 
; Mafodík tietek az A§£ony-
állatoknak ez, hogy holot az ő 
férjek .okét ollyan nagy veríte-



íré &%u*z4tá<MdoUát$ht i 
kesmnnkajokutaníartyayf 1 
íek hozza az Iftennek reii£ Í 

. lefe fleráit, hogy Ökis azSf£j 
féknek marhajoknak takarj I 
toí es Pa poríroi legyenek: fe I 
zbkrahazokban vaío cselei 1 
gyekre, Sorgalmatos gondét 
'vífellyenek. Egy go: Az j ; 

: Ga§da A£íony, azkíazGaí 
da A§íünyíagnakti§£inekigs, 
zan meg akar felelni, míndea 
kor talál dolgot az 6 hazánál i 

S w b ^ d í , (Mettzcnekazpnd.vifcl 
letlen, dpigotlan, veíteg heve, 
*6 tékozló A§£ony népeké 
nek harmad negjedhazígábifr 
za es á li?t csorgas utá elmehet, 
nekmint amaz verebek,árahs ; 
búza köziben akadván megné 
ehetik ..csak ki íorodík Aztj 
mongyaká Magyarok^ketkcs 1 
eg'y*maft moffa. Ha azért as | 
Gafdayis kívül az"'6-dolgában j 
•el jar5 az haznal az gazda AI | 



| úMUUft&nrf'' nwdgya. te? 
I fony jogondvífelo, ott az ki* 
| csíny jofeaghídporodva leien* 
I Nem f égjen ám AÜonykanak 

az rokkát kezébe venni f fon* 
dogalní, es az gyenge ajakával 

I azBozcnyalazdogalm) 
\ Valami álral azerr az embe* 
l rck illycn tifltefíggcs életnek 
j rendiben tartatnak, áldbt, Pent 
I tííta Hétnek neme az. Qllyan 
I az Hazaífag az mint crtyűk. 
1 Ezek azért az ti ültetek-iss 
I az melíyekben ha igazan híve 
j es Iften ierínt el igyekeztek 
j jarní, az Iftemuí áldaft veitek 
! az emberek kőzotpenígh ti§-
I teífegtck leien, az mcllyekrc, 
i hogjazlIrlfteni.Fíaerttínek-
§ tek-is erőt fegítfeget nyítfon á 
I keretétben meg tartfon: mag* 
I zatitoknak fel nevelefeben í* 
Igazgaílbn es ez életnek fullyos 
{ gondgyaíban fegítfen, annak 
I meg nyerefeérí mondgyuk.Mi 
§ Atyánk 
m 



?®3 hX ciáZdfaÍMáoktH&tftbt -
Atyánk ki vagy az Menve? 'i 
ben. # o U' i 

I I L Ezek végben menveJ 
fogjak cgy.más kezet, cs est 1 
kergyed: Ugy vagyon hogy ̂  1 
az ti £abadfagtokba es egyms, 1 
hoz való keretetekben kmmii 1 
nem kételkedem, de míndsá í 
által, hogy az jelen valogyi]j& \ 
kezet élőt nrjlvan legyen fa I 
badfagtok. j 

-Elsőben tetőled feifíasjJ 
kérdem a te igaz hírodre, mtl \ 
Syel elsőben az élő Iftennekaz í 
után ez kezeden levő Bemek j 
nek tartozóiba ez kezedenk, i 
vSPemelyenkíyűlmaíhakha, \ 
za [Tagnak okaert adtadé keze? 3 
det, hí tődet avagy nem? Ma*] 
fődkor azon te hítodre kerd& 1 
lek ha keretedéi1 1 

Tegedet'is Leányzó â os 1 
íe igaz hátodre mell jel elsőbei 1 
az élő Iftennek ? 'az- után azfe 1 

i»éa I 



á UtUttfoknú. modgya. 509 
zeden levő femelynck tartó
sul kérdelek ha ez kezeden te-

i v6 Némelyen kívül niaínak ha/ 
zaíTagnak okaertadtadé keze-

f der, hítodet avagy nem f Ma* 
j (oá$or azon te hitodre kerde^ 
Uek, ha keretedé avagy neme' 
I IV. Ez-is vegbén menvén 
I »'gY ^ y ; Mondgyad férfi. Az 
| ígazíften, ki az Atya, az Fíu, 
j az fent Lelek teílyes fent Ha-
j romfag egy bizony orok Iften 
I tégedet ugy fegelíyén az te í-
Igazhítodben, hogy az keze* 
I den levő femek féreted Pere-
I tétedbe hozzad vefed &rok fe-
I leíégril,-es hogy aztholtodíg-
I lar^holtaíglan^fem egeiTegebe, 
Ifem betegingében^ femfemmí-
jnemu nyavalyájába bítotlennl 
lel nem hagyod vele tnrf fen^ 
iveczrlften téged ugj Tégellyé, 
I Mongyad te-ís leányzó: Az 
jígaz Iíkn,kraz Atya,az Fíu az 



?to AZmzáfuUniolnéíe&k 1 
fent Lelek. te l IyesSMíaaJ 
fag egy bízónJ6r6kirtentea? í 
det tigy fcgellycn az te i W ^ 1 
tddben, hogy az kezeden le^i 

Remeit £ereted,$creterbeh(r j 
2amegj6r6kfeíe%1Ushc5l 
otethokodígiahokaíglan,^! 
egeíTggeben/em betcgfegebea I 
fcm íemmínemű nyavalyájába Í 
hítotlenűi eí nem hagyod, £ j 
vele eggytit titrS íenvedrz^j 
ften tégedet ugy fegellycn. ( 

V . Ezeknek utanna áld m»l 
íllyen módon: Az Abrahaní 1 
nak»Ifaknak Iacobnak Uralj 
ftencáldgyonmeg titeket aztíl 
hazaíFagtokban az igaz tokel I, 
íetes íeretettel, fiakkal, l q l 
njókkal,h'ozzu élettel, láthaöl| 
tok fíaitoknakfiaít, es míndeaí 
lelki teftí álda'íít &diíttfa ti raJ. 

tok, es az ti maradeki* I 
tokra rí utann3> V 

. '-•'. tok. Ámen j | 
AsHtjJ 



'AZ H Á Z A S S Á G H O Z 
[ ülendő rövid unufagh* 

\ I. Az Hazailag ollyan Sa-
; cramentomé, minc az kereft-
ífcgcsaz Végvacsora? 
( lí. Regentea az Hazain-
bndok csak megh hiPik vala 

[egy-maít, mi az oka hogy 
[mcltan illyen erős hittel ko-
I idéztetnek egyben. 
I III. Mierc nem £abad az 
[igaz vallafu kereftyen em-
§ bérnek Po^ant avagy egveb 
[idegen válla fon levőt felefc-
fgűl magának venni ? 
I IV. Miért nem fiabad egy-
Ind tob fele feget venni * Lam 
lazo Teftamentornban ugyá 
| nyájai volt feícfegek nemei-
jly éknek í* A % 



Az elsorol: 1 
Az HazaíTag olljan SacrJ 

mentőmé, mint az kercfoej 
es az Vegvacsora ? j 

A z Papazoknak §íntenhej 
Sacramentomok vagyon, mell 
lyeket ímez verfnek az eisobJ 
tűiben jelentettenek: I 

Batb* Catem Pilis e/l omi TemptJ 
ViUn Azaz Bibtifmm Kere&feJ 
Confimtiio megn erofítes r PoJ 
tentUi Evchdnjiiai Veg Vacsorái! 
Orda Rend. Tbortfs HazaflTaghJ 
vt&io Fel kenés. [ 

r _De ennek az ote nem íg j 
Sacramenrum, mellyekrol ofi 

Caiv.iib.4- vafd megCalvínus Ianos irafaa 
fca7T!»- Mofta'ti, hogy az H a z a % | 

.1.-3. • htatnífían ^atnlallyak azllyTe| 
ftamentomnak ket Sacrameil 
tomíhoz rövideden láííuk. I 

u EloSSn Merc az SnonM 
lekezétek kőzzűi-is á tudosM 

tagai 

http://Caiv.iib.4


i ádáüdídchtdk moijiyá* m 
IiagadgjaSacramcntomnakleiv ?„ta*» 
IJIÍ , míntíáfd megh Cajetanuft Preaf«*. 
Ijg opup^o ̂ wcta de Matrimonio, Q, fd1^*"®!^ 
ff, Cáftíf/J ifl Reícífwne depocnitenth pút. ° * * ? ' * / # 

| l hívebben Iccor* Theolog, lé 8. cdp.^ 
fa holot fok bízonfagokat hord 
íjclo az DecretomokboíjCon^ 
áciliomokbol, Páterekből, cg 
jScholaftícufokboljkínel többe-
|-ket hanem emletenenk is eíeg 
| volna az nőtelen Papoknak es 
| a s A££onyembertelenfggben 
lélo Barátoknak megh hamíísi' 
Itafokra. Láfdmegh Frandfcum 
U viftorU de SacumeMis Num* 34?* 
ím&tiinum de Ledsfntá in a, Tom. 4« 
|#i»<S. 44. Atik. 3. Hogy Sacra> 
Jmentum legyen átokkal vetek 
Jaz Papok nyakába az Tríden* 
líoirií gyűlésben. $ej[9 g, cani. u 
j Mafodf?or: Mert az Ha. Ifc 
fgaíFagotazefet élőt Vérzetted 
Imaga az Ur íílen, ne ugy,mínt 
pacramentomot, hogy lenne 
1 Y infti-



f«4 t AzmzttiinafaAttíL, 
iuitícttfitó fizum az HknSLt 
faganak jegye pecsetí^ínfa, 

&ons,4.v.xi Uy I eitamcntombelí kétSacr 
men tomoMc hogyie n n *! 

emberi nemzetnekfaporodaik 
Gcn i.v.*z."fa»inintlftén mondgyaMofo 

által* 

n a H a r m a d o n Mert mind a-
O f.mínd az Uy Teftamentuní 
belí hívekkel es Hypocrítab 
kal,kereíty énekkel es pogány, 
okkal koz es egyenlő életnek 
rendi az HazaíTag. Ki monda-
na péníg, hogy az Poganyob 
nak UyTeftamentombelí Chrí 
íkislefafttil £ereztetet SSenrfg, 

. gek vágy Sacramentomok vol
naY 

IV. "Negyedben Mert femas 
Chríftus, fem az Apoftolok, 
fem az Páterek nem £erzettek> 

. jPnenvís £amlalrak az Hazafiéi 
^ got az UyTeftarnentomnakketj 

Sacramentomt köziben, Meitl 



I Chn'ftus csak kettőt íerzet ; 3 
I Jcíviílőttc pcnígfemmí ember^ 
I fiek Sacramemomot né fc'abad 
I fcrzení. 
| EotődPőrí Mert nincsen 
f az HazaíTagban látható jegy, 
avagy éltető állat > mint az ke* 
reítí^gben az víz : az Vegva' 

í csorabaná kenyér, esBor. Az 
[ Bazaffagban femmí effeje ál' 
I lat nincsen. Aeofton DoctorKofiL r*' 
[periigaztmondgya*A«eá^ s»^ 
I &USÍ rfd tltmtntum, v fin SacranentSL 
I íarulíyon az ige az éltető állat-
I hoz es Sacramentum leien. 
I Hatodkor: Mert az Ur le. Vfc 
I fus HazaíTaghox el távoztatta 
1 holot élt az Vegvacsoraval, es 
I az kere£tfe;geMs fel vötte: Ha 
I azért Sacramentum volna az 
iHazaííagh általán véggel élt 
I volnaazzalís. 
I Heted£er: Mert az Sacra* Vi^ 
I snentommal, melíyet Idvczí-
1 X * toak 
m 



t5nk fzerzztt minden renden 
levő embereknek kell élniek 
lelkek ttdvefiggéknekkSteleC 
fggcalat. De ágerzetcsPapok 
Barátok ÖCc nem élnek azh£ 
zaífaggaí, mclIyrSftekintetek 
meg Caivinuft az meghjedzm 

4T , helyen fed*. 36". 

Hogy azért az Papa Sacra. 
c«hr,ia>.4;

 m e n t o m í l a k mondá az Hazai. 
itoft.- cap.19! íagot,- azzal koporítá magának 
í m J7. az Hazaffagba való fafarfagot, 

er edufds maitimomUs, holot azok 
látíso §éket illetnének* 

.Hogy pedig ftPalApoftol 
mondafabol akarják bízonyi, 
taníaz Hazaflágot Sacramen-
tómnak lenni , igen illetlen, 
meljet 6 magokis £ég)'enlenekt 

• " , Mért ott titkot mond az Apo 
, ' ftol Cbrífíus es az Anyafzent' 

€gyh|zkőzot nem pedig vaja* 
mi gltetS állatokból állóSen* 

i' ffget mínémű az Vég-vacsora 
A?a*i 



[ tiatátíithknáiimoígyfU $\? 
í Az.MafodikroL 
í Mi annak az oka hogy mo-
I ftan az Hazafok egyben 
I esküdnek ? 
f Mivel hogy az otáog min* 
\ deneknek előtte, felette íghert 
[ bannya az Iílen Oríaganak §Z' 
| porodaíats es az ö oríaganak 
I knTebttlefet; az Iften orFaga pe 
I níg az igaz S>, Iftenfelo jámbor 
I Hazafoknak tízta agyakból 
I farmazotfíakbol, es leányok* 

bol ^áporodik, ezoka.cn íem* 
I míncmttrendeleíetazlftennek 
I ollyan dnhoífeggel nem ígye-
í kezte meg háborítani, mint az 
| HazaíTagot. Ebben peníg az 
\ embereknek vétkekért az Iften 
l nek engedelmeból annfjra elo 
l ment az Sathan,hogy femmi 
\ rend kozőt íőb vígfaikodaíl* 
[ nagyob egyenetíenfeget megh 
[ engeztelhetetkii győI8ffper» 
l T j v e i 

http://ezoka.cn


?i8 AXmztfalM&oU&tgyk } 
vegetlen periekedeft nem % ! 
fiatz, mini az Hazafok: koz&L I 
H a k í ezt nem hinne tckentfcf 
meg az Sem Székeken folyj 
pereket, el hifi, hogy igen meJ 
vc§tegzttc az ordögh azlftei£ f 
nekSent ferzefet az hazafbfe 1 
siákéíetekben* 1 

A z mi ídvozfilt boldog emJ 
lekezeta eleink vottek ezteJ 
§ekben>es ugyan megtapadtál 1 
tak>hogy ha az Hazaffagrame, f 
íiendokér femelyek csak meg I 
tiínnekegjmafteskezefekecal I 
latnának elo azo HazaíTagob 1 
fcan való hoítíghmeg maradd 1 
foknak bizönyfagara, tehát * j 
kar mi kicsin bo§íufagbolá» j 
ayagj egyéb emberi indulatból I 
íármazot vakmer6íggb6Igjor> 1 
fan bo í íu t adna eggyik az ma. | 
álknak, es Oláh módon rokka* § 
jathamar.ki tenne, mely miatt 
i s Iftcnnek'fent ífazefemqH 



f • •• 
I dddliiidfchták moSgya, nf 
\ Siaborítatnek; Sok fertelmes e* 
; leniekkel az emberi tarfafagh 
! ínég rakodnék, holot mind az 
í Ferii eggyet el űzne, máft ven-
\ $e feleleget fclefggre: az A& 
? fonyáliat eggyer megh ixnnafc 
\ máshoz menne Ferfíat férfira 
: hordana* Melyből mínermt 
| jiagy egyelcdes, cktcíeníegh* 
í zűrzavar támadna, akar ki-is 
l fücggondolhattya. 
| Annakokaert,hogy ez fele Eot oUi rf 
r cktelenfegeknek eleit vehet' fcazafoknak 
[ nek, az Ördögnek incselkedő Ig&kf* 
I fcM'sazHazafofckornyulmeg nck. 
§i atolhatnak; az Hazafokat az 

( >• HazaíTagnak ígajabá ínkafo 
I meg tárhatnak; azíftennekS\ 
[ £erzefeneknieltofagatfolyafa* 
\ ban megoltalmazhatnák: esas 
\ kilo £egre vonó Hazailag to* 
| roket-ís keményben meg bun-
I temetnek, hozakbe azEccle* 
tfiaban* hogy az Hazafok 6íve 



gi» AZ mztfúánfoUtl egŷ  
laiam fo- eskiídgyenek De nem emberi 
U® 4*>». találmányból csak > m{m ^ 

néminemű Aggony emberre! 
ienfggbe élo lefuíta hazudg J 
hanem az £ent írásban, vetvén 
ennek fundamentumot, mely* 
r61 olvafd meg az Melotai lr, 

Irtovany. soványában az negyedik elko 
fel, 15©, vetefre való feleletet az Tra

díciókban* 
Oka tehát az miért az Hasi 

foknak egybe kelleíTek eskniu 
.niek az eiőb megh mondott 
kokon kivuí az S>. Iras f?eriai 

, ez, hogy az Ur Chríftus volc 
genynek az Menya^oay as 
i^nya§entegyhazzaí való k\ 
Ibomolhaíatlan lelki hazaífaga> 
fiak, mely erős hittel vagyon, 
©f. x* *, 39. cr 20. Epb. $, v, M» 
meg felelíyen az hazafoknak 
egyben kelefek es eggyűtvak 
táfoa életek. 

Az Ur l í kn Maíachias Pm 



I i&Attdtdfofoia'k moigyd* 3* 1 
phcta könyvének mafodík re
bben húotlenf^gnek vétké
vel vadolíya az Sidokar, hogy 

i egy felefcgel meg nem eleged-
| ven, az Iften torvénye ellen 
! többet vennenek>es azt mond-
| gya okának. Mert mikor az SirN 

I áo Ferfl egyben adattatot az 
| Sído AÍJ^onyalazHazafFagra, 
I akkoron tőt az Ur Iften tanubi' 
I zonyíagot te kSrotted (Sído 
I férfi ) es az te íffíufagcdnak íz* 
I le%gek6zót.MeiyIftennekta* 
| nubízonyfag tétele hit gjananc 
I volt az Hazatoknak, kik az I-
• ftent híyttak tanubízonyfagul 
I az 6 Hazafíagokban való els5 
I egyben keíeíekor, mint £inten 
I mi az eskűvesben. Hogy azért 
I ezt meg rontottak az egj melle 
| t&bfekfegeí vever* pe'fidtcgt* 
LruM* hitetlenül cseíekedtenek.l 

I Megh kei tehát moftis eskútní 
t az hazafulandokat hogy az Sz. 
| ' XJ H-rom, 



haromfagegy-Iífen tanufaorfl 
hivaíTek egyben kelefckkorci 
hogy hítetienfegben ne eíkJ 
xiek az egy fdefegre több^ 5 
hozvan,tnínt az Izraeliták. I« j 
tekents meg Ezechíel Propheí 4 
takonyvenekís tizenhatodik 
refet ezen dologról 

Cenfef. ca- A z mi Magyarínk Confef, 
tfcoüc. pa-fioiaeztazkerdeft igen níjlvl 

íanítíy a es azt rnondgya, hog* i 
az utolsó időnek Sűkfegekete. 
lemítí arra az egjhazí Volgákat 
hogy az Hazaíokat hittel kőf, 
feg egybé5 hogy az eggyefseg 
croíTeb legyen* 

A z harmadikról 
Az igaz vallafu kerefoyen 

embernek miert nem illikpo-
gant vagy bálványozó ide-

geny hiton levő Scmeltfe- | 
lefegul venni ? 

ftj 



I dídttdldfokttdhnű&pé* t 9 
1 Ha foha többet erro! nem TBCOCÍ, Uh; 
tfolnank/ís az Salamon Király 4* cap. H. 
[példájának elő hozafanal, min* E c c l RiR" 
fdcn kcreírycn embernek ele-
Igcdendo erceimet adhatna* 
Ifvlcrc Salamon Királyt az íde-
Igény vailafon levő felcfegek 
I ví vek az ídegeny íften ímadaf-
íti* i. Reg. ii. v. r. Achabot-ís 
f az ö Iftentelen felefeae Iezabcl 
ifcayíotta valaaz Bálványozaf-
\n, i. Reg. 21. v. zy. Valens R o ' 

f mai Csafartazufelefcge hayta 
faz eretnek vallafras az mint 
¥ Tlieodoretus írja* 
I Nem §abad azért kereítjen 
§ embernek ídegeny vailafon le* 
§ vő feíefeget venni magának* 
II Elő£őr, Mert az Ur l í l en l x o d ' H s 
Baiegh tiltotta Mofes mafodík v. *«. 
Hányvének harmíntz negye* ^mmtí 
•dik rePeben. Ne végy az o lea- bafvanyo-
Isiyok kőzzuí feleféget az te ̂  * ° ^ Pa" 
p d a a k hogy mikor paráznái-
W kádnak 



?*4 AZ HmfuUn&oknákepbt } 
. kodnak az 6 leányok az 6 % 

neket követvén az te fiaidig í 
paraznalkodgyanak azokigJ 

lífeneket követvén* \ 
VíW. Maíbdíor, Mert az hiteden, j 

nel való hazaskodaft az Ur L i 
ften gyűlöli mint megh tetztfc! 
Moíes első könyvének ható, 
díkreíebol 

Harmadkor s hogy az fele 
mas vallaíu emberekmíatazli 
írení ciftclct megh ne bantaíek \ 
as hazaííagban es hogy egye* i 
netlen vallás míat való égve, ] 
zes s háborgás t el távoztatod, 
gyek* 

Negyedíőr , hogy az mag, 
zatok cs az maradékok az ígaí; 
Iftentőí el ne vonattafíanaL j 
Nem jol az czelekedet loí&í 
phat, hogy az 6 fiának Iorai»j 
naknak adta az Achab leányiS 
felefegűl s Mertloramat elv ĵ 
na az igaz Ifteni tifcekttíü 

KHÍ 



éddttdtáfokndi moágya 9% $ 
Reg. 8. v: zS. így Achazía 2. 

Keg* 8* v* 27. Kel azért ketefL 
feni igaz valíafnt venni fele-

ScgtIK 
L Hogy egy frívd leiekkel 

Juslftennék §olgalba{íanak,ugj 
f jiogy az feíefcg legyen az kő-
ínyorgesben, es minden lílení 
ífolgalatban tarfa az 6 férjenek 
|fsc; vonnyanak ktllo % égre az 
fímatkozasban. 
; IL Hogy nagy fep beke£ 
fegben csendeflegben es ícre> 
{íetbenlakhaííanak, mely foha 
jktÜomben nem lehet, hanem 
jha az egy valías által eggyefek 
azegylftenben* 
f III. Hogy az o magzattyo* 
lkat nevelheílek az Mennyei 
Jtudományban, es az Urnák fe* 
iüyetekeben,azon egjenlo íga2 
Dallasban. Ha ff le mas vallaíu-
âk az hazaííagban el§k, egyik* 
fc az 6 vallafara maük-ís áznia-



#** AZ K*XafrUnlckn4% e^ 
gaérakénfcri t i rmely i n í a t 
nagykotSdes vffiúkofa ^ 
kozodas lelki faydalom csak 

BeazmíMagya r in l c t í i l 
teíieg, bocsuletaz ki nem ofJ 
lyan s tálam ha az PokolbeliI 
Pltítonak leánya lehetned j 
csak volna Géptermeid, esnJ í 
kencsn, elvennék. M e g n ő j 
mondhatod, mint meg egyéb í 
det ez míat az emberi tarfafk* 
D e íffui Uram hamar az aĵ oa* 
ka kedveért az igaz vállai* íé 
xc niggya,baÍvánjozp hitre4 r 
csak toltheífe buja kivanfaga&f 
Nem áldgya megh liften hazat \ 
fagtotak az megh mondót o* | 
kokért* ' I 

A z negyedikről. I 
Miért nem fobad egyfefeJ 

fegneltoblxt venni? I 
Talaikoztanak az emberek! 

kozzűl ollyak eleitöt fog vas«;t 



I ádtítdUfohid. moágyé* $1$ 
fjdk mintha tíf?tan csak az nagy 
Legeden ágyaskodafra fület-
líeítenck ítermettének volna 
pmmínemű bujufagoknak vi
liével be nem gyoztenek telni. 
jEffelek igen forgattyak az regi 
| Atyáknak es az SJ.IG'rál jóknak 
jpelda jókat f-á többi kőzőt az 
Icaiamon Király cselekedetit, 
jjanekcsakfő afttony felefegeí 
[h«§azan valanakfoam £eríntí 
[ágyafipeníglen haroin íazan s 

'jfitmtazelső Királyi könyvnek 
jíízen-egyedíkre§eben irvan 

>J vagyon* 
: j De koz be£ed az Magya* 
• jroknai ezek ellen: Vétkes pel-
Idarol nem jo hímet vetni. A z 
{Salamon cselekedeti igen vet' 
Ikes, íften ellen valo>mínt az ki 
.{menetele meg mutata. Mert ad* 
Jdígh ágyaskodek, eggyíkkeLís 
amaílkkal is végetlenképpen s 

faddig ű z e buborekolva az o 
f te Re. 
m. 



1 
3tí AZHdz*fulán3oUdlephe 1 

. reftenek gonoí? faytalan kívaJ 
fagat, hogy oüyan béles kíral J 
báivanyozova » n , A§í?onyG.J 
mek kedvekert, mellyet nemi 
csak magában Salamonban, dei 
az maradekaban-ís megbŰnteJ 
t e a z U r Iften. MertazSíddl 
nemzet kétfelé Pakada>mely f 
íakadasbol minemű ífonyu! 
vér-ontas azon egy nemzet* 
ben, végre peníg ÍSrnyárom. I 
lás es puítulas következek, ám 1 
ugyan világ csodájára írja meg I 
loíepb9 Híftorícus de btfa itt&rcoJ 
Mert az Atyáknak vétkeket? 

Exod' «» harmad es negyed íziglen az J. 
v. s- fiakban- is megh bünteti azlír \ 

• Iften. j 
Gen.4.v.i9 Caín Ábelt meg 61e, esazSI 

g^lkoííagaert az Iften haza vk\ 
pe kozzűl ki íakada, ki mikori 
az & felefeget meg ífmerte voUl 
na §dle fiákat leányokat, át§bJ| 
bi kőzőt pénígh Lamech nevál 



embert ki magának két feíefe-
[get von Adat es Selíat, Ezgrjl> 
[jcos Caínnak meg v é f e magva 
jLamech ronta meg hg elsőben 

fazlftcnekft £erzefet,kínekro§ 
[példáját követvén annak utána 
[egyebekís ugj kezdenek t5b fe* 
kfégekctegjnel magoknak veríf 

| De nézzetek az Iírcnnek 
[ rettenetes haragját. Hogy az 
[Iftennek fiai mcgh kezdettek 
[volna tekéntelní az emberek^ 
I nek leányokat, hogy ekés ábra-
igatuak volnának, es felefeget 
Ifelefcgre kezdetűének volna 
[magoknak venni, megh hara« 
tguek az Ur íften f-azt monda 
iMofes* Meg bana azUrlften 
Ihogy teremtette az embert cs 
lígen faja az f*íve rayta, es mon> 
Ida a z U r l i t e r i : Bl torlSm ST erofcert 
Ikit teremtettem az földnek Pinero!. ]y[f, 

lertUrlftenc' Mert az te fiaid, 
[kíkmfgh ré§ £erínt tégedet IC-
f 2 mtr-



.1?© AZ mufutenMiukegfa § 
mernek es tífkelnek,az idegeit 
Caínitaknak íeanyokaí vouelj 
magoknak fclefggetfelefegrJ, 
es csak az nagy vegetlen hazj, 
fuíásban C telhetetlen ágyaskojj 
dasban foglalatofok, míníl&| 
vozítonk magyarázzad M*i 

MattK. 34. the Euangcliomi könyvének! 
T- *g' huíon negyedik regében* 1 

Azért az első világot, mdjj 
az fok fertelmeíTegtól ugysnj 
meg doglot esbndoíTodotvalaJ 
mint valami penyeftes edenytI 
az vízzel veíte el az UR Iftea 1 
es ugyan meg őblete az rutferJ 
íelmeííegtoL j 

Ifmet nem fokára az víz ú 
. zon uta, hogy az emberek meg} 

kezdetiének volna faporodn^l 
es az nyelvcknekvakozafanáJ 
at kalomb kiíiomb nemzetfegJ 
re ^akadozni, be ma£a az eloM 
bi ro£ §okas, hogy egy felefegJ 
nel többet vegyenek az zmhm 



úUttéUfölnA mo$gy<z* m 
Jjcrckmagoknak, anníjrahogy 
mgrr az £cntck*ís azu kezeket 
a r r a vetek* mint az lacob Pa* 

Itríarcha példája meg tnutattya, 
IfuLabannakkét leányát véve 

eí Lcac es Rachelr, kikeni az 
%iz nemzetf^gek íarmazanak* 
Két feleícgu íacob mint az gíjU 
kos Cain íu Lamcch. ^ * W-

Agoíron Dock>r menti az rnviicglí.* 
Sz. Atyákat ezert es azt mond-llíer«» qw 

| g y 3 3 hogy kei azt í u l a y d o n ű a ^ ! ; ^ ^ 
ni vagy az íílennek kíváltkep* un funtpo. 
pen való rendelefenek azáldot ^f™*£a 

magért, kinek abból az n 
zecbul kei vala §t*lettetní: a- Ĵ wíionem 
vagy á Sídoknak azPoganok- ergo^m-í. 
kai való jövendő egyben Per- **gio E« 
kezterefeknekmegh mutatafa- Zf^nx\Ls 
érc, hocry azon egy Ábrahám-concubitu* 

| fiak lelki fiai lennének es tele. ^ ' J J j ; 
pednenekle az Anya^entegy- fnrnicano 
házban: avagy tulaydonictaf* *ftjnf. n^ 
fek az. Iften nagy tíirefenek: D« p'oiyg,* 

Z 3 Mert 



i 

Mert az r e g i o n t Atyák km 
voltának %yatkozaf nélktli 
es fok efeteket el £enved as$ 
fentiben az Urlíkru Tedda 
tanná: avagy az Iftcn népének 
ffaporodafaert > hogy mfnt ^ 
Eghnckcsíllagi es az Tenger, 
nek fövenyi meg famlalhatat 
lanfagra£aporodgyanak. 

De mind ezek csak emberi 
elmének találmányi. Annáké { 
kaert az Mennek ítíletíre kd 
minekünk néznünk, melybSl 
egy atallyaban el igazíttatunk, 
hogy nem %abád egynél tob fe-
lefeget venni, es meddig azé}; 
azzal kel túrni, holta után pc* 
nígfebadmasfelefeget venni. 

NtmVabad Meg mutattya ennek íga£ 
Cfí ^bbfCS ^ 3 t a Z ^ e n n e ^ ^nt§erzef« 
venM. " melyben mind az íftennek f, 

mind az termeseinek törvényi 
£erínt csak egy felefegh adatik 
egy férfi melle, es egy^ a£§ony* 

illat 



[ á&títattfoknddiÁ ulmoígya; *$% 
Illat melle egy férfi, azért hogf 

I csak ketten legyenek egy tefte, 
S így tanít IVIoíes az tereiméiről 
I itot könyvének első reieben. 
I Teremte az lflcr.32 embert az o kepére; * I , v , 27* 
I rerfiates AÜVonyÁlhtct teremte. Jíjpr̂ eC 

I mafodik r e í eben t Ezett az Férfi Gén,2.v,H 
I Attvat Annyat elhadgya cs ragaíkodLk 
! n o friefegehes, es légnek egy feiW 
| Nem mondgyaí Ragaikodík 

Feleíegeihez, ugy.rnintfokak^ 
I hoz, de Felefegehezí úgymint 
I egyhez: Nem mondgya, hogy 
I az Fcrfi fok Felefegeível leien 
j egy tcíle, de ketten c sa t áz m£> 
j keppenldvSzítonk azUyTe^ 
| íhmentombaníentMatthe E^atth. x5, 
j uangelíomí könyvének tízen* v*5' 
| kííenczedík jelében magya* 
I rázzaÍ ^m duofmrmtermt un& wo+ 
I Az kik ketten valanak (nem 
I hárman negyén ) egy teftelef-
I nek. Sz* PaLís ezent allattya *• Cer, 7. 
I eiö£or Corínthusban írót leve* 
I icnek hetedik ref ebem Minden 
| . Z-s íer-



3S4 $& mzifutdnHokná. egyh 
leríinak tulaydon felefege legy«n j j e m 

£elefegeí,ug)mínt fokaks defe, 
Sefege; e s minden AÁtfonyalIatnak m, 
laydon férje legyen azparaznáfagnakcl 
tavoztaíafaert, 

A z terméíetnek törvénye* 
is ezenc mutattya, hogy czak 
egy bokor ember Férfi es Afz, 
fzonyí áílat tárfalkodgyék Sfv 
ve, miképpen az madaraknak 
ff lek vagyon es ők az terme> 
fíetnek folyáfa £ennt azokkal 
való tarfafagokat igen megh 
tartyák. 

Valaki ezokaert egy felĉ  
fegnel vagy töbre vágyódik > 
vagy az eggyel megh nem ele
gedven többeket iTmer fclefe. 
gen kívül, az'mínd azlftennek 
& íerzeíenekj mind az terme-
f?etnek torvényenek rontoja,á 
rníneműekröl mondgjak á Ma* 
gyarok i Az kinek egy felefeg. 
nem eíeg ®az>f fem clegh annak* 

Maío-



I úUitdUfdínámoipá* nt 
I Mafodffor: Az literiek nrjl* i r 
f van való parancsolartya tiltya, 
jbogy fenkínek egy felefcgnel l ev i t - ih 
I nem íabad többet venni elő fe- v. u. 
JlefegetMofes harmadik kony 
1 vének tízen^nyolczadík reíe* 
I ben Egy felefegct, ugymond, 
I jnafra ne végy, hogy amazt ke-
I ferűfgggel ne ílleífedjfcl fedez' 
I ven ennek íemermeteífeget an 
inak életeben. Ez az oka hogy 
IMalachías Propheta által az ^f^'2* 
] Ur íften, ollyan igen karhoz' 
JtartyaazSídokat, hogy íffiufa> 
J goknak felefegere más felefe-
jget vőítenek, azt mondgya 
(könyvének mafodik rePeben> 
I hogy ezért az Iuda hitetlenül 
j cselekedet Izraelben es utala-
I tofsagot* Elegh tehát az íften-
I nek parancsolattya £erínt egy 
I jámbornak egy jámbor felefeg: 
I az vegetlen ágyaskodonak pe' 
Inig ezer fem elég, kit mint hú 
1 tétlent, 
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tétlent, paráznát, Iften fT. f?er, 1 
zefenek rontó jat , parancsolaj 1 
tyariak által hagojat, mindmái 
gaágyának, f mind mafénaka* | 
rulojat fmeg fertoztetőjct, az 1 
Ur Iften meg ítíli es el karhoz, ? 
tattya azt mondgya §ent Pál • 

HeM-v-4- Sídokhoz írót le veiének tízen, • 
harmadik reíeben* 

i n . Harmadkori Mert ha két J 
barom felefgget venne, bof%. | 
faggal illetne az tSrvénj forint 1 
vaio jámbor felefegetjaztmoru ; 

Leyie.is. g y a a z U r I f l e n Moyfes hárma-
Makch. z* díkkSny vének tízen-nyolca 

díícrePeben, mint amaz grjlkos 
Caín fiának Lamechnek két fe-

• lefcgínek példajok meg mutat-
tya, kiknek egy-más kozot va
ló kőtődefek, minemű bút bofr 
íufagot hozotLamechreolvaf 

ef fátok meg á Moyfes első kony-
*, 23.24-' vének negyedik ref?et. így Lea 

Rachel kötődnek Gen^o. El-
Jcana 1. Sam.' 1. v. 6 • Ke. 
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Vő legény Chriíitrs Iefus es az 

I Meny-a£íony Anya§entegy> 
I has közöt vaío lelki Matkaí'ag 
f avagy hazaífag^az hazafoknak 
J hazaiíagokkal megh nem pel* 
| daztathatnek,melyegyeneííen 
; az£. Pal tanítafa ellen vagyon, 

Ephefusban írót levelének ne. EpJief< ^ 
; gyedikrefteben. Egy az chriftus.M*. * 
L Vőlegény: égy az^Anya-tf.cgyhazMeny.. 
| a^ony,cgj ezek k§20t valoleiki hazafíag, 
f Tehát egjnek kel lenni az Fer-

finakíEgynek az 6 felefegenek 
es egynek ez kettő kozot yalo 
Hazaííagnakj hogy meg atra* 
zol taííek ez alat amaz lelki cgj* 
gyeííeg. H a a z m tob egynél 
az fel efeg nem igaz Hazaííag> 
merő fertelmeskedes* Mettaz 
Chrífttifnak nincsen tob jegye^ 
fe egyné l : myjieríumhocmagnum 
tftt lo([tíor ,autem ie chriflo er Ecckfiái 
Nagy titok ez, §olok peníg az 

Z'y CllH-



S53 AZKiXítfitUnfoknú egyht 
"Chf lírairól, esaz Anyag.egy, 
hazröl azt mondgya SentPalá' 
iricgh jegyzet helyen. Azért 
nem fcibad tob felefeget egy, 
nei venni. Mert titok bontó f' 
nem erofsito az fok felefegű 
ember. 
^ V é g e z e t r e : Ha ki azlly 
-Téllamentomban kerekjén le* 
ven tob feleffget kivan egye. 
beknek vétkes peldajokra ke* 
peftjterjenSído hitre, esazfok 
felefeggel eggytit metelked-
gyekkornyui , tegyen áldozz 
totf 'aztSbbíí avagy íepyé Tő, 
roké. Mert eíFele hamishíthor 
dozza vele az fok felefegű díz-
telenfeget. MertazUrChriít* 
az l ly TeílamentombanazPa* 
radicsomi állapatot állata hely* 
res hogy egy Férfinak egyfelé, 
fege lenne ezzel az o monda. 
fa Vali Abinüiononfuitfu* Ekít&l 
fogvan rícm volt így, hát hogy 
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jbogyC Ferfiates AMonyálía-
I tot teremte tlftén, azokat adta 
j egyben, hogy ketten lennének 
I egy tefte verre,az mint oda fel-
líycb meg mondám. Ezt állatta 
í helyre az Ur Chríftiis f.Mathe 
I Euangelíomí konjvenektízen' 
i kílenczedik re§eben. -
1 De ha tob ennél né volna- ís9 

I clegh lenne ez. Mert meg c£> 
j ktrccel az egy feíefegeddeL A* 
jzerí ha vagy többet vennél, 
J vágj többet iímernel az egyen 
1 kívtii; Hitetlen vagy: Agy to ' 
jrövagy; Iften parancsolatévá-
I nak, es.az termettnek, törve-
J nyenekrontoja vagy: parázna 
I fertelmes vagy: Iften OrPagat 
1 nem láthatod íbha bizony, Sv 
I Pal mondgya eloíor Corín^ 
I thusba írót levelének hatodik 
I re? eben. Mi elegedgyűnk meg 
í a z egYe* élíyunk tiíteííegben? 
I Meg áld az Iften. 



T O L D A L É K 

A Z H A Z A S O K N A K 
egymaftol való el valafoknak 

okairoL 
Minemű okok Cakaztyak 
ci az hazafsagban cloem-

bereketegy-maftol? 
j^SzSnfcgesfco:. De csak te, 
iVhefíed kéts avagy három fa, 
ríntnak f eret í-meny az Papok 
elcihen, könnyen el valaf tnak 
felefegedtfd. Azonba penígh 
nem gondollyak megh,bogy 
fenkítazEcclefiael névalak 
Mert az el valafra való ok,nem 
az Ecclg fiában vagyon, hanem 
az el való Némelyekben: Az 
Eccefia peníg csak ítíietet ttU 
'arról, ha elégedendő oké az cl 
válafra, mellyet az egyenetlen 
hazafok forgatnak, es mellyd 
cl akarnak egjrnas mellől men. 
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ni.'Az parázna azo parázna-
fagaval rontya meg aa Hasai" 
fagot es ^akaztotta ci magát aa 
ártatlan foltul, mggh.ísaz Pa* 
pókra kéník, hogy ok vála&t-
íjak el.Ha az te perednek igaz-
gacaíara törvény tevőket >»y t'í-
te£be, tartozol nekik gardal-
kodafsah Mert te éretted fára
doznak, így az Bcckfia te dol
godat ígazgatcya* Tartozol te
hát avagy gaí-dalkűdaííal5avagj 
asgafidalkodaft pengén megli 
kel váltanod: C az ává!open& 
Mertté éretted fáradoznakfá 
te dolgodat igazgatiyak. Nem 
az cl válásért ílzetz tehát, ha-

| nem az te éretted való farado 
1 zafert. Mert ha penfot valakit 
I elvakíthatnának, ki maradna 
| íriegaz víi^afok'kozzűl az ha> 
| záfíagban í Hogy azerc min-
| dérieknél nijlvan válok legye-
I nekaz válafnak okaf, ímren^ 

del elo 



?4» Az ZUnUfnA eV. 1 
de! elo íamlalom az BofcsekJ 
nek kilétekből vi& cotfe/j. H* 1 
gmcám pag. u de cáuftí Umtí. ^ í 
coídwm Mming. de Binnfo p ^ ltJ | 
Cdtin. lé. 4. «p* i?./ca. ?% ^ * | 

Első oka az cl válafnak i& ! 
paraznafagh, mikor az Haza£ ' 
fagban élS férfi avagj a^onyaf, i 
iac maíTú paráználkodik: Ha ' 
az ártatlan nem akar az paraz.) 
naval eggyuc lakni, es nem a> \ 
karfa melle venni > meltanas 1 
Ecclgfia hírevei el fakadhat & \ 
le mint hítetlenttíl,!?. Hazafiig j 
nak rontojarul, ágyának tizta, \ 
faganakarulojatul es meg fer, •• 
toztccSjectíL Mttth.f^.n.&m ': 

tf. 9* VtovK\9. v« i*. AWtc Ecííe/". i4> 

Hamegh nem öletikazpa- ; 
rázna f-azon Varosban, Falu. 
ban lakik, melyben az ártatlan l 
fej, tehát kén£eríteíTenek a út l 
tek> hogy megh bifrueíTek: Ha \ 
budoük, üldözzek* Ha btiiú \ 

tetet- i 



íctcikn §cnvedik es nem itldíí-
1 sík, vettcífekaz Varos, Falu 
I tilalomban, hogy az Ifrcn tor-
I vénye ellen az paráznát bunte* 
I tétlen el §envedík: vagy ha Bl Artie, ?*& 
j Jca penPel büntetik. Az paras-
j na-is atkoztaífek ki az Ecclefia* 
i fcol, es.adattaífek az Sáthannak 
j mint az Corírithusban le v5 pa> 
1 rázna. i.Con^ v, 
I íHa peníg azTí§tck megrí 
] Sínek, de vagy az ferjc, nem ál 
j parázna felefegere, vagy az a& 
I f*ony parázna íerjeres«iaganak • 
I elevenítette meges ezzel mind 
jparaznafagaban, mint Davíd P a S9,V,M 

1 mondgya, mind bűntetefeben 
Jrdfrvőt es egyenlő ve§§ozef-
1 nek bűntetefe-atat vadnak, es á 
| panítentía tartás után eggyűt 
I lakhatnak. 
J Ha femmíkeppen nem 6!e* 
1 iík meg, de Gratíat nyer maga* 
Inak? Nem líkntűi nyerte az 
|- Grsua» 



?44 ÁZBlnUfnáoUU 1 
Gratíat fem az BcclgfíatuL j \ | 
zer t az ártatlan fgl hadgyün j 
beket amelyének, hanem 0,1 
ntitavTon az í?ek fínenrea fen- I 
tentíaztaífameg, mint parázJ 
nat, az az, ollye meg Civilig! 
az Polgári §ek íínen; az fen, I 
tentíat veg|e ki es vigye az E& í 
clefía eleiben f-kerjenmaganak 'í 
íabadfagot mafodík hazailag* j 
ra. A z Ecclefía penígazGra, j 
íías paráznát veífe koporfoj'a,] 
ígh való kötélben, es ha lehet) 
adgya az Sathannak tettének I 
veíedelmerej hogy lelke megh 
tartáŰek* i /Coh 5. v. 5. j 

Ha az Gratías parázna bit ] 
netmegiírrierí, az Ecclejiahoz j 
folyamodik igaz poenítenria. i 
val, melyről nrjlván való bí'f 
zonfagottot egyebek elot,taJ 
íal azEcclgOa módot azbefoJ 
gadasban, erős poenítentia tar*j 
us általj az bitnnek cselekedd I 

, tintk] 



tfnekrendi íerínt* Mert hang 
ijfokafos Cnem gyanos volt, de 
egy^er véletlent!! z&t el, kön
nyebben vagyon dolga, de ha 
Ifokafos, gyanos volt annak e-
loríe-ís nehezebben vagyon 
dolga, es az kemény görcshöz 
Ikemeny porol kívántatik. 
I Ha tudója eggyík az maOk 
paraznafaganakíe! §envedik, 
vagy mind kettő parázna, t e 
hat eggyut tntg hallyanak, ha 

fmeg nem Öletnek kiatkoztaf* 
jfanak. Mert fmentts er ccnftntí* 
iratéi p4n poiaa puniuntur: az nyuzo 
les az lábtartó egyenlő bnnre> 
jtes alat vadnak, mint az De-
jcretmn tanya. 
I Ha büntetetlen paráznát t-a 
fialt valaki el venní,f az hazai-
Hág után tudódik kí,de az árta to
llán el £envedi\ ne bontaíTek 
Ijncgh az Hazaffagh, hanem az 
[Vétkes fel tartfon posnúentíaf, 
1 A* f.ko-
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f.kSvcffcnEcclsQatf-mein V £J 
ví£ía. 2 i 

Ha terheit taíal cl venni í 
_f nem akar velle lakni, oleífel 
megh mint paráznát, ha p j 
níg az ffent hazaíTagh eiot fetJ 
Scsztenekvoít egyben, es azsl 
paraznafagokat az & hazailag, í 
gal akartak el fedezni, Chazaf. I 
íágok után tudódik ki, mín|J 
leérten tarifának erős poenitenJ 
tíates Ecdefiat követvén élíyej 
nekeggyutí Ha hazaíTagoke* 
161 tudódik ki az or§ág AnicnJ 
lüía íerínt ve§§6íreíTenek mej 
mind ketté tartfanak pcenítenJ 
tíat, es ugy adattáffanak egybej 

Ha tudva paráznát votídá 
való módon magának jamboj 
rította meg,de azért tellyes éld 
temíndaddigh tudva való pd 
raznafag, meddig dolga vágj 
az külső íelcrinén,vagy azEcl 
clgíía eiot el nem ígazutya. Há 
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egymáft megh unnak, es nem 

I akarnának eggjuc lakni, á btön* 
I tetcs után az fi cclgfíatol vettef-
[fenek kőtélben. Mert paraz> 
I nalkotcanak az hazafíagnak §u 
ncalat. Az Hazailag penígh 
nem paraznafagh, de Iftennek 
oly £cntÍ£ges íerzefe, melyben 

| fcét £abados Némelyeknek egy* 
I be adatatafok az ígazhítnek es 
[Méretetnek általa,hogj egymak 
Inak íegítfeggel legyenek, mag* 
.Izatokat íallyenek, es az paraz^ 
jnafagoteltavoztathaííakthogj 
Ihogy tavoztathattják el peníg 
Jha tudva kelnek egyben < 
I Maíodik oka az el váláfnak 
JTorvénytelen egyben kelés, 
Jmíkor vagy az terme§etnek, 
Jvagy az Itten torvényenek, 
jj-vagy az kozonf^ges tííteííeg-
Jnek ellene ferkeznek egyben 
Jaz hazafok, ugy-mínr az vér 
aferím való Átyafifagnák esSo-
I M \ fcorfag-
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gorfagnak íze avagy g r a d u f 
eíle^tudm-iilíkmafodikesj 
rnadikízben. Oka: Mertvért'i 
illetet: azért teílyes eletében 
valoeggyesnles azf?enth32af. 
fagnakrendí íerínt, azon me
rő ver ilíetes, Iften ellen vab 
fertelmeskedes.Nem ^badva. 
laHerodefnekazÖ Angyatcl 
venni, ' mint Kereíteló hn& 
feddi vala érette. Mert vab, 
mennyi izig nem Sabad Atyád 
fiatéi vencd,anmjbanne§abaá 
Sógorod a^ont-is, es ví^onu 

Ha tudatlanul mentenek, 
peníg egyben fhazaííagokJ 
nn tudodotk í , vagy az Atvj.1 
flfagok, vagy Sogorfagok/ J í 
gyan el válása :\z Ecdeíla>P 
vagy akarjak azok vagy n e j 
Tdis emmtoit'íf incefa eft; az ollyá2 

^ggyesules fertelmeskedes 3zflí 
mondgya lílen Moyfes áltáP 
Mert az, vérnek böcsűleresfel*1 



mermeteífgge ne engedi, hogy 
fenkí harmadik, cs negyedik 
ízig, mint az Magyar Oríagt 
Artículus tarttya, es ötödikig > 
mint az Er deli, hogy az Atya* 
fiafok, es az Sogoriagoíbk egy* 
ben hazaskodgyanaki 

Harmadik oka az eí-válák n& 
i nak, az erotelenfe.g hazaífagra 
való ílíetlenfgg, es elégtelen-
fegh vaíamellik fejben, mikor 
vagy az Férfiban, vagy az- Aft 

Jfrmyállatban valami oly nagy 
jerotelenfeg vagyo^melymíat: 
I az hazaffágban levő eggyefífg 

egy^maíTal nem lehet, mínemá* 
j az kinek ferfíufaga nincsen: az 
jFranczú, azfayra jaro bejpok* 
I loflág es korfag* 
I Ha az Erckeknfggh az fia* 
Izaííagh elöt való, valamellyík: 
[fejben, meg lehet az el válás* 
[Mert az hazafíagnak az á fé 
vege bomlot meg, mely vagyo 



azfaporodafrol, de úgyhogy 
az erőtelenffg az meliyíkben 
vagyon kötélben vetteífek, ne 
csali yon megh fenkíc annalc-u. 
tanná. De az Ecclgfla mínde. 
Beknek joi vegére mennyen. 
Mert gyakorta csalárdkodjak 
az erStknff gnek §íne alat az 
kik egy-máft megh untak, sot 
megís lerzodhetnek egjmaíTaL 

Ha penígh az-HazaíFagban 
cfet az erotelenffgh , eggyut 
§envedgyek.Mert azon esküt-
tenek egyben, hogy femmíne-
mit nyavalyákban egy-tnáft el 
nem hadgyak: nyavalya peníg 
azeröteienfggh* 

' Ha tudva kelnek ő£ve es an 
siak-utanna el akarnának egy. 
miftol íakadní, ne engedgye 
az E ccl £ fi a. Mert tud va ment 
az erotelenhez az hazafíagra 
illendői azért tudva eggyűtis 
lakjanak/ Hafemmíképpenne 



akarjak az eggyut v.alo lakaft» 
mindaz kettőt veflckkoporfo* 

jjokígh való kötélben minden 
1 jövendő fel vetélnek rcmeníg* 
igeneikül* 
J Ha Franczir5tudní való do* 
jíog,hogy franczus paráznával 
jvalo fertelmeskedesböl való 
•nyavalyái azcrt mint parázna 
jbilntetteíTek, ha az Hazailag 
jban kereííe magának. Ha az 
JHazaíTagnak előtte £ nem tud* 
jia az ártatlan fgl, de az után 
jazEcclefia dífpenfalhat felőle, 
p gy°gylTIas f̂ rlol remenfggh 
Ivagyon, várakozzék, ha nín* 
|csen,de ncveketten nevekedik, 
W kénfferitfek az ártatlant az 
jvele való lakaira, 
1 Hafayrajaro el fenvedhe-
«etlenbe]pokIoftag,avagy meg 
[gyogyulhatatlan korfagh, es 
mindenik az Hazailag élőt va* 
Ilofnem tudta az egeíífges fg!, 
1 • ' Aa 4 el v.iiA 



el válhatík tole,hogj fe azegefc 
f£gesfej,fe ágyokbol farmal 
zando magzatok megh ne ve§, 
fenek t ha az HazaíTagh ucaa 
eíet nyavalya eggyűt éllyenek: 

IV, Negyedik oka az eLváláC 
nakazfgle más valIas,mikoraz 
egy hazafíaghban éio ket hí. 
nőtleneknek valamellyíkke as 
igaz vallafratgr, az mafík az 
hítotlenfegben marad, itt arra 
kel néznünk az mit Fent Pat 

:or: 7. mond; Ha valamely Atyafinak 
2* ,K hitetlen felefgge vagyon, mely 

6 vele eggytkakar lakni, azt el 
ne hadgja: es ámelj aMonjállat* 
nak hitetlen férje vagyon,es as 
vele akar lakní,el ne hadgyaaz ~ 
aSíonyallat azt* Ha penígaz 
hitet lenei megyén, ám meM 
nyenel : Nem vettetetrabfagírl 
ala, az Atyafíu, vagy az kereM 
tyen af?£onyallat efféle dolog' I 
ban* De bekeííggre hívót mínJ 
&*t *2 íflen.' , Rabfag.j 



| Az El*»it£fn<á oláh 355 

Rabfag gyanánt vagyon â  
, zert az igaz vallafu kerefryen 

felnek az hitetlennel való egy. 
: gyut való lakafa: Nem kel pe. 
[ nígaz kereítyennek egy ígat 
( vonniaziícetlennelaztmond^ *• ^ 

gya $ent PaL 
Hogy ha az te kereftyen 

férjed avagy felefeged, pogány 
I hitre es eretnekfggre hajol Cte 
\ gedetismíndigeretível f mind 
í el íenvedhetetlen fr'ttokkal, 
: verefeggel> vegeden habor-

gaífal az o hitetlen vallafara 
kéníerit, álly el mellőle mind 
hitetlen mellől Mert ha attul 
meltan el válhatól az ki titkon 
firjlvan eletednek el fogyafara 
így e kezík, mint maydan megh 
mondom: tehát mentői igazabb 
ban eí flakadhatz attul azkí lel. 
ked után íefelkedík es lelkedbe* 
*akar meg olnií1 

Ha el fedezte kerekejehfeg^ 
A a 5 mk 



??4 AzBU*MipiáKoUi. 
nekíínev-el hitedén vallafatfc 
ugy csalt meges az után ki fe 
kazcotta hitetlenfggcf, aly e[ 
mellőle. Mert az mint hogy 33 

. igazkértrftycnt vallafnakftne 
alat.csalardkodotí ugyaz§ene 
HazaíTagoM's csak ftnlette)CS 
cettetesképpen való fundamen-
tómon éppicet. Ha tudva koí> 
tenck egyben* tudva hüzUi 
gyének eggyűt* 

V. • Eotodíkokaazelváláfnak, 
á hitetlen el hagjas, mikor vaia* 
melyik fgI,ob nélkül vakmerő, 
képpen c! fut budofik,nem akar 
haza menni esazHazafíagnak 
rendiben élni, az ártatlan fej 
ÍJabadíttaíTek, es mennyen által 
mafodíkHazaíTagra: Mert ne 
köteles az helyben maradót ar> 
tatlan az hitetlen budoíbhoz, 
de íll jen módot kőveíTenckab, 
ban: Az el futót hitetlent az 
ártatlan ff 1 kereftefíe fel, esha. 



\ áz 1&9ÍUfndk old. 9s$ 
1 rom ízbe háromkor való tízért' 
| otod napra hívaíTa: ha nem jos 
'[ mennyen utanna, esott idézze 
lelő: ha elo veheti bitntetteííe 
I az hitetlen cí hagyafaert: ha 
törvényben elo nem veheti C 
kézben fem adgyak, vagy lap-

jpangh; vegyen az ártatlan fel 
jabban az helyben levő Bírák-
jtul es Tíítektol Teftímomo-
ímof, oly bízonfag terek levél. 
jben peeset alat}mclyben ott va« 
jlo íorgolodafaroi tegyenek hú 
fzonfagot, hogy íemmíképpén 
líemelő nem vehette törvény
ire, fem haza nem híhatta: azt 
Í vigye az Ecclgfia eleíbenses az 
JEcclgfia §ab 6 eleiben vágj ha
jrom vagy négy Stendoket f-
jaz után fel §abadíttya. Ez va-
Jrakozaft azért cselekedí az E o 
|clejfía3hogy ne tálam az ído alat 
jegymash oz tgrnek:* Ezek vég
iben menvén az -Ecdffia fineii 
I . ' aa hs» 



az hitetlen budofo vettetlek 
koporibjaíg vaIok§telben)Cs 
atkoztaíTek kit az Polgári {U 
ímen^ísbiintetteírekmegmí^ '. 
§cnt HazaíTag rontó hiteden : 

Mert efféle hitetlen & Hazaf 
fag ro-ntas áduUerii-quoüd gemta' 
Paraznafagn*k néminemű ne
me , mint Agofíon Dofor 
mondgya* 

^De csuda mely álnokok maj ; 
időben az emberek kozzűl ne-' 
mellyek. Fejre állanak efren-
deig, kettSigh, az hon maradót \ 
§unetlentiifuttyaa2Eccl|fiaií 
cHgazíctyakhogy kerefíe Xfl, ; 

dpzze t . kereti,, deazkertalat: 
foha az %le íem ederedík az I 
hói halíya> Ezekhez az Ecdg* j 
fia kemeny%get tartfon, femmi 
£ínes el ameto be§edeknekhelt j 
neadgyon, de mind addíghűl. j 
dozterTe, valameddig az kalsS 1 
§ ekén az hitcüm el hagyafaert j 

perrel 1 



a% EÍ- Műfűk okéi. sSf 
perrel meg nem büntetteti. Mi 
Jcozí az Ecclgfíanak effélékhez 
poroíiyenek mind addig a kül
ső £eke meddig nekíek teczih 

Ha az hitetlen budofo faaf, 
vagy hét eítendeíg oda leften £ 

| azonba az ártatlan fej , fel ía-
j badittadkmegh hazaiul, vagy 
| ferhez megyén, faz hitetlen 
! budofo aztmegh ertvenhaza 

megyén, tehátazTí&tek megh 
btinteífek, ha meg nem bunte^ 
tik, az Ecdgíia adgya az Satan' 
nak átkozza ki az gyülekezet
ből, ollyan módon, mint oda 
fellyeb meg mondám. 

Hatodik oka az el válafnak, W 
valamellyík felnek az mafík el
len vaio meg duhodőt oldokle-
fe, gíjikoskodaíjjmeg bekellie* 
tetienfenekegjetlenhaíalt hor* 
dozo Pogány veref^gí, mikor 
valamellikfei á mafíknak élete 
utan kíelkedíkj hogj el fogyá£ f 



ía őrdogí varaflafíal, méreggel-
halaira való aruítataííal, veget* 
k n Pörnyt! verefgggel, mt{ ] 
irííat az arcátlan fejmeg bennül i 
fgíJegh leveníem él íemhal^ 
az ártatlannak adaííek âbad* 
íag, az vad orozlan termein 
kegyetlen vetteííek holtaígh 
való kötélben, oka? Mert as 
frekeíiggre híj vot minket az I, 
fíem az ollyan hafartos penígh 

. grjlkos,. Mert ha az grjikosaz í 
ki Attyafíat gyűlöli, mint §ent! 

B. 3o,íanos mondgya, tébat fokkal 
grjlkoííab az , á ki az ö teftei 
vérét utallyajtagoll ja, ronc2ob 
lya f-veregeti, mint, valami 
rabját* 

De itt. a? aram. az Ecclffía 
feíettePorgalmatűfö felkeref, 
feazkegyetlenfggnckokat:ha 
fel talallya, igyekezzek rnínd | 
fényetekkel frm'nderös kores j 
tételekkel közzűiük ki venni; 



j " AX Ülmttfhál ofufl* ..*i9 
hapenigfemmíkeppen ki nem 
Veheti Ue néni §aiiíthattyas es 

j ha az ártatlan fgl halálos vcíe-
| delemben forog, ídc/gh vegye 

el töleí ha az fem fogh adaífek á 
j Tízeknek kezekben bánte£ 
j fek, mint S\ Hazaífagnak ron^ 
1 t'afara hítetlenfggnek ferzefe-
I reníjlván való ok adót, a z E o 
| cígfia peníg veíTe holtáig való 
I kötélben. 

A z lopás azelváláfranem 
I elégedendő ok, hane ha íftran-
J gal való ftiladas farul melle* 
I Ebben-ís az, az mod tartaíTek3 

j mely az paráznának bűntete* 
j feben az első okban. 
! Az kik meg csak jegyben 
jvadnak f-egy mait meghun-
I nyak es el akarnak állani egy 
1 más mellől, medgyen 
I azokkal az Eccl^íia. 
I Hat dolgok kívántatnak az; 
§ - egyben 



$6o AZ ZUt&tífnak oUi 

egyben keléshez hazaíTag feje, 
ben az jegyes mátkákban. j 

I Legyen £abados ugyhogí j 
fe az Ifrennek, fe az tetmefcefc I 
nek torvényenek, feaz uStef- ! 
íggnek ellene ne legyen. Hakí 
azért vagy vér Serínt való At> 
tyafiatvagy Sógorát harmadik 
es negyedik ízben jegyzetté el i 
nem alhat meg az matkafag. i 

11. Legyen tiPtcíT^geSjneleJ 
gyen illetlen femelyek kozotj 
Ha ki azért huf? efoendős iffiu j 
leven, Annyakora vén A§Pontf 
jegyzet eh vagy igen vén orrg j 
ember tízen három eftendos I 
Leányzót, az Ecclgfia egyben! 
ne bocsafla, í el valaPPa. J 

legyezd meg: Tí£en n jeles j 
ePtcndoskoraban fribad azferj 
finakmes? hazaiul ni: azLcan-
zonak penígh tízenharonr 
tendejeeltelvén £abad fe. 
menni* 

i eF, 

rhez 



| ÁX^h^táfnak oUU fii 
IIL Legyen igaz,ne legyen 

•lopva, titkon csak az két fgi 
kozot Atyák, Anyák, Tutorok 
es gondvifelojoknek hírők a» 
karatryok nélktiL Ha az ellen 
le£en, fel bomol matkifagok* 

JLafladGcn.i4-v.57* 
IV. Legyen f?abados,neIe' 

j gyen erő §ak alat fényetekből* 
jHa azért az Atyák, Anyák, 
Tutorok es gondvífelok assLer 

I anyzot eí adgyak kedve ellen, 
I vagy az íffíat matkazcattyak 
I femmí,beaban vaío> fel bomoL 
I Annja emlejen csűgedezőc 
j cl ígírní,f-fegy gyűrűt kepébe 
adni, nemtokelletesmatkazasí 

I Mért nincsen az mátkáknak 
I tőkellctes Confenfufok Gen* 
I 24 &c. Azért femmíjielytelen* 
[ V. Legyen teílyes, ne le^ 
I gyen vak indulatból, reíegfgg-
f bői, hafon kerefesbol €nemtu> 
f dom micsoda Sogqrfagh vada> 
í . B J» ' z a sbo! 



**» AZ*U*tUfiU% QU. 1 
zasbol* tanácsból értekezés,! 
bo l , halogatásból Iften frriij 
legyen. Ha ez ellen léten, fe j j 
mi, heltelen, csak oilyan míntj 
ha te túl az Marofon en innej 
6§ve kiáltanánk f az hangya 
menne 6£ve, de el műinek* ! 

V I . Legyen tiffta csalárd-í 
fagnélkal váló : ha §egen\ ] 
vagy, ne tettes gaffdagfagot: htf 
parazt vagy ne tettes Nemeflú 
get magad feloL Mert nem le| 

fen állandó csendes beket 
Í£ges az HazaíTag^ 

ÍVAÍ 



BáUlrá Sentt ewí. tig. mo$p4> *& 

ív, . 
JPALALRASEN: 
' f E N T I A Z T A T O T T 

embernek vigaztaláfa-
' nak módgya. 

Hogy valamely vetekért vréuh*ni*r 
gaz torvénj ferínt meg fenten- « £gyh**i 
tíazot ember, mindeneknek fe- ^ " " h a 
lotté £ukoíködgyek vígaftaías ^k* fen-
néikál, az Ur Chriíhiíhak peL ^X"VV 
daja igen nyílván megh mutat- gtmUy*. 
tya. Mert noha 6 §enc Pelíe> 
gebnn-nelkttl vala el annyera 
hogy csalárdfagri az 6 fajában 
néralaltatötjmintEfaías mond-
gya: mind azon által látván az *'5*' 
embert nemzetnek vétkének 
nagy voltat, erezvén azért az.M*gwu«*, 
Iftennek fel gerjedet haragja^ *y* k cári
nak rettenetes voltat, mellyetftüs^eIá^a* 
az Ur Iften az mi váltfagunkert 

Bb i rea 



-.1*4- H4l4Ífá Uttítntkzfit tmUt 
rea vetet, Angyal jelenik me« ' 

JpentLukacz. .• f I 
Ha ezokaert az Életnek fe. 1 

fedelmc, az DíczóTegnek Ki'nu' 
lya az U R íefus Chríftus bín! 
ndktll leven, az emberi nem-
zetert halaira való menetelé. 
ben Mkblkodot cmberfegcre 
nézve vígapcaíonelkűl, hatás I 
ki veikéért erdeme £erentfetv I 
tentíaztatot az halaira menivel 1 
ínkab&tkŐlkSdik? | 

n ; ( Ezíllyen ember elot forocr \ 
«ínSeróerazmcg czelekedet vétkeknek j 
sekrette- nagy volta, azért az JRennek j 
****• rettenetes haragja, azlialalnakl 

íífanyoeos vonogafa tettében j 
vgy faggattya, hogy noha él j 
íií láttatik de mint ha meg hoki 
volna ugy el bagyadot es cl & j 
lelt; Elméje pedígh mint az ha>| 
bok, ugy hányattatik egy feleli 
mes gondolatról mafra, Az 8r-| 



[ . *ig*[ztúUftiuih woígyd* §£$ 
[dőg'ís ki eret az bűnben ejtet* 
te, ha valaha ferénkedett, min* 

j jeneknek előtte ollyan halálos 
; vonagáfaban aztfegény ember 
JaVnyuI; kinek bűntelen való 
fugalisfímint amaz íűzes nyí-
lak ugy érdeklik csfcrtegetiká 
megrí íebhetet lelki ífmerctet* 

[Hannya az bűnnek nagy voí* 
Itat: kicsinítíaz Iftcr.ncktrgaU 
; maffagat, es valamit tehet az 
; embernek ketíegb? való eyte 
Ifgrc femmit azokba hátra nem 
ihagy. Nézne az legény ember 
jazííienre; de az, az kit megh 
Jbantot, mellyert egy fokában 
leimé jenek ímide nrooda való 
Iczappongafa nélkül nem kS* 
Inyorögher. Hajó akaró jra néz 
gaz halainál, ugy íerzík kefer* 
Jvefeb azoktul való meg valta* 
1 Hogy ne Pűkőlködnek ez 
fittyen halainak felelmetői meg 
ineheze.det, az íífonyű rettege* 
1 feb j fekubk 

http://ineheze.de


rt*- mUlnfententuzotembc* 
féknek tüzének emeztőiarmk 
ScSzSt fetrengő holt eleven 
ember vígafoalals nélkül? 

«. Macii. 7. -Tekenezetek meg amaz het 
v. 27. & fe- Iffíaknak Annyoknak példáját 
£aent* az Mafodík Machabeufnak 

könyvének hetedik re§eben 

mínemn terhes bcícdekel biz. 
fattya as 6 édes gyermeket • 

Hí. En édes magzatom, ugy mond* 

'flnXln P a n y m e 8 h egemet ki tegedeí 
„Jóknak az c t l méhemben kííentz hol 
példája napig vííeítelek, három étren

déig (tcjemmel tartottalak es es 
időre jutattalak, kérlek, Rulet
tem tekencz az eghre es az fői
dre es azokra mellyek azok
ban vadnak es meg érted: Mert 
femmibői teremtette azokat as 
Iften es az emberi nemzetet, 
ugy íe£en hogy femmit nem 
s-ettegz ettűi az Hohertnl íaz. 
többi. 

De csuda mely reftek ez 



I •' típpdtáUJána% moipi* 9^ 
Uránt való ti£tekben nemei* 
fíyek az Egyházi §olgak koz* 
\ zCú, kik ugy vífelík magokat 
I az halaira menő emberhez* 
I mint ha femmíben 6 reajoka* 
I zokra való nagy gondvífeles 
I nem nézne fekjek fem edered* 
S nek* Te nyájad kőzztii való le-
i hetet, kinek te Paf tora voltai Í 
lazőrdogkőrnyalette melyfe* 

Í
* renyen forgódik f te nem len

nel kőrnyalotte bíztatásoddal % 

t íelkíPaztorlevent 
i Szent litvánt nagyon k8ve* sz. ift?a» 
I zík az Síd ok t az eghben lattyap*^*]*, 
\ az Iftennek fiat, nem ülni mo^ 
| ftan az Illenek jobjánjde állani, . 
1 hogy az o ke§ voltat fUftvanak 
j fégétfggere es lelket magához 
1 való vételére meg mutaísa es 
j ezzel bíztaíTa §ent litván Mar-
I íyrt. Te pedígh annak az Chrl-
I ftufnak hivatalos §ólgafa,me;gíi 
Icsak fayadot fen* méltóztatod 



0i miilrd StnUntkxcUtúef .j 
az halainak reflegedben vonsu j 
go §egeny btínofhek f I 

PorozlofHoher dolga azí I 
Tudom, az Pávátok*. De nem 1 
lelki Paztcr az Pcroslö fe^ I 
a z H o h e r , mint te vagy. HÍ • 
azért az f?cgcny bűnös embe. 
r.eknek lelkeknek cicire vezér* 
16 f-lcgcketo cs az Ifidi ígtje. 
fcsoí raegh tartó igaz Paztora 
vagy, ít feleizmegheggyűtan- j 
nak. Tiztedbcn jarezokaerr, j 
hogy valamit tehe'cz az Igen > 
igíjebol -allo §cp biztatah'ddal 
az halaira menő ember kor* 
nytíl, tellycs tehetfggeddel a. 
zonlegy* 

,v j Tarczmeg§egentvíga£ralo 
tattya az"*" édes hetededdel, mint Chrifhis 
Xplyay t. amaz-Tolvayt az kereítfán.De 

ha ezí el nem érned-is, jary cl*-
tíztedben, mencz fel lelked i£ 
meretít az ^am^adas alól ese> 
gy ebeknek felőled való "bal 
itiktek alól. Mikor 



Mikor czokacrt meg alíax 
az halaira menő ember elüt az i 
Jccrgyed to!c: Akarzé en tő
lem az Chridus Icfusnak hiva
talos Polgajatul vígaíícalaft ven
ni C Akarok, azt feleli. De ha 

• fííntcn nem felelne femraír is, 
mégis az re hetededéi chrezd 

; fel es ekképpen £cly neki* 
Kec nagy dolog h rcttc^rcfi 

tégedet moífcm : Iigoyík az te 
megh czelekedct vétked es az- : 

ert az lftennek haragja, mcU 
lyert az törvény az bízonía-
gok íerínt tégedet ni cg fenten-
tíazot: Mafik az halainak rct« 
teneteíTcge, mely az te femcid 
elot foregh. 

A z mi az bűnt ühű es az- A*bu&«i» 
[ ert az íftennek haragját nem lenvaiori; 
I tagadhattyuk, hogy az UrIften §**wks* 
j oly bűn gyíiiclS es bűnért erős 

boiféa allo Iílcn nem volna,-
i hogy az bűnt valakiben búnee-
í wtUa 



W Halává Sententiázot ember 
tétlen el íenvedne, holotmegh 
•atz Atyáknak vétkeké tís az fi. 
akban harmad es negyed izig* 
len megh bünteti azt mondgy* 
az Mofes mafodik könyvének 
hu§adíkre§eben. De ez mellet 
meg kel vallanunk aztis hogy 
t z b ű n gyűlölő Iftenazoigaf, 
fagat írgalmaíTagaval ugy tern, 
perallyaffontollya, hogyha 
oliyan íok lehetne az ember
nek bűne mint az Tengernek 
fövenye es azoktól ugy megh 
fcrteztetodnek mint amaz ve
res barfony avagy az fekete 
kokorczen, de rnegís az literi
nek nagy írgalmaílagabol £ent 
fiának erdeméért oílyanna te-
tettetnekmínt amaz fejér hoes 
az fejér gyapjú: azt mondgya o 

.' maga az Ur Iften Eíaías Pro-
pheta által első reíebén kony, 

o vének. Miért f Mert irgalmas 
m' cs kegyelmes az Ur, kefedel 

mes ÍZ 



mes az haragra esígen kegyel* 
jnes' Nem mind orokke feddő
dik es ne tartja meg míndoroke 
az 6 haragját. Ne á mi bűneink 
flerínt cselekedik mi velünk es 

j ne fizet minekünk á mi álnok-
] fagínk í*erínt. Mert igen magas 
I az egh az földtől, ollyan igen 
J Pag) az 6 jo volta az otet felék-
| hez. Mely távol vagyon á nap 
| kelet á nap nyugatiul ollja meíL 
1 §c vetette mi tőllűnk á mi btrne 
j ínket. Miképpen könyörül as 
j Atya az 6 fiain, akképpen kí> 
j nyornl az UR az otet félőken* 
| Miért C Mert tudgya jol, hogy 
j romlandó edények vagyuk mi* 
| meg emlékezik rola,hogy por* 
I bol valók vagyunk, azt enekíí 
] Dávid £az harmadíkSolcarabs,, 
I • Mit ítclz te í?egeny bános 
} ember az íften felől t Eleve el 
j lattá hogy Adam el efik es hogf 
f minkéi magával eggySt az kar-
| - •. hozató 



§7* TláUltA Untentidzot tmbt* 
hózatban eyr. De ottan mind, 
gyárad elő ve orvoíTagot §er-
zet. Mert az o íent fiat bocza-
toctaelaz tefíben, f-mítczele* 
kedekaz Uríften t Elmenees 

. r.t tuiay- nimd kozoníggen az emberi 
dunkcrpen nemzetnek vecket,mínd egyen 
S w / f egyen az mi bttneínket mint 
*ckituiay.valami reánk ragadot boytor-
domtotu, : a n t j e £edegete mi rólunk > es 
levenkkoj-az o'F.-Hara rakogata, anni}ra 
jyek **<>£-hogy az ö-Fiat bűnné teve mi 
Ráunjunk, érettünk, aztmondgyaSz. Pal • 

elo^or Corinthusban irotleve-
lenek őtődik regében, es zzt az 
fcúnne tort ChrifhiftazkereFt-
farafeíitek, es az mely mi bű
neinket o rea rakogatta vala az 
Atya, azokat az o vére hulla-
favaí, annrjra el mofa, hogy im
már femmí kárhozatty ok nin
csen azoknak az kik vadnak á 
Chrifíus Iefusban, azt praedi-
kallyaf entPál, Romában írót-



rig4$t*U[<tnú mo&gydt J'TÍ 
levelének nyolezadík reíebea 

ihol írnmar kettő te előtted 
Fegeny bűnös ember, Eggyík 
az literinek az bunőkon felytil 
véghetetlenképpen el arador 
nagy írgaímaííaga* melyre egy 
nyomon igazítanak mínde bá
nos embereket az Prophetak* 
Mafík az Chríftus lefufnak vé
re hiuTafanakmerhetetlen éleg' 
fgges érdeme á bunoke'rt,. raelj* 

I re egyenlőben igazítanak az 
1 Euangelífíak, es az ApoíloloL 
j Nyuly hozza te flegeny bcrnSs, 
1 es az Iftennek írgaímaííagat, á 
! Chríftus vére hullafahak erde-
jmetígaz hítodnek általa von-
nyad reád, tegyed tíedde bu> 

jn6dbocsanattyára. 
| O vayha lehetne tudom azt 
|gondolod: Meglcher. "Hríedé: 
jfaogyaz Urlíten irgalmas ke* 
fgyeirnes az megh tero bnnos 
I embernek ki rncgh fcmta bánta 
f as^ 



174. HáUlrá Sententiixot mltt 
az 6 vétket C Higed. Mert ha 
íiem hinned, az egei Prophc ) 
taktani^bízonfagh tételeknek 
mondanál ellene,es bo^ut ten* ', 
neIazIftenen,hogy ollyannak : 
nem hinned az mínemo ő £ent 
Felífge termeíetiben aztmon-
gya Chryfbftomus Doctor. lm-
írtar hogy híf?ed az Iftem irgal
mainak, kegyelmeinek lenni te 
liozzad, gondol dm eg micsodás 
terme£eti vagyon áz irgalmak 
fagnak C 

i. Az íftennek irgatmafliu 
ganak nincsen kezdete f veget 
Az té bűnödnek k'eídete Cve* 
ge vagyon* 

a. Á z íftennek írgálmafta* 
ganak níncse latnat á te bűnöd* 
nek fáma vagyon, í 

3» A z literinek írgalmafía/|j 
gamerheíetlen,fbnco]hatatlatn| 
az te bűnödnek merteke vagj5| 
'•€ fbnty^ , | 



1 

: 4 Ázlfíennekírgalmaííaga 
I hacarozhatatlan: az te btmod 
I meghatároztatok Azért ha ez 
| világnak vretket csak egyedül 
* cselekedted volna-ís, de *ngg> is 

foha azlftennek irgaímaííaga^ 
j ban veget nem ernel. QMÜ *ft 
l peccátumái Domitti miftricotdumt Te* 
'. U Menne* qu&temo flinte nufpdm <fp« 
j párét* Micsoda az bun az UR> 
j nak írgalmaífagahoz kepeit í1 

t Pokhalo mely az felnek fava. 
\ fara foha nemlatzíkaztmond-
J gya .Chryfoítomtis DoctQr. ín 
j Pfal.^oJHom. z. Neked peníg 
; bunőíhekazlften irgalmas ke^ 
j gyelmes. Mert te benned tal,al 
] okot az míert tégedet mcg§a n-
I nyon kedveben vegyen es meg 
J irgalmazzon* Mert mit bocsa-
I íana meg teneked s hanem vét' 
1 keztel volna? 
I - Ez az oka hogy Da víd az 6 
j grjlkoffaganak es paraznafaga* 



!7tf KáUltd Senteatídzotmhtf 
siak vétkéért könyörögvén azt 

íft l .{ i .».i .m o n dgy a ötvenegyedik Solta/ 
T a b á n i Konyorfily en raytatn «n j ^ 
nem az te nagy irgalmaflagcd Verint tt 
az te irgalmaííagcdnak fokafaoa ^ e r j n t 
mofd el az en a'Inűkfagimat. E z p e n i g , 

Unzz Iftcnnek írgalmaííaga a> 
rad mi reánk áChríílufnak km, 
fenvedefenek érdemeért. 

Hímedé azért hogy az UR 
Iftcn az 6 fent Fiat te éretted 
bocsátotta el az tériben, es hogj 
az övére te éretted-is ki önte
tet f Hiffed. Mert hm annak 
neveben kerefkelkedtel megfu, 
E z az te hítod az , bátor gyen
ge legyen, mely által ez oraban 
m e g i g a z u l t á l Bizony bizony mon-
d'om ha ki az en be?edernet megh tartva," 
es hi.icn annak az ki el bocsátót engemet 
orok élére vagyon, ítiletre nem megyén, 
de a!fal megveti azba faltai az elérts, 
AzoncskuflíkídvözitSnk Sz." 
Ianos Euangelíomí könyvének, 
ötödik reffebeiw Hi£e£ te-az. 

lftcn-l 



I(tenben,hát orok elered vagyo 
& c. Rútak, fertelmcfTek ám az 
en bnnéímt' De drágalátos az 

j Cbriíhis Ierufnak ártatlan vére,-
i mely cl moíTa á te bűneidet azt 
rnondgyaaz £ent lanoselsole-
í veiének első rePeben. 
| Nemteként íílyen bunoíre, 
jkíc meg az emberek-ís utalnak? 
;Hogynem tekém, ha Iám azt 
jkiálttya, hogy nem jor o az iga> 
jzakerr, de az bánóinkért hogy 
•jhiía, $em Maihc Euangelícmí 
v]konyvenek kílenczedek refe* 
.jben. Sz. Pal is azt tamttya elo* 

' IforTímotheushoz iror levele* 
1 Inck első regében, hogy á Chrí< 
'Mas azért }6t ez világra vhögy 
,1 jazbunoíoket ídvoziríe. Tepe* 
J'|níg biinos vagy. Hát tégedet 
f' I j v o z ít cs a k h íd g y o b e n n e. 
v| Egy ad nem fogad be ha íín* 
|Ske hozza megyek-is f Sot ö má-
•fga mondgya ldvozuonk. Az 



m H4Í4Í1-4 Sentmiázot ember 
ki cn hozzam jő, nem tí£6m Cn 
azt ki, £entlanos Euageliomi 
könyvének hatodik re§eben» 
Az mi nagyob^gyan ki terjez! 

Mittíí.ii. tecte £ent kezeír, es azt kiáltva* 
lövetek cn hozzam mindnyájan, kik mcgK 
vadtok terheltetvsn az ti l)5no;5k miat < 

„. en megh konyebitlek, ' 

Keso: Rovíd azido: Hal. 
lad. NemrSvídeb az Tolvay 

k ide jeneLMar az Tolvay az ke. 
re£tfan vonago felben vagyon 
egy ffot Sol Chríftufnak: Vram 
emlékezzél megh en rólam mi
kor jutandaz az te O r&tgodbát 
O t t a n a z t h a l l á : Bkony mondom te
aeked n« cn veiera Uhi Paradicsomban.-1 

Mondgy csak eggyet az ki 
az Iftenhez folyamodót volna 
bunebocsanattyaert, es 6 előle \ 
elűzte volna C Ha Caín Iften̂ j 
hez folyamodik vala, nekíísl 
fegyelem adatik vala. Mert é<| 
íctere eskitíik az Ur Iften,hogy| 
nem akarja az bunofnek hahj 



lat, de hogy megh térjen es el* 
lyen, Ezccliíel Propheta kőny^ 
vének harmíntz harmadik re^ 
í?eben. Be tőit ennek ígaíTaga 

t íent Pálon* Sz.Peterem Maria 
Magdolnan,kikneltefern vágj 

j bunöfeb. 
j Ihol azért az bűn tégedet ne 
j rcttegtethetíMertirgalmas k& 
| gyeimes az lílcn: az Chríftus 
I vére te éretted öntetet ki, csak 
] hidgyed ezt erős híttd es á mei-
I let maradgy meg ez oraban ke-
5 gyelem teneked lítentul en ál* 
i tafam Őképebeíí ember által te^ 
: neked ígaÖTagban azt hirdeti az 
Í Uríííen* Véledé^ogy tSrtenet-
I bol lör az en ide jövetelem c' I-
I ften ínáitot engemet arra, hogy 
I az 6 akarattyat ez oraban hir-
I defTern teneked, hogy meg tar* 
| taíTaí az érők életre. 
I A halainak ífonju volta iet-
I Cegtcthettegedi Dehalladé ;mít 
I CG Z moná 



jSo mién Sententidzot tmbtt 
motidldvGZííonk Sz.lanosE, 
uangelíomí könyvének nyol 
czadík reíében. Bi20ny bi2on» «<*-
dom tinektek, ha valaki az en hetfeíl&fflet 
megh t a r tya , halalt nem la't orgkke. 
A z Chrifttiíhak beöede penígh 
CSak e Z í Tartfátok pcenitentiat, e j } ^ 
gyetek az Euangeliomnak, a z t m o r í d * 

gyaőmagaaz Ur Chrífhis Sz. 
Mark Eiiangeíiomi kőnjvenek 
első reíeben* Te ez oraban 
pcenitentiat tartottal: Mert . 
megh íantad bántad bűneidet* 
T e ez oraban hif eP az Euange^ 
ltomnak, hogj Chríírus az ege§ 
emberi nemzetnek meg válto> 
ja, es hogy az bűnösökért }ot 
ez világra. Kát az Chrííhis le-
íbfnak eskttvefe íerínt halalt 
nernlátz orokke.' 'Mert ezaz 
te halálod csak álom, melyben 
az életbéli terhes gondolául 
meg mf neked el es megh nyűg' 
íoí az főidben* 

Ohj 



mgáfttdldfitiák mo&gy* $f i 
Oh maydan el fogy életem* 

De nem halai az, hanem csak a 
Leieknek as teftttl való megh 
válafa3 az hítvan bűnös gyarló 
teíínekíevetkezefe, mellyet u-
gyan ohayítva kívántának as 
az regi hívek mint &Pal mon* 

| gya Phílíppísben írót í levele-' 
[ nek első regében: Kívánok u> 

gy,mond elofíatni esaz Chri' 
ftinTal lenni y 

Dekéfero énnekem ez ero 
| gakalat való halalnakneme azt 
I gondolod,De nemkeferveííeb 
i áChríftus halálának neménél; 

ki azért fefítetet az kercPtfaő, 
I hogy azon való keferves halála 
| által minden 6 bene hívőknek 
j halálokat megh § emelne, es az 

kárhozatot akar mi halainak 
| nemebol-ískí §íyna,eskítorle' 
| ne. El törte ídvozítod te élőt* 
\ ted az jeget az ő keíerohaíala> 
• val, csak ki csínt kelletik gazol' 



i s» MdUÍ¥<$ untentUxot tmht 
nod, de az fem kárhozatos az 
mint mondám. . _ r 

De annak felette, hífemtti. 
dod, hogy ugyan megh kellet 
volna egyfor koftolnod az ha, 
lalt, vagy akartad volna vagy 
nem, az pediglen micsodás 1§{ 
volna, tálam ezmoílani £enve, 
défet ezerképpen való kínob 
kai meg hallatta volna. Mícso* 
da < E z egy íempillantaOg va
ló teftednek faydaima rettegte-

• téf Haliadé múkíálc az Bölcs 
j»« az 6 könyvének harmínczadík 

rePeben? lob az halai hogy fem 
mint á kefero élet es az érőkké 
való nyugodalom, hogy fem az 
fenlofaydaíom Pogány ember 
Plíníus meg-ís illendőképpen 
hozza foltot ehezí EX mmbm 
búmsfqu<ehomini tribmí namrá* nufom 
nteliusejfetempejífaetmortc. Azaz t 
Minden jok kozzűl valamel-

ily eket az termejet adót az e,m* 
; s . kerek* 



rigdftAldfdnaíí moigyd. 9*9 
bereknek, íemmí nincsen job 
az ídeienkoran való halainál. . „ , 
Mert micsoda íokaigh elni,ha- verbis D. 
nem csak fokáig gyötrődni, aztSerm- *7». j 
mondgya Agofton* 

Gondold megh csak ez vilá
got micsodás: Ugyan ropogva 
éghez az bujufaghnak, gonoí £ £ £ £ 
kívanfagoknak,irígyfggeknek, «onat. P. 
cs teihetetlenfggeknektuzének Periol»*a*» 
miatta. Hol az igaz az kire eb
ben vato ftkraíat ne pőkdSfte 
volna? Egh á hazad f-nem men
nél ki belőle? Bizony boldo
gok az kik meg halnak á Chrí-
ftusbá való igaz hítSkben,mert 
ez gonoííagbanfekűvo e?e ve-
£ec fertelmes világból ki halad
ván meg nytrgof nakaz 6 miin> 
kaíoktul > azt mondgya Sz. la* 
nos Mennyei jelenetekről írol 
íkőny vének tízen-negyedík re
gében* 

Csak jo akaroimtuí édes R« 
Cc 4 qra»« ; 



5Í4 HdWr4 $e"te*tuzotm'beY 
tyamftaítul való meg váiafomat 
íanom. Ezennel követnek ok*' 
Is. Mert minden embereknek 
egybe jövetelek vagyon ez é-
lctrc, hafonlo ki menete led , 
azt mondgya az bölcs könyve-
nek hetedik regében. Rea kel 
erre mennyiek mindeneknek* 
ne te vágj eIső,utoIso fernleíelL 
. így azert az halai feni retteg

tethet tegedeficsaf' bíi^al az [*_ 
ftennek írgalrnaílagaban, i*s az 
Chriírusbahhidgy cs ez lfítáU 

'fal ayanlyad lelkedet az Sz. Ift« 
varinál az ChrtíF kezeben:U-
rám ved hozzad az cn lelfMnet 

^Irtamaz három kerdeMer* 
mjjllycket az Ur-vacsoraflval 
Hő embcrckuil íoktunk kerde-
ní^zhalaira menő e m b e r i is 
el kérdheted, es ha időd vágyó 
hozz% áz --.koz^gyonátptís el 
mondhatod vele á Mi-Atyánk
kal eggyűtj cs meg áldhatod, az 



időnek, az helynek, az jelen 
yaloknak, es az halaira rrienS 
embernek allapoítyat megh te
kintvén. 

Jgy vegezem cl ez Agendat, 
melyből ami Iftenunk'Sz Fia-
val Ö. Lelkével egyetemben 

. dicsínc(rek,esazőAnyA.-
ftegjhazaéppnMIyen ' 

Á M E N . 

Ccj KÓ-



%%6 KMnfcgtt nf&a&S Itnááfo 

K Ö Z Ö N S É G E S 
H A L M D O I M Á D . 
íagh, az Iftennek mindenne

mű el vott es el vcjendo 
Lelki esteíli jó tété-

menyiért* 

ORok Mindenható Ifién, 
Menynek es Főidnek Vra te
remtője, mi Vrunk iefs Chti-
Huíhak dicsofl^ges 0. Attya, 
Ábrahámnak, Ifaknak, la* 
cobnak f-mi nekűnk-is ke
gyelmes Iftenúnk: Tcfzent 
Felfegednek alázatosai vei lé
lekkel nagy hálákat adunk, 
fz. Fiadnak az Vr Icfus Chri-
ftufnak nevébe, minden idő
beli el vot kegyelmes a jándé-
kidért lelkiekért es teíüekért; 

Ki-



Kfaén[c%éshdU*ddoimMfkg, s ip 
í Kiváltképpen hogy te min-
]ket orok időknek előtte az 
j" életre Chriftus lefusban kc-
! gjelembol vakítottál, kepéd- < 
I re es hafonlatoflagodra te
remtettel, íent Fiadnak általa 
meg váltottál, orőkos fiaiddá 

; totteí, 0ent Lelkeddel az fo
gadót fiufagra elpecsételte!,. 

! igazes idvQzito ifmeretedre 
hoztál, idvoíligűnk es orők 
életűnk felöl bizonyoíla tot-
tel, es ez ideiglcn minden lel
ki teíH veftedelmektűl kegjel-
meíí^gedbohneg őriztél ob-
talmaztal es az te Anyafent-
cgy-hazadnak tárfafagaban 
meg tartottal. 

•(£zelmuketzakamkfe-^ 8 e f ö 

tctfggeböl is ez marj napnak 



*s» K&z&r,fegt$ fatá nfa eWtJig, 
világofisgara cgcűcgbea es 
bekeffggben jutattál. 

Ez delíyefti orakrais egef-
fejgben es bekeflegbeti jutat
ta!) Annakokaerc mind ezek
ért te 5ent fellegednek legye 
orőkke való hala, 

Vif?ítontagh te Sent Felfe-
gednek alázatos (Svel Leiek
kel könyörgünk, fent Fiad
nak az Vr lefus Chriftufnak 
nevében Szent Leieknek 
vefcrleígbol- minden nemű 
kegyelmes igirétidnek lelki
eknek esteftieknek raytunk 
cl tcllyefcjtefecrta es kenünk 
téged , íiogy az mi Iffiufa-
ginknak bűneit, es egei? éle
tűnkben való álnokfaginkat, 
%cvdygz[imkct hítetíenícgiín* 

kete« 



K Wnfeges hdU*áio imdtfág, 329 
kct es minden egyéb gonof 
cselekedetinket, kegyeknefle*-
gedbol ient Fiadért bocsad 
meg: Szent Lelkedaek áltaia 

; az te megh ilmert igaífogod-
' ban idvőíTe;gui*k es őrök éle

tűnk felöl való hitünkben 
es rexncnf^gűnkbcn, mind 
vegighlen tartímegh: reánk 

- ki araztot Sz. igédnek igaz 
vilagofíaghataz mi evőnk
ben eslelkűnkben naponkent 
igaz hitnek általa nevcllycd 
es oregbitfed. 
• Ara&i reánk Vram Iften 
minden lelki tefti áldafidat, 
és Sz. Lelkednek általa na
ponkent tentf hozzad ben. 

? nűnket, hogy terhefsűnk , 
hogy tégedet -jobban jobban 



$9® ^honfegesnáLahmh 
iímerhefsúnkjfelhefsűnk, fc, 
rcthefsűnk, tifoelhefsűnk, es 
mindenben az mi fiúi es lea. 
ni engedclmeíF^gűnket, ked
ves áldozatul te Sz. Felfed
nek be mutathafsuk. 

Oltalmad megh Vram I-
ften Som0cilfaginkban levő 
kcrc0tycn orOagokkal tartó* 
manyokkal Varakkal, Varo-
fokkal, Falukkal, es azokban 
levő híveiddel, es dolgaiddal 
egyetemben minkct-isVa«-
Jpfc^l^clgf iankkal es ha-
'pintj/hepevcl egyetemben, 
minden klki es tefti vefcdeU 
iriektűl: Kiváltke'ppé az or-
dogtűi, annak álnokfagatul, 
csalárd fa gátul, hamis tudo-^ 
iiianyatuls veífedelmes kííirte* 



y*lr £>tt<&cl fii l^i^tX&J, 

* fii Á^/^e^ÁáóZ^, 
1 v / 



/ -> f f J> 'V" v 

t&vw&A fiZoiCh IsvJ^cr ÚzJ^U'&i^, ,<&%> 

* fflrt^teJj^eÁ&tá .PL, ti, syy*«p. 

%jti s7Ht4, V**""- %&*- STH^~ 

fcínA -/*/o/c ti- /fcéS&w*£i, yH'*^£~~ 
maÁ Vi£rud> nn<e*£ *l>*U>uyC dÍ£-~ 



tlfafaftpsbal&áiloimitfi 9?$ 
egyhazadat abban Icvo Feje
déi mek kel, Vrakkal}vitezló{c-
kel, gondviíelőkkel, tankok
kal, es az 0egeny-kofl£ggfeí, 
eggyetemben az te nagy n e 
vednek dícsofegeéri* mint re> 
gentéhatalmafían meg tartót* 
tad Aegíptomban az puftabafi 
AíTyríaban, Chaldeaban, Biáő 
Oríagban, es egyéb helyekéd 
minden kegyetlenek ellen. 

Vram lften gyomialy ki 
kozzűlűnk minden gyulol%* 
get, vi5f?a vohaft, harag tar-
taft, bo£6a allo lelket, és aján
dékoz meg bennünket, igaz 
értelének, bölcseidnek* haz-
nos tanácsnak y eroíl^gnek, 
eggyefsegnek, igaz atyafiúi 
Seretetnek, es Ifteni-felelem
nek lelkével, hogy mindaz te 

líd MIT 



0 4 KozlnfegeshtUtiioimdfptg 
íiagy heuednek tifoeíf^gere cs 
dicsoíggere tartozó dolgokba 
f-mind az mi nyomorult ha* 
banknak, es abban leuo A-

..nyaíLegy hazadnak oltalma-
gaíara es meg maradafara 0oL 
galo igyűnkben, -cggyct eru 
•hcísűnk eggyet akarhaíTunk> 
cs egj ftvei Leiekkel nagj hal?-
noíon folgalhaílunk. 

Vrlften mi kegyelmes §e-
yelmetes fient Atyánk alaza-
tofon könyörgünk ezen-is te 
0. Fel f^gednek^ (hogy ez jelen 
való napot-is tedmi nekünk 
cgeííggefle és bekeíl^gefle, 
hogy az mi kerePtyeni hiva-* 
tálunkban Porgalrnatosban el 
j-arhaísunk. Ez kouetkozendo 
ccziakaM'á ted mi nékünk bekef-



K$z$n[e$>t$h4lZ»á&oi®dtfdg* sfy, 
fegefse, nyugodalmafsa, hogj 
az holnapi napra bekcfsegben 
fel virradóan á mi kereí?tyeni 
hivatalunkra megterhefsűnk) 

így tégy mi velünk mi ke
gyelmes Atyánk Iftenunk az 
te Fiadnakaz mi Vrunk Iefus 
Chriftufnak általa: hogj mi-is 
te Sz. Férgednek kegyelmes 
gond-vifcleíet esoltalmazafat 
latuán,azte nagy neucdet du 
csoithefsűk, es nemzet fogról 
nemzetiesre te 0. Fel egedet 

mind orőkken orokke 
magafralhafsuk 

A M E R 

i. -



19& Khinfeges hjl&*á&o mé[á& 

H A D A S I D Ő R E V A L o 
kozonfcgcs imatfig OrSagunkért 

és Fejedelmünkért > 
S. M. 

Q R o k Felfeges Mindenható kegyelmes Vr ']fiea -
mi Vnink íefus Chsutfufnak dicsőieges Sz. Attva' 

,- nagy bálákat adunk mi te tf'ent FeJfegednek, minden* 
jd§beli velünk vaío lelki es sefti jo teteinenüdert- de 
kiráitkcppen ezekejt, hogy azmi Nemzetünket az 
ördögnek sotet or'^ígaboi az te Sérelmes Fiadnak 
dicsofcges oría'gaban által hoztad , idvoííeges ifme-
retedre jutattad- es enni-j rom'aftirakra igyekező ha* 
taímasNemzetfegeknek dihoífiggck ellen ckediglei 
kegyelmcflenmeg tartottad: Hazánknak meg mára-
dafaért vigyázó Fejedelmekkel, kerejtyen Gondvv-
felokkej, igaz haza tfereco tanácsos Vrakkal f,vi„ 
tezlo népekkel meglátogattad: minket-is penis; A-
nyánk meheru! fogván^níínd ez idciglen minden Jel-
ki estefii Vendelinek tűi kegyelmefíen még ortztel 
oltalmaztál, es ez el multctzakanak Sofetfegeho,'ez 
maif napnak vifágoflagara ( ez maii napnak eftveli 
ora-ara) cgeíTbgben be'keíTegben jutattál: az mellyé-
kér t az tedirso'cges nagvne ved foldon mennyen le
gyen mind orokke íeur es; a'ldot. 

KonyorgMnk viíontag te Sz. Feífcgednck buago 
JelkiajetatoflaggaliJ. Hadnak az Vr"jcfits Chnftuf-
ssak nevében, hogy ezen el indítót Atyai gondvirdc-
fedet ennek utanna-is marazd meg mi ray tünk, mind 
Vegiglen, es a? íemelto haragodnak f-abbol í?arma-
Xot érdemiét b Intettceí'ruiknek okait, az mi fok tit
kos es nyilván yaJo bűneinket, bocsafd megh mme-



ktsnk f kegyelmezroegNemzetnnknekes ne fizes nu«» 
nekünk az mi álnokíagink i?ermt, hanf m ir.ksb az te 
véghetetlen nagy kgalmafiVgodbo! Nemzetünkben 
letelepJtet Anya$.egyhazadat igaz JíícnitiSíteletcddel 
egyetemben az ördögöknek «s ez világi ifientetenek 
cíThoucgC'k ellen maradd ncg mind vegigfen* Sotfe-, 
nitfdi meg kegyelmes Atyánk az magas egekből az t« 
nagy nevetínek karomíoit, Őent tételétednek elJeai 
zoit, e saz te együgyű -híveidnek ttkíozojt, kikneíi 
nunden igyekezetek lam csak azSornjű ver ontasS 
^nyajjentegyhazacfnakpugtitafa; özvegyeknek ár* 
Vaknak meg rontaíara. 

Elegeid meg enni] fok jdotdj fogvan vafo ny etnoí 
rufagini<at,buydola/inkat,rettegeíinket, karvallafin-
kat, úidozeíinket: es ved el rólunk ez nagy infcget,c« 
^ ellenfegnek mi reánk kiöitet c.es fegyverét.for<3 
dits el mi rólunk: Lam mi vagyunk Vr iien az te va
k í t ó t népeid, kikért Sérelmes Hadat tornyú halaira 
ad-.ad: Ns had azért el merülni kicsiny Laikadat, ha 
immár meg váltottad: Mert meg fokaiodranak jol Já^ 
tod Vr Iften az micllenf$gink,mi pemg eronki en,e» 
íamos voltunkban tellyeííeggel meg fogyatkoztunk. 

Oh magafíagban lakozó £ ifién kei) ki ezokaere 
mi mellétünk, es az te dicsefeges nagy nevedért Sa-
badits meg minket. Ez végre tamaí m;nekunkmin
den időben ífien feio hatalmas es gyozcUelmes igás 
valiaíu f ijedelmeket az kikét peni^ moílan lfiem j© 
voltodból íllyeket attal, azokat mellettek le\o haá« 
nos tanácsos Vrákkal, igaz haza i-e.eto vite^Jo né
pekkel egyetemben áld meg io egeífeges Irotitfu élet
tel, minden lftenes dolgokban tférencsffs i»o!dog cio 
menetellel, cllenfegeken v«lo teilycs gjezodelem,-

- jntl; Neveiét Setim igaz vaiJafunkert i-n^g romlót, 
fcutnkKt J^taftftktoattcÜ wfcéelmtk kozof 

" '~~"*l~ - - - - - - fojq 



39* K&t&íjfges fe-s&tfío itutptg. 
fisrgo nemzetünknek moílani kereííytn (KiráfW-
3FciedeImet,halgafd meg feie felet aradot nagy h/bo. 
rufaginak napiam az o konyorgefeben . kúíu el'neki 
ázfegetfi-getaz tetfentfeges hsíyedbn^es Sionbel o], 
taimazdmegoteíminrién rea fenekedő fdfiwalkodoe 
fok Samu hatalmas ellenfegitűl. nem kuJoraben mint 
regen Dávidot Gohatcal.es az aInoktanac.su Achitó. 
j> Keltül, Ezechias Eiv;Viy* kevés "amu népével Sena. 
cíicnbtűl. Tellyeiíífeti, O konyonüo Iften. ^entki* 
•vanfagjt, es igszgaílacl tanasaíü, hogy az miképpen 
czideigien, ugy ennek utanna-is Urtinek minden 
mgiaik&n le he (fen az te-, ti'íteflegednek cltalrnazou. 
ezigaa vallafnak plaiualoia, azzal ellenkező tevelyl 
séfeknek gvomlaloja es jrtogatoia. 

Fciedelmunk (Királyunk) uNm levofo gondvife. 
iSinkee. *l«eiekbc»,er te ímekben, tana csókba ti. J^VP* 
kezetekben cs minden tchetfegekben £« Lelkednek 
ílííla binad es igazgattad minden jóra. 

Gyomlálj' ki Seregeknek VVP, kozziílok minden 
gywl5f?get, irigylésen harag fartaft árultataft,boí-
4Ü al'afra genedezo indu latokat,es ontfedaz 5 -hv^ 
ben az igaz Ifteni es Aíyafiuj tf.V'eretetnek^ggyefles'-
iíek, bekcfiTegnck, es Ifteni félelemnek lelket, hogy 
«z te é'enr parancsolatod Pennt cilhelí^nek nagv egy, 
gyeílc-gbcn.bekeíTfgben, keretétben,es egyen:oaka* 
jratbn! vi^yazhaflanjk es forgolodhaflanak-azckban, 
jnellyeíí í. nevednek trJteíTcgere, romlót hazánknak 
snarokni fogyaték Nemzetünknek meg maradafara 
iolg^SnP-k.' 

Oltalmaz-minket-is, VRam íften, Öttagúnkkal, 
Varainkkal, VarafunkkaU Eccldlankkal es hazunk 
repevej egyetemben minden rcttcnetcfifgpktul, a.%, 
Srdngnekk'fertetitűi,art.a,Jmas t*gaitul„nagy betege,. 
CeefJ^cúJkdoghalaJtül» dragafagtui tuztul cJlénf^gh-' 

' "' "" mk 
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&efc re*nk jovetelitul, es minden egy tb lelki tcfií ve* 
gedelcmtuL . ' 

Ha-gas megh Vrlftcn minden nyomorultaknak & 
árváknak,özvegyeknek, nagy betegfeghbep Je.ck-, 
nek,uton-iaroknak, kefertetben efieknek kőnyorge. 
fekec es az o meg 3oruIafokbol Übbat'its megh okét51 

«* mindé íiralaiaspan3§olkoda(bkat vegy ki mi ko2« 
zuiunk'ea- örvendetes hireknek halkjával viga§talf; 
snegh minket. 

Iay t egy mi velünk O minden irgalmafiagnaklíte4 
Sic &* te eggyetlcn egy Fiadért az Vr Iefuí Chriftufj 

ért, kivel eli? es.uralkodol az t-ent Leiekkel 
egyetemben nyuad orokon orokke, Amen9 

Mf-Áttyank, &c-

1SMW 



£ A l S t X . V M . 

R E N D I avagy L A I S T R O . M A 

BZKI8K6NYVECZKEBBN 
Jcvo dolgoknak es tapufagoknak. 

I. 
A Z & K E R B Z T S B Q R 6 L 

|« Mikgftná%Ker*M*P p*fr h 
1 U M4mi tf« Kt re*tjríg»í*# 4* 

i« ifimnél fctfo/rlgycsgcs 4* 
a* vytamw *fo%hktifMkikonypípit 7, 

I l i , a Kere£i/egfee% Á W f » b^«cf t <t»u/«gok. -?4« 
•> á s gyeruiek mddigfvM nem mi m$g hüy^é 

Kerepelni es mi*olúin I n* 
i* mert i/ten /ríg?e6efi wdtedu i * 
•• Mertlfefr fcttfeJesJfofl LelrtóeZ 4Í4ft£efco*ttf{« 

t4tt4&* , »•« 

i. Mert ez íUálb®mtödimk töúK Anyáfttitep* 

*4» MetUz kevefteUfttt wlo P«SfW«o!ígf I re** 
sok'is tmmké ' i i • 

f, werf fctefc wltéjbfc l«f>eí fctgyeii 4* Anyán 
foWepháXé « 

^ *« Mert fk4s t4g4i 4% BftZe/f4n<fc* *4» 
y, M«« íigy/élei meg áz, Urefitfegh 4Z %hwtH 

m(tlMe[násmmtntmmU *** 



t á ISTK VM. 
#« Mert it ege/5 ház mpá UzU ú%tp$Qh% 

Mcúneket*® kerejfefef fenek* »•»• 
é. Mert « regi 9át§rt%*» ugy cselekeitmh *§ 

* szabadéAzBtbútmk Urefttlmek az^fígmk 
ideien* %9« 

n Mat mm fabáimUe% pmiiMUniok* »i» ' 
*• men nincsi paunmtattyok roh, $%«, 
9. Niert Mattion érdnek találmányt* « (54 
•4, Mert 4 kegyele w »5 kötetet 4 kere$íí wtefeet 

I* áx Vdp$zo%Má% Teiek, írf^k,; nyéú^Jiesek, 
í ^ i % # ^ « <* ker tfttfcgbtfo %u 

1 L 
AZ VEGH-VA'CSORA. 

I« AVegMcsorrffMfc l i j^oígdtofdfldkji ioí íg^ ?I 
"II. Hinyjforkelkt/fofgtflfcfMí* 4U 

MttwfeM tótfe «g ijlmfeg dz * éhfd %kieftet« 
1? As emfrerí fiem&ftck #Mtfígámí wghz w« 

tó ej$kfee»e. '". • 44* 
-«'«A«'^e0/?ertteHiiek.tétéire •.• 4*» 
• $< AZ'fnpntk hizwf*gi94t - ' 4S 

$* Efl %mysftt» 50*. 
W* <A«kf«£«£gesMfflftdef» !«• 



L A I S T K V M . 
VI. Ax igtb.meUyetácl a vigomofé fleteztetei >§ 
VII. RáU*4ÍM az Vigváísou után '6u 
Vili. Quiiugsjímá vafarnapian áz V§g**acsm* 

bozüknd$pdda* ^ 
Minemű, kefihkt'kmntátik 4Z Veg**ác$oraa 

hoz. <4 
% áZifteniifmeYeL ^ 4 
a. Ax vrmsofáUfdU HÍQertdem* «„ 
u Az hitnek erüffígt* 7 a 
4 . AS potnitentia* 5 l t 
$* Ax Atyafiúi f>miü« 54 , 

IX, H»/wt napidra iÜendé ptUd* f^ 
»• Kksod4@erzetU az vég tmmK 7? 
s» Micsoda dZVÍg*Ac$ör&. 7 g 
i« Mikor jleresfeíf í d vé gtacsctd* g ^ 
4 . Miért 0eríSfrtr*c/&«. ifo'rfem. 
#« Mim jJo/gJÍtótiKfeí mcjffaff regg«f* ti 
tf. MtóíJ/kr^deíds v<g*iwsar<u s?ft 
7. Miért k<?«)>er&lí 6óríoI ihifom* 
8. Kik«tfkj?cre!?:ícfíí« 34^ 
£, MivegYg ferezttttü 8$. 

X, Má/óáikpeíá* H«/»eí napidé ?? 
i» M»soJ(M tefibm támadót fel a% Cbrt'jliff. 94<l 
a. micsoda ttclftnk a% Chrijim te}h9 itah*% 

az I we . $^ 
&l. P/nklsd ndpwrá tartozó ptlia* IOI 

s* Mi«ew& ejlkfae az fant LeU%ttá» minlaz 
igh mind 4% $4mmmt9mokt io<* 



L A I S T E. V M. 
*. kx igtháthato «* Szem Leltk Mté, m. 
?. Az ige ittd ntmii&Z $z* Letek4; bitet* m. 
4. áz uyionnán váló puefhis u» 
f. A? i<M/]?g át ig« ncíkéí fífcw le?:dííík^g* 

í . ás: Sácrmmtomok e$khi 3/?. LeíeWk. u* 
7* A*/ger««kít m*gh übráZolljak ÚZ $&&&" 

me Montok. itS 
s. hz kereftfcg ej%£?e á ? $ent LtMurfc* 18. 
S» á t vt»M$omacf&Bz€4Z$. Lelekr.ek» i@ 
10. unni az Chr#M tejie$t inuk nret* n® 

Xlí» AratM €Udéiite való ptlíd, »;* 
u mkn neveztetik &%, ^t-vdaonkketiyefnek 

t$tdeltetefenik» 114 
»• Ac Chnjlm ufiemk tfoitltsteftitk mkke* 

zetiért* HÍ 
3* litertdChrifo életnek faniere né * 
<*. Meg muííttyd hogy mienténk thíúttUtl 

ChrijliK tefift 125 
$* Vifitn dz Chnjhjfal téc tggyeftikflinkneki(* 

mercíire. BP. 
$* Szivünknek tordelmefsegere *ifm» 231 

%\\h Szüret eUdedm vdo peldd I 'J 
i« Véojctgcfftnielen vagyont 4% VÍg°*iMnban 

dz Chrijlufnak tefle i$u 
a# ÁZ kenyér chriflm tejieá i?í 
g. AZ pu$t*han le9§ k$fAkU Cbrifim. 15,7* 
4. Bcfgyd 4Z iflenkepdmben uh tefíesfiíes 

fűokne^ 14* -|. V&„ 



t A I S T R V U, 
$• VAhfá%o^Ati kim *ííg?©« az Chilim fe/hr 

vért. ,4? 
ICIV- Advent Vaf^ndpkrd tdttozo peli<t. i 4 * 

u micsoda bafíon adatik aZVcgvaucKbAU, 14$ 
*. Az hit erifittetik. ,42 
f. AZ hitná agébá meg erifit 1}0 « 
4 . AZ chrijimbdn fatktztet. w i 
t* E? widgof W*g KUíídW* 1//' 
<*• A? Atyd=fit$fimMet&vegbitL i5tt 

fcy, A!? vr-iP<<cíor4W»íik bttegekmkH$QlgAUúU* 
fcmakmodpd. íáo 

1* A &eíegeí «< eoi»Miiie4/t4tb<itnt« imoWtt TÓI 
». A? fofegeí coí?ímí*ni'cd/í<íííátb<íífíi ej miokmt 
t, AZ btiegnek commmicdtatdfubán vdlo rend 

' téríti* ; Í08 
4» Bincmé melto[dgo$fient[egb dz Víg-MMora-

ej mi* okáért* i7i 
f« Meri tttmtfot forirá *d\o }jlen fcnefe. ibid. 
*- Mert igen nagy dolgok** emttkestfe*, - 174 
í. Mcrí»4g3> »t v»ej5wnK ő6fed» 17 tf 

ÍCVI AZ vrMcsorcti&ban **lo kenyérrel* *84 
1, Ko*dj?os kenK*" íegyí»é 4 wg^ko^jfoldB* 
>• lflendlí» dt kowjfof kinyer es mi ckdhu 18a 
*. KeYegfedkgyené,*dpg&mbélyh,np U-

pts gyciig*b4W>4i mint <»s 0/l>4. ííá, 
4, AJCo/fodtmwt AWebri/ítw Mr/é*$ feeíí^íreí 

megb kel uinu -m 
S.kZOÍtytfQktÜMCtefimtgffytMár *96 

ÍM A l 



• X. A I S 7 R V M. 
€. AZ Itrefkyeni fabaifágiuk Hgiidi, m 

. j.AzofkytiniMstneppultttt 15® 
fl Micsoda tzoftyu *©£ 
9* Az kenyet micsofa *©y 

' JO* AX'Oft;ydMligazcre3eti« ais 
ti» rhíodofím csajkn ?l tiiMU 4% vegM/am* 

tul ámbrm Dcfíon né 
iu Komában h9dp*í.urtbtntytttt& d mfc %%$ 
IÍ* Pápd At^-4 áz Qftydnfa su 
i4» Bernolim XdpifU poffor itíltU 4% Oftyá* 

voU «» 
XVII* A? Kenytriíek toriclejt micsodát Ccrtmom 

az Vegedcscirabdti* « 4 
1* Arkehaurnwk t&r&eUfe ÁMtyati hmzik d% 

vcg- wcíowMk « m2»ok(trri. sj§* 
»* Merg Cfori/to/bíJ 4% V«gWcsof4 »eH« ref?* 

ifUetet, *3?* 
$, MtrtoUytn mcttoftgosdzIunytrttritUimint 

dz hdUáim es az ojltogettt* *4» 
4 . Mer? Ltoíw M4rto»*ií ÚZ t4«foít4 141 
5. Mert 4£ kenyér tjrdeíteies f4r4««oÍ4t 4* 

tf. N<<gy ereié Wfjyon e& pimttoUtnah Ezt 
csttebe&oytt-A Í 4 4 . 

y» Meri 4^ken>'«r tlr&fes fajfctf 44gy4 eí$ 
rf? V^jordnah *4á 

t* mrtfi*V4l'btg$*Átillytbin HUttyri fte» 
nyer Urdtlefi* *<°* 



* l A. I S T H V M. 
. .r f. fttü.dz Apojtolokto *zont c$€k%;dtá, %gf 

^. 4o, Meri áVtgVMOYMúk cpfeere tartozik* * isj 
H. Mtttl regi V&terelUtot&eíitk 4 kenyeret i6% 

' '•* AZ O/iyafofe eUemettfi meg fcytetnek sÍo4 

/ti. Luther mntioner&s drgumentomi d Papmai 
• éUen, a kenyér tfaefuk meg erontfer* \6i-
l 14. KuUmbozdxUnyertháeUtd Veg\>dcitíten 

';" . &*»** k^ánfegej kenyér th&útftttU «s 
1 ti Miíur flölgahafjek ké dz vignaor*. ' s í ? 

itf. A? Vfgsvrcjo^tfii meg m^uiotkenyerét n 
.. Iwí az regek hn* thtú* - %1} 

111. 
A Z H A Z A S V L A N D O & 

nak e g y b e n ada t ta ta foknak 
m o d g y a . 2 7 * 

•I HírJelfSftilMH *£ Hd^pkáí nemfabdd egyben 
.. . *<!««, eí míoíww, s g o 

IL l/lenA&fflotkiWrrfeféPrf í̂Yjűm&iM?, i t r i 
lile A? UiZtsffttg dUvt életnek neme* 28t 
f. Meri faiiffi-ffMgrf i/Ze»|ícrt<t(«*, ibUtw. 
a* MenlockoUnforzttte. sg^ 

a, Hogjf d* em6«n nemztt fiaporodgyeU.* 2 SS 
•< s. Hogy *z p*rctzn*fagh ti UvozuffA. -in 
f. Mírí tifaejjegestiflték vagyondh&Z^kmk ^4. 

h R°P íg3> W<# Jpí»^H &vy 
a« Kegy 





MATTVtAI t l f i l S «Fíf«Ji»fJtf 
* ii ooadtim ex Budi mouerat, nc't 

a cumpiratfcv:deretur$caftra Poftrahi 
, orara reatcifi iubet. Cemitcm Stepk 
Pdci^B«oppidiu»riii^touaitií&ruutn9 f 
110 Sába atpugfiiyetac* yt i citcnore 
m űhúde^u clam admoact: Ipte zi Fi 
-mir» i|*ji dics iliíjiiof Cubfider* Stcpfa.) 
***pfemcntis* mka cdcntaie Rc§u 8taii< 

)«j|; yfera profequatnur» ftwáÉIa* 
c mtcnjcieoJa (unt. AbaitfÉ|aáftftf4} 

. !í& A ragomra ía Huoganafn re(kjj$JSí JJ3 
Tcp uifű iohana* Al«tuneo% fogi«^fo 

íf Arcbicpiftopiis píö»teciatu$ elfc^« ̂ fdeMüÉ 
^ *r£*mum fubrait £t AftoftoMt' Áetborítaib, 

B .x tmm temporc quum fepcest ^ c ö f p 
jk per Croatiam in Cariothiam U ötrobkii 
i^u^dé ernpona tmfíicm ,In rcdita adHuigtf} 
% f c ^ á Samim inftuit, aWuctis 4 ^ ° ^ ^ ^ P 

"is pr^da, á Deípoic* LupoGerc, alatt 
mai dióé* c^tenícj, prouiatú^Keaijjj* 

»jy^BBMyajgaiamataJ2Lte 



i&mim, fctriOoIoecii&TArdhiepiftc^ 
íi^uod oon fiüc maxümo omokm Proc 
frimiö hk crai priocipis Sccrctarks, <, 
ate ajmdturaoowmlibetc ItKjuebarar. i 
n paUtn: mbtua^nf ccr cjuaitjye quotta 
íCaq; belia»á Rege impncbaonir, <|oas 
»DonmtdodomeíbcatuB, fed vni* ' 
tsdeKecogebatun Idfufgo,^ : ' "* 
ibauk. 
! a *crt5 íem, qua masinái qua rido^ vh 
'ti fa tpqd&m acccíTit ci&ulatio* i abs i 
ÖÍI % cfr nimis Regis aokons effeodc* 
CNJQÍ dágenter obferuaret*<otmiKHtis *. 
fcrtaiís gratíj, aut j t i dífcéhíTuni exeü^ ^ 
l^dam Procerum decerrcret, hunc, f %, 
trapolcc. dignicatcoH io carctraa piaocp 
. i: perarccs Regías altmanis, aoiw 

^,,/r* ástok* 
; ':*rbamis Qu^flor, iouídoraB obrtf -
>** :a carcaroö föbffCtsSed innc 
"^*~^'núo, yirum inregcmiBiiaM? 



S '* n̂̂ jMrciTidfium fsa mtmtt á vicimt auei ftfret• I1 

,r •'" mumft^utiamabeneus íjt d&'inis tfnpci*t«v 
|, poré ÍBICV^ÜS f íitflct, úm mm fotcaíle de töt; 
I Fr«tar»r* ttwn lattáem metuir, cm* Bágf«? 
;/ tcsTí Sitit 5C Dram finm* furenrer appugnatui 

attsnv* p unmt, wif t% filariitn millia tnif& 
j - ákmim fokért (patiiopuft <x labort ip !$ 
0 Víries iuftt arfe cum T^cfrarma faapt "V 
|. f̂ ec m§tn£ bss> timtcp m&tum tücpta mán 

% tjütd de Manhia HuimyiidftB fiÍ3»Rcf 
* Ttjctícam Tyraimidem euerrendam rato * 
í, tim TCgro\nondum ccnnrmaos adfeuc ín IÍ la pt 
! < ' ptri{vtnbt»> vaiijs qutdem bdltf > ff4 Tűit! 
x , • fimocxcepciBiiion Ö a » fíncs ínat dírfoníi f 
i ' fcrodfítmonim hofiwm tutatus cft : fed 5 

iison&tm tnapetom böffclcm propui&aft 



fatutc^i^i»m4^it#^a?nx obteftoi:*: ia% 

ma lúdsft m mkt'M vdtra {Trafónni , ad 
wpí 4áif&ttt«§i mtfmdo faárura di#s!lo»í?s 
Wtlnt| | í i«3í qu* vcbn CDfialíiffíS írre* 
Mliaapicsáa vosnentkiiiint:Nec viítiu* 
tátim vdfc árum frafrummsfetet: Prcpcnue 
«JT"!tlror,jm tfeaionjmconceuSiam, $C m w# 
|*". "^(^midabáer-aiwfnorií conunlhane* 
: • W áécUnéum cfle prxdixi: faluator 
«ractíatcm » vönara ah'ems potim &' ncn 
űidiaium cladíbus didtáfírmua» Vtpriuata. 
tctemmaifla»£C fcrinzt cuuifdam trucdeatijg 
Hs (mm^énéfmnffttáagii ztiumy tx^ 
kfkmomm pcpufonim vetdbtmuní, quí 
• % faíud 

1 / ' 

í 

i 



hmm TEo^krJis. 

te i\ .írut cratí 
Karónk 
Áthíua bon is. 

jpa fcmpcr cric. 
^coiHungara iiogaf 
ú e ac.ru nniBe tuht. 
. i>"jftaíp--v?í Regk, 

m & iukedo ptrcnnis, 

http://ac.ru


iVf^MfAí 

fa "0%i*es* * ii-rn. 
i.iii»Tl;c#%lcrík 

t*c;<*nKcrat: 

Á^hria boöis. -
*fydcugt«ero : 

«tu fcmpcr crit. 
gciis Htiogara líagttf 
ürl^ftainüBccuht. 

ftfaifeinibus. 
m &1iukodo pfjcnrtis. 



^J"'-' • 

Sí fiúf PcliJb rcium" ioiwiislftn» 
Sariptorem, magsi naiíiois i-^fL, 

. TU<J**KJ: Mattiiia R*s i<?|<j$^ateí**' 

El>quk ffiagrius, hfféo termőn e úüf 
/ Qui cdit H<jnnori'm bcfh^iopfix 

Summuai Pannonig rrkfcriuíi <jui<j; [ 
MAtchiatD»quaacc ' :;ifscrl tligans 

Hoc opusauconsrerum böróatc rdbt* 
» Dsgoöoi cxlicolis qpod leget aitie er * 
At fcucr, miícrin.a %$* & wpirrhoao 

Bcnfinum ía+ ' Wide carercdL, 
Qucoi famm u'tuleftt ttoeiris euexit op« 

Juffit 6c hi toca poítótatc*:*' 
i jgo tibi miifiüstpoJ dact ventt ' t <** 

Hekus, iaobtiro pcöore COOÖC, va& 
. • * PadusTarii 

** cma^kis? 



ttfo/if pccafisöii i ctrftoüs UtfK t <pet* 
.*ícm t i pCfinjiiil tapit* uanffixlit vti 2q;! 

ms dapíbr, per aub • tortift Regi* dcteá 
|iioq»Ai&faeí|«ittsc«li«yatib tntére* 

'{JlTf fe# ̂ KIÉSHI feltid MMMfc qutm u n 
'"": i lilém ore&banti f kritj-,, q4Ú in caf-

rant^utfiú dudum faorttm íbg*»l<wge 
* i pC»ipcbtioi vi 'lötbs agcroir, fő 

m^m «c cffcrositím áoce Scephanci 
'ij^tcogoout^ AmWrg^iubnge^ 
idccuuenk; MMIU-US tVJtcoeaSft 

üaagnfrudinis, BtrtU ma*- *feit i iti!*et» 
)$» ittkÉífi fke^mttt£iíci^0gcfii!^o ' 

|i|te tote& tí»ff ftftioi tcadk^^T 



ctkletn mm Bmmtm ImjcgacottP * ü*öii»tís 
• JUanum iftuopptóum et|j»k í i % tgittur t 

tu égtiat tjeila fitnt* 
; ProinJc io fccjtieori Rex Ambtugttm, 
\ ílrig^ fimbus íicuro, obíidtre d«jc«ií* CJ| 
f:'#* mfibus paíluutn fupra Pofonium, w cíccria 

la «ks llicni moo tss olsm rcfu pin p m y crtict 
?i bilis* Vniucrfg Auftn? ac Ponnoni^ confpic 
'•* prgfidio C^íar obfarnarat. A tftgo Pructefi 

BIS pcnt ftatfijs rcmoíöiB* 
NcMiiihiaoiqiiidcíiíi, bdik^ diícifliof 

nihil in Auflna tuto roilitan poffc, etí Ami 
pogoaret* A tcrgo nanu]; rctoums ampfac 

i muhum cbefle pofTc Yidcbawr. A difficilirac 
i so4itirac, Pof ODIUOI prúno ycn:t. Qwfjg * 
f kortes cjüafd^m eum noQnuDis cquitur ^ 
$ oppiáum obfideant. lp(e ad dcáoium Ispid\ 

per&tot audita obfiáionc quű id prouintig £ 
copiigoacufum forct,oc rem tanti atomenfí 
%?i\Á2txt amictc£et}cru cquitacn mi!Ka obta 
'mos ifiiubcaoc plura iadic% vú vfus ipí 



• EFliitfAMMATA I M J I I 

cbrcaij^oárii paor 

L , * '*>»*$ 

Vrjltii átfcore f i i v etuftkx c& 
fugo«t» pet«kfe» licHattruucvIaé' 
RcgofUt foipitib»s-«ja1biisi%cbát 
Virtus florida fáma, rötajMBoe f 

Tdlebat* pataiam Yagansp? rM&*flÉ' 
Lxti piaudíccíprifca fi <juki ̂ í voas.̂ , 

„Patruni ftcmmatfp^twedífaiífo,, 
Qui iam degcncrck wfa^aiiitun^.' 

, Spiraotcsanir^CBi^iirwaaai,. — 
.Vobss attticratkkaaiiiratcm.. ^-^. 
• prooi'tciidttka^aocctuiQ^, *~ % 
NuDus ctffiijjs oodiUMiqpid^r ,: j 



,c voluntaa 

j*6s, Amea» 
Bafikü f abtkiuab 

A U V D * 
sx&eiratus AcW% 

*nf gioria gcniis, 
-ti buga virist 

iBQnis ora due«, 

•Kttcclíes, ' "c— ^;<
: 

»*-* "gcflt-iirsnsa 



"'u#-\: £ cFttjfltj kinhii htm »á vt fan*, 

5sw rmim r,>ii;f vtr*curfor r^iMtru Itv' 
? %?, nafí;rá U*i/ífíej *a« c!c c *• ̂  *: ̂  s**t 
fe^t'tavit^^&raticnf ^ , ;? 
*?Áa <$iám jit%iJbíHi ciTr* CCTEÍJHO, r. • -
"Z-j idtipítí:Á. :%{cdcrMtti&RKpomi 

nftíriaó^rcft)*f ^po^p v*»m rtgcw-jwi 

"ucmc stm fun-rlíijn«liiarT c« ^Jes filc!«/ 
e? • c'»|5Wreíft, r *<rí leges, parem •£ 1' *HŰ 
fr j^^-u ttiTOT?,»niicxr)I honon" pr •ÍTUÍTÍ: ' 
r. *:;v.''ftarf&>nw5;i!itmvHi ad fociéra**? 
ícnia**, 

Cun?mii!-,,, D«öcf*JI ©pttaeíntc 

•r-

- ^ 7 



uálm $Sfi5fttiSíft$/* p;*£ „ w;s 
MÍt: qm ^tumuftex hhitíxt itun*"{ 

n mpttéeimt ex fuMtnriícmimx ftcse**, 
*$&&, m atttttmt ic ;̂?tmttm pnwír ~ 
f&ktvtofit tmámítm hotici gliiíair^ smit 

.f^,9i Pannonscáctttmcn ex peáarc «t« ^ 
Í' %Vf .r®ptmxf% deipfaVftapttKfrfar.i, et* 
* * - "•"r-,i f • «í",f* 7Ptmit%m ítU& P *MM»» 
'£' \i íi • *:r;*\> arJws IVirpe* *ff̂ * ** 

reruiK* *•«*•," jr*tglóriafarlkvifif' ict,, 

urait ípctfenre »Impérium Vnv&rmm 
'imtií„«f %

f! "om WIPM%S Btír* p*e pro* 
" wacffi 

4* 



títusPrufam in Buhrnia o:cu?at Co. i i ' . í 
ltuai non patitur cornuabm, compmv% I 
iKit% a: fulb f JgatOvjj fratrc, Afic *mp | 

la&us tctnpjs, quo nun c|; antca magü , ;\ 
tűm, ddcéhirncj habct, Vndecunq; p * 
<rrrarocg», Myfiam, lEyncum»DaciaxB^ rc-

J 

cndir> & ingentcs in Turcom mo&cur ap« 
maiira moucrat, EccttriftB nuncius ad- *, 
'mpcratoris prgíe&oftipcriorem Paono- .; \ ; 
tari retuíic • lndobit admoduHünnyiadcs, - \ 
*» cjecd t a m idooca c xnambus eccafio per 
jk elgbtrctur* ;-' ' •* "*\ ! 
isösi Cohortcs ad Hydxuntera crát ób-
«&g Torc{Hr<om.vircs concincbanrur.Bi* r!! 
ĵ auHTincm, '& fratfcs intcíhno bcllo fia- i 
ögi* dux» MaccdoDiamiSgrciíus, anaiffiU. ^J 
% magna ftragc lájreoruofr pkcé recept - / 
*e Q»sú faáuoi rft Qui tandem com*. ^f 



JKATTHMt ISGISitTSiS 
Jtehetflkifcribg 'frarran, ad fiúimén ] 

mílir, gnarum cet bciitcc* & ípcétarg ft4* . 
ftcsueríacK* nihil talc adbucmccucnte^ 

^ pinquainí, iám nox ingrucbat, Suatis' 5 
accubuerant, vmeq; dtsüitni íociiuerant. • 
dobus cum cxpcdiuilimo adonttartqima: 

MaxtmuspnxDomfulcttcamuIfus m K 
con faí:o ai;ii terrofócunőcs inceiTic. £;, 
dactor, FaeJamtifpaííimcniore. Tasira 
bant» ijs ncc prcftjpsum, ncc hberum cr a; 
creacicois & i.ppe:u:n cx;ip;-rr. Q jan 
pugnafurcLtrt QüsbuCuncjj íuit uutgf 
oete. Infttjuuntur Pannoncs sl i^i inníf 

„'"^tmoran.acfjíis fugatifeji hoífabu.yp0' 
obíidionc oppklum fubiuére. 

Ücgioa cjuocp Beatrix, aftnitatis fii 
[: _ ̂  Imperátor cm ad mcunda m cum viro paci 
' ^ - * ü t Prctcr bona verba ntbil ahud accepi: 
X?-*!Jk nonmodotibihoíhcj;* verum Cfiiifts 
/ ' ^ b l i o a t a Ccfaris ccrtinatia attuír j^ BT* 



cndeáTurcis im]%i\*€>3füf,ín cxigpá. 
Ve tón immtHto d;c*um Ci: Ex regft% V 

um ilhid Homen ptawom jm;i#*f »tf*> C* * 
**?«:. Acemdit ttiimpcf^nil0§Í0^^ 

- 3L amuréra, cstm cmftr-' J J Ö I S ^ adP* 

f:jt anucitfam (ummi Bmtpse pHnopcs; 
ncenanm cxpetcícut, 3f ta^ | i r«ccíp iS3f 

fe*« TurcamáefeMdxcmdfiitfOTrfrauur, * 

i 
p • sftafstiiT;mt!' i it i.jmano gerserc v i *?, qeöí 
csirám prcrjgandx rc!ig!Gfus> fetlip *,da>-' 
toáaio, toíteiida l«<ocisia, daliás re m 



tpéiatioa* r*r# faanteftaf # aéróratiát* _ 
^ . • f i i íbfcsrCpiP^ac* cőawftdáciaiu epet ~ 

|||w î8btiMQatactcnibu*» ve! in fwtgttno * 
•- iy^&Rdítuíd^Jtiuumur* Xcccrfimt ?•• 
J3Pfr% -boimftiB fcdcr»» qaíbai De. 

* £ * f c * softJuií»B«; fiaictln genus peccv 
WH^Idoiaoiar, Tp$Mi(ka of.Libfdiftcf* 
I «tqiu gemc d&^aírfcapciTOt, m ^ t * 

^v-arái cxt«r jla £cr$i*f. 
imámí" f^cx $&2m vt 
ntít a g m , Öí tíu«w 

. . -^ 



+ -«*et % | |% te t t e i é® 

^ ^ 
er,! 

j m * : ' ^ -i 

M^%fih^%-

v. Vpswi' .v*,- **»fet# 

•' rni .az 3é JlurtftW^f 
'... • 1 » sa ti3ffii.it 

r̂  t %y *; #* sn, uidko u*ife» 

©tóoisfó B«|rn&ir prope appari-
; ^biiTuaifcom^s î pjpcíidices aitenif®* 
lW«Íli^& Umpr^'íuüÉma acmi-
%aum> dussa Hungária, $**oaibus, 
ír *:»!.'£*. lóca, in icfigioois (p<£icai>cora 
>Bts,qujcmí%f vuiune, ac vrbcsinco- . 

*^b:poíiuIarunt. ProximasWalachL 
fuparfu^f * Dux kudata aoism 

expEcueraiit', Raon«Mcí3öl i 
iriocji fignk, cmB-iiiagoa feroda 
jortifti agáén iacormi dextrtm 
^iom cxápttur, la ripa fiunun ^ 

••ferun iBulti vtriaq; adcrent^Pdri 

http://ti3ffii.it


máttmm t t o n 
milti etaJks, mftáámmmmmh^, 

u » exaw£t& Nnra vot #« t a 
őfbtÉ pofi tetfj.i mini' go$*'* 
emfübus tbtts í *f Í « : ntbus 
fufcjpert, nc«ji ex m<' '• *\uttuna c, 
túce veftra reclgmo&r. rxlhü morie ? 

ProiiKle,expcrgrfc ui»;fts, tomn* 
pro Dco* Rcgno & pcoiumsa, íld pr© 
eaoiluHi eítiNcquodcunqi prf*i: fii"? 
abducatur* Pugfia%t quuoi ligju i> Jb 
cbrcskapoftiifar, maíoribus v q 9* 
nuno rcuko imiorc. 

- Hcíhummukicudintmncp is , • 
CGmrimul'oskm dia pugnarc < 
terga v:raft:$» AHÍIBÜS tft* <jui nt 
'uppfemeatumfciggcrit, Pevtönn 
f 4«m gladíos cok^oraq; contemo: 

Qumeram 2cin ÍK>ram, fté 
af^urus cft icforiiífíiauscoica 

J '*'\-^itubmpjmfr *fpatamufe 



' ' í 
ci»nfUn£ia,qudd vutaftmam frtftcri2,»n his cfc 
pmmmium^iúM bxmt*4tnr9 JLggilhaoit 
frtföi fabtrc n j n itttdtturpetfutj qtMm fpttr j 
fbrti4*&orum virosiim,rfc ötfetQiiitöini^ 
ph*afcpj!raia<trc kímmtl Qföiiipfi^f 

. Lbor uoi *fttmataitf jfjtflutO* non <2^**£$ 
útiW*m 3Í mthmrtktn f y cuf&mtsam ívMi itt 

ocrír, accea J«ttronif}ö»0,«rC3C p i ^ r í fNtn^; II 
atite* Icorflin trtgtnta l&rfcfdira,m omíi'i4*i 

. jurcr*tfonibm* finc ̂ ^ka IJOMÍQ fcrsa iu*h \ 
múféiiUwmimmim-létiimmpméit étttiM 
qaand*m ̂ ted*H«tgjifi^^ín«ía ad $6, 
pora coftíksit: <§y» í « ^ r * » ^ : r t * i í * I ^ É 
dctán ra, cscccff} cf§ rcbuifiiemop á j g ^ j p f 

" -* ̂  Iscctí «Jjgn ofetkfcC^ est ia&rccn v s afI' j i 
; v. zmnm txpsáámim ibilNK**!? foptrtte'u. 
' .tpraacnmt Q|«Kt ̂ 3$&jL^or apómat ct 

J»» f«qfoc0 quoqao m JÍa^jar%^*fcfi^ 
icifJofíefísaiianíiii*, bosliron&lo; í l f " 
Üsicttfr aötöKm dAícéfeáfe^átíí 

' ! - , , . :•' " ' r \'..;^ 



|KTO*U IMTI6I1 
xbftauiAt, rcpiáfis mibt t anímo auxíShs* 
liffungk recensa, atiji *S» aiájiJP?; auEtf/*« 
íe íkc v á m OppUaniandsin ocnst opé 
•ccötm rdrbnnjdUrcnt indiain, & fubfiJut 

dpugnat&1légUüfi{btcrűfnon faabcre-
i termes miüu aureorum procbdire. Arx» 
$ alqisoi prcpugaan pofuitía, a prcfcdö 
is auráim méhmmptraditun 
i típore <juu cltk&B Turcoruip tquitatui 
5íí̂ t p i g a m cxcut fartr»& pro morc CHQ* 
K^iGua»De^)oces,Pctrtísboc:ust cgtcrkp 
i$tfato eeetjaete* in caápo, cjucm Bore-
&ktttm$ proxí£w«n vcri(|; coauconer^ 
v- ̂ l*g»a coaferitur*Quum in Jcxtro cor* 
?i ac in laso Dcfpoccs* duci or es acnbo far -
natttua als f̂ic faoíttm drcumucnerc, ?t cx» 
<v iriiscp ccrtatum. Torces ccdcrc DOO porc-
f iBcícíuK Tanto miaus PIHEÖŰJJ, cpic**^ 
ulecjtiicoafidcbant. V 
^ ^ ^ e giigfivf fcj fapc^rgysccáAi^^' 



KATTUIRSerS RfHSII 

" ^pia vfqi adco te fuofcj; obSrout, vt n«S 
ia'Jeamoucii non poflet. 

, Allcmanni intempefta no&e cun&os v? 
- ^ Impcíita vbicj; prjísiia offendunt. Tc» 

coaatus eflc ícntiunt Mox re ínícda in caf 
Qucm ex unprouífo hoílcf affüiiTcot, 

toculcuaría vexüianonum mmuijs (latsai 
tarficit capitq;. Ad Regem redk* & inflafí 

Rcx arcostul cotifccofo equo,quum fc 
rtret, Rcgaíia ligoa iuífit expkari. Qmé 
i vento ifi boftesituendcbantiir* M Í Í C s 
fpicio,vix cominen poterant. Quum A' 
quaiícnt, cf ca nodc: tnachínis belikís cos i 
~ .* JPoíi: vbi ilhixir, ne t^mpus truftra t***!! 

', muni ÖÍBOHÍÍÖ coofcnía caftra rctröOú*. _:n 
^ prcfatkcenibuspridic adusneraor, íic pi, 
| r«ccfleruntvVc fi cjai á tetgoimpmssimcsi 
£. J&oppoStisfaciiCtucrcDtur. : 

?: Poftqi abamtes Alfonannos Huoga 
^{Kidutn átergo nníMcrfcccofcnt^itaw 
%gAfBk ,»c.in\itoa dtaittcfc ^ i A ^ f ^ 



l ^ t 0ty}|gtrtÍ*t' löítöS 

i í ró f 'J-A- TVvph« ílú 

Vöt lígisiffbt* iüts'f 
Hu: 



forr&sn Ht:Vcti mímT 
D;u£$áb ImjT»ifst-ram .ifiaili§ 

Lica Thcm.íhxL'ín Gucvul 
Json minus H;i;igaru: flújíW1 

, Prxmia ip: patnx ui% <íc Jí 
Cíbr;s* gtntis honos, Mattift 

OmoAus h : tcrns Jcucncr-* 
Hunr<yiKUs vcicrutti cclcMi 

Cura tnumphaiiMarsffí 
Gcns lerí bclioram itu Jut, r 

Tuirca, t'h'fgnsstii 
Fortia cíum tcniat f-ruciv *s|||Í 

- - Ttírwit irepjrio ::!.üctíi *J ir 
Cum f .rtti! 3u icgnum JUÍC- >c 

Panno^kx genus gbru ii 



fnbüsi|MJ» fáma ifjptrfles* 
#>r f04tjttu<r konos 

ctmá geft#4k*£»?te.3£ 

"pli&^iKOgrtoft .re fmnmt 
iartis'J^^ T*«iphJta Hu 
lufit h&ftcti 'jnrjpliov. 
*ix f rg^orbc* loei* 



# •ATTliB&fttu* ,; 

-, ÜMpútt Vrbant mi, Quod nobtsop*;«ji 
- f / É i f t a t i * | ma,cura, prafpkttj;: & to» é 

| " QiioiiuagcGroo poftdie, mikum i 
fc> caica «íii.* Qgot Rcx, fi ía Hungária i 

fere eeqöiüitícf, 
; , • taum&cddute»&bctu^jfiiagr 

asfi*4 ,1 fpperaffet, Vmucrft, intjáí* teli 
"ed 11, # jnjg forade non genust. £xco'itt 

unni icgjf pietatis & bcr»e£centf£ fi-A 
>? fiícrts- falcom anofttieric, cmntf^j J 
iiscycoluerift Scd ad diucrticu sor, • -Um 

\ C^UÍB Rcx Po(baiuQ3»yc(anteatel>} 
^aturopaufoamepjrsmsfeat* Hmc á, 
ücate (rauia byoBiis» ad decüpaaclfs 3| 
i; pr$fidia> Hioc t i * ifit $ú CoroamliiSi 

caftfssdaiB ckiita tem tgátafcrön ? 
prgfiidt. Ptoiodc deeífBö ^öoto C -
•mcuca a»»cke profieifciw*.& v 

0»&eptetYtaccenfidüodoirigMfcF , *• 
# 0 .^ aá 42ocaambtir£utn pt% —- ^ 



mvs wf " 4« Cornairiburgcnfij,4 

ttaütiöttcm vltro fairé. Cspio igitur " 
Jfiehnc piopugoa<u!iim cffc videbatur, 
$üm v i t p ^ prf fiJijs* ne quid denwrii 
ioe oaö'wíiboi vnhicrfis adobdbccudíí 
fknoaüt defecndit, dic% «jua díui Paufi 
A pacö^jöf aáCIauftramburgamper-
feCtiiontiftÍBkct,cafbalocat: Qu$ veri 
öfnkcfi! Stephfrfmm paufo IEÍC metari 

mnij^accmis ex iofetiori Panaooia Dio : 

os {jfoccnergcnere^nimo^opiburq; pr£«v 

!i| tes femper Iiafeitus,cutti tnaximo ex-
fDaaubiufei áb B«ogur% parte caílra • 

£$*£* fsptcorfbocm icfpiát» perempti 
ifKMNfts, potiífimus rci fnímcncatie adi--
m, qivmm conátaeim fapercrat, locatis 
quintoCafaidtóAprilr&ítodcchtbr * 
V ^ J i ° *n%0^ &ít foí» CCIÍDÍIS, ^j * 
\ Í P dn qooq; l a m fdk 'deftöi '• ? <! 



• á t? 

ím m ácre cccefftta* 

felírta R* 
Danubijf&nem. 
CM^mkt ílm* % t f lu ao . 
qyttt M i i í i iisÖttc s Tmiápn ümtimt 

„ m fiipttiari parte l«í*sctttfícc?nÍ4fi, 

prgfeccrat; & (c *zúm atska matm ín -f 

N i í o vnq, ccCfa'ffc i c vsfus eíL 
Inter obfidtoJiim cr̂ ra pi? toriami 

Ebcfftóf&utt pioáciícttur, ros.rjrif a« 
~{ttdun)t& feaima folxicuaine íomj v^ 
obítinatsftknum et ne&riutB feda* ^ , 

_ £-- djgfias ab autboribus pceaasexsg 
, ' Qpum pro mcceibiis caftri poi,*« 

cob cüm ?roccnbüs quibufdan} 
©ilfa ab oppido ferrea ghpde, part •* -„ 
£fe&ur; Et páram abcfts quio R t * 

*«» i'Xctar*"Couiuns&mtrcpy«s!pf«^' 
% jrstíJo conftematit ír bi rtípkanw .,!*/ 



4?,miuüíub 
' -;ÍC Liudau 

•mai a'É#:» ih^ítim, ncccraLiq; 
ámthi^ áelitbat:** IsauJ fioc per-

t-ire* lftgcns eo ú$ mt^mczmíam 
ittatiugcfi, fi egem vric non diu 

atiip&n." ta $>b*tu:un'. 
farum diuíCprporísChníli pennára 
nu5-( C» araSc^íafit'ifis* Geréb Pctrus, 
j«s IjfctB£<i?órum> £annonui»<|; PÍJCC- *.— 

cairixi cxíöfreiiw ornoíum orJinum 
•itum, Gögulan poxpi vrbem inutc"* 
HIÍS aaditcs eíhua rti or> rcfcccrnnt rc-

p kffi Lborc defatigata. Vrbcm om-
V ĵj,, Prksílegia fsonaiila ciuibus pro 

" —— ^^-^~*iuaJL— •• i..ÉMiiiaiiiii iini-iii T " ^ 



ftirtviit r i 
XcérraiáciintasobfidHme ;.':, 
busq; faoffis unmk*** SJal 
ducxj; pqC*Lonv.*.ujnui /C , 
fttVk Feireg • ;:* : gUnité.^ 
f&racu£cH&», i. ^íiöiíJrc* ".r.« 

CuuintusoppidAffSC?̂  < :;*• Sl ^ 
re pro ómra attoflbü;* CTW; ($*&$ 

. .eppoaerefoixK" 3c fq|kí*ec^ííir 
Qiuni grauArerob'.^* É l 

Alcroaooomaii hviA «j«t 1; igao* 
sotcidomútckilJio.itiíjj i ' <c 

* dacir, <WcÖ§c|i cooipa? ̂ T , ;«* 
co aitatuxaoh cpim odffk ->> 
Alemannospoftcpf ropius a .i ' 

1 ia Tar qus ex oppido fiat mipt*, 
i t ftoskbetur obferuart» &: nm . 
}Í íidcumcetcns c©pijradíSttíoU 
bi $o ag^ine pofcifckttr. 

QUIÍIB in coafpcdii (uiffec%|£} 
' * TO®M figtik.J»aöes«^ei^ 

http://ckilJio.it


acaokmwat ípft ^ | « A Í # ^ ^ 

«*b ptH^a í h nm fefáiti «á. 
1 y?u.- *i\:&s»n*akttal 

ttii. Qiae^J *.it hononíuo*ac"'' 
c ad extremam fc hoíiss (taksám 

á jpifcasit, EtcIcmcaöÉmiprf pd-
unÉ C&cta^&auchre ili, &ob-
*n i&dicarc* Q L ' n & mte* fc, iu - -. 
<tiusoau>& perpctí cpam Panao» 

io mhii iloccrcoc cflc miíeím 
>c«f auxiíjj iodies adínmur. Prcfiá 
sX«ti*-í; umm vicapipotuit: qwí-
•% „» Jio laudc coxnmodoqi tfti: Ob* 
•ero ¥iia» patria, & febcrute illi* 

ÍJKÍS impccum fummamlibcrucra 

nm -I'troi ciet, giaode porcuÉi^ r • 
fr^j wniCa. Gycms m cafta tóa*..« 
* 'JLÍUU <JÍ3£ cpnp fepiigöo mecift $) ( ^ 



Marté Matthutn cele!>rca!cra£atcfc» 
Stcmmatcmagn 

. t%tra$ fcm^ciioderatijs Httö% 
fbefei IMÚ&US patti*, ducüo 

* Díípolu cji icmfico miiunits 
fxmhmx* 

Hmm %imhmiz dacét noure 
Pofim* gsia Huanyiadspoteati* 
Skm Hcroum cdcbraa fai ed, 

Nofcere faáa* 
Ha Matthig gtocfoía Rcgis, 
Scriptoc hic Bonfintusada, notis 
pKxtfdk dodus mcmoraos áifcrce, 

.CaoáídcLta^ 
j 'Dmműm A*ricob Sikf aj. 

Dg 
AL1VD, 

[gfiiim badc reor.tadc 00 ojanfur a pc? 
Claradücű fcnptis fcmper soommenta difi 

"̂  Pödör u celehiaia VÍTUÍE, meritifq; Camoi 
'̂ misJapoítenia?,fedmox yoIaeQtiJmsimo 
* 'tpttftjo grata fopprcí& tála mente*. '*** 



veteti* M&uorúatellus , _ * 

ognofcmtctqxxísafta* f 

[vsc«Si 4ftimáai> normás* • •' .' 

loluúmttFclUib* ,í 


