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N A C ~ M E I I Y E K E T V A S A R N A , 
F O K O N , ES E G Y E B I N N E P E K E N 

cfztendoe altal, az A nyalzen regyhazba oL 
tafni cs prcdicalni fzoktanac 

- é t * * * 

ELSE: ÍÍ.Í :I' • 
Mely magaba foglallya az Adaenttnl fogua Hufue-

fordetuan) EuangcIiomiual,es az oltári fzentfeg-
y r .rűl való króm prcdicatioi^ljgy^pube* 

E ^ T E & G A M I P R € P O S l \ u 

*.Cdrf4. 
Meg nem lumifsettyue az iftennec igelet, hanem xz 

igafsagnac ittjelenteflhje] aianlyue magunkat, windea 
eintereknec lelia efinerctíncl, m iflen ektt, 

- ' Cfu/ , r 



A Z I N N E P E K . 
N E C M E L L Y E K N E C E V A N G E , 

L I O M I T EBBEN E R E S Z BEN 
. talalod neuec cs ízmoc. 

Karacbon> . 

Siz,ent János Eyavgehfla, 

*s4pro fbentec, 

. Kü karachon, 

Vtz, kerejk,t> 

Nagy Cbcelasrtcec, . j j ? t • 

Nagy Fentec, </ '348 

Nagy Hethe az, ur vachoraiarul ualo barom 

predtcáüptü it lekdweg* '47^-

) Napia ) 

A nyomtato M valami uetket tőc ányotnafba, meg 
kel neki bochátni, mert nem tűd magyarul. A mi pe-

diglen oly volna, hogy az eluafonac akadekot fze-
tezhetne, arrul kiualtkeppen való iegy-

geft talál c kőnywaccvégen. 



S I M I S D Ö M I N H , E C C l E S l v E D É I 
IN R E G N O H V N G Á R I v E E P I S C O P I S / 
JDominis 6c. PatronisTuis, Nicolaus Telegdinus 

Praepofitus EcclcGac Srrigonicnfis,Gratiam 
3c mifcricordíam 6c paccm optat a 

__ DcopatrcőcChriAoícíü 
á Do'mino noítro. 

| díjflcilü rés e{l3&Amplif-

*| (írni Tr&ftdcs^ facrarum li-

f teramm fentenúam inue* 

^ 'gare^mttampofteaquam 

'inmfligautm, fim lak ,ftne fuco}fine errore 

expl'icarepojje. Multos emmiü&^noneplehe 

modo atq} coüuuie hominum impmtos3&fe re-

íecemntfórumeiiam quí pefíorageftabantfci-

eniijs exculta faúgarunt ,frtgerum >at§ elufe-

rmt. Horbm calamitati auy fortun& quafi 

iondokrts Tkegm ille Pfalles canebat: defece-
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rumJcrutantesJcmtinio. Tleíeii mkm t f ab 

% omni prorfm doclrina deflimü Mnlam abeft^ 

vi fii copiam altquandQ fecerint, p&nü etiam 

*vt propofúis eos arcere decreuerint. 

Qmd enim e(tsqmd Dem parens au-

ktor mtur& totm, verba aliquando fa&vrut 
Sx'd: de monte Synai adgentem Hebrxam, lege jan-

ciuerit, ut befiia, qu&monú appropinquando 

eam contingeret, Uptdilut3aut Jagittis appeti-

tui occumberet ? Níbtl equidcm aliud, quiim 

»«'• s' qmd íüe multis pofi Jeculis admonuii moríales, 

mm. i». alíiora feipjts nequ&rerent: Et aiiustncn plm 

(aperequaw oporlet faperejedfapere adfobrie-

tat cm. zAdmonitos jetiket bacpma cDCHS ru-

Mmaf ignaros,tefle Innocentio voluit sne dwi~ 

nomrn eloquiomm arcanajmperhi [enju 

illoti fermone fcrutari^ai^ incertapro certuje~ 

uia pro dijfictléus, bumana pro diuwü pan-

dereatfy Iradcre attentarent. Quocirca S lege 

catttam 



cmtum quondam fuerat&e qmflicnes de lege 

exortas ipfi agtíarent definiréue auderent3(ed 

tjs rem totarn committerent, qutbus cura in-

cmnbéat facraá explkandi literas 3contromr-

fiafcfe ex ea natat dirimendi. LabtA ,dicebat iUmxm 

le, Sacerdotis cuftodiunt fcientiam, & legem 

requireni ex ore ám ^ hmddubie Sacerdoíú 

non oiiufuis efece vitlgi. 

Fait (km eritfy femper h&c religionü noflr & 

confians difciplina/ví ornni ajjumpto ate^mijfo^ 

fuafemper páterei cathedra> non mifo autem, 

fiue is agreflis3fme tinBus literis ejjct,grauifíi-

mis eliam conftitutis (upphcijs claudéretur. §luo 

fit<vt ecdefia noftratqmfi caflrommticks ordL 

nata procedens tiehdt fecum femper tur-

bammimjirommjignííale^rdine^ poteflate 

áifferentem^qm parúta inter fejnwnckify fibi 

munia >decenú quadam obferuata difyofitione, 

03 obeantj-ortiier exequantur fideliter Jpfe 
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^ g y T r o p & ^ j ^ / f ű j " 9 ) o ^ g r f j . Aa 

i.cor. 12. mcy bmnes fmtts osépojloli, neq^ omnes Tro-
r^m-12- pheiA,ne^ omnes Doőtores >fedhakntes dona-

Óztad f i 'Doílorum jumma ef in ecclejia 

Auctorilas Jjonor pruipuas: quk efi qui nett 

videat ,non dekre fibi quenquam abf% delecht' 

*. &1 diferimim hoc tantum mmus vfurpare ? 

Hom,io. Quomodo emm,autqüidpr&dicabunt ni(imit-

taníur ? Quomodo autem miueniur} nifmo-

centur v( <±Aaron,eligantur <vi Mojfesfaku-

ló emundenlur ignito vt Efaias ? Non efi er-

go quod quütfmiretur }quidfibi uoluertt Patt-

lus, qm cum non ab bommtbm 3 fed Deo fél 

creditum futjfe Euangelium iaéíaret, nequa-

qnam tamen hac pr&rogatiua c&litm fibi cori-

cejpijnawit ordinampoteflatis fe erepmm ere-

MdtL 



didit }aui humánum mdiciumfugiendumpof}-

habendum^ exiftimamt. Qmn potiw neinGd,t. 

vanum curreret aut cucurrijjet} Hierofolymam 

non aludccaufa quam explorandijetiuitjtum 

pradicatum a fi Euangelium > ab eorum qui 

uidebantur efje columm Sccíefist}doBrina eua-

riaret. Tantoprofcőlo meüor 3Guangelicis tfhs 

reltgionis noflr& procellis3 homimbm <vt vita, 

fic oratione turhulentü, qui cum Euangelium ' ; * 

nec a Deo acceperinttnecféi dtcíum audiue-

rintiHas elecfionü eflis miU3vt portelis nomen x#. % 

meum coram Regém (S? filijs /(raeljmpuden-

ti tamen audalta ?excujJo Ugmmi imperij iugo3 

contmptis Bcclefu prinapum jceplm ,facrisJe-

fi\non mtnm audaclcr quam nequiler3ojjicijs 

tmmifcent^ iuxta PropheU vaticinitim^an-Bkr. 

tequam mhtanturjvel nunquam mitiendifur-

rnnu Nobü autem qm in ipfb matrü Ecclefa 

gr emton aú& enumú fiumwjmnem pietatem 
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modefliam edoftijonfiatpobti amplipmi 

jfta% sa, Wrafoles illud mdamatum fuijfe , e.Attendiie 

vobis & vniuerfo gregi, in quo vos fjjiritw 

[anfiuspofét Epifcopos 3regere 8c ele fiam Dei4 

Non ignoramm vejlm potefiatis & offitij efft 

peruigiUre 3tanquam qui fitis rationem pro 

animabm no fim reddituri 3 ac circumfyicere > 

qui fint qui doctdnt0 qmm qwfy doftri-

iXor.M. nam afferat. Ne forte Pfeudoapofioli 3opera* 

rij fubdolijransfigurantesfe in dpofiolosChri-

io, p3 abducant dijeipulos pofi fe, & lupi, ouina 

pelle tefti rapimttf dijpergantoaes. 

Qnmntmo mibi crimmdabUifiexemt 

plo Tmli, & facramm literarum auBoritatc 

compulfHí> concionator ip[e3 vobis potipmum 

concionatomm TrófidihuiJScclefia Reftoribus, 

Dotfamm Principibní jTiucibm c&remonia-

rumté verbi Dei : verba quofy Deiexplica-

, ú p pro virwm noftramm tenuiiAtejn Hun-

gmeum 



gmcum dedufta [ermonem confecrare volae-

r'm. §l*£os enim ifiiufmodigenerüfiudiafpe* 

Hant aquim? expeimt midim ? dele Bánt ve-

hemtnúmlquam cos quorum intereflno-

ais quotidte lucubrationibm facrat literas in-

terpretari, interpYetatasprobare vei reijcc-

re. dAcc 'tpite ergo hoc qualecuncfe amoris er-

ga vos mei religionem noflram pignus3par-

tiulum a paruo profettummunm amico acci-

pite. 

Qaodfilecíorum cuipiam labor hic no-

fier minm arriferit3 ne<^ dignus hac expecta-

tione3ü fciatjm ofjiiio perfanctum meo3auőto-

remfy deinceps dottioribm futurum ,vt&ipfi 

fuos audacier parim his meliores prodmant. 

Chriflw princeps pafíorum quam dmitpme in-

columes, f&lices Q) florentes vos conferuet, ac 

ad promouenda eorum fiudia qui Ecclefiam 

Caéohcam3 Hmlicorum tecbnis mifere afflt-

X / 



3am}pro virili parte imare miuntur^nmoí 

vejlros mégis ac magis in dtes acccndat. Dá-

tum TirnauU Kalmd :íunijs , nAnno 'Do-

míni i J 7 7 . , 

ASM 
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ftixt 32 apoftoloktul ísallottaaae es uótteflec, 1 mit ak-
cor az kerefztycnfeg kozonfeggel uallot, azt hattac 
irua tninekaac az ő kőnyuőkbc. Vegezetrc az utolío 
idokbeli oly tudós embereket, kic az anyafzentegy-
haznac eleitűi fogua mind eddigien meg croíTettetct es 
egy arant meg maradót tudományát egyenlő értelem-
mel uallyac, es nem tctouaznac hanem alhatatofoc az 
egy igafíagnac tanetafaban. 

Ha mikor azoknac iraíokat kezembe uettem, kic 
ő magocfem tudgyae mit hiíznec, mert alhatatlanoc es 
őn kofztőc cgyenetlenec,nem egyebert uettem, hanem 
chac ezert, hogy latnam honnét uolna eredete az u te-
uelygefeknec^miuel tamafztanaiac igyekct.es fondamé-
tombolmeg ertuen michoda uetéccs fogyatkozás uol-
na az ő uallafokban,alko!matoíban oltalmazhattam uol-
na ellenec az euangeliomi iagfsagot. Iollehethaazonk-
ozbe ualamit ollyat talaltam nalloc á miteczet esnem 
idegen uolt az iften igeietűl szt cl nem uctettem. 

Gyakorta kertenec ezidó alat barátim, intettenec 
io uraim, hogy á mit nyelucmmel predicalloc azt á fze -
geny egyigyűekert mégis irnam3cs nem chac addig még 
eleCjhané holtom utanis fzolgalncc ákerefztyen anya-
fzentegyhaznac, Kiknec kerefec es intéfec,uegre meg 
gyoze engemet, es reia biram magamat hogy engednec 
az ű akarattyoknac. 

Írtam azert rőuid magyarazatot az euangeliömo-
kon, mellyeket az mi elejnknec rendzlefec fzerent efz-
tendő altal Vaíarnapokon es egyeb innepeken fzok-
tunc ákercfetyeni gyülekezetbe oluafni és predicairií. 
Kit három kis kőnyueehkcbe foglaltam. A z elíőt em 
raoftan ki adom, á r'obbites iftennec fegetfegeből mind* 
iaraít ucanna bochatom. Kerec minden iámkor keref%-

tyen oliw-



tyea oluafot , negye io ncuen tőlem az en munkamat* 
Melyben ha tnit ollyat talal, hogy tnciconac iteli oluWWa 
ra ,abból dicherie az uriftent. Mert minden i«8|dó-& f , 
many'̂ cs minden tokelietesaiandec onnan folyűluagy- * C ' 1 ' 
©n, ala fzaluaná uilagoffagnacattyatul, Ha kedigua-
lami oly akad fzeme eleibe, kinec melyebes boicheb 
erceimet keuannaia, uaria azoktul azt,kic tudoíbac en 
nallamnal. Mind azalcal juffon efzebe ezis,hogy á kif- Keh: $. 
dedeknec kefzettccet é kőnyuechke,kiknec teire uagjv 
.enfzukfegec, nem kemény eledelre, es annac okaert á 
menirelehetet uolnais tőllem, nem akartam frifs á uagy t,c e n , 
bőlch befzeddel élnem ,{őt nem mutattam hogy tudnec 
fémmit egyebet,hanem chac az meg fefzult IefuíL 

Meg miuelhettem uolaa enis azt, á mit latoc hogy 
azoc kőzzűl miuelnee nemellyec, kic a tudatlan kőf-
fegnel bőlcheknecakarnacIattatni, Elő uefzie ki á Ge-
orgius Maiörpoílillaiat,ki ualamit egyebet jtoídoznac 
foldoznacraica,honeluefzncckeuefet benne (nem azt 
á mi gonofzb , hanem a mi tűrhetőb uolna ) hol hozza 
tefznec, (ollyat á mi nyakaíb teuelyges annal, ami az 

.előt ot uolc ) azt költic ofzton hogy mindenedül fo* 
gua őuec,az ű neuealat aggyác ki, es ugy fitogattyac 
bőlchefegeket Dé nem mtueltem,hanem inkab akartam 
az en tudatlanfagomat fokaknac tuttáta lenni,hogy lem 
mint azzal, á mi mafe, bőlchefegemet mutogatni. Kit 

, nem azért mondoc , hogy tellyeíFeggel magamnac tu-
laidorietanam azt, miami az en iraforaba uagyon,mert 
femmi abban tőb nekem ninchen, az egybe fzedegete-
fenel, á miá derec dolog, mind azoké ? kiket ez előt 
mondec hogy mederül ualafetottam uolna magamnac, 
hanem hogy nyluan legyen mindenekncc, miért kőust-
tem az iraínac egyigyy alazatos modgyat. 

)( 7 A z ü s 



Aztis meg miuelhettem aölna, hogy mindeme H-
uangeliomon egy nehany predicatiot írtam uolna, de 
mi ízűk (cg foc fzot fzaporetani ot, ahol keuefebbelis 

_ r meg eriűc l Mentül rouidben adhatunc ualamit eleibe 
.*• or'»4» ákoz nepnec,attul könnyebben meg foghattya. Szent 

Pal inkab akar az anyafzentegyhazba oc iget errelem-
rael mondani hogy egyebekeris tanechon, hogynesn 
mint tiz ezert idegen nyeluen.Enis inkab akartam,men-
tül keucfeb befzeddcl lehetet ugy ízollaní, hogy meg 
foghaffac , es feiekbe rakhaíTac á.kifdedec , hogy nem 
mintáz euangeliomnac egy kis refzenee magyarazat-
tyaf oly hofzan nyuitani,hogy meg á kozepire iutnanac, 
addig el feleitenec az eleit az olaafoc : auagy tőb pre-
dicatiora ofztani egynel,es imide amoda bánni,az egy 
napra rendeltetet tanulfagot. 

De ezt fem ugy mondom , tointha karhoztatnam 
azokat, kic á tokclleteíbekert irae,es azoknac á tudo-
mányba ualo elő menetekert, kic immár ertnec ualamit, 
es kemeny eledel nelkűl fzűkőlkődnec,mcly, titkos,es 
beufeges erceimet, három auagy negy,auagy tiz predijí 
catiöbánis feitegetic r Hanem azoc nem teczenec en-
nekem , kic az ű kőnyuőknec egyfelől oly czegerc 
tefzncc mintha az cgyigyű kerefztyenekert irnaiac?mas 
fclol addig bolchelkednec, ugy Zauariaces keueric be 
azt, á mit beízellenec, # foc rend nelkűl ualo fz6c kö-
zibe,hogy ű magokis aleg tudnac ki gazolni belőle. A z 
cgyigű oluafoc peniglen á ueghetetlen predicatiokbol" 
ki nem talalhattyac az ű nekiec igertetettanuífagot. 

Az innepeknec neuekbe, Cemmi ualtoztaraft nem 
totem, hanem ualaminemű neuct á regi magyaroc azok-, 
fjac attsnae,enis mindeniket ugyan azonneuuel neuez-

• (pm. Kőuetuen az apoílolokat, kic meg tartottac a na-
poknac 



pofcnac á regiek:ű! ű rciaioc fzaílot oeüeket. Mintám 
ízem Lukaches ízem Pal hogy á fzentlelec iftcnnec el . 
iőuetele utan íem í z e n t ielec napianac, hanem az ő regi ' fco ' ié? 
neucn pinkőfdaec neuezec aztá napot mellyen cl íoc ' °T'1 * 
uala. Arrataneitya az apoftol TimotheuA , hogy hatra s . rim, z, 
vette á balgatag es tanetafra hafzontalan ksrdezkede-
feket,tuduan hogy chac befeedde! ualo uiaíkodafoc ta* 
madnac belőle, Houa lehet eonel balgatagb es haízon- " 
talanb kerdezkedes, tnintarrul tudakozni,miért hyac i 
roagyaroc uafarnapnac áhetnecelío napiat, azúr kor-
nyűlmetelkedefe napiat kis karachonnac , fel tamadafa 
napiat hufuetnac.es á tobit azonkeppenaz ű eleitűi fo-
gua meg fzokot neueken i Michoda eppűlet kőuet-
kezic á köííeg kőzot effele kerdezkedeíbői $ Bizo-
ny femmi nem ? E a miulta efoemet emietem , így er-
tem hogy á mély nap Deákul Dominicus dies, az ma-
gyarul uafarnap,á mely Sidoul paícha.az magyarul hu.-
f u e t j á mely Gőrőgűl Epiphania, á magyarul uiz ke-
refzt- Nem mondom,hogy egyknec fem adhatom mclto 
okát, miért neueztelfec ugy. Merttalam áhűfuet azért 
neueztetic , hogy az nap üőtte Chriftus uionnan fel á 
koporfobolazü hufat, azaz,áteftet< A Vizkerefzt, 
imezert, miuel hogy azon napon kerefztelkedec meg 
harmincz efztendős uoltabá, mely napon az Magufok-
nac meg iclent uala kis gyermec koraban. De mit gon • 
doloc uelle miérté Auagy mi dolog kefzcret reia,hogy 
azonkerdezkedgyemí Auagy michoda nagy el tauoz-
tathatatlan fzűkfeg erőltet,hogy el uattoztaiTam ? Elcg 
nekem ha meg erei az3ákiuel fzolloc mit hiuoc uafarnap-
nac,mégis erti bizony minden magyar. De ha urnapia-
nac mondom,nem hifzem hogy minden erche. Sőt tőb 
lcíacn, ki áízeatharQmfag nap utaa ualo cbőtortőkeE . 
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fogta talta ettcnUmmcLLögy á mely innepet nfanfcöae 
ízentteftenec cs uerénec, ki az oltári fzentfegbcn iclen 
uagyon tifzteletire akcoron illanc azt neuezcec,es min* 
daha azt hittac ur napianac á mi cleinc, nem az uafar-

Ha minden allatnac neuet tellyeíTeggel ahoz kel-
lene fzabnuncmagyarul á mint uagy Sídoul, uagy Gö-
rögül, uagy Deiakul hyac,auagy inkab á mint azocne-^ 
ueatec á kic eloizör neuet att'ac neki az a akcorbeli ny-
elueken , tahataz afzonyembernec ferfiu lefzen ncuc, 

ffí*. z, ^1. c Adam annac neueze űte£. Énnekem nep győző, 
mert d Nicolaus uagy Nicoleosaztigyzi, A kit eddig 
Peterncc hittunc,azt éz utan könec kei binunc,miertho-
gy á Cephas es á Petrus kőuet legyez. 

Ezeket ehac á uegre mondám,hogy fenki ríe tulai-
donechatellycfseggel temerdectudatlanfagomnac,ho-
gy á közenfeges magyaroc nyeluen fzolloc, hanem er~ 

t che miért miuelem azt tudnyaillicazcrt hogy nem aka-* 
ifrimp. r o c értenem annal amint fzűkfeg , gyűlölőm 

mint fzent Palis gyűlölte az igeknec hafzontalan uifa-
gat, es á tudomannac hamis neuenec hanyaíát, cs ebben 

* az en mu nkamban, magamnac íemtrli dicheretet nüffke-
' ' refec,( Vgyánishapredicallom azeuangeliomot,nincli 

i.Cm9. abboI nekem dichekedefem,mert fzűkfeg keppen 'tarto-
zom uellé,ugy annera,hogy íay nekem ha nem pfedífcafl-
landoffi.) Hanem chac azt kerefem hogy efmerteílec cg 
dichertefíeq emberektűi az iften, es az ű efmcrctibő! 
az örőc eletet ueheílec mindenec , kic hiúén meg ke-
rcfztelkedtec atyanac fiuiiac/zentleleknec neucbén; 

Kinec tifzreiTej>~es dichofcg legyen, mind 
őrőkcőn őrokcefAmen. 

A falu-



A F A L V K . O N 
. T A N E T O E G Y I G Y V I A M , 

B O R E G Y H Á Z I EM-
BER.EKNEC. 

T Y A M F I A I : MIKOR A PRE-
dicallo ízeibe, vagy akarhoua egyebfie, á btlynec 
alkomatofsaga a mint engedi, predicallani fel al« 
latoc: Leg etefzcer vefsetec kerefztet magatokra 
monduan,Atyan»c,fiunac,fzentlelec iftennecne-

weben. Az ytan imígy fzollyatoc az ti halgatoitoknac. Chriftus 
lefufnac dragaiatos fzent vereuel meg valtatot hiu kercfztyenec, 
lialgafsatoc meg ez mai Izent Euangeliomot, mellyel meg irt 
Iztnt N, Euangelifta, az & Euangeliomianac N. refzeben. Kinec 
fcostft fzerenc való magyarazattya imigyen lehet. Ha peniglen 
Epiftclat predicallotoc, mint néha toertenhetic imigyen mongya-
toc. Halgaftatoc meg ez mai Epiftol.it, mellyet meg irt Csent N. 
Apoftol az ii N. leuelenec N. refzebe. Kinec etc, 

Cluafsííoc el ofzton fzep lulkal es fen fzoual az euangelio-" 
mot auagy Epiflolat, Mellyet el vegcznen, koszbe vetes nelkftl 
imigyen fzollyatoc. Ez a mai fzcnt Euangeliomnac, auagy Epi-
ílolanac beetft ízerent ualo magyarazattya. Melynee meg erteiere 
esmeg tartafara, keriönc malaíztot íz ur iftentíti monduan. Mi 
atyanc ki uagy mennyekbe etc. Iduezlegy Maria etc. Oi ffic min-
denható uriiten uilagofech meg elmenket,hogy enis hirdethetem, 
a toeb fzolgaides kic mofl ide gyfiltenec, halgathafsac es tanolhaf-
fac meg a tefzent igedet. Az teneuednec dícheretire,Idkftnknec 
.iduefsegere/eiebaratinknaceppfiletire. Amen. 

El uegezueji az imadkozalí iragyarazzatoe meg btuebbea 
az Euangeliomot , aua^y az Epiftolat, es aggyátoc 10 el teimet. 
Vagy így á mint en meg Írtam, uagy a mint az iften titeket reia 
.meg tanét. Chac hogy az anyafztntcgyhazbol k &akattaknac ma« 
gyarazafokat ne ka-uefsetec iemmile. 

A predicatio e! iiegtzucn vafarnapon hirdsfsetec meg á het' 
keli innepeketes bceitceket. Ka w.iínvJy wowran L w c d o 'ze< 



melyic uannac megyftpli&en azokatis hirtíefseíec meg. E s s s 
ut'an megint imadfaggaí rekefzetec be á prtdicáti'onac uíoliyat 
imigyen íioíuan. 

Kóenyati'oegiftnc atyámfiai kerefztyenec mindenekert kikért 
tartozune fcoenyoergeni. Leg elűsfzosr á kcezaeafeges kereíztyea 
anya fzent egyhazert,Hogy az oeroec mindenható atya ur iAen.ce-
kenchen irgaimafsagos fzemeiuel az & fzent fianac uere altal meg 
ualtatot fzent gyülekezetre, oltalmazza minden ellenkedefiáf, ue= 
zerlye,minden igafsagra, engefztdlye azoknac fziuefcet, kic meg .. 

- akariac rontani,es el akariac ueízteni az ú hiueit.Neudlye mi koe».. 
tftncigaz efineretit, gyomlallyon ki minden teuelygeft es botran> : 

kozaft. Akié eddigien meg marattanac ákerefzsyen anya fzent • 
ígyhaznac eggyefsegeben, tarclia meg őket ez utannis, á kic el te-
aelyedtenec azokat tercche meg. . 

Koenyosrosgitae annae utanna lelki es ezuilagi feiedelmin-
Icerf, hogy uezerlye Sket minden iora a fzentldec iften,aggyon oly 
tcelcheféget nekic,hogy igazga thafsac io útra az fi alattoc ualokat.-
Aggyon eggyefseget á kercfztycn íeiedelmec koezibe, aggyon dia-
dalmat f» nekiec az anyaí'zentegyhaznac haborgato ellenfegi ellen, 

Koenyosrcegíunc minden egyéb rendbeli kercfztyenekertis, 
keriüc azon á mi urunkat,aggyon oly maUfztot minden hiueinec, 
hogy ki ki mind iarháfson el az ft hiuatallyaba, fzoígaihafson ugy 
á fzent iftenfegenec, a mintillic fzolgalni. 

Koenyosrcegíunc mégis foc rendbeli nyomorufaginkbol ua-
lo meg fzabadulafunkert, Keriűc azon á kegyelmes atyat, hogy 
mikor meg harakfzic mi reianc, emlekezzec az ú irgalma(sagarui. 
Elegedgyec meg eddig ualo oftoriua!, mellyekcel minket bfinfujs 
fzerent meg oftorozo*. Efmertefseirgalmalsagabol magat mi ue-
Iftnc hogy íém mint kemeny iteletebffil. Ha kedig az akarafíya, 
hogy ennelis iobban meg bftntefsen, uerien es cftorozzon finnen 
maga minket, ne uerefsen es ne oftoroztafson a pogan T(Ercek; 

' eekcel, es egyeb ellenfeginkel. Aggyon bekefeges fziuetminekinc 
kogy fzenuedhefsűc bekeuel az meg erdemletbénteteft. 

Kaenyűercegiűnc uegezetre, fzegeny meg nyomorodof es 
jr.eg keferedet atyank&iert. Kiualtkeppen korokért, betegekert, 
cs a poganoknae toemloeczcekbe heueroe rabokért, hogy uigaztaí-
Íja es fzabadecha meg őket á mifzabaderonc minden nyaualya-

iokbol es nyomorufagokbol. Mind ezekert es egyebfele ,, 
fzftkfeginkert koenyoerceguen mongyuc. Mi 

atyanc ;et«, Iduezlegy Maria": etc. " • • 
* P i -



E P I G R A M M A 
A D L E C T O R E M . 

H ( ^ 
JEC tege grand^oqut cultiftma Jcripta 

Qm..dedit ornatis verba diferta modüm 

HAC úbifatídicas refemnt cum laude prophetas 

tí&c referant vetem dogmatafacra patrum. 

Hac fdei pandant no fira myfteria quondam 

Qrn docueregraues reüigionc viru . 

HAC qxoty templom paflortbus apta minijlrant 

Iínc vmo b&rtfeos confutant dogmate fectas 

notant -fraudes harejtarca tuat. 

HAC igttur quemcttn^ grauat pia cura falutü 

Vokat & tfidm fedditate legát. 

tAndrcm Monozjou 

- - m r 



L I B E R A D L E C T O R E M . 

Y Vltu progreáor fereniori 

Vero Tannon'm fono libelluf. 

Fort api faciíü3 temen beatus 

Cum fim Catbolicptfs Deo dicatas: 

Voluas nil leue3 dijfonum, videbis 

Fucatum3 dubioue fiéfa fenju. 

Sünt Ecclefia fan cin, ver a, nobis 

lArdens ztbere fj>tritm parentes : 

JEjl ferutts diligens mibi Telegdi, 

Ówfolers rigidai notatCharihdes: 

NutantemtumidisgemhproceUU 

Naumtoi<fferis dm lacejfam: 

Vinemm Domini tmet rehclum 

Vaftantes agitando vcce lupos: 

Tmdatamftabili domum^ dextra 

Qangens hic litws Deo referuau 

' Syrtes oppofitA tibi patebmt 

SCJNA quin fcopuli Ugat libellám. 

Lum Teecbl 



Eifce Aduent 
vafarnap. 

Ez, mai Euangeliomot meg talaloci 

wag vafcrnaport. 

Vgyan azon uaíamapi epiítola,kit 

Szent Pal Apaílal itt meg az Rómabeliekhez 
iratot leuelenec Xlll.-refzeben. 

J TymfittiJ&ek immár mmefync afóMol fel 7, 
• ferfcnnunc, mert moftan fa%e&cn nagfon ho%-
^ %anc a%_m 'tAutttfagmc, hogy femmmt a mifyr 
h httunc uala. <A%_eij elmuh^a^mp kdtg el 

fe%elieet :yefíuc ela^ert tt%_fcetetfegnetche[e- u% 

kukat, es /rhwzgnnc fel a uüagojkgidc figyuerile, i>gy mint 
mppalammc elljen. Nem dolvoefefotyan es refeegfegefyen, nem ' 
agybauah htuerefekhen estifinataUnfigaklan^nem uete^cdífíenes 
irejprcghen , hanem osltx^etec a%_ ur lefut chrijiuflan, esi 
teflnec^duet ne tegyetec a%gonofa$gughfagQ$tm. 

Tt ez idoet az mi cleinc Aduentncc,^ j j t 

azaz ur el.iouetelcnecneueztec, miért utntmk 
hogy é napokban az mi urunc.IESVS 
Ghrifluíhac ez uiíagra ualo iouetelerőíyme^ 

_ tefzunc kőzőnfeges emlékezetét az 
kerefztyen anyafzentegyhazban,El közelget az ur j 
fzűleteíenec napja, illic azért hogy egy eb gondoktul / — 
űrcfseclegyanc, es az mi elmenket fordechufc az atya 

A iílcnnec 



X Í ' /DCENT EL SOE WJSJU.HJ'Pl 
iílennecmi hozzanc ualo nagy ízerelmencc gondolat-

~j y tvara, kiből arra'mdettatec, hogy az u egy fiat az mi 
• ' | iduefsegunkcrt ez uilagra'küldet eímelkedgyűnc az 

0 A M fiu iftennekis nagy kegelmefsegerűl, ki mi crctmac es 
(é/ifr," szmi ízabadulafunkert menbolalaizalla. 
jíduentbeli T " d g y u c az regi iambor kerefzcyenec;mely igen 
rtghi l?a= fzorgalraatofocuolranac ebben ez clmelkede{ben,rr,e- s 

ha[ok. ly nagy gondot uifeltenec reia; hogy efíelc iduefseges 
gondoíattul,hetieres,tunya reftfeg es.ezuilagi/foglaía- . 
tofsagűket meg ne uonnaya- ĵMeg fzektec az ű te* 

~ f t e k n c c keduet,io hainalban fel kőltenec agyokbol,az 
\yizaunias templomban íiettencc az hainali mifcrc, emíekeztetet-
ÍZ Mife, tcnec.^a regi Patriarkaknac keuaníágokrol, kic nagy 

buzgoTaggalkeuamaces kertecaz mcfsiaínac el iőuc-
telet, es egyetembe halat attanac az mindenható iften-
Hec, hogy meg atta mi nekunc az iduczetőt, kiről az 
regieknec foc igeretet tet vala. 

jidueniy w - r Annakfőlotte fokán uoltanac az regi aitatos kc-
bctitcelu. fefztyenec kozot, kic boitőlefseíis fanyargattae te-

tteket, hogy az gonofz keuanfagokat magokban meg, 
győzuen es meg oluen, alkolmatofbac lehettecuolna, 
az mennyei dolgoknac elmelkédeferc. Mert a teft az, 
ű gonofz keuafifagiual megterheli a lelket, es nem 
liadgya fel emelkedni az iftenhez,ha meg nem zablaz-
tatic, es meg nem cnyhettetic. 

Mmtgzo 4 - > A Menijekőzőis auegre tiltatot meg az Aduent-
tiltmM-- be, EögylzremEérec meg tartoztatuan magokat az « 
nemkor, hazaílarfoknac teft fz'erint ualo tarfalkodafatul, telly-

efíéggel az iíleni fzolgalatra adnayac magokar.^Mert^. 
ugy mond fzent Pal apaílal, hegy á hazas ember meg' 

i.Cor.7. oízlot,ugy mint azkinemchac iftcnncc kercfikcduev 
-• hanem 



; c > r 7.0. 
fianem hazás tarfanakis,ket fele ualo gőngya uagyon 5 
neki, es nem olíyan fzabadou gondolkodhatic az iftea 
felől, mint az,a ki hazaísag kidűl tizta eletet uifel.; 

^Melto azért hogy nem chac menyekőzőc ne legyéacc 
ez napokban,hanem meg azokis a kic regen meg haza-
fultanac, kilón hallyanac, Ioel prophetanac inteíet fo- lotl u 
gaduan,ki az iíten fzauaual arra inti az uo legent cs 
a z meoyechket, hogy az imadfagnac ideien el tauoz-
zanac az u kőzőnfeges agyoktul . 

©a-nem fzűkfeg erről fokát fzoüanunc, mert az 
kic az iftent ízeretic tudgyac mihez kel magokat ez 
fzent napokban tartani,cf az mi intefűnc nelkűlis eli-
arnac dolgokban, vifzontac az kic magákat és a z g y - , rim> 3. 
őnyőrűfeges eletet inkab fzeretic iílennel, azokoac 
chác kar fzent eletet predicallani, mért az ű gonofsa-
goc annira-meg uaketotta űket,hogy nem fer hozzaioc 
az igafsagnac uilagofsaga, es bolondfagnac teczic- ű 
jpckiec m'inden oktatas es tanetas,az ki ellenkedic a te-
ftí gonofz keiianfagaí^Hanem imezt uegyűc efzőnk- Cbriflufnac 
be, hogy az iíten fianac háromképpen ualo iőuetele ua- haromfele] 
gion mi hozzanc* Elfő alazatcfsagaban,ki immáron w W " ' e -
meg lett, mi koron meg alazuan magat á fzolganac ab- í , 
razattvat fel ueuen es az emberekhez haíonlatos ter- ^ J 
mefzetbcn oltozuen, az f z ű z Marianac méhéből ez i í z f o / e & p ' 
uilagra íőue. Ma'odic Dichőfegben es ifteni főlíeg-
ben,ki ez utan lefzen, mikoron eí íű az utolfo iteletre, L' J 
meg ítelm ez uilagot.es kinec kinec r rnd etd^me fze-
rint meg fizetni. Harmadic tnalaztyabaru mikoron na- jp0, 
ponkent az ű fzent lelke által hoZzanc íű, a z mi lel-
kűiket fzenteli,templomul foglallya maganac,tanét es 
bárminket,mindé#igafsagrav • : • . 

A i A z 
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•« ' A z elío el iouctclrcl emlcfcezűrtc kmsftkeppeö 
-ez mai fzent vafarnapon,es azért oíuaístjc az Euange-
liomot kibe fzent Mate meg iria mikeppea urunc a z 
fzamar hatan Ierufalembe be mcne, Bizonyecuan hogy 
« uolna az alazatos Mefsias, kirűl azt roonta uolt Za-
eharias propheta, hogy alazatofsagba y á el, űluen a z 
terch uifelőfzanwron. 

De mierthogy uirag uaíarnapo-nisv ugyan a z o a 
Euangeliomot fzoktuc magyarazni, moftan á fzent 
Pal apaílalnac az Romabeliekhezirt leuelenec refeet, : 

kit a z folűí meg mondot Euangeliommal egyetemben 
f z o k o t ma oluafni a z anyaízentegyház,magyarazoint 
megtinektec, 

Kinec ez Summám. 

JNt minket fzent Pal apoftal. hegy ez jelen uafó* 
időnec (kiben az fzent atyaktul uaratot Mefsias 

immár el iő t) boldog uoltat meg gondoluan, hafzon-
talanul azt el ne muüfsuc,hanem ellyűnc uele a z mi 
lelkűflknec iduefsegerc-. 

Elofzor azért arra tanét, hagy a z aíómboí kiben 
eddig aíüttúne, fel e6regyiiiicv.cs ekefen iariunc,amint 
nappal fzoktanac iarni az emberec. 

Mafodtzor kifztet. minket, hogy a z íotetíegnec 
chelekedetit el hagyuan , ío^chelekedetbe foglallyue 
magunkat,, uy eletet uiíellyűnc, az uilagofsagnac fc-
gyueribe, es az Iefus Ghrifliufba feLoltozzunc.. 

Elfoe Rcfze. 

'lAtymfiti, iéit immár mnefanc a^ alattibólfljafpmunc 



T\j£B1CJT10: 9 
•Szol Czeot Pal, az időncc bc tcllyefedeferől,kiben *'t 

az Chriftusnae ez uilagra kellet rani, es cl iőt. Miként ^ 
mafuttis erről bizoníagot tefzen monduan. Mikoron 
el iőt az időncc tellycsuoIta3el kulcc iften azu egyet- G*l. 4. 
Ienet, ki lőc az afzoniallattol, es uettetet az tőrucny 
ala,hogy azokat a kic a tőrucny alat ualanacmeg üál-
tana. Ebben azért ez időben raocgia högij fel kel eb-
rednűnc az alorabol. I 

y Dc michoda alomböRNem fzoll itt az tefli alom- ' 
rol, hanem az termefzct fzerent ualo alomnae cs fel 
ferkenefnec fzep hafonlatafsaga által,akar minket uin-
ri az lelki életre. Szoll áz bűunec álmáról, azt aka- J? ijmek 
ria,hogy a bűnből fel Íerkcnny3nc,az az ttieg tcr'ranc, « M 
es penitenciat tarchunc : kirűl mas helyenis imigyen e b r e i efe % 

fzol tiala.,Kely fel az ki alufzol, kely fel a halaiból,es ^ 5 f 

meg hilagofet tegedet az Chriíhis. vAzert ercheditt . • 
az aluafon az meg fzokot bűnt.az tora'ualo tunyafa- U^syiumi 
got es reftfeget, az penitencia nelkűl ualo gonofz elc^ p - r ™ J -
tetjCcs az fel ebredsfen az bűnből ualo meg tereit, es a 
penitenciat. iVgyams a bűnnec nagy feafonlatofsaga j i o t n b B t 

nagyon az teíli alomhoz. Mert miképpen az aluo etri- bafotdeufd 
ber nem erez ( mint am az alomba hortyogo refzeg ei bynnek. 
ember kepeben mongya az Bőlch. Meg uerenec en- $rou.i j. 
gemet, cs nem faia, meg hurczölanák es nem érzettem) 
Azonképpen a ki az bűnbe el merült, nem erzi es nem p - . / . 
uefzi efzebe mely nagy ueízedelcmbe uagion. Ha er-
zeneic, kűlőmb gondot uifelae magara, es fzem lato- — 
Waíl nem menne a karhozatra. 

^TouabbaminLazkLalufzie.hamislatafo'katlat, al- jiomhh 
inaba, mert néha kenchet talal, néha efzic ifzic, de ha hitfagos l# 
M ébred űrefmind crfzenye,mind hafâ ncm kilőmben . 

. ^ A 3 uagyon 
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uagyott az bűnben el merőit embernekis dolga. Oeis5i 

ollijat almod az kiben femmi ninchen,mikor uagy nem 
alcttya a bűnt bűnnec lenni, iőt az gonofzt a kit che-

tf*. ?. lekefzic iőaac mongya, Vifzontag az iot gonofztmc, 
az uilagofsagot tartuan íoretfegnec, es azfőtetfeget ui-

—2jagofsaánac,ivagv azt gondoli^a hogy meg fokát el,es 
eleg ideie lefzen az penitencia el kezdefehez • Azért 

•Ifi, mongya uala a propheta, az anyafzentegyhaznac el-
lenfegirűl. Hogy miképpen az eh ember efzic alma-
ban, es mikoron fel ferken űres az ű gyomra, es az ki 
fzomnyehozic ifzic, mindazaltaí ha feí ebred, mégis 
ízomnyu,ugy lefzen dolgoc mind azoknac az kic az 
anyafzent egyház ellen hadakoznac. Meltan neuezi 
azért fzent Pal a bűnt alomnac, es az bűnbe ualo heue-
reft aluafnae. 

Effele alomful fel uala fzent Dauid,mikor imigyen 
V/aLU, imádkozikuala.Vilagofechmeg uriftenaz en fzeraei-

met.hogy ualamikor az halaiban el ne alugyam.ne mond 
„ (S hafsa az en ellenfegem5hogy hatalmat uőten ellenem. 

V ; ( ^Jdée Azért dx Alomlel fel ehetne. Mert ha az nap 
yf feíumadafat IatuaiTSctíeggel fel kelnec az emberec-

agyokbol,es ki ki mind dolgahoz kezd, fokcal inkab 
Cbrihus az iU-ic m i n e k « n c kereztyeneknec, kiknec az igafsagnac 
igalsdgmi napia az Ghriftus fel tamadot, az bűnnec almabol fel 
napfiat. ferkennűnc,es az főtetfegncc chelekedetit,az az min-

den gonofsagot hatra uetnűnc. 
Mert mojhtn koe^elien uagyon a^mi iducefíegfinc, Tjog) 

fém mint akcoron mikor hinni kefottotc. Minden hiueknec, 
v . . kic uilag kezdetitűi fogua uoítanac.kepekben mongya 
ynkmk el e z t a z a p 3 ^ Kinecimez crtelme. Hogy tnoftan az 
kajtíetefe, Ghriftus el icueteli Btao, közelben uagyunc iduofsc-

• • J gűnkhöz^ 



gtfakhőz, hogy mint azoc uoltanae, ÍZ kie előfzot IMX (/* 
hittencc, az a z , A z Chriílus elót uálo híucc. MerC 
iollchct űkis cgyan azon Chriftusban hittencc, az k i - . L 
ben mi hifzűnc, de cz az ü kőztőc, es mi koztilnc ua- ?Jw 
lo kűlembfcg*}hogyj5_nekiec iőuendő Chriílus hirdet-
tetet, minekunc iclen ualo Chriílus predicaltatic j ú ne- ' j ~~~ 
k'ícc iouendo iduőfseg igertetetjOekünc keefz iduelseg"" p ^ f l 
•datic,jEs az kit űc nagy lelkccízaSIdua uartanac,az jUratt ftá-lr 

' núnfkoHc meg adatot. 
j i m u l t 4? 'áj, <t nap el facetet. Latodé a z 6 tőt- W ~ 

L t n r v n n v i -\rr nrí ^ 

l hC2 
ÍOKt, 
hogy gyertyát giuichon, azonképpen iollchct az 6 ; u 0 . 5 W / « 
jtőruenben icíes igereteket tet uala iílen a Chriílus fe- / 
tői , es az ű orfzaga felől, de mindazaltaí az példa- y v V J - f 
knac homalyaual, es az Aaron pap rendi ízerint ua-
lo aldozatoknac főtetfegeucl be ualanac fedeztetne 
az igeretec. Es mint hogy eczaka nem lattatic, ha-
nem "reraeMettetic az napnac uilagofsaga, fzinten ugy 

. az ő tőrueribe nem letel fzerint, hanem reíhenfegben 
Holtanae míg adatuan az orőkce ualo ioc, es lenki 
ely meg uilagofcttatot ember nem uolt, kinec mégis 
ualami fcdel nem uolt uolna fziuencc fzemein. V g y í , C w , < I* 
hogy nem lathatta meg, nylatkozot femelyben az 
Chtiftusnac dichőfeget, az mint mi lattyuc. A z é r t 
hija fzent Pal a tőrueny alat ualo embereket, idő íze- Rom. f . 

Cjrint erotlcncknec. 
elipzelgetet. N"apnac neuezi az uy tőruen-

sec ideset, az igafságnac napianac, azaz,a Chriílus le-
• fusnac klen uoltaert: kirül meg uolt mondatuan a z ' ° ^ c n f ; 

A 4 prophe-
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Jf U W<. propketanal, hogy a2 iflcnfclo cmbereknec feli tarnak 

4 ' ' az igafsagnae napia. Mely Chriftusaz ű cl iouetek-
uel,az ő tőruenbeli poldaknaeminden Romalyat el ta-
uofztatta. Vgy anrtira hogy immáron mi nyluan ertyűc 
cs lattyuc az Euangeliombanazokat a dolgokat,kiket 
az 6 torucriy, homalyokban es peldakban ielent uala.. 

, Azért, int minket fzent Péter, hígy figyelmetefec le-
gyű'nc az.Euangeliomra, úgymint cz homályos helyeq, 
uilagoskodo lampasra-

Kellyűncfel azért a bűnnec almabol;mert ha mé-
gis a bűnben heuerűnc, nem talalunc magunknac jtelet 
tiapian fe.mminemű mentícget. ^Tudátlaníaggal nem; 
menthettyűc magunkat,mert elioi az Mefsias,mindent 
ualamit hallót attyatulímint baratinac tusiunkra adot _ 

' 1 mi nekuncxs azű fzentlelkeuel aiandckczotmep ben.: 
nűnket, ki meg tanét minket minden ig-^S'-gra.^Érot-__. 
lenfeggel.fem, mert igen biztat minket roondűan.Biz-a— 
kodgyatoc meg' gioztem en ez uilágot :.cs ád' mine-
kunc erót magas fflenbol, kihez ualo bifztaba azt. 
tnongia Szent Pal hogy u mindent meg ttiuelhet aa^-
tiak fegctfcgcuel,a ki.űtet erőfsctj.. 

M.aíodic Refze.. 1 

FE/íuc el pxtctfégnec chekkietit, cs eé&ix^6ttc fel 
•bihgofagmc. fegyuerilei. Ez az fzent Pal intefenec 

tnafodic. r,efzc kiben a mint hallatoc int es kifztet min-
ket, hogy tauol Kanyuan magunktuL az főtetfegnec 
minden: chekkcdetit,.io. chelekedetbe. foglallyuc ma-
gunkat. 

)]<kZiuu S c m c I I y c c a z íőtctfcgneccHcIekedciisElofiam-
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laf egjrncftanyat benne,kikből meg, erthcttyűc mind az - - ' 
tobbius. .Nyluan uagyon'.az; hogy az ember gondola : d '""j/. 

; tnj,*ban,befzed'eben:es cRelckcdetiben fzokot uctkez- ' 
ni.. y A z Iregyfeg, kírűl itt emlckesik a fzent apaílal hmmdob 
emberncc.gpndolattyjbanuagyon.jAzuetelk.edes be-£4 |< n 'S í^ { '" 
feed.dfe^lefzgnjAjZ'aöbz&<íaSi,rcfeegíégte? tiztatalan- * 
fag chclekedet. sAzt parartchoilya aáert fzent Pal, 

. hogy mind ezeket es .mind. egyebfele gpnofsagpkac 
hatra uefsűnc., 

•Jitűr&íiűi^a-b&an femmi ketfeg, hogy az dobzodases'Sata-feg* 
fcfzegfeg föcetíegnec chclekedete: Mert ez kic refzt-ntk tjukkv 
g;c eisLrefzegec, az azieiel izoktar/acaz emberec re-"*"' 
ízegefkedni.Mincha azza:Í9 bizonyetamijac fogy a z : T 5*' 
refzegfeg- focctfegnec chclekedete: ^Tilrya pemplcnV 5 " ? * 
ezeket ugyminr foc gofiofzfagnac okait. Tudode?:a 
dobzodas cs re fz íg íegegy nap auagy egy keueside- ncck. 
jglen meg emefzti azt, az raiuel fokáig meg erneie az '• s?<ge*r 

ember ha merteklctefen rlne.i Arról mongya az Bolch, 
hogy a ki fzereti az io Iakaft meg ízegenűl, es u a k k i / ^ ^ t . 
a bort es az kouer etket kedueli, meg nem kazdagul.rroií.ir." 

f Mi lefzen benne Mikor fellaktades meg ittad azt a *• £opf*>* 
iri uolt, es immáron ninchen mihez nyúlnod, lopafra, " 
uagytoluaylafra,uagy egyebfele alnoc gonofsagra ad- ) l ° m ^ r lT 
önmagadat, hogy kgyen miuel elned. k^sf-gk-

p/iti jTouab bamnyaua- tefzi az embert es reile minden i-Tuna/ag 
" >" dologban, ugy hogy a dobzodo es a reízeges az u 

aatallyanac munkaiaba elnem iarfiat. AnnaC fölötte, , 
meg utalcattya az: emberrel az iílennec igeiet, es nem ,gW, 
hagya űcet elmelkedni az iílennec dolgairuU A paraz- wegb 
aafag,aboresa refzegfeg (ugymon.d Ofeas) el uefzti'*'***• 
tízet embcrnec.Nemkciabamongyaazert Efaias/laiti-

A 5 nckcec 
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'K Sdndtn nektecaz kic io reguel fel keltec az refzegfegftec ko-
" uetcfere;es az eftueig ualo italra, hegy; meg refzegűl-
%$wl* i l l y e t c c - Hegedű^p, dob, trombita zönges cs borital ' 

uagion az ti lakodalmotokban, es az urnac dolgara 
nem tekentetec, fem az ű kczeinec chelekedetit nem 
n e z i t c c . — ^ U . 

7 Vdrd~n#l ' Annac folőtte,az dobzodas cs refzegfeg,paraz-
fer* nafagnac gerieztoie. Mertugymond fzent Hierommus 
rte?ti t>z hogy az borral, es etekcel meg rakodot hafat koueti 
embert. a z fzeiíierem teftaec gonoíz keuaníaga. Buiafagas 
pT;t°" dolognac neuezi a bolch az bort ,Es fzent Pal raon- / 

dafa fzerint buiafrg uagyon a refzcgfegben. /lojLikr1 

Sí. Vndok > Vegezetre.it dobzodafbol es refzegfegból 
ftolf°.k gbnofsag taroad, Egybe uefzes , haborufag, ízidoga-

Jel" r a s ' verekedés, vagdalas. Bizonettaticaz a bolch al-
mefeegb'sk ^1 ki imigyen fzol. Kinec iayí kichoda attyanac iayi 
aPro#;2j. kinec Laborul kinec verem i kinec okhelkűlualo íe-

bec 4 kinec fzemeinec kiuaiasai Nemde azoknake -
az kic a boron Iaknac, es igyekőznec az tele pobaro- . 
kat ki innya 4 ?HatJaeltan tanét minket arra fzent 

• Pal, hogy ,a dobzodaíi es refzegfeget el tauoztaf-
: o k . 

„ Nmogjlm txth heuerife$en ( a z a z , buiafigban) es 
, , tistdtaUnssgbőit. Tilt ez arant mindenfele paraznafa-. 

«? V*LI g o t ' tistatalanfagot, es buiafagot, kiuel az teft , ki az 
kktmph- ízentlelec iftennec temploma uolna, meg fortozteüc. 
matmiM Kiktűl oly igen idegentiec kellene lenni az kereztyen 
kellene mru embernec,(3ogy chac ingyenfe neueztettnencc mi kőfz-
xpbefir. tűnc.Mert a paraznafag es az refzegfeg el uefzic ízi-
o/e*.4.' uct azcmbernec. A z bor,esazafzony ember el fza* 
E«tiup. kafztyac iftentul meg a bolch embereketis. Efféle 

bűn 
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bűn fzokta az iílentis leg fellyeb haragra es bofsual- ^ _ 
lafra indetani.-kit bizonyét sodomaaac es azlcőrulualö naken uég 
fzeep varafoknac el fűllycdese. Mikoraz Ifraelnec "B* ifim 
fiai es az Moab leaniual uetkezencc, egy napoa hufze-
zeret uagata az itten le bennec az o tulaidon attyok-
fiaiual., Szent Pal Apoftal kedignyluankialtya ho- Heb'il' 
gy a paraznakat es hazafsag törőkét meg iteli, az az 
clkarhoztattya aziíten.Ne ehodald tahat ha az sőtet-
íegnec chclekedeti kőzze fzamlaltatnac ez illyen on-

j Nem uetJhdcshn cf jre^yfeplm- A z Iragyfeget e- lH, , feglixl 

gyébudstiltya az fzent apoltai. Ne Iegyűnc ( ugy- tamado g9. 
mond ) egymás ingerlőc , es egymafra iregykedoc. no/sagtk, 
Ninehen íemmi ki azfzeretettel inkab ellenkedgyecaz ? s í : *' 
iregyfegnel. Cayra iregyfegből gyűloie esőle meg l;G ( n : : 

. Ábelt azit attyafiat. Saul iregyfegből uldoze-, ker- ?.i.reg. 18 
gete Dauidöt. A z íído papi feiedclmekis iregyfegből 4. 
adacpilatus kezsbe halaira az Ghriílust. , A z iregy-
fegbőí tamad.az uetelkedes, ki nem illic kereztyenhez. 
Mert bizony nagy főtetfegben uadnac azoc, kic fele-
barattyokcal nem bekefegesec. ; A z ki gyűlöli ( ugy 
mond fzeHt Ianos ) attyafiat, íotetíegbe iar,cs nem 
tudgya houa m:'gycn,m:rc azfőtetfeg meg uakettotta 
fzameit. Aziften bekefegnec iftene^at kőuctkezic, 
hogy az kic egymaft gyűlölje idegenec aziftentűl, es a^rdagbt, 
hifonlatofac azőrdőgkőz, kinec iregyfege miat iőt- eredeti. 
be ez uilagra a ha la ik i meltan mondatic fatanafnac, 
auagy cllenkődőnec , mert foha meg netti fzűnic a Sat<""» 
Chriftufsal ellenkődni es az anyafentegyhazzal, az 
emberek kőzőc uifzayonyaft , es cfzuefzeít hia-

: tern. 
Nem 
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Gönofrutol Nemerticaz emberec az enyelgcfnec,uetelkedef-

n e c es aiiíza uonyafnac artalmas uolut, de bizony ua-
fzmber. lakk ázcknec -engedne*:, raagoknac artanac, magokat 

tonryac uelc. Meg lafsatoc (azt mongya uala ízent 
&d. 5* Pal cz Galatabelieknec ) hogyha egymaít raariatoc es 

efzitec, eg'ynsaftul meg ne emefztefsetec. Hogy azért 
minekűnkis ugyne tőrtennyec dolgunc, az íotetfcgncc 
egyek chelckedetikozoc, jiaanyuc el tűllanc az irc-
gyfeget es uetdkedeft. 

Kiket -egyetembe mind el hanynan, Vjpmbtt nappal 
Qckeföenhrmnc. Eiel azembe-r, hazanal akacmint es akar-

rainemű clrczetben el iar, mert nem fokán Iattyac fitet, 
De nappal kűlőmben nagyon a dolog. A z uilagra 
sem,akarhogy, hanem fzepen .oltozue kell embernec 
Siazabolki menni. Azonkeppen nekankis ekeifen kell 

Ikefstgh iarnunc. A z 6 toruenben foc dolgot el turt az iften 
zesKlt*' a z " n e P c kozoc, kit az euangeliom ailagofsaganac 
í t t , ftl tamadafa után cl nem tűt. A z t akaria azért fzent 

Pal hogy fzepen, eTcefsen,tifztefseges öltözetben iari-
unc, az az, mierthogy az iftenfattya mindeneícnec fzi-
ueket, meg laísuc, ualami oly .dolog ne talaltafsec mi 
bennűnc, fci az iftennec ízeméit meg bantanaia. Sőt 
tarthuk meg amaz apoftcili regulát. Mindenec tifztef-

i.cwf '4- fcgeíen, es fzep rendel legyénec ti koztetec. Oly dol-
gokat chelekődgyunc, kikkel fzemerem nelkűl uilagrá 

Canehefsűnc 
1 E; celtcezrlmc fel <*x uilctfol?tenne fcpyuwilc. A z u i -

mUgof' lagofsagnac fegyueti az iochelekedetec, kic iftenncc 
/»giak feg• ízent lelketul meguiíagcsfcttatotfz'mbtjl fzarmaznac, 

n* io lelki efmerettei es iftennec malafztya altal lefznec* 
Kjket neuez az apoítol, uilagofsagoac fegyuerinec, 

sücrtbo-
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inierthogy minket fel fcgyuerkoztetnec az főtetfegnee 
feiedelmencc az őrdőgncc ellenc^Es minden io chcle 
kedetnec tuIaidoníagaaz,liogy tufaííodic, es u i a s k o - ^ ^ ^ 
dic ualamcíy gonofz ehelckcdct elten* ' kny>iafkö< 

s Tudnya ilKc,az imadfag, ábőyt cs az alamiíhaí-
- kodasTio chelekődet, íot kereztyeni igafiag. l A z - M a h f " 
Imadfag uiafkodic a keuclyfrg ellen3ketfegben eks"el~ 
len,kefertet ellen. Imadkozzatoc (aztmongya trranc) M4t. %g, 
hogy kefcrterbenne císetec,Az bői tel teltünket ei'da-
kőlíydc, az gonofz keuanfagöt oltyűc magunkban.. 

, A z alamofnalkodas ellenkedicaz fofuenleggel.harag-
gaTTgyuIőlfeggel.. Azonképpen a tőb io cselekedete- . 
kis uifzat uonfzirac a BunŐkcel , es azokat aldozic, 
kergetic, az emberokbol, t Meltan hioatnac tahat túla-
goísagnae fegyuerincc* 

Innét mongya ugyaflr ezen ízent Pal, hogy az mú. Cor, io, 
tótezfecdefánknec fegyucri nem tefticc, hanem iften-
tűl ualo hatalom erofsegeknec meg rontafara, tDetfycc 
tanachokat es minden magafsagot.kic az iften tudoma-
cya ellen magokat fel emelic meg rontanac, es fogfag-
ba uetnec, minden ertelna-et az Chriílus fzolgalattya-
ra» A uegre mongya Iobis, hogy azembernec ez uila- tá r. 
gon nalo elete uitezkedes. Megint ízrent Pal,hogy fenr- Epht. ff, 
ki meg nem koronaztatic, hanem az ki iöl tufakodic.-
Touabba uilagofSagnac fegyueri az io cHelekedetec, 
mert nem chac azoknak uilagofkodnac az kic őket 
chelekedic, Hanem egyebeknekis • felebaratinkat ep- " 
petic vilagoíéttyaccs vezerlic io peldaiokcal. 

Oehoc^etecfelcbriflmhn. Mindeggyet 
tcfzen cz azzal, amit a z előt monda, őltozzunc fel az 
uilagofsagoac fcgyuenbco*. Mert az Chriílusban.fel 

• pltő- Cbriflusíéi 
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I oltőzűnc előzőr belől az hicnec es az ízentfegeknée 

fel uetelenec a hala : Valakié meg kérefztelkettetec 
Gil.i. (ugy fzoleggyűt fzent Pal) Chriftusban őltőztetec. 
Ui~- Megint űnnen maga vrunc. A z ki efzí az en tettemet, 

esifza az en ueremetBennem lakic es en u benne. Ma-
ir. fodfzor kiuől az ű iofzagos chelekedetinec kouetefe 

altal Mert mikeppen hogy az, ember a minemű ruha.-
ban oltőzic, ollyannaclattatic, fzinten ollyan módon 
a ki az Chriítuft koueti, az Chtiftusnác chelekedcti 
Iattatnac u rai.a. Es miben kellyen nekűr.caz mi vrun-
•kat kouetnuac, azt femhalgatta el az mi predicato-

Colef, 5» • tunc.*> Oeíióztcfsetec fel, úgymond, magatokat,ugy- , 
taint ifteanek.ualaztotti, ízenti, es fzerelmelT, rrgal-
mafsagban, kegyelmefscgben,alazatofsagban, io er-
kolchben, bekefegben, eluifeluen egy mait, es meg en-
geduen egymafhac, ha kinec ualaki ellen panaíza uagi-
on, mikeppen az uris meg engedet ti nektec. Mindc-
neknec fölötte peniglen fz^retetlegyen bennetec. 

Es immáron meg hallatoc mi modon int es kifztet 
Kinket fzent Pal apoftol,Jjogy minden gonofsagtűl el 
tauozuan, ugy őltőzzunc fel az io chelekedetckben, 
hogy az Chriftusnac peldaia es iofzagos chelekedeti 
lattafsanac mi raitunc Annac okaert fzerelmes atyam-
fiai, fenki az ur iften Apoftolanac intefet heyaba ne ue-
eye hanem ki ki mind lelkenec hazaba be menuen,meg 
lafsa, hogy ha uálami bűnnec fertelmes fzemetet ott ta-
lallya, az penitencianac fopruieuel azt ki főporie. A z 

Miért icet Chrjftus el iőuetelerul emíekezűnc : u peniglen azért 
leg?tn chn- jor roihozzanc hogy meg irilagoíichon minden ez uila-
Us/a ^ S r a ' ° u ° embert,es meg ronchaaz pokolbeli őrdogncc 
loj'.i. oadoc ehelekededt. Tahat -bizony wtiol kell lertnűnc 
Uoan, | , az íotet-
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az jfotetíegtiec, chele&odetitűl, a bunőktűh kiícct ag 
őrdognec ainoc mefterfege hoza cz uilagra. Mert ua-
hki mégis az foretfegbcn iar, es az bűnt el nem ha d-
gya, nem háznál annac femmit az Chriftusnac el ioue-

Mafodic Aduent 
vafarnap, . 

HAZJ mdi faení Euangeliomot irta meg fzent 
Lukgch Euangelifta xxi, ref^elena^b • 

' < Eumgcliomttnac. 

AZidoelen, monda Tefus a^_fl tanetUM/nac. lelecItfenec 
aznapba, esa%_holdbd, es chrllagotya, es e^Joeldaen 

nepeknec nagy nyomorufagoca%_ tenger ^ugajanac cs haíwnac 
efee uef^efemiat, ugymmra hogy elf^aradnac a%_emlerec 
nac fetélmenec es uarafanac miatta»a%_fyc kccitetk^nec e%_egefc 
wlagrA* Mert a%_eegnec erei mg mulnac,es akcoron lattyac 
exjmlemcc fiat e]iuni keiben., nap hatalommal esfoel/eggtl 
)Mik$ron peniglen c%ec meg ke^denec lentit,emgllyetec felfaelemet, 

• mert ei felelget a^ti vakfagtoc. Es monda nchc imiilyen hafon-
htofsapot. Lafsatoc axjge fat es minden fakat, mikyrongimcel-
choet ke^denec termem, tudgyatoc hogy koe%eluagyon a nyár, 
iA%onkeff>en ties, mikoron latangyatoc ebeket meg lenni, tudgyatoc 
liogy f$e%el uagyon iftennec orf^aga. 'Bt%ony mondom tmekec, 

hogy el nem mulic e%jt nem^etfeg, meg mind meg lef^nec 
e%ec. •sí'^eg esafoeld elmulic dea^jn 

lefaedim el nem muhtc, 
Mikeppea 
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Síkeppen ei cl mult rafarnapon at 
1 Anyafceritegyhaz emlekezetet ten a 
ichriítusnac az fel Tiőtt emberfegben 
| ualo alazatos iouctclerűl, es bizonyos 
S icllel, kit Zackatias propfieta regen 
Smeg mondot uolt, meg bizonyeta ho- ; 

gy el-iőttaz igaz Mefsias,es nem kell immár útet uar-
ni, hanem a Iefusban kell hinni, a kiben aprophetaknak 
minden iouendc mondafoc be toltenec, es az ki afza-
maron Hkruíalembe be menuen, meg efraertetec a ne-
pektűl es nagy örömmel fogadtatec:; Azonképpen ez • 
mai napon előnkben aggya-ezt ez Euangeliomot,mely 
lzol ugyan azon Chrifíusnac mafodk el iouetelerűlja 
lefzen dichoíegben az itelet napian. 

fíytynknek Bizonyettatic peniglen ez Euarrgeliombanhitűn-
betedih fcnec agazattya, kiben uallyuc, hogy az mi urunc Ie-

f u g Ojfiftus ménből lefzen iouendő itelni eleueneket 
es holtakat. Hogy azoknac, az kic u benne hittencc, 
es ü hozza ragafzfcottanac, tetteket fel tamaztuan o r 

xoc eletet adgyon, es az kic utet meg utaltac azokat 
ueghetetlcn tűzre cskarhozatra uefse, az ü erdemec 

Ez fummaia enned az Euangcliomnac. 

T/ 1 " Ibol mi hatom tanolfagot uegyunc. 
« J \ Elío lefzen az Chrifíusnac iteletrc ualo el ious. 

telenec bizonyos uoltarol, es az leiekről, mellyec fb-
giac ielenteni annac el kozeletefet. . 

Mafodic,az Chriílus él iőuetelenec modgyarol. 
Harmadic arról, mi uegte akarta urunc io ideien 

r : meg 
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taeg jelenteni, hogy meg keli ez vilagöt, es meg Mon-
dani,minemű ielec fognac torteni,az kelet napia előt. 

Elibe Tanolfag. 

f 7 \ Izonyofsa tcfzen minket Chriílus ez Euange-
f j l i o m b a az ű el ioueteliraí, mikor imigyen fzol. ckriflusnak 

ImydC a%emhernsc fiat cliimi mgy hatalommal es-fczlfeggcl, E- uektre was 
gyebűds mind az 8 tőruenben, es mind az ui tőruen- (° hzomos 
ben foc helyen talalunc erről bizöasagot. Szent Iu- w > e í e f t * 
das apoftöl azt mongya hogy Enoeh imigyen predi- • 
callot az utolfo ítéletről. Eme el iá az ur, ű foc ezer 
fzcntiuel egyetembe, Íteletet tenni mindenec ellen, es 
meg feddeni miftden iftenteleneket, az ű iftefletlenfc-
geknec chelckedetirűl, kiket iftentelenfll chelekedtc-
nec, es minden kemény befzedekral, kiket fzolíótta-
Í5ac iften ellen, az iílentelen bűnös emberec, Eíáiaíis 
azt mongya. Eme az ur a tűzben el iű , es a tűzben 
itel, Es ki mennec es meg lattyac az ferfiaknac, kic en E ^ r ttIe% 

ellenem uetettenec holt tcíleket: az ű férgec megnetti 
haí,es az ű tazoc meg nem alufzic,Vrunkís fzent Ma- Mac r j* 
tenal igaz eleget fzolrolla. Azonképpen fzent Pal ty.stf* 
apöftolis r-Tef 4 - í . c o f : i ?. 

' Jmeztís cfeűnkbe kel uennunc,kogy mikoron a z 
ű iteletrc ualo iőucfelcrűl fzol urunc, úgymond hogy 
azembernec fia iű el az az , A z Iefus Chriílus , az Chriftus af 
iftennec es f z a z Marianac íia lefzen ab iro,a ki ez u i la- i t e l a l i r o ' 
gotrnég keli, Mert az atya minden íteletet neki adót, ic: y. 
kiből uagyon mit taaolnioc mind az hiueknec, es mind 
az hitctleneknec, e s byteeth-

A z h i u e c a Z i tanolfyac meg, hogy az lefzen biro 
a k i az u benne hiuoknec 6r5c eletet ígért mónduan uektb«l. 

B Bizony 
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Bizőny bizony mondom tinektec , minden az ki efl 
bennem hifzen el nem uefz , hanem uefzi az őrőc 
cletőt, mel igeret fenkit meg nem ehal. Azért ui-
gaztallyac ezzel magokat az hiuec, es mentül nagyo b 
az igeret, annal inkab igyekezzenec rayta, hogy el 
uegyec az meg igertőrőc eletet. 

A z hitetlenecazt erchec meg, hogy az ki elles 
uetettenec, attul fognac meg keltetni: fellyenec az-
ért,es az hitetlenleget haltra uetiien, tarehanac peni-
tenciat. Mert ha azt nena miuelic , az itelet napiatt 
cz őroc tűzre uettetnec , es akcoron fogiac meg 
tudni, mely rettenetes dolog az elő iftennec kezeibea 
akadok ' 

De netalantan fceuannatoc ertem , mikor lefzea 
íteletnek az itelet napia, A z t fenki nem erti , Mert azt r& 
napiat fin- n a p 0 t c s azorat, fenki nem tuggya, meg az angya-

inem u - ^ hanem chac az atya iften, vrunknac mon-
m v 24. dása fzerint. Azért mongya uala az apeftolok-

nac Nem engettetet tinektec hogy az időket , cs 
időknec czikkelit erchetec , kiket az atya az a tu-
laidon hatalmaba tartót. Mindazaltalez mai Euan-

• geliombanis, egyebűtis fzramlal Ghriftus egy neha-
. ny ieleket, kikrul az itelet el kozelgetefet nem ku-

lomben meg erthettyuc es meg ismerhettyűc, mikep-
pen az nyarnac közel uoltat az fac leuelinec ki fe-

afr kadafaö. Hatom rendbeliec lefznec peniglen a-
f o 1 ' zoc a ielec. Mert nemellyec fognac tortenni az egeir. 

Teli, nemellyec az főidőn,nemellyec a tengeren..' 
A z Egenualo ielckrű'l igy fzol az mi umne. h k i . 

teföneg n*j?hf/ eschilUgofa. Michoda 
ielec I 



ielec i Meg mongya aziis fzent Maféhaf, es fzent 
Márknál. oíx, nip megfastetM, 4% hold nem adgy* uj- Eg^e!i ^ 
hgofságdt, es chillcgoc estise h *x_ eglxl. Nem kel fő- lek, 
lotteb fzorgalraatofnac lennűne azon , miképp en le-
hefscnec ézec. Elcg tudnunc hogy mentül kozelb 
lefzűnc ez uilagnac uegehez, annyual gyakrabban 
fzeauednec ualamit ollyat az egybeli aliatoc, a mi az 
B termeízet fzerintualo eh ele keheteket meg bantya, 
es akadekot fzerez benne, Mintem moítis lattyuc, 
hogy az mi időnkben az napban cs holdban gyakrab-
ban ualo fogyatkozafoc tőrtennec. 

Tauabba oly tenserdec es gyakran ualo kodoc 
uetic közbe magokat, mikpfztunc es az napkőzőt, . 
hogy nap ez főidőn nem chelekedheti tőkelletefseg-

tel az ű ehelekedetit.; Innét uagyon hogy az efztca- • 

onec refzei, nem tartyac meg az u termeízet fze-
rint való allapatcyokat. Nyarba mikor melegnec 
kellene.lenni, hiuős uagyon, a tel nem mindenkor 
ollyan hideg, amint illeneiec hidegnec lenni. 

A z efő kelletekoran nem lehet, mikor lehet-
»enc nalla nelkűl, ugyan le ízakad. Es ezekből 
kőuetkozic hogy az főid keuefbet terem hogy-
femmint azelőt fzokőt vClt termeni. A z i s a mit-
terem, nem eric iol meg. A z chíllagökís'gya-: 
kotta chöda keppen meg bantatnac, ugyánnira her-
g y latfatnac néha az égből le efni : néha megint 
oly chillagoc ielennec , kic az előt nem uolcanae, 
auagy chac nem lattattanac , Mint em nem rege-
liis ez el mult időkben íelcnec egy chillag, kit az tu-

os emberec az élőt nem efraerfenec, es annacokaert 
B % foc 
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foc kilomb kilomb. uelekedefee voítanac uadnakiá; 
felőle, 

zUdm w Azfőldontőrtenendő ielekfűlpenigíenazt mon-
h kkk, gya: Es tfceídcen <t%_cmbere%ec oly nyomorufagoc lefeen, hogy> 

ugyan megfearadnac, árokul ualofeklemnec es. a%ofyac uar<t~ 
fime mktt^mellyec kgcuetkoe^endo£C lef^nec a^ tellyes uilagra.. 
Es ennec. előtte nyluabban tneg ielentc ezeket a nyo-
morufagokat. Fel tamddPgymondegy nemzet rmts nemzet, 
ellen, es egy orf^g mas orf^ag ellen,es. nagy fceld índuhtoc es, 
ehjegec fognac lem.. Oluafsuc hogy regi időkbennis eleg ; 
zanabonacuifzauonyafoc es hadacuoltanac.. De az; 
el multaknal nagyobbat lefznec uilag uegezeti előt. 
Sőt chae moílanis iramar ollyakat ertűnc. es latunc, 
kikhez.fcafonlatoíbkat ennec előtte fzaz; efztendőuel 

. taJam fenki nem latof. Mert hadakoztanac ugyan, 
egymafellcnez előttis az.embcrec, deazoc hadakoz-
tanac auagy űnkőztoc, auagy aziífennec fiái ellen ,a; 
kic hitetlenec es iftentelenec uoltanac;. D e e z ffio-
ílani időben, kic huZzac uonzac leg inkab egymaíH: 

ICSrezptt- a kereztyenec, kiknec mihelr a Chriftus fzűletec 
nJk azonnal Bekefeg predicaltatec az angyaltol, kiknec 
llnfi&k ,ésaz atyafiúi fzeretetet hagya urunc teftamentomba , es, 
haíorufú- azt monda , hogy arról ifmertetetnec ű tariimaninaf' 
f°k, lcnm.haegymaft fzeteticJJSze gyep lem mondani, de I 

KiTm uagyunc. azociJ Snem az kilfő pogan ellen-
ieggéTuiaskodunc peniglen, hanem mikőztunc, egy- . 
maitmardbfzuc es egymaít eísűc. Maga atyafiac uol-
canc az Chriftusban,, Azon egy hitre hiuattattunc, 
azon egy kereztfegbenmofodtunc meg; 

Tekenthecze az kereztyen királyokat es feie-
delmeket, es ©utas. ennekem kettői kőíztőc., kic igaz 

feifeí, 
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íziael,es Halóba ualo ízeretettej uolnanac egymáshoz. 
Lafd az tob redbeli es egyeb allapatbeli kereztyeneke-
tis,es talaly kSztoc ualakit, az ki felebarattyanac igaz 
itoíaa mindenbe, es anni iot keuanna neki mint Riaga-
nac, A z uerfzerjnt ualo atyafiac kozot,fzűiec es mag-
zatot közőt, hifzem ugyan terracfzet fzcrintis buzgó 
ízeretetnec kellene lenni.de öt fem talalod azt. Mert 
kichodacporőlűec üalíyon lég többet egymafsal i kic 
uagiac kergetic egymaíl az hataron i az atyafiac, az 
[zűlec es az magzatoc. Ezam a kit vnme mond ua-
la , El arokattoc ízűlcitcktől, es sokonitoktul, e s u c n , 
baratitoktul es meg ölnec tikőzzűlletec. Meg kel 
mondanom a mi az igaá , oly igen tauol eftunc mi 
az kereztyeni igyenefsegtűl, es atyafiúi fzeretetíűí, 
hogy maid alab ualoc uagyűnc ebben,meg a tórókok-, 
oelis. c e

 1 

A tőrököc az ű teuelygefekbe cs uakfagokba la- rWWe 
töde mely egyenefec ? bkodalmokatis mely egyenef-
seggel oltaü-mazzac cs egyenlő akarattal igyekeznec 
killyeb killyeb terieíyteni i De mi hitünkbe ezerfele 
fzakadoztunc, es az kercfztyeni birodalmat koíztűnc 
ualó uifzauonyafsal kifsebetyűc inkab naponkent,hö-
gyfera mint nagyobetanoioc, 

Etiegcketi: nagyokat ertunc cz el mult efzten-
dokbien dc chac iften tudgya mineműc' leíhec meg 
ez után. A z fold indulafoc gyakraban a tengerhez 

- közel ualo helyeken fzoktac lenni, de íttis uala nem 
igen regen 15 61. efztendobe , ha iol emlekezem rol-
la. A dog halai peniglen alig fzakad ki kozzűlánc* 
Ezec mind ez foldj ielec, es a uilag uigezetiaec el kő-
zelgetefet iegyzic. . , 

B 3 Az 
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Tengeri it' A z tengeri ielekrűl uegezetre azt ielenti uruncs 

iek. hogy az tengetnie es az u habiainac nagy efzeuefze-
Efclkij. fc lefzen. De azoc tudgyac beízelleni a tcngernec 

ueízedelmet, a kic rayta eueznec: Ingyen ez előt égy 
- Behány efztendőben mely arralraas ár uizec voltanac 

nállunc, iol tudgyatoc. A kic az Duna közbe lak-
, liac peniglen , azoc karokcalis erzectec, ugy ho-

g y ennec cz ielnec be télefecis Iatcyuc ualami rcf-
zebőL ^ 

nekíhtí. Azc akariaazur, hogyas ű utolso itcleti előt 
' effele íöc iclec tórtennyenec, kic mutafsac esfiirdef- . 

laheí't f e c a zk5uetkőzendőkeletnec rettenetes volcat. Mi-
keppenlohel prophetanal regen meg mondotta. leie-
ket adoc az egen es a főldőa. A z nap íotetfrgge 
ualtozic- es sz hold uerre, minekel& te eí iáne az ur-
oacnagy es rettenetes napia. Mert hogy eízekbe ue-
gyecroindcnec, kichoda az a ki el fog k1ni;m'mec előt-
te el iune azű kezenec ereibe fel ifidet minden alla-
tokat. Azért mongya uala "Aggeus prophetanaL 
Egy keucs idő muíua en meg indetom az eget, aZ; 
földet ,"Tes fzarazt.Tes m:g indetoc minden nemzec-

xfinsu íegekec Megint Efaiafnal. En nagyoc az ur ki feí 
haboretom a tengert, es meg dagadna: az ű habiai. 
Ne ebodald a'zert, ha ez illyen nagy -rettenetes dol-
goc , meg ízarazto felelmet indetnac az emberek-
be. Azért mongya Efaiaíis. Ordechatoc mert kő-
zel uagyon az urnac napia, mint egy pufztaíag ugy 
ia ez urtol. Annac okaert minden kez le efic , es 
niinden embernec fziue meg " eped , kenzodafokat, 
es faidalmakat fzenuednec tokit az fzűlő afzonial-
latoc ugy jjackodaac, kiki mind az u fsiebarattyaii 

clalmiilj 
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% almul,az ű orczaicc mintha meg ektec uolna olly a-
Boclefenec. ' 

A z gonofzokat rettewi, az ű lelki ismeretcc,ki 
őket uadollya , es az chodalatos ieleket latyan ket-
fegben eyti. A z iamboroe peniglen chodalkozuan az . 
iftennec nagy folfeges hatalmaÍMgaD, úgymint kegy# 
cs fiac, felicaZ ű vrokat fim (eleiemmel, cs mclcacla- . 
Boknac aletuan magokat az kouetkozcndő nagy dí-
ehőfegre , uariac az ű urokat félelemmel remenfeg-
ben. De eleget fzollottune az Chnftus el ióuetc-
[inee bizonyos uoltacol, Laíuc immár mi modesa lef-
zen az u cl ióuetele; ° "" " 

' Mafoáic TanoÜag. 

A kcáron lattyac <*% cmlernecfiat cl hm kccSctt, T)*-
tísjl t alommal es jxljeggd. Ebj hallod hogy ugyan a-
zon emberi fzemelyben lefzen az Chriftufnac az ice-
íetre ualo cl iouetelí, a kiben fel tamadafa utan meny-

. t e feí mene, mert úgymond hogy, mlcrnec fiat lat-
tyac eíiüw. A z angyalokig azt hirdette menybe mene- tl 
telikor, hogy azonképpen iű el, a mindatac uiet az cg. 
be fel menni. Touabba, nagyhatalomba es folfegbe iű 

v el az az, nem ollyan alazatos, fém fzolgai fzemelybe ' 1 

lefzen az roafodie el iőuetele,mint az elío uala,mikor 
(uilagra iőue mi erettunc , kent es halalt fzenued-
»I, hanem az ű illeni hatalmafsaganac es folfegenec 
Dieg mutatafaban iű az iteletre, úgymint győzedel 

" ntes es mindenható iften, es uele Jefeen- az angya-£*o;ie, 
Joknac fzantalan nagy foka fa gá. Vgyan ualoba 
*ieg fog akcoi íelewu a kődbe az urnac dichőíege, 

B 4 cs meg 
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Kdt'.is, esmeg efmericminden emberec, hogy Chrifíusnac ada. 

tot minden hatalom, azegben cs a főidőn. 
Jpoc: 6t Az ifíentelen es gonofz ncpeknec annira rettene-

tes lefzen el iouételi, bogi az földi kiralyoc es feie-
deímec,az hadnagyot, azkazdagoc, az hatalmafoc, 
az raboc, es az fzabadosokis ezt fogiac feltekben " 
mondani az hegyeknec es kofziklaknac,efsetecreíanc, 
cs reichetec el minket az itelő ízeken űlőnec fzyne 
előt, esa barannac liaragia e'or,mcrt el iőt az ű hara-
gioknac nagy rettenetes napia, es ki alhat ti előitec? az 
áz (amint ízent Agoftoii magyarázza ) örömesben 
fzenuednenecakarmely n?gy kenokatis, hogyíém mint 
az meg haragút bironsc tekentetít. Mert az a nspha-
ragnac napia , nyaualyanac es nyomoreíagnac napia, 
uagy es igen keferues nap lefzen a gonofzoknac, ml-

, keppen az anyafzentegyhazis énekli Sophonias pro-
phcíatk&etuái. - . 

El küldi előtte az iftennec fia , az ű angyalit, 
trombita zpngefsel , nagy kialtafsa! es iHycn paran-
cholattal. Kellyetec fel halottac , es fel tamadnac 
minden emberec, kieazfoldnec poraban nyugofe-
nac. Hertelenfeggel lefzen peniglen az fel tamadas, 

i,Tefs.$. egy Ízem pillantasba, cs oly igen hamar, hogy az 
kic akoron eleuenec Iefznec ez uilagon , azoc 
fem nehetic eleit az halottaknac , hanem velec c-
gyetembe rsgattatnac es uitetnec az Chrifíusnac 
eleibe. , • 

Műkor Vagy akariue uagynem akariue, dc fzajnot ' 
/^kei íet ic akcoron adnunc , minSen dolgainkroI ctie-

^pő; s«; lekedetiskről, mert azt mongia aziras. Itclet leq 
mindene-
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. mindenekről, áz ű chelekedetec fzerint. Befzcd-
inkrol, mert Chriílus mondaía, hogy minden heuolko-
do beízedrűl fzaaioí kel adói embernec itelst napian. » . 12, 
Gondolatinkrol, mert a bolch blzonyettya , hogy aSap.i. 
bqnos cmbernec gondolatiban kerdes lefzen. Meg 
nylnac az konyuec úgymond Danid, az az fzent pal- £>««• 7. 
racmagyarazattya fzerint, meg nylatkoznac a titkoe, z 'C a r- 4-
cs ki ielcnnee fziueknec gondolattyoc. 

. Ah unitén mit tégyec akcoron en ízegeny fertd. 
mes bános ember, kit fogadgyac magamnac procato-
rul,mikoron meg az igazis alig (ehet bacoríagos O 
rettenetes es folfeges király,ki az valafztottakat ingy-

;eniduezeted;"ízabadech meg akcoron engemet az te 
baragottul irgaltnaísagnae katfeie. 

Bizony atyam fiai, ha az mi lelki ismeretinknec Lolkiefnte-
kőnyuet az iften igaísaganac mertekebe uettyac, meg rttnek ki* 

..cfoieriűc hogy nagy uefzedelembe forog az mi igy- • 
qnc. Azért cn azt mondom , mig annac ideié uaoy- • 
en, addig fzcrzodgyűnc iílenűafcel, addig kcrefsűc 
az ű irgaísiafsagat, es bűneinknee bochanartyat, mert irgdm f̂-
mikor ozton a biro az itelo ízekben oI,nemieízcn he fig"^ 
lye az irgalmaísagnac , hanem chac az kemeny i g a z ^ - ^ 
iteletnec, Bc tetetieakcoron az irgalmaísagnac kapnia z f t 

azoc előt, az kic ít ez uilagon irgalöiafsagöt nem ny-
ertenec, Be mennec az kic kefzen íefznec az uo le-
gennyel, ki u maga a Chriílus, az őrőc eletnec me-
nyegzőiebe, es az kefzaletlenec akar mint kialcha kis, 
Vrarn,Vram, ugyan ki rckefztetnec. Ygymond az 
iften Dauidnal, hogy mikor időt uefzen neki, igazat f i* 
fog itelni. 

Nem kónyórál itelet napian fenkin az ur,főt be 
B j telic 
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telic akcoron, a mit az propheunal mondot na!#. 

Imnt. t j . ^ c m kcduczec cs nemengedetnemkőnyórulőc ral-
i j a i . *4 toc, hanem cl ucfotem űket, Nem cngcdcc, eí meg 

oem cngcztcltctcm, az tc utaíd Cactint, es az te tal-
aíroanyS fzerint itcllcc tegedet Moft cngcztcllyűe 

- azeEt a birot, cs mofl konyorogiunc neki, hogy íté-
let napian ne karhoztafson minket, hanem uigyea bc 
az őrőc bodogíagba. 

tttUtatk Dc talam azris akarnad érteni, mely helyen Ic-
fzen az itelet? Erről tudakozni netem ügy tcezíc ho-
gy heiabaualo dolog. Nyluan ualo lefzen az Chri-
ílus cl iőueteli, miképpen nyluan ualo uolt ménbe mc-

Vkt, Í-#. netcli- Azért mongya hogy miként az uiHamas ki 
megyén nap keletrol.es meg teezic töp enijefzecig, 
ugy lefzen, sz ember fianac cl jóuetelics, cs ezt cteg 
minekűne tudnunc. Mindazaltaí azt mongyác nemei-
lyec, hogy az mely helt Iofaphat uőlgenec hinac, ot 
itelt meg Chriílus cuilagot, es hogy arról moota 

tehe. ?. aolna Iohel prophetanal. Kellyenec fel az nepee, 
cs mennyenec az Iofaphat uóigyere, mert ot űloc 
le, hogp toeg kellyera roíod az kőről ualo népe-
két. 

rjl? ítélet' - A z iteletnee formaia es rendi így uagyon meg 
nekfortwM jrui fzent MatenaL Lc*ől s Chriílus az ű főlírgc-

nec fzekibe, eleibe gyűinre minden ncmzctíégcc, cs 
meg ualogattya űket egy maiiul, mint a paílor fzofc-
ta az baranyokat meg ualogarni az kechke gedelek-
tűl. Es az baranyokat auagy iuhokat, az az, asjua« 
Iaztattokat allactya iob kez felől, az gedeleket oé-
riglífl, az az, a kaíhozajra ualokat balkéz fe-
l é l . ' 

Akcoroáí 
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Akcoron-mond a király azoknac a kic io-b kez 

felől lefznec. lőuecec atyamnac ualafztotti, biriatoc 
t z uilag kezdetűül fogua.ftektec rendeltetet orfza-
gotjmcrc ehezem es ennem adatöc, fzomniehozaai.ci 
innom adatoe .fzarandoc uaiec, es bc fogadatoc enge-
met, Mezctelen ualec, es be fődezetec, Beteg ualec es 
meg latogatatoc, Tőmloczbe uaiec es hozzam iőue- . 
téc. Akcoron félelncc neki az igazac ftionduan.Vram 
faikor lartunc tegedet ehezni, es enned attunc, fzomn# 
hozni cs innod attunc i auagy mikor lattunc hogy fza-
randoc uoltal es be fogattunc, hogy tnezctelen uol-
tales bc ftdezcunc tegedet ( auagy mikor Iattanc be-
tegen cs a tombezbe. cs te hozzad mentúne i Es fe-
leken a király mond nekicc. Bizony mondom, tinek-
tec, a mit chac I g K (s bbel miueketekis ez enáíyam-
fiaikózzul cnu 1 mmiueltetec. 

Annac utanna mond azoknakis az kic bal két-
felől lefznec. Tauozzatoc el tűlem atkoztac az őrőc 
tűzre, mely kefzettecet az őrdőgnec es az ű angya-
linac, mert eheztem cs nem adatoe ennem, ízomne-
tozam es ném adatoe innom: fzarandoc ualec cs nem 
fogadatoc be • mezetelen ualec es nem fedezetec be, 
Beieg eS fogoly uaiec es nem latogatatoc meg. Ak-
coron felelnec azokis neki monduan : Vram mikor 
lattunc tegedet hogy eheztcl es fzomnehoztal, aua-
gy hogy fzarandoc , mezetetervbcteg.es fogoly uol-
tal, es nem fzolgaltunc teneked $ Es ezt feleli nekicc. 
Bizony mondom tinektec, ualamit nem chelekcdcetce, 
eggyel ez kiídedek kőzZŰl, uelem nem chelekedtctcc 
azt. Es^el mennec czec őrőc kfűra, az igazac pení-
glea Őiőc cl«rc, 

r ő u i d 
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teletnek Rouid beízeddel, kinec kinec mind az ű chelc-
tatKÍm. ]je<ieti fzerint meg fizet. Es az ítélet atan az ioknac 

allapattyoc, őrőc eletnec bodogfaga lefzen, az gonő-
fzoknac otoc karhozat, azaz, az kic iot chelekedte-
nec el mennec az őroc eletre, cs az kic gonofzul elte-
nec, az őrőc tűzre, 

Harmadic tanolfag, 
li Al oka, es mi hafzoa uagyon, hogy ideien meg 

nek ideien _/V_£ ielente urunc, hogy meg iteítcúc ez uilag, es 
™£hL l tTz ztis meg monda, michoda ieleKből efmeriűc meg az 
esklfZM. iteletnec el kőzelgetefet i Nem halgattya el ezeknekis 

okata Chriílus. Mikoron úgymond ezec meg kezd-
nec lenni, tekenchetec fel, es eraellyetec fel fejetekét, 
mert el közelget az ti ualtfagtoc. Valaki t iduezetoac 
ez mai euangeliomban, es egyebutis fzollot az ioucn-
dŐ keletről, az mind penitenciara: ualo intés, Hogy mi 
bűnös etnberec ertuen az iftennec el* uegeZet es meg 
ualtozhatatian akarattyat, ki ez,hogy fzamot akar mi 
tullunc uenni, meg akar minket ítélni, es az ki mit ér-
demi , az fzerint ákaria mindenncc allapattyat az mas 
űilago-n rendelni, penitenciat tarchutic io ideien bűne-
inkről, es ne uariuc feiűnkre az haragos birónac kar* 
hoztatö fentenciaiat. • 

j íz heh' Touabba az utolfa iteletrűl ualo predicatio na-
trBl Wo gy uigaztalaíl hoz, az hiu es iambor kerezryenefcnec. 

^ - z e r t P a r a n c ^° la «runcrhogy mikor az kelet el kő-
t > % ü zelget, minden fzomerúfagot hatra uetuen fel tekén-
teztieaek' chűnc,es femnket fel emellyűc ;kit fzoktac miuelniaz 

effiberec, mikor uigan uadnac, tnikeppen uifzontag ala 
. nezűne, ha banatwc uagyon. Oka peniglen ez miért 

kellyea 
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feéllyen orűlnűnc az uiJag uege el kozelgetefen, Mert 
egyetembe el közelget az mi uaitfigunc. A z az, a 
Mnnsc tőriből,az ordőgnec ellenkedeiitui, az uiia-
gnac: fiaborufagibol, az teftnec keferteritűl, akcoron 
ualöba cs tellyefseggel meg fzabadulunc, es az őro.ic-
ce malo gyozedelembe, ki ellen feauni uiíTzaíkodas 
nem tamadhat, es nem tufakodhatic, ueghetetien meg, 
oaradune.-

Kinem oníTné ezen í Ha ualaki egy melyfeges 
{Siet tőmloczbe, regiika tartatneiec, es erteocie hogy 
egy ieles fo ember iű hozzak , ki űtet az fogfagbol 
meg fzabadstando uolna, uallyon nem orűlnee raital 
uallyon azon nem gondolkodneieke,es azt nem keuan-
oae mind eiel' nappal , hogy mentül fiamareb ez az 
ember el iune- iNekűnkis azért, á kic ez meg romlot 
termefzetnec „ es gyarló teftnec ondoc tomlőczeben 
elűne, keuannunckel, hogy hamar el iuion az keletre 
az: mi fzabadetonc. Víg,an kel uarnunc az- aldot re-
tncníegety es az nagy iftennec az. mi iduozetőnknec r ; ( i t < 

Ibíus Chriftusnac eliouetelet;. 
Meg erofsetipeniglen eíkűefselaz Chriílus, h o - ^ ^ 

-gy-meg leíznec mind azoc az kiket ű fzolla az uilag-fiinak 
• nac uege, cs az ű.í teleti felöli $i%onij mondom tinektec, 

nemmuke^jnem%etfcp, migmindmegnemkfenece^ec. Az!&a?fi&a-
az, meg marad a Sido'nemzetfegnec fnaradekia mind 

, iteíet napig, es el nem fogy addig-, hanem be kel telni 
u r u n c mondafanac. <A-xjg es afoefd el muhc, dé en le-
fesdim el nem muhac„ A z t akaria mondani hogy kanny-
cb uolna mind az egnec es mind az foldaec femmiue 
lenni,'hogy femmint az ű beízedibe es igeretíbe uala-
minec heiabíi múlni; lollehet ugyan bőíu fzerintis 

itelet 
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ittlftndpU kelét íiapian el mulic az cg es a fold. Nem ugy hogy 
" n f femmiue íenne,hanem hogy ez möílani allapatbol nem 

,*Gzb c S tSkelletefb allapatra ualtozic, Kirul igy fzwl 
fildf uala az illen Eíaias altal. Eme uy eget cs uy főidet • 
Efa. 65, tercmtec. A z holdnac uílagofsaga hafonlatos lefzen, 
í 0 ' az napnac uilagofsagahoz, es az napnac uílagofsaga 

hetfzcrrcl nagyob lefzen az moítani hct napnac uila™ 
göfságanal. 

Mind czec utati nagy fzep inteft tefzen az mi 
vrunc Iefus Chriílus, kiben int minket, hogy uigiáz-
Zunc az ű el iőueteli eleibe, es el tauoztafsunc min-
den gonofsagokat, kic minket el ízakazthatnac az 
iftennec örfzagatal. 

No azért fzerelmes atyamfiai kerefztyenec men-
tül inkab el közelget az kelet napia, anniual fzorgal-
matoíbaclegyűnc, hogy alua ne talalyon minket az, 
Imi urunc. Tudgyuc hogy meg kel halnunc,es az utan 
fel taraadnunc, es meg kelletic keltetnunc : Vefzűkis 
efzűnkbe az ícleknec be tellyefedefeBől, hogy el kö-
zelget az iteíet napia, Annac okaert meg ideie ua-
gyon tárchune penitenciat, eddig ualo bűneinkről, cs 

chelekődgyűnc iot, hogy mikor el iöuend az mi 
yrunc az keletre, ke&eti talallyon minket 

az fzam adaíhoz, iob keze felől allaí> 
ion, es beuigyen az igafagnac 

kefeettetet őrőc ele^nec 
dichőfegebc, 

• Harmadíc 
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Harmadic Aducnt 
vafarnap. 

Ez> tttAt Euangeliomotfz>etit Matt 
irta meg xi.refeeís. 

2 Z idothen, Mifyr hallotta uoha lanos <t%jögjag- r< 

. ban. a^chriftusn<tc cbeleí^detit, el falduen kpe-
* toet tawtuani kx%z$l mondani, f f uagyea^_ l h 

- -— ..T& cl ixuenJre uagy, Mtp maafl unrunc ? Es fcle-
luen lefiu monda nek(ec, Ml menuen idnchetec meg Iam/hac a^ 
mit híllottatoc es lattatoc. Vakoc latnac, fantae urnac, pofyojdc 
lif^tulmc ,fiktec hillanac, Ijdottac tamadnac, ct%_ f^egenyc^ec.. 
predicaltatic Euangc&om, es lodog ^ meg nemlotranfy%ic 
en hmem• ^£t(oc peniglen cl menuen, lefus mondm tzjh-
regekncc Ianos felosl. Mit mentetec a%_ pu^taba látni ? ifivel- j I & 
tbl hanyattatot nadate ? De mit mentetec ki Ütni ? Lágy ruhába 
a!tce%xt ember te ? Eme Ugy ruhábaceltoe^nec,a%_ k/ra-
iyoc hahaha uadnac. Be rnit mentetec htm? Trophetate* Soet 
mondom tinefyec, ntgyohat propheunal. Mert t^a kir(ilmegM4li!-
tetgyoviratua* Eme en ellochatom a^en Angyalomat a^te or- ' * 
*%adekt,kmegkef%etid%te mdal eloetted. 

IL ai harmadic Aducnt Vafarnap, ki 
'cmlckeztet minket az Ckiftufnacíiar- chrijfufai 
madkeppen ualo fiozzanc iőueteletűl; harmadik 
j az az, ez mai napon Iwlaadafsal emle-
kezic a.z anyafaeatcgyhaz arról,hogy 

j t z c t ó -
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a z Chriítus mi tűlune el nemtauozic, hanem noha a s 
Iathatando fzemelybe, kiben elcfzőr el iot uala, kőz-. 

lom. 14. zőlunc fel ment az u fzent att^ahoz, de mind azaltal, 
naponkent hozzanc iu, es uelunc uagyon az u fzent 
malafztyába, bennunc lakozie, es uelunc lefzen ige-

jHat. i 8. r e t * fzerim: mmd uilag uegezetiglen. Es mikeppen ez 
főidőn iartaban, az teíli vakokat, Eketeket, fantakat, 
poklofokat,gyogycta eshálöttakat tamafzta fel; A z o n 
keppen moftanis az "ű fzent lelkenee altala, az tudat-
Ianíagnac uákfagat gyögyetya mi bennűnc, Siketfe-
gűnket oruofoilya,hogy halgathafsuc az ű i z e n t ige-
iet es az mit hallunc annac izet erezzűc/Santakat jár-
tát , tamogatuan az mi erőtlenfegűnket, hogy iarhaf-
func az ű parancholatinac utain, poklofokat tiíztet, 
mert az mi elfő fzuleinktul reanc maradót fertelmef-
feget mofogattya az ű fzent uereuel, cs az bunnee 
halalabol ebreget minket es fel tamafzt. 

J z Emn' E z Euangeliompeniglen kit bőrá fzerint ti előt-
fommtiT tetec megmagyarazéc, kerefztelő ízent lanofnac egy 

ieles chelekedetitaggya élőnkbe. Tudnya illic,mikep-

Een u el kulde urunkhoz ket tanetuanyat, hogy meg 
erdeneiec, ha üie az meg igertetet, esregtul fogua 

uarattatot Mefsias auagy nem i Nem hogy fzent lanos 
á z t nem tudta uolna, fem hogy immár ftioft ketclkedni 
kezdet uolna benne, hogy á Icfus uolna (mint ez előt 
bizonfagot tet ualafelőle) a z iftennec báránnyá,, ki el 
uenneie, ez uilagnac bűneit,es kiért efedezlc uala Efa-

ffki iC. ias azatyaiflennec,liogyel bochatnaiaűter:Hanem 
hogy az ű tanctuanl efmerneiec meg urunkat,az ü tulai 
don feleletiből es chelekedetiböl es meg efmeruep kő-
uetneiec utet,úgymint az iftentűi boc^attatot meftert, 
es^ez uilagnac meg ualtoiat. Annac 
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Annacokaert ehriftus urunc, az propEetaknac 

irafíra, igazetuan űket, choda tetelibol, es tanetafa- . 
bol uallya es bizonettya hogy ő az Mefsias , noha-
fokan meg botrankoznanac az ű alazatos uoltabae, 
es nem efmerneiec wtet, es uegezetre Ianofrolis fzol 
azferegec előt. 

Ez Summáin az Euangeliomnac. 

TT" It három refzre ofztok. 
J \ Eífő reízeben el küldi fzent lanos azűtane-
tuanitChriftushoz,meg kerdeni ha őie az Mefsias ua-
gy nem. 

Mafodic re fzebenmind cbelekedetiuel es 
mind tanetaíaual, meg bizonettya urunc, hogy á az 
Mefsias " 

Harmadikban fzol kerefztelő lanofnac ízeoiely-
erul es tifztirul. 

Elfoe refte. 

71 /( biffotía volm ianoj d^fogfágld.&c. Nem ale- * 
J V I tom fzűkfegnec lenni,hogy it foc fzoual mon-
gyam meg , mi uolt oka hogy lanos Hcrodeftűl az i W t í r c ; f f-
temleczbe uettetct uala. Mert mindniaian tudgyatoc 
hogy nem gonofsagaert, hanem az & iamboríágaert. 
Heródes az ű attyafianac JPhilopnec felefegeuel lakic 
uala, lanos azt látuan, tifzti fzerint, úgymint igaz es i 
alhatatős predicator, feddi uala Herodeít az parazna-
fagrolmooduanneki. Nem fzabad teneked az re.aty-, 
- - C adfiafc-
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adfia felefeget tartanod. Ezért foga meg Tan o& He-
ródes, maga ez előt ízereti uala, es őromeft halgat-
tya ualá utet,. De nem tűrheti bekeuel az bűnben-
ei merőit ember az iften fzalgaianac feddefet, es dl-
böskődic az fzent iambór ellen, 

. Vgyanis ez az iften igeie hirdetőisec ez uila-
gön az ű fzerencheiec , hogy mikor az cmbereknec 
hitetlenfegeket es egyeb fele gonoísagokat feddicv ' ' 
fel zendül ellenec e uiíag, es gyakorta meg azoktu-
lismeg gyűlőltetnec,kic az elotfzerettecuket. Min,-. 
dazaltal noha tefte fogua uala lanofnac, nyeluc ncnr 
uala megkötne, azzal tanettya uala a z ű tanetuanit, 

jíz kSfseg Ghriftushoz Hídi cs igazgattya uala űket. Azt : . 
"lofrol'^tu?^' u a ^ a a kofseg, es minden emberec azt gondblly-
"ekedefe. a c uala íziuekbe, úgymond fzent Lukach , hogy Ia-
XKC.-J. nos uolna az Mefsias: A z ű tanctuanl es, ketfegnel-
£Í- I d n o s kul ugyan azon uelekedefbc uafanac ű felőle, es an-
« X w e A e n a c a c r t i r c 8Y^ c oab Chrrftufnac elő menetit, es 
^ bannyacuala ,hogyIafsan lafsan az emberec el hagy- . 

uan Ianoft, Vr-unkat kezdic uala kőuctni: mondanae 
H>: }. azért lanofnac. Méfter, amaz- a ki az Jordánon tuí 

ueled uala, cs a kirűl fe bizonfagot teuel, am kerefz-
• teliesmihdenecű hozza mennec tmintha feltettec uol-

na, hogy az; Mefsiafnac tifztcfsege el kel az ű meíle-
«ktűl,es az Chrifíusnac adatie. 

Azért el kűlde kettőt kőzzulőc Chriftushoz,.. 
Iiogy imiilyen kerdeft kerdíenenec tűle. Te uape 
« ^ ciheuendoe u<gy,<mp mí/l varunk Nem ű magaert,. 
hanem az tanetuanyokert uete ezt e kerdeft urunc 
eleibe, a mint ez előtis tncg mondoc.. Mintha imi-
gy fzolIana» Tcuagye, az miatyainkaacigertetefc 

Mefsias* 
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Me'fsiaí, auagy maft kel uartiunc i T e uagye a z , _ 
fcirűl az atya iften paradichomba imiilyen igeretet 

. tcn : A z aízoniallatnac magua rontyameg az kígyó-
nacfeiet? Te uagye az Abrahamaac igertetet aldot t n ' x " 
mag, kiben meg aldatnac minden nemzetfegec? T e 
uagye a z , kirűl lacoi) igy fzolla. Nem uétetic elCe»:4p. 
a z király birodalom íudaral, meg nem el m az Mef-
fias. T e uagye az a propheta, kiről azt mongya ua-
la Moyfes, azífrael nepenec, Prepbetat tamafzt e - d « í : i s , 
teneked , az te urad iftened az te nemzetedből, es 
az te atyadfi?i kőzzul mint engemet, űtet halgaf-
fad. Te uagys az, kirul Efaiafnal azt oluafsuc. Eme 
a f z ű z fogad es f z ű l fiat, es biuattatic az ű neue E- i f c r , 
tnanuelnec , az a z , iften uelunc. Gyermec fzule-
tec es fin_ adatec nekűnc, kinec birodalma az ü ual " 

.Ian uagyon. 
T e uagie az, kirűl ilíyenfzot fzolla HieremiaS. H; e r : ^ 

Eme el iűnec az napoc, es fel tamafztom az Dauidnae 
igaz chemeteiet, cs orfzagol, király es bőlch lefzen, 
az ű dobén meg fzabadol az luda , es az Ifrael ba-
torfagban lakic, es cz lefeen a neűű, kiuel űcet neue-
zic, mi urunc es igafságunc. Végezetre, te uagye az, I 0 

kirűl minden Jjropbetac bizonfagot tefznec, hogy az 
ű nenebe bunőknec bochanattyat uefzic mindenee az 
kic bifznec ű benne. 

Latodé mely foc fzep dolgokat foglal magaba 
ez a kerdes iSőt hogy rőuideden meg crched,ebben 
e kerdesben , es ennec meg fcitefeben forog az mi 
üuefsegűnknec farka. Mert abból líouetokzic az 
őrőc elet, ha^ifmeriűc az atya iftent, es a kit ű el bo-
chatotalefusCkiftust. _ -

C x Touabba 
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S.hmös kyl Touahba. mikoron fzent lanos azű tanetuanit 
dcfenekpd' Chriftusíioz küldi, peldat ad nem chac az predicato-

r o j í n a c ? Ijanem egyebeknekis mindeoeknec, az kikre 
' iften ualakiknec tanetaíat es gonduifelefet bifzta, ho-
gy azokat űkis az Chriftushoz igazgafsac. .Azon 
igyekezzenec a predicatoroc, hogy az ű halgatoioc 
az feiedelmec,hogy az ű allatoc ualoc, az ízűíec hogy 
a z ű ma gzattyoc, az cheledes emberec , hogy azű 
hazoc nepe eímeriec az Chriflust, az iftennec címe-
redben es fzeretetiben ncuekedgyenec, tuduan hogy 
fzamot kelienc ü felőlőc ioucndőre zdnioc. Delaf-
fuc immár, mit feleL Chriílus az lanos kerdefere. 

MafoJic rcfxe. 

/ f mi az Mefsias felöl ualo tudomant illeti, atr-
Si&hutk i / l n a c egy refzeben egyet ertnec uelűnc az E-
Mefsias fe* doc , de más refzebenuifzatuonfznac mi tűlűne. 
Hl igetz tsHogy igertetet tegyen az Mefsias, azt uallyuc mi, es 
bams ^ u a l l y a c űkis. De az Meísiafnac termefzetirűl es 
m tifzcirűl kűlornboz az mi ertelmunc a fidoknac er-

telmetűl, űc azt tartyac, hogy az Mefsias valami je-
les ember lefzen, ez uilagi fzabadülaít Birodalmat * 
ízerez az oueinec. Mi kereíztyenec azt tartyuc,, 
mert ugy tanultuc az: iftennec igéiéből , hogy az 

mfsus ^.Meísias nem chafr ember, hanem iften, es. ember,, 
tí? Ifién es cs az lelki rabfagtul fzabádet minket azaz , a 
tmhr. bűnnec rabfagatul,. cs áz ű birodalma , orfzagais. 

lelki, 
Annac fölette, azon fem alkhatnac meg uelűnc 

az fídoc 3 ki legyen az a meg igertetet Mefsias,.., 
Mi pyl-
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~M\ nyluan uallyuc, hogy a Ieíus uolna a Mefsias a 
fzűzMarianac ízent fia, ki Auguífrjs Chafzar biro-
dalraanac ideien Betlehembe ízületet, Afídöc azt 
nem cngedic , foc kézzel í ab b al, ellene rugodoz-
nac az mi uallafunknac , cs azt akarnaiac el hitet-
ni minden emberekccl, hogy a Mefsias míg el nem 
iőt. 

Chriílus nrunknaefeleleti, kibe ualafzt tefzena 
ízent Ianös kci-defere, az mi uallafunknac igaz uol-
tat ielenti es bizonettya, mert azt feleli magadul, ho-
gy ű az Mefsias. Mindazaltaí azt nem fzinten egy 
által befzeddel mongya, hogy ne tefsec, hogy ü ma-
ga tulaidonettya maganac az Mefsraíhac tiíztefse-
g e t , hanem az prophetaknac irafíra igazeftyi Ia-
eofnae tanetuanit, onnét uefzen bizonfagot maga 
felől , hogy fenki ne ketelkedhefsec a z u befzc-

Ket dologgal bizonettya azért, hogy ü az Mef-
íias Előfzor chodateteliuel» mert u ollyan chodakat 
tcfzen, az mineműket mondottat uolt az pröphctac 
hogy fog tenni az Meísias. Kikről Eíaias imigyen 
ízoU Mongyatoc , kifdedízttiukc batorkodgyatoc Xfn, j j , 
es ne fellyetee , eme az ti iftentec fizetefr.ee bofzual-
lafat hozza, el iü az iften , es meg fzabadet minket. 
Akcoron meg nylnác az uakoknac fzemec,es az fike-
teknec fúlőc feí nylatkoznac , akcoron ugrándozni 
foga fanta mint egy fzaruas, es nytua lefzen az ne-
maknae nyelue. Megint maliit. Attaíac tegedet, 
(úgymond az atya iften az Mefsiafnac ) az eri nepem-
nec frigyül , es az pogan ncmzetfegekncc uilagofsa-
gul, hogy meg r,yfd az vakoknac fzemeket, cs ki 

C j hord 
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hord a tőmlőczből afoglyot, es az tcmlőczhazW 
az íőtetfegben ülőket. 

Ezekrirl az chöda.tetelekrul akarta az ifiért meg 
efmertetni ez uilagön az Mefsiaíl , hogy a ki illye-
ten chodakat fogna tenni, azt uennáeeMeísias gya-
nánt , es azt uallanaiac Meísiafnac lenni az embe-

Chrífiusmk A z t mongya azért urunc az lanos tanetuani-
tfedameli, nac> Mmgjic meg bmojmte bttatoc. Vafyc l*th.w± 

jgrKaC :) potyojec tifetulmc fikgtcc halhndc, haHattac U-
mtdnac. Mintha azt möndanaia, am tegyen űnenma-
galanős ti előttetec en felőlem keletet es bizonfagot,. 
nagyoké Mefsias uagy nem : tudgya mit irtac az 
Mefsias chelekedcti felől az pröphctac , ucfse a mel-
le az en chelekecfetimet, chodatctclimet, eskőnnyett 
meg tanethat: tikteket reia, hogy en Mefsias uagyoc; 
Mert fzent Lukach azt iria, hogy akeöron az Iá<-

W.7. nos tanetuani előt , fokakat gyogyeta meg Chriílus; 
az ű betegíegekból, es ördögöket üze ki emberek-
ből, cs foc uakoknac ada meg fzemeknec uilagof-
fagat. Summa fzerint az ű chodalatos chelekcde-
ti-bőt bizonettya Chriílus hogy ű az Mefsias. 

Chriftusnak Mafodízor bizoníagul ueti az ű tanetafat, ho-
tanetífit bi"gy tanetafais ollyan , mint az Mefsias tanetaíarac 
Zenfaga, ^cUet lenni. Kirut Efaiafnat imigyen-fzoliot ű ma-
í/S-ffi. ga a z Mefsias. A z urnac lelke uagyon en raitam, 

ki meg kent engemet, el küldőt engemet prcdicalni az 
fzeledeknec ,bogy otuvslanam az meg romlöt fziu-
űket ^ es predicaínccaz foglyoknac fzaüadtilaft, es az 
fesrckefztetteknee r-ylatkozaft, 

l í teasa 
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Erre az Efaiafnac irafara neze Chriftus fiúkor 

azt felele az fzent lanos tanetuaninac.. Mongyttoc 
msg boiojktc a^mit haSottatoc, hogy t^f^egtnyc^ac hiréttt-
fíc Etwgshom. 

A z a z , hogy az mire kel uala áz Mefsiaínac 
az embereket tanetatii, en arra tanetoia az együgy-
űeket. Vigafztalöm az töredelmes es meg keferc-
det fziuű bunőíöket, az bűnnec kőteleuel meg kő-
teleztetet nepeknec hirdetem , predicallom es igerem 
az fzabadulaít, hogy ha hifzaec en bennem, es peni- . 
tenciat tartanac, bunőc meg bOchattatic. Holot azcrt 

. tanetafomis azon, mintáz Mefsias tanetafa, nem ke-
telkedhetic fenki meltan en felőlem, hogy en Mefsi-
as nem uolnec. 

Vgyanisaz iftenról e j az iáuefscgről ualota-
domannac ki ieleneíe , melynec kel uala lenni az 
Mefsiafaac ideien , ketíígnelkul az mi Chriftus-
unc altal len meg. Igaz , hogy minden időkben ' 
jelentette magat es az u benne ualo hitet az iften, 
de az előt foha nem ollyan nyluan, mint az E u a n g e - ^ E u m , 
ltomba. Sohol nem talalod az 6 tőmehben hogygeliomnak 
az iften ollyan tifztan cs ualoba meg ielent uolna, n'<u W'J* 
mint az Iordan uizenei, tóikor vrunc. meg kerefz- • 
telkedec, Holot az atya menyorfzagbol f z ő l , K'Zmt:j. 
fiu a Iordan uize partyan ál, az fzentlelec iften ga-
lamb kepebe fzál az fiunac feiete. 

Mikor az apoftolokat urunc Chriílus fel ti-
madafa utan ez ízeles uilagra el küldi uala predical-
lani, azt paranchola nekiec , hogy kerefztellyenec 
atyanac, fiunac fzent lelcknec neuefccn. Tanetuaa 

G 4 uket, 
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űket, ű utannoc minketis, hogy az egy bizony iíletr-
fegben három fzemelyt kel uallaminc cs imadnunc.. 
Azonképpen az hitnsc egyeb agazati feioi ualö tur-
domantis fbkeai nyluabban adta ki az mi urunc, ho-

rfd:7i. gy fem mint annac előtte uok ki adatuan. Annac fö-
lötte az u el iőaetcli előt, chae íidofagBa efinertetet 

zphtf.4, az iften., az.tobnemzetfegec i d é g c u e c t a u o l u o j -
tanac azjftenncc.utatut es ifmeretitűt-, deidűezető-
nc mind cz fz.elcs uilagon hirdertete es predicakata: 
az Euangeliomot Bizonyara takar ű benne tőíte-
nec be az ielec,kikrűl az Mefsiaft meg kellet elmerni,, 
csketfeg nelkűl ű az igaz:Mefsias. 

Es lodog , ugymondi men nem lotranh^ic en lén— 
nem., az az Bódog a ki azokbol az dolgokBol mel-
lyeket en az cmbereknec idüefsegekre chelekef-
zem , botrankozafra. ualo okot: nem; uefzen: magar-

chriJlKsUi Szukfcges uala ez: az intés, mert fokán talalta— 
7dneorl'- t a n a c > kic: noha egy*'felől az Ghriftüsnac choda tete-
J í f ' litul es tanetafatul kefzerettetnec uala ű Benne hinni,, 

demas felől okot kerefnec uala hozza, kiből űtet meg 
utalnaiac es ű benne-meg botrankoznanac. Némel-
lyeknec az u nyaiafkodafa nem teczic uala, es miért 

at'%' " hogy az bűnös embcrekcel kikért ez uilagra iőt uolí-
efzic es ifzic uala , igy fzolnae uala ű felőle. ímhol i 
az dobzodó es bor iuo ember, az ondocbűnőfoknec: 
Harattya.' 

Némellyec azért- nem ueízic ualá áz ű taneta-
Maf. x ^ mert nem fer uala feiekbe hogy achtul , es ach-
m r : c ' fiatul az ki foha nem tanult; uala ofkolaBa, ualami 

nagyio ízaraazhatneiec.. A z . ű tanetuani kőzzűl 
nemellyec 
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wemcHy cc nugbötrankozanac abbauls, hogy fzűkfe- «• 
geínec mongya' uala lenni idaefseguakre, az ti teíte-
nec etelet, cs uercnecitalat. A z : pharifcufoc peniglen- 1 5 " 
ackoronnis meg.botrankoznac uala, mikor aztíiion-
<ia, hogy nem az fertezteti meg az.ember: a mi fzaian 
Be megyeni hanem a gonofz gondolat, es gonofz clie-
lekedet, ki fziueből fearmazic. 

Mit mongyac az ű alazatos allápattyarol, cs az 
ű fzőrnyű halalanac utalatos uolcarul i kiből1 oly na- Ma, »5.. 
gy botránkozás tamada , hogy meg az. apoílolökis 
egy ideig meg:tantorodanac, es hitetlenfegbe efenec, 
latuaa hogy a kitűl űc Iíraelnee ualtfagat es fzabadu- *•«<• *4" 
lafat uariac uala, az halaira adatot, er karhoztatot uol-

Annacokaert meltan int mÍnket urunc, hogy az 
iT alazatos , cs emberec iteleti fzerint el uetet allapat-
lyaba, meg ne botrankózzunc.. Mert noha az meg ,xor. i.. 
fefzúlt Iefus, botránkozás az hitetleneknec, de mind 
az altal: az ualáfztattaknac ifteníerő es bőtehefeg.. 
Es hogy kelzen lenne mindenkoron, miuel' meg gy-
őzuc az emberi okofsagöt cs bőlchefeget, mely a 
Chriítüfnac kerefztiből botrankozaíra ualo okot ke-
res es ízedéget, az prophetaknalis meg mondotta azT"*"***" 
íften,hogy az Méísiafnac illyen léfzcn ez uílagon az: 
u.allapattya: Dáuid'imigyen fzol aChriftufnac kepe- ^ t u , 
fcen;. Féreg uagyoc en nem ember, az cmbereknec 
fzidalma es az' kofsegfűl el ucttetet. Eíaias imezc be- zfi, 5 
ízelli felőle; Nem uala ű neki abrazattya fem ekefsc-
ge, latőc űtét hogy az emberec kőzőt el ucttetet ua-
la,es nyaualyat tud ualá.cs úgymint cl reitetet es utá-
latos u l̂a az u fzcfle, azert ingyen fem bőcfcűlőc űtet. 

C 5, Micrthogy 
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Micrthogy azcrt az mi iduezetőnknec alazatos eS fiyo 
cjörult alispattya, nem chac nem ellenkcdic az Mcf-
fijínac a prophetaktul meg hirdettetet allapattyaual ha-
nem meg inkab ahoz tcllyefseggcl hafonlatos es egy-
enlő , nem hogy meg botrankoznanc benne de inkab 
uigaztalaft kel uennifnc belőle, tuduan, hogy magat 

*til. I. meg alazuan, attyanac engedelmes leucn mind az ke-
Efi. <r?. reíztfan ualo halaiig,az mi nyaualyainkat magara uet-

te, es az mi bűneinket ű el uifeltc. 
Mwfevi' Valaminemű uolt peniglen e uilagona Chriílus, 
tegikAzmk 0 Uy a n az ű orfzaga azkerefztyea anyafzentegyha-
f j ^ z ' t z z t s ' úgymint ki az aíazatofokboi es el uetet emberek# 
Cbri/lus' ' bői ízedegettetic es gyűtetic egybe. A z apoftojoc 
hozhafinlougy teczic nem eZ uilagi bőlchec es hatalmafoc kőz-
akzetofu- 2Ü1 ualafztatanac, hanem az egyigyű poroc kőzzűi, 

holot azonkőzbe a bőlchec imefzt mongyac uala ti-
ni ne felől. Lamáz íonepcc kőzzűi meg fenki nem 

lem, 7. hit ű benne, fem a^gharifeufoc kőzzűi, hanem chac 
az tudatlan fokáfag^Ezmoftaniűdőbenishanyat Iacz 
az kő uaras vrac,bőlchcc,gazdagoc,es hatalmafoc kő-
zöt, kic meg nem botrankoznanac az anyafzentcgy-. 
hazirac egyigűfegcben cs alázatos tüdomanyabao 4 

"Kiket latoc en tpoílis it az predication? az fzegenij kof- ' 
íéget* A z kic ez uilag fzerint jobban biriac magokat, 
mind itt, esmind egyebűuz eretnekeknec fel fualko-" 
Hot dölyfös tanetafat őrőmefben halgattyac. Mert 
igaz a Chriílus mondafa.hogy aTzegenyeknec hirdet-
tetic áz Euangelioro. Es miképpen az Pharifeufoknac 
Biongya uala urunc, hogy azért nem hihetncnec ű ben-
ne, mert égymaílul dicheretet uennencc, fzinten mo-
ftis ugy, fokaa uaanac kic egynuftui kercfnec diche-. 
•_ . retet, 



retet, fzegyenlic az papifta neuet uifelni, fclnec hogy 
meg utalcatnac az £5 erafaercktűl, nem bőchultetnce cs 
acm tifzteltetnec ha az mi egyhazunkat gyakorlyae, 
annacokaert meg botranfcoznac, el fzakadnac az a-
uyafzentegyhazcal, es az crdőgnec finogogaiabaal-
knac he. De bodog, azt mongya ur«ac, az ki ubea-
oe meg nem botrankozk. 

Harmadic Refze, 

/ f Z láiofnic tanetuani el menüm, ke%chi le fia mmiani tft-
t / 1 regese Unosfekl. It uagyon immár az. fzent la- s^.i^ 
nofnac ízemelye cs tifzti felől ualo tanulfag,holot na- W átfc> 
gy fzep dicherettel illeti atet az mi urunc. Kitmme-™'* 
tec hl ^ f>uf%t*l*n látni ? dj^eh&l hinyatttfot mdate? Elfő 
dicheteti ez Iaaofnac, hogy nem uolt ingadozo ü á d , ^ „ 
a z a z , alhataílan, Alhatatofsaggal el iart a z ű tifz- tor/kgh. ' 
tibe, nem ízollot fenki kedueiert%hanem batorfaggal mr. &, 
uallotta es hirdette az igafsagot, felelem nelkűl meg-
fedd: Herodeíl á paraznafagert, minden tekentetneL- i. 
Ml orczaza a pharifeufokat, cs a kőfseget az iften-
telcnfegrűl monduan. Merges kigyoknac némzetfe-
ge, ki mutatta meg tinektec hogy el tauoztaísátoc a 
kőuetkezendo haragot ? tetemchetec az penitencia-
nac, melto gyűmőlchit , cs roongyatöc azt ti maga-
tokban, hogy Abraham az ti atyatoc, mert mondom 
tinektec , hogy ez kőuekbőlis fiakat tamafzthat sz 
iften Abrahamnac. Immáron á feifze, az fanac to-
aere uettetet, minden f i az ki io gyűmokhőt nem. 
tcrcat, ki uagatic, cs attlars uetteűe. 
n : I%eiii 
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Trcdicdto- Hlyen alhatatofsagot es batoríágot keuan iften, 

"®*2n^az hatalmaíoknac, es mindaz kcfsegnec bűnenec 
torfagC &ádefebe, minden prcáieatortul mikor szt mongya. 
i/i. ?», Kialch meg nc fzűniel mint egy trombita, emeld fel 

aztefzauadat,iiirdefdaz en nepemnec azű gonof-
íágat, es azlacobhazanacazű bűneit. Azonkeppen 
minden kerefetyentűl az bunee .uallaíaban raonduan. 
-Ne fellyetec azoktul kicmeg olic a tettet,-de az utan 
femmit ,nem tehetnec, hanem fcllyetcc az iftentűl, ki 
minelcutanna meg Őlend, hatalma uagyon arrais, hogy 

10, az oroc tűzte ucfsen. Minden az ki uail engemet az 
emberec előt,uallom enis űtet, az en mennyei atyara 
előt, de ualaki meg tagad engemet áz emberec előt, 
enis meg tagadomazt atyám elot, 

t>e & mentetec & ktni ? lagy ruháit oeftos^cct emlerte\ 
eme, -<txMc ruhában ne!tce%nec, a;* krrtbo^c haxpfíym 

ff* itiatmtc. Mafodic dichereti ez, 'kerefztclo ízent lanof-
TefiifiMia- nac,hogy nem kerc'ítc ezuilagnac dotfos keuelyfeget, 

5<í' nem hizelkedet az feiedelmeknec hogy utansoc ke-
duere elhetet es frifscn iarhatot uolSa, tneg elegedet 

M*.«. egy teue fzorbol fzűtetet rúhaual, egy fzíy ouei, cí 
eledelül fai kaual, es uad mezei. 

De tálam elő fog it állani ualaki az tauali kerefz-
tyenec kőzzűi, cs kezdi Tanoíl bolondnac mondani, 
hogy ha lehetet tőle (lehetet uólnais peniglen, ha akar-
ta uolna) ennel iob ruhába nem iart,es az elefegbe ua-
Iögataft tőt. Talam az ű chelekedetibe bizot, az ké-
mén ruhanac uifelefeb51,es ae köplalaíbol uarta jduef-
fegetl Mert ezee a kic nem regen ki ualánac mi kőzu-
lűnc,minden dolgot az mi ellenkedic a tettel., így fzo -
ktac meg itelni. 

En 
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En peniglen moft egyebet errűl nem fzollcsc, ha-

nem chac ezt , hogy mikoron Chriílus dicheri Ianoft cf>TÍf[US d u 

erette, hogy nem uifeh íagy ruhát, mikoron az Euan- cheH a? te-
geliftais-miot io dologrul,ugy emlekezic az ű kemeny fii fánkra 

• olcőzedrűl, es Vaiodaimas eléterűl, akcoron ioua ha.- elsteth-
gyatic, es dichertetic mind az kemeny öltözet (akar 
eilicium, kit mi fzorimegnec hmunc,akar kápa, akar 
chuklya, akar ualami egyéb legyen az) es mind az fa-
nyaru elet, boit,kopIaIa? c'í-rl as, kit ember 
Aiuclazűteílenecfanya.gaLdw^,, , -z gonofz kc-
uaníagoknac meg'5ldok!eíere» 

Es ha uala ki azt feleli erre, hogy Ianofnae kiuslt-
keppen ualo hiuatallya uölt reia iftentűl hogy ezt mi-
uellye es azért ű iol miuelte, de nekűne ninchen arra 
hiuatalunc Annacokaert , az kic moft miuefic hog 
nem iol miuelic. Attul en megint azt kéuanom, hogy . 
bizonyecha meg iráfbol a mit mond, azaz, hogy iften. 
fiatta Ianofnae hogy teue fzőrből cÉenak kőntofbe es 
fziy őbe iation, touabba, hogy fafkat, es uad mezét 
egyec. Tudom azt hogy Gábriel Angyal meg mon-
da Zaehariafiiac az ű attyanac,hogy bort es femmi re-
fzegeto allatot nem fog inni, de az ízor kőntőfrűl,faf-
karul es uad mezrűl femmit nem fzolla. Hát honnét 
bizonyetod,hogy hiuatallya uolt ezekre.' 

Ha azt mondod,hogy hinnűnc kel fzent lanos fe-
lől, hogy azt ű nem miuelce uolna, ha iftentűl nem uolt 
uolna ualami ielentefe reia , noha azt az Euangeliftac 
meg nem írtakig, enis uifzontag azt mondom teneked, sztnttbdi 
hogy fem fzent Damonkos, fem ízent Ferencz, fem kylimb ky* 
aztob efíele iftenfelo fzent iatnboroe él nem hantac 
uolna fzep öltözeteket, hatra nem uetettéc uolna az jo^síjilmí 

lakait, 
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lakait, zakba nem őltoztec uolna,az efztendőncc na-
g y refzet fcoplalafra , bűytolefrc öem fordetföttac 
uolna, az hafs etel helyet, (mierthogy az mi tarto-
manninkfra, nem ia á fafkat meg enni) halat>rakot7pa-
reit, lenchet, borfot3kefzolczet nem ualafztottac uol-• 

Mimfe* oa magoknac, ha iftentűl nem uolt uolna arra ualo hi-
Jzmhfííi-^ataloc. Tahat iol miueltec űc, moftis az kic űket 
td iftentyl kouetucn ugyan azont miuelic, iol miuelic. Hifzede 
n><ígm, cfzt baratora? Ha nemhifeed, azt fe hid tahat, ho-

gy kerefztelo lanos, iftentűrtanettatot arra, az mit« 
miuelt (mert (zinten ugy ninchcn Ianofnae az fzent 
iraíbol bizonfaga reia,hogy neki azt kellet uolna mi-
uelní, mint ezekncc) kit hanem hifz, az Euangelio-
mot nem hifzed, mert az Euangelíom iftentűl bochat-
Utot'erabernec neuezi fzent Ianoft, 

Eggyűt maradhat' azért, az Chriftufban ualo 
• hittel az kemeny öltözet es az boitőles, es nem bo-

londfagot chelekefznec azoc, az kic ezekcél clrcc, 
az teftnec őldőklefere , nemis kouetkozic hogy az 
Chriílus erdeme nelkűl az ű ehelekedetekből uarnai-
ac iduefsegeket. 

Of mit mentette Ütni ? Vrophctate ? Scet mondom thxf^ 
tec rnpoht profhetun*!. Harmad rendbeli dichcreti Ia-
"oíhac/az ű tifztinec ieles es meltoíagos uoltatul. 

tuehofiga. Nagyok uolt Iarios az6 tőruenbeli prophetafenal tifz-
* ti fzerint. Mert azoc iouendo Chriftufrol fzollotta-. 

rac,de íanos azel iőt es ielen ualoGhriftuft pred calr 

la es uiaual mutata: A z ct tőruenbeli tifztulafoknac es 
fzectfegeknek ueget uetuen}uy tifztulaft es uy fzent-
fegetkezde az kerefztíéget, es a Chriftufnac euange-
liomi tudományát Iegelőfzőr u kezde predicallam. 

% 
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<e kirkl meg wtgyon irua, eme en el isclutom en <m~ 

gyihrnat a%_ te orc^td tkttyki hf%eá n^te utatLtt elxtted. 
N'cra chac ianofnae rifztit aianlya ez é befzeH, Hanem 
azcis ercfseti a rnirűl ez előc fzoiianc, hogy i IEfus itfus 
igaz Mefsias. Mert Malachias propheta regen m e g ^ m P 
monta uolt aze, hogy az Mefsias előt, egy xeles predi--^ 
cator iű el, kr az ű predicaílafaban meg ielenti, es meg 
tnucattya az Mefsiaft. Immár az a predieator el iőc 
Hierc vrunc mongya hogy lanos az, tahataz kirűl ű 
bizonfagot tea, az kinec ifrseretire igazeta es uezer-
le az embereket,az a Mefsias, 

Ángyalaac neuezc peniglen á PröphetaIanoft,Mgüli 
azaz, iften kőactenec, mert mind tanetaíaual, es mind « 
fanyara cletenec peldaiaual, fokakat iftenhez tereté. 
Vtat kefzzte Chriftufnac az embereknec fziuekbe, 
hirdetueti azpeni tenciat, ki nelkűl az iftennec helye 
Binchen az mi fzíűűnkbe, peldatis aduan azű fanyara 
eieteuel mindenekaec, mint kellyenaz penitencianac 
Bjelto gyumőlchettermeni. 

Ezeket meg haluán, es meg tanaluan^erőfsechűc 
elménkét az Mefsias felől ualo hitben, es fem a Mefsi-
aínae alazatofiagaban, fem az ű egyhazanac egyigy-
ufegeben foha meg ne botrankozzunc. Kőuefsűc ke-
jrefztelőfzent Ianofnae alhatatofsagat, es egyebfele io 

chelekedit,nijfsuncutat hozzanc,esagyune fzal-
laíl fziűűnkben a Chriftufnac, hogy űis ui-

gyea be minket az ű bodogfa-
ganac aldot hazaba, 

Kcgyedif 
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Negyedic Aducnt 
vafarnap. 

Ez, mai Euangeliom 3 f&ent lanos Euán-
gthmtmc, tlfx refeehn uagyon meg iru*. 

12 idősben, Ifildenec a^Sidoc Hkrufaíembcc!pa-
1 pof^t es Leuitafyt lanoj/>OQ hogy meg kerdenáec 
j ftírt, h uagy te ? Es meg ualla, es meg fem taga-
j dx. Es meg ualla, hogy nem uagyoc en Chriftus*, 

E/ meg kerdec fiíeí. Mi uagy tithat ? lllyts uagye ? Es mvtida, 
nem uagyoc. Propheta uagye} Es felek, nem- Mondanae a^trt 
neki- Ki uagy ? hogy uigy&nc uala^t a%oknac,a%_kic minket S^l-
dccttenec, Mit mondaf%_ magad felcel ? Monda, en a^puf^tdan 
Hlalto feo^at uagyoc iga^gafíatoc a^jurnac utat, miképpen meg 

Xfa. 40. mondotta Efa'm propheta. Es a^fyeuetec Pharifetifoc koc^-
II. %&i ualanac. Kerdec a^ert &tet es mondanae ;;ek>. Mert k,e-

refeiel%_tah<tt,bti tencm uagy chriftut, fem Illyés fem propheta? 
III. Felek nekiec lanos monduan. En f-eref-^tellec tiktekft tüzébe, c'e 

faxtetec all, kit ti ttem tuttoc. >A%jt & en utannam ioeutH-
dx,k> eh eloettem let, kinecen nem uagyoc meftojjogy 

*' firna fctelet meg ogyam. E%ec ietalarabi 
. - letteuec 4%. lordan ui^en iutt 

holot lanos ktref%-

Nem 
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I Em fokarkuloemboez czmaiEuan: 
Igeliomis, az elmúlt uafaroapi Euan-
Égeliomtul. Mert ebbenis ugyanazon 
I kerdes forog az ki abban forog uala: 
| az az,ki legyen az Mefsias Chac ho-
J gy ot lanos kerdeti uala iduezetőnk* 

tul, ít peniglen az fidoc kerdetic lanoftul ha űíc az 
Mefsias auagy nem ; es ott Chriílus vrunc unenma-
ga bizonyeta meg az prophetaknac trafabol, hogy ű cs 
nem más az meg igert MefsiasjDeit lanos bizonettya, 
hogy űtet nem ualafztotta arra az iften hogy Mefsiaf 
legyen,hanem hogy az Mefsiafnae fzolgallyon, es ha-
gymás uolna az Mefsias, tudnya illic az, a ki immac 
el iot uala, es a fidockozot forgödic uala az Iefes,ki 
cem chac ember, hanem iften es ember uofaa, foko-
zat es lanos kozőt, anni kalőmbfeg uolna, mint a z 
yr kozőt, es az vtnac leg alazatosb, fzolgaia kozőt 
fzokot lenni. Esrouideden monduan ,az Ghriílusnac 
es Ianofnae mind fzemelyebrűl, es mind tifztckrul, 

. igen feep tanolfagoe uannac ez Éaangsliomba. 

It en három refzre oíztoc. 
J \ Elfő refze fzol Ianofnae ÍZemelyerűI cs tifz-
tirul. Maíodicazonképpen az Chrifíuíhac fzemelye-
tűl es tiíztirűU 

Harmadic refzefcen imez kerdes feitettetic meg. 
Mi oka hogy lanos az Moifes töruenycnec ceremóniáit 
tatra uctuen, uy ceremóniát kezek*, az az, akerefzt-

D 
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ftbldcnec a^Jtdoc Hitrufakmlxípapolt es Leuitak*t lanof-

bo^j Fő emberec ualanac az kouctec/ő emb erektől, cs 
f&helyrul,főetnberhezis, es uegezetre igen fő dolog-
kan kűldetenec. Mi uala az koueífeg ? Bog? meg kerdene-
iec Unofttdki mp tel az az, te uagye az Mefsias. Ok? 
imez uala e kérdefnec. Mert lattyac uala hogy be tel-
nencc laísanlafsan az prophetaknac mondaíí^z Mef. 
fias el iőuetelinee ideie felől t kiualtkcppen hogy él 
uetetet uölna immár az kirali meltoíág es birodalom -
Judatul: es merthogy az idegen feicdelemnec Romai 
chafzarnac birtoka alat ualanac, cs az chaízar tífztar-
toi miac foc infeget kcfzerettetnec uala tűrni, nagy 
klkec fzakadua uariae uala az Mefsiaíl, alctuan hogy; 
ű ez uilagi hatalmas fcicdelem lenne, ki meg fzabade-
tanaia az fídokat, minden nyaualyabol cs torucntc-
IcnfegbőL 

Halüan azért Ianofnae hiret neuet, hogy choda-
latos fanyaru eletet uifelne, hogy másképpen taneta-
naiaaznepet hogyfemmint az Iraítudo íídoc, hogy 
Mi ceremóniát uőt uolna elő, úgymint az kerefzfegety 
hogy az kőíseg kozőt azt befzelleneiec felőle, ho-
gy , u uolna az Mefsias, hozza kűldenec hogy meg 
tudnaiac es uegere mennencc, ha ugyan ualoba a uol-
na az meg igert Mefiias. 

De mi uegre akartanac ertekezni róla, ha Mef-
fiafe az lanos auagy "nem i Meg monda ez utan vrunc 
Ghriftus, es fzemekre uete áz ÍTdoknac , mi uegre. 
Ti úgymond, ct kuldctcc faroshoz, es ű bizonfagot 
tca az igafsagrul. : * 

Egő cs uilsgoskodo fzőuetncc uala az IanöJ, 
az az, ielcs cs igen fó ember, t i, peniglen chac egy 
:: f . ' ideig 
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ideig akartatec őruendezni az ű uilagofsaganal: az 
az, az Meísiafaac tifztít chac azcrt tulaidonettyatoc 
nála neki, hogy idő fzerint ualo i®t uehcttetcc uolna 
ű tűlc. De ugy inint alhatatos ízent iambor ̂  mt£ 
ttJk meg fem togadajjogy nem & chrifttit, 

Akarnam hogy az tiztefsegbe telhetetlen em-
berec , efzekbe uenneicc es kőuetneiec Ianofnae pcl-
daiac. Oly nagy tekentet uala Ianofra, hogy az 
Mefsia&ac dfzteíseget az emberec előt, könnyen 
maganac ueheti uala , de nem akara fellycb tartani 
magát az u rendinél Vaiha azt miuelneiec ez ui-
lagi emberekis , nem uölna enni uetelkedes kőfztűnc 
az elől iarafrol cs az fő helyről. Mi nem chae azt 
az tifztefseget uefzuc őrőmeíl fel az kit mas tulai-
donct nekánc , uagy erdemlyuc uagy nem, de meg 
íartais őrőmeíl reia tartyuc magunkac , az mire íén-
kitol nem tartatune. Innét uagyon az foc nagyfa-
gos ncu , innét az foc üres titulus kerefes. Soka# 
uadnac kőfztűnc az kic noha nem chac hogy nagy-
fa gos neuet nem erdemlenenec, de meg kifsébetfem 
innal, mégis ugy haragufenac cs ugy bofzonkodnac 
raica , haüalaki nagyfagofcac nemiría uagynem mon-
gya őket hogy főlőtteb fem lehet annal. 

Haluan az kőuetőc hogy nem akaria Mefsiaíiiac 
liallani magát, Rerdec btet monium, tahót miuijy ? Illyés 
tiigye? cs*monáa,nem,uapoc. Vgy teczeneicc hogy el- m m i 
lenlcedic ezzel az Chriílus mondaía, ki Ianofrul fzent . 
Matenal azt monda, hogy lanos az Illyés, kitől a pro- 4 

phetanal irua uagyon , hogy előtte fogna el iursi az 
AJeísijfijac; öc® ellenkedjc. Mert lanos az íidoe 

' " p a 
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kerdefere felel, kic azon kerdezkednec, ha űie} amaz 
regi1 Ilfyes propheta, az ki tűzes fzekeren ragattatec 
32 égbe, igazan mongya azért hogy nem. Vrunc 
peniglen lílyefaec neuezi Ianoft, mierthogy Ilíyefnet 
lelke becs ereiebe ioue el ű előtte. 

Propheta napét es felek , nem, Nem azt kerdlc ha-
ualami kőz propheta,kit ha kerdettec uolna , talam nem' 
tagatta uolna magat annac lenni;( mert Zacharias a z 
á attya,ottanhamat hogy fzuletec propftetacac mon-
da űtet, vrunc peniglen annaiis nagyobaac, ) hanem, 
arcul kerdezkednec , ha űie amaz propheta, kirali 

. Moifes imígyen fzolla. Prophefat tamaízt a z te-
nemzetedből te neked az iften ». en hozzam- ha fonla-
tóft,azt halgafsad; nem lanos azért hanem Ghriftus a # 
a propheta. 

Ki Mgp takat?- hogy uigytmc itahf%t a^ofyac ,a-fyc min-
fgl el faldxttenecl mit mondafc mogid^feM? Igen kemé-
nyén reia kezdec fogni Ianoít, hogy, egy altallyaba: 
meg mongya mi dolgos. Mikeppen azért ennec e -
lotte igazan meg ualla, hogy ű nem Chriílus , azoiv 
keppen mofl meg nem tagadgya , hanem meg Jelenti 
ki legyen* Ea uagyoc,úgymond <(%_ fufetahan kiáltónakJ%o-
syttid. Megmondotta uala meg regen Eíaias', hogy az, 
Mefsias előt egy ielcs predicator fog ez uilagra iűni, 
kit az pufztaban kialto fzozatianae neuez . azt mon-
g y a ázert lanos, hogy ű az; 

Bizony ugyanis, őllyatan uala lanos az Chriíluf-
l ioz kepeit, minemű fzokot lenni az emberncc kilío* 
fzozattya, azű fziuebeftualo igciehez, a z az, gondö-
lattyahoz. Mikor fzol ualáki, eléb az ű fzaua zendül 
atiaac aakiaec f a o l f w k b c j c s azutan kőui tkezic az t l 
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meg gondolt akarattyanac ertelme elmeiebeft. Ianofis 
előtte iőae az Chriftufnac, utat kefzete neki az pe-
ritencianac predicallafa altal, az utan ielenec meg az 
Chriílus,es az lanos fzauabol ertetecez uilagnac meg 
ualtoia lenni. Touabba az kilfő fzozat, magyara-
zoia, auagy tolmacha az belfő gondolatnac , mert 

- abból erted meg az te felebaratodnac gondolattyat, 
Ianofis magyarazo tolmacha len az Chriftufnac.,mert 
ü bizoníag tetelre i o u e J i o g y bizoníagot tenne az loan. i. 
uilagofsagrol', mikeppen tenis mikor ezt monda, eme 
az iftennec báránnyá, Annac fölötte el mulic az 
fzözatnac zőndcllefe, de meg marad az embernec el-
meiebe az a mit azfzo ielent fzinten ugy el mulic, 
uala lafsan lanbs, de meg marad uala főt neuekedic 
sala a Ghriftus, kit lanos predicalla.. Azért mongya 
vrunlcnjl, u neki neuekedni kel , de ennekem kiíseb-
bednem. 

Hogy peniglen nagyob hitele lenne az ű mon-
dafanae, Efaias prophctara jgazettya az kőuefeket 
fzent lanos. Imigyen ir azért Efaias errúl ez dolo-
grul. A z pufztaban kialtonak fzozatia kefzechetcc 9 

az urnac utaít, igazgafsatoc az mi Iftenünknee őfue- '* * 
nit. Minden uolgy meg telic, minden hegy es ha-
lom meg alaztatic , es az görbe helyec meg igyene-
fednec, es az kemeny darabos utac meg íímulnac. Itt 
Eíaias nem chac fzemelyet, hanem tifztitis meg mu-
tattya Ianofnae. Szemelyerul immár fzollotunc, ho-
gy ű az Ieles iftentűl küldetet pTedicator, kinec az 
Meísias előt kellet el iurii. Tifzti peniglen ez uolt, 
hogy kiáltót. mit kiáltót i Ezt kialtotta : Kefee-
chetec az^urmc utac. Mikor .ualahoua uionnan ualami 

D j király 
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király uagy' feiedelem megyeti , meg fzoktac irta--
c i , es tifztetani az utat előtte :" A z t akaria fzent 
lanos, hogy raies utat tifztechunc hozzanc az mi v-
runknac, penitencia tartafsal. Ki kel irtapune min-
dent az mi fziucinkbol, ualami akadekot fzőrőz asr 
vrnac, hegy hozzanc ne iohefsen , azaz r minden 
gonofz keuanfagot, bűnt, faitalaníagot. 

Meg kel az hegyeknec aíaztatnl Hegy az dől-
fős keuelyfeg, ki az őrdőgőt előfzor, az utan az em-
bert el fzakafztya iftentűl. Meg kel az nagy aka-
ratnac hegyenec romlank 

Halgafsacza fzent lanos mint rontya az kep 
"utaló íldokban az hegyeket. Mérges kigyoknac 
nemzeti úgymond, ne dichekedgyetec abban hogy_ 
Abraham az ti atyatoc; Mert mondom tinektec,hogy 
imez kőuekbőlis fiakat tamazthat iften Abraham-
nac. Immat a feifze az fanac győkerere uettetet 
Minden fa az ki io gimőlehőt nem teremt, ki uaga-
tic es a tűzre uettetie. Mikor űket merges kigy-
©c nemzetinec neuezi , feddi az ű gonofz halaaí* 
atlan fziuőket: Annac utanna minden dichekedef-
cec es keuelykedefnec okat el uefzi ralőc. A b -
ban dichekednee uala , hogy Abraharanacfiai, de az, 
« nekic femmit nem haíznala T mert nem az kic teft-
fzerint ualo maradekihanem az kic az ű hitit e* 
cngedelmefseget kőuetic , azoc az Abrahamnac. 
igaz fiai. Vegezetre fenyegeti űket, hogy nem 
mefze uolna az iftennec bűntetefe , ha megnem ter-
penec. \ 

A z uolgieknecmeg keltclnicc. Völgy az bűn-
tűi meg, 
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tűi meg rettent, lelki efmeret, ki akcor telic toeg, mi-
kor az Euangeliombol uigafztaltatic. Völgyeket 
tolt uala Iasos, mikor azt monda. Eme áz iftennec i 0 : , 
báránnyá, ki el uefzi ez uilagnac bűnét. A z görbe 
cs kemeny utakatis, meg kel egeneféteni, minden go-
tiofz akaratot, fzandekor, gondolatot hatra uetuen, ec 
sy eletet uifeluen. Kiáltás uolt azért az Ianofl 
tifzti,es eíFele kiáltás, mint az leit meg mocdec. 

M 
Mafodic rcfzc. 

Onda lanos az kőueteknec. En fcefatek-c 
. íe, de ti kce%cettet«c al, &c. Elegnec tarta ma-

ganac fzent lanos , hogy Eíáiafbol meg bizonyeta 
az ű hraatallyat, netnis akar magáról többet fzollani, 
hanem immár az Chriftufnac ízemelyerűl í zo l , es • 
meg mongya ű kofzte es Chriftus kőzőt,michoda ku- , 
lőmbfeg legyen. 

Három dologba kűiombőznec peniglen egy- -
oiaftul. Elofzőr allattyokba. Mert lanos chac em-
ber , De Chriftus ember es iften. Emberfegerűl mon-
gya , hogy ű utanna iőt. íftenfegerűl, hogy előtte L u c . t t 

let ű neki. Tudgyuc azt , az angyal befzede utan, 
hogy fzent lanos hat hónappal fogantatot esfzuletet, 
az Chriftus előt, azért igaz hogy az Ghriftus utan-
na iőt ez uilagra az feluet emberi termeízetbe. Deiaamtt 
aztis tudgyuc fzent lanos Euangelifta irafabol, ho-
gy ifteafege fzerint őroktűl fogua uolt az atya ifl én-
nél azon egy iftenfegbe , tahat azis igaz előtte uolt 

' kcrefzteíő fzent Iaaofnac. 
D 4 Mafodízor, 
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Mafodfzor, kűiőmboz egic az maíikruí, tiízti-

be. Mert mas az lanos tifzti,mas a Chriílufe. lanos;oly 
alazatos fzolga , hogy nem alettya meítoriac magár, 
vrunc Chrifíusnac chac faruia kőtelenec meg odo-
zaíárais,de az Chriílus Vr. lanos chac uizbe ke-
reszteli az nepet penitencianac kerefztfegeuel „ ta-
"netuan űket hogy az ű utanna el iőuendo Chriílus. 
ban hinnencc. fez az ű kerefztelefemeg nem tifztet-
tya az embereket a bűntől, hanem chac iegyzi hogy 
fzűkőlkődnec dofogatas nelkűl', es tifztetas nelkűl: 
es azért mondatec penitencianac kerefztfegnec, mert 
ű meg mutatuan az .kerefztelesbe az emberi nem-
zetnec ondokfagos bűnös uoltat, inti uala űket péni-

m t : 3• tenciara. Chriílus peniglen , (amint ugyan ezen 
fzent lanos mongya) kereíztel fzent leiekbe es tűz-
be, az az, az kerefztfegbe fzent lelket ad, ki meg 
tifztet minket az mi bűneinktűi, -es meg igazét , o 

* ad mind az kerefztfegncc, es mind egyéb ízentfegek-
necerőt. , '' __ ' ' - ' ~ 

Touabba,noha fokán azt uelic uala, hogy lanos 
uolna az Mefsias, de azt ű tagadgya, es nyluan ual-

• Iya, hogy Ieíus az Mefsias. Latodé , mit befzel. 
Ti fazietic uagyon, úgymond, kit ti nem tuttoc* Min-
tha azt mondanaia, teuelyegtec ha azt uelitcc , ho-
gy en Mefsias uagyoc* mafaz nem en uagloc, Nem 
fzűkfeg uolna ide ez puíztaba iűnotőc az Meísi-
aíl kerefni, mert kőztctec iar > ha eímernetcc űtet, 
de nem efmeritee. En chac predicatora uagyoc 

, az Mefsiafnac, kit arr& bochatot az atya iften, ho-
g y bizonfagot tegyec az Mefsiafrul , xs efmertef-
fem űtet ag cmbcrekccli Mind ezeket tifztabbari 

meg 
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meg befzdie nokűlkeiue fzent lanos. Mikoron latna 
hogy ű hozza iuns urunc Ieíus monda. Im hol az iften 
báránnyá. Im hol az ki el uefzi cz uilagnac bűneit* 
E z a kirűl mondottam, hogy cn utannám iőt egy fir-
úu, ki előttem let, mert előí> uolt en nallamnal. Es en 
nem tudom uala űtet: de hogy meg ielentefsec Ifrael-
be, azért iőttem en kercfzteluen a uizbe. Es bizon-
fagot teti lanos monduan. Lattam hogy le fzallöt mén-
ből az fzent Ielec mint egy galamb, es meg marat a 
raita,cs en nem tudom uala űtet, de az ki el kűlde en-
gemet a uizben kerefztelni, ezt mondotta enaekem. 
Valakire latod hogy le fzal az fzent Ielec, es raita 
marad, az a ki kerefztcl fzent leiekbe, Es en latam, 
es bizonfagot teucc felőle, hogy ű az iftennec fia. 

It igeo nyluan ízől fzent lanos, es mind alíat-
tyokba. es mind tifztekbe tnelly igen íiagy kűlomb-
feg legyen Chriftus kőzöt,cs ű kőzte, minden homa-
lyofsag nelkűl meg ielenti. 

De mégis arra teretem befzedemet, hogy lanos, 
az Chriftufnac minden teremtet allatoc folot ualö na-
gy meltófagat es dichőfeget tekentuen, meltatlarmac 
mongya magát lenni chac arrais, hogy az u fáruia kő-
telet meg odozza. Holot alázatofsagra tanét minket, 
hogy iftennec mindent,es magunknae^femmi iot ne tu-
laidonechunk. Mert ha az a ki meg annyanac mehe-
benm'eg fzenteltetet uala,kirűl urunc azt monda,ko-
g y afzoniallatoknac magzati kőzőt nallanal hagyok 
nem tamadot, annira a földhöz uerí magat, hogy az 
urnac chac leg alab ualo fzolgalattyara fem aletyi 
hogy melto uolna,mit tegyűnc mi fzegenij bűnös em-
bere c ? Igaz fia uala Abrahamnac kerefztelő fzent 

, D 5 lanos, 
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lanos, úgymint az ki őrőkőfe len ű neki az ű iofzl-
gos ehelekedetiben* Mert miképpen Abraham noha 
az iften nagyra ualafztötta uala űtet, hogy az Mefsi- . 

Gtn, 18, afnac éíí lenne, es minden kiueknec attya, de mindaz-
altaí a hamunac es pornac neuezi magat, azonkeppeo 
Ianoíis ki az Mefsiafnac előtte iaro ieles predicator 
uala,' propheta főt prophetanal nagyobb azt mongya* 
hogy u egy hafzontalan ízolga. Illyeten uala az fcűz 

toc.i. Mariais.ki iftennec annya Ieuen, fzolgalo íeannac hya 
magat. A z t akaría az mi vrunc, hogy mies iílyetc-
nec legyűnc, mikor arra tanét, hogy ha az iftennec 

, Zuc.17. minden parancbolatit meg chelekcdnőíőc es meg tar-
tanoiokis,mégis azt mongyuc, hogy hafzontalan fzol-
gac uagyunc. • 

Toua b ba mas titkos ertelmetis talalom ez fzent 
»t«t. t f . lanos mondafanac. A z t parancholta uala iften M'oy-

fefnel,hogy haualamely atyafiac kőzzűi egy,kinec 
felefege uolna , magtalanul meg halna, tartozneiee az 
4 fele {eget az fi áttyafia el uenni, magot tamálztani 
az meg holt aíyafinac, es a z mely elfő magzattya tűié 
lenne, azt az ő neuere neuezni. Hogyha peniglen el 
nem akarnaia uenni, tahat az aízoniallat menne az va-
ras kapuiara, es panafzlanaia meg az varafbeli öreg 
Cepeknec monduan. A z en meg holt feriemnec attya-
fia,nem akar az ű attyafianac magot tamafztani,es nem 
akar engemet el wnni, Kit haluan az öreg nepec azon-
nal hiuatnaiac elő utet,es kerdeneiecmeg,ha elaksrnaia 
uenni uagy nem. Ha azt mondanaia hogy nem, tahat 
ttonnaia ki annac lababolaz íarut az afzony ember, es 
pőkneiecorczaiara es cztmondanaia.Igy lefzen dolga 
inindcnnec, valaki az ű attyafianac hazat nem akaría 
cppeteni. . Moyfes, 



. Moyícses Ghriftus atyafiac uaíanac, tsert mind 
fcctto Abrahamnac fia, es az iften nepenec uezere, 
Moyfcíncc öíí mint egy felefege uala, az ő tőrueny-
beli línagoga, az iften nepenec gyülekezeti. Magta-ífcínr. 
Ian hala meg Moyfes, úgymint ki az 6 tőrueny altal 
fenkit meg nem igazechata, fenkit tőkelletefse nem te-

.hete. A z ű attyafiara az az Chriítufra marada fele-
fege, mert Chriftus az anyafzentcgyhaznac matkaia, z.Cor.u. 
cs d iegyefe az anyaízentegyhaz. Erei uala azít la- Epte. s. 
nos,es azért mongya, hogy ű nem melto reia, hogy -4Psc:i9* 
az Chriftus íáruia kőtelet meg odozza. Mintha azt **' 
mondanaia. Tudom en hogy Iefuft illeti az hogy Meí-
fías es'az anyafzentegyhaznac mackaia, auagy ferie 
legyen. Nem igyekezem az ű tifzcefsegetűl űtet meg 
fofztanom, mint meg fofztatic uala az a meg holt at-
tyafianac feiefegenec tarfafagatul az, akinec faruiat 
Elég odgyaes le uonfza uala az afzoniallat. Y g y ho-
gy az ő tőruenre nezuen fzent lanos, meg onnetisbi-
zonfag teteit uefzen uala arra hogy meg bizonyeta-
naia az Chriftuft Mefsiafnac lenni. 

Szukfeg ertenunc ezeket, hogy ualafztáft tud-
gyunc tenni, ezket teles fzemely kőzőc,es crofsechűc 
filcünket az Ianofnae Bizonfagi teteleúel 

Harmadic Relza 

; T7~ Erdec Ianoft az papoc es az Leuitae. T«Ut miért 
A ferefeelfe, fa te nem uagy chriftus ±fem Illyés, fem pro-

pbeta? A z az,miért tauozol el azMoyfes töruenyetőí, • 
miért hofz ui feokaíl kőzinkbe,miért tefz ualtoztacaft 

, az ifteni tifzteletnec dolgabaa. Honaeí uetted ezt!az 
hatalmat 
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hatalmat magadnac 4 Enncc az kerdefnec oka cz .ua. 
h , hogy latuan Ianofnae alhatatofsagat, hogy nem ui-
Setic arra űtet az mire akarnaiac, boízonkoduan u 
reia, iftentűl fzakat cmbernec, teuc-lygonec, eretnek-
nec, hitctőnec mongyac űtet. De lanos meg féld az 
u kerdefekre, es meg menti magat, hogy az mas tiíz- . 
tit maganac nem ueheti, nemis uefzi, hanem az mit mi-
ijei, azt tulaidon tifzti miueíteti uele, mert iften ua-
lafztotta es küldötte űtet arra hogy kerefztellyen. 
Okat adgya annakis, miért tcfzen ualtoztataft az ifte. 
ni tifzteletnec dolgaban. Mert él iőt immár az Mef-
fias, kit az 6 tőrueny peldázot, cs annacokaert ideié 
ki menni az ő toruennec íőtctííegeből, es elő uenni az 
cuangeliotnnac uilagofsagat, . 

Holot igen fzep tanuifag adatic arról tninekunc, • 
lehete ualamikor az illeni tifzteletben uafcozratas, es 
ha lehet, mindeneitől lehete, auagy chac refz fzerint, 

, Kit hogy meg erthefs, ualáfztaft kel tenni az ifterii . 
tifzteletnec dolgaiban. Nem fzolloc mofl; az 6 tőr-
uennecMfő tiízteletirűl, merr meg bizonyéra János, 
hogy azoknac ki tőit idsicc.hanem fzolloc azokrul az 
tifzteletekrűl, raellyekccl tifztelteti iften magat az ui 
tőruenbe. 

Ezeket peniglen ket fele ualafztom. JVIert ne-
IBellyec illetic az Chriftuíban ualo hitet, nemellyec az 
eeremoniakat, es áz kűlfo fzertartaíl A mi az hitec , 
illeti, abban foha ualtdztatas nem let, nemis lehet. Egy 
azt mongya fzent Pal, az iften, egy á hit, egy á ke-
refztfeg. A mi az ceremoniaknac modgyat,es az kűl- . 
fő fzertartaíl nézi, abban az időknec, helyeknec,fze-

jUt, 18, meíyeküec Biiualut, meg tekentu.cn, ualtoztataft tehet 
az anya-
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3Z acyafzeategi jhaz. Annacokaert, miképpen nem D. jfugM, 
gonofzul miu.cTe lanos,hogy az Chriftuíban hiuen,ki- l c™"'3 

fc az tőnjenis igazgat minket,'az o toruennec kilío 
formaiát es ízertatáfo el hagyuan, uietaft tcn az cere Et'epi. i1 g 
doniakban,uionnan be hozuan az kerefztfegetj Azon- ed laimr. 
keppen [iiem fedheti meg fenki meltan azanyafzenté-
gyhazát arrul, ha miamikoron, akor a fzentfegeknec 
kilfő ízolgaitatáfanac modgyaban ( megrartuan azon-
közben mindent az mi allattyat nézi az fzentfegek-
nec) akár egyebfele ceremóniákban , bizonyos okok-
tól ikefsen rendel tsalamit. Mint ám az ur vachorak-i 
Bac ofztogatafabantkit néha egy ízemely alat,néha ket 
ízemely alat ofztogatoth, Mert az Apoíloloknakis r 
azt paranchola urunc hogy kcreíztellyenec atyanac, ; . 
foinác,ízent leleknec neucben,űc penigknaz karőfzt- it k : 
fégnecallattiatmeg tartuan, az Rőrőfztelefnec forma-
iat es modgyat el uakoztatac kerefztcltcnec chac az'-/íZ*or-1-
Iefufnac neueben. * 

De uifzontag azokat kic em chac nem regen,chac j , ' 
íiemaztellyes religio dolgaban azaz, mindaz kűlío 
fiÉerrartafokban es ceremóniákban, es mind az hitben 
cs az fzentfegckben nagy refzre ualtozaft teuenec, 
meltan fedhettyűc,es karhöztathatty.űc: m,ert nem uolt 
ű nekicc iftentűl parancholua fem- engcjdue, hogy azt 
miuellyec j Sőt az kic cz utolfo időkben tefznec ual-
toztataft az kerefztyeni dolgokban, azokat hami 
prophetaknac mongya Chriftüs,es.erofsen paranchol- i.riin.6. 
Iya, hogy fenki ne higgyén ö nékieq ,cs fenki nc ko-
uefse őket. Nemis találom eir-fdbot az fzent iraf ba, v.rim^. 
Eogy ez u'lag uege fele iobbetas lenne az ifteni tifz- ?• 
teleibe, hanem hogy meg beűűi az gonofsag es 

, 'hat ' . • 
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hűl A fzerctet, hogy meg fögyatkozic az hit,hogy fo-
kán el hitettetnec, az igafsagrul hamifsagra. Efféle 
dolgokcal mondotta Chriílus hogy bcuelkedni fognac 
az utolfoudoc. Tahat michoda balgatagíag uifzen 
reia nemely embereket, hogy imcz uictóknac cs ki. 
lomb kilomb fele ualtoztatas teuőknec hifznec i Ho-
g y hihetie az Chriílus mondafa cllcn, hogy ualami 
íftenfzerint ualo iobbetaíl tegyencc czec i O kercfz-
tyenec kerefztyenec: Lam mégis elnec az pharifeu-
foc, kic az pufztaban kercfic uala az Meísiaft, kit 
kozőttőc talaltanac uolna meg, há kellet uolna neki-
cc. Ne mennyűnc mi ezec utan, hanem maragyunc 
meg az anyafzentsg^hazban. It uagyon az Chriftm, 

it uagyon kozőttűnc. Chac áz anya ízent egy-
hazba talalod meg az Chriftufrul esaz 

B tifzti röl ualo igaz tudomant, 
mellyet lanos ualla cl 

feirdetc. 

Karaetoi, 



ELSŐ T\JET>LCJTLÖ, 0F 

K.arachon. 
AI mi urunc lefus Chriftufnac 

fzűlctcíeaec napia. 

Ez, mAi Eíiangeliomot fem Lukach irta 
meg *X. & Euangékommac mafödic rcfeelt. 

Z idxhn, fítrtnchokt mene ki <Auguftus chafaxr 
| tidhogy le iratneiec mindég egefxjáhg. E%jl-

fcele iratos len, mikgr Cmnusuda tif^tam Sí-
' riala. Es mennec ualamindenec, hogy bc irattat" 
3 nanac ki ki mind a%ii uaraftha. Fel mene peniglen 

lofephis Gékalol, Na^aret neux uaraslol Sidaftgla Dauidnae 
yarafala, mely biuatic "Seilehemnec, mierthogy ftá mU Dauidnae 
1)4%ttbel, es nem^etfegelcel, hogy le mllamia neuet Máriánál <S 
tiefy ieg^ettetetfilefcgeuel, ^terhes uala. Lcen ioualla,bogy mi-
ftpron ot uolnanac,le telenec a%_napoc hogy fyijtte, esJz&ka^tH 
elfoe f%uhttet,es le tafyra p~of%tola, esbelybezgete fttet a%_ ú-

f^oíba, mert nem ualt & nekjec belyec <t%_f%dlkfon. Espaftoroc 
mlinac, ugyon a%on tmofonnba uigk^tm es ceri^uen eieh uigy-
n^afökat <*% A chordaiokpat.Es eme iflermec xAngyak allapec 
mellette, es a^jirnac fenyeföge kerül fog* 4%f, esfckmíencc na-

f i/eleiemmel Es monda nekic a%jAnp>a!,Nefellyetec.Mert eme 
rdetec nckec nary oemmet h lefign minden nepnec:Hogy fy&le~ 

iet nsktcc c^mai napon idue^etx, 4%^ ur chrifttu, Dauidnae 
Karajala. Es e%t adom nektec iel&l. Megtalallyatoc a%_artatlan 
gyermeket po%tola tak*rtatuan} es helybe%tetuen *%jaf%o1l<m£s 
leg ottan hn <*% angyallal mennyei feregnec foígfag*, % Stfetfc' 
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mid i^jftcnt es mondanae mik. Dichx/eg magafagím 4% ifttH* 
•nec: Es e^fotim leffeg 4%jo akaratú embereknec* 

Ijíkoron Sara Ábrahám patriarkanac 
ikclefege uen koraba Ifaakot az ű fiat 
i f z ű i t e uolna,őruendezuen magzatty-
fpnac imezt monda. Meueteífc fzerze 
inekem az iften, es ualáki ezt hallya,: 
Üuelem egyetembe fogtneuetni. Vigad 

Hala raita, hogy oly íjat ízűk uolna ^kinec maradekia-
Bol tudgya uala hogy kelletic ízűlet ni az iouendö 
Mefsiaíbac.De fokcal mekabban mondhatta uolna azt, 
áz fzeplőtelen í z ű z Maria-ez mai napon, mikor az 
őrőc iftetMiec fiat, az atyaknac igertetet aldot magot, 
á z prophstaktiil uarattatot Mefsiaít, az emberi nem, 
zetnec meg ualtoiat, Betlehemben ez uilagra hoza. 
Mett ketfegnclkűl latuan fzemeiuel az iafzolban azt 
fekűnni,kit Sara iőuendő keppen hittel ocz uala Ifaak-
ban, oly igen nagy örömmel őruendeze, hogy nagy-
obbat anaal feckí chac meg fem gondolhat. Vgyanis 
ha mikor meheben uifeli uala ez ízep magzatot, hala-
kat aduan az menbeii atya ur iftent magaztallya es ha-
g y örömei dkheri uala éretté, hogy meg tekentuen az • 
ü ízolgab Ieanyanac alazatofsagat, az ű fianac anny-
aua tette uolna űtet, bizonyara melto uolt hogy miko-
ron fzülte, annalis nagyol) uigafaga lett legyen neki 
raita. Nem chac neki peniglen hanem minden iftenfe-
lceemberektiec,ualakic ez bodogfagos fzuletes felől 
ualaha ualamit halíottanae. Sőt en azt mondom, hogy 
az ki ualoban meg gondollya es efzebenuefzi azokat 
a dolgokatjkiket ízent Lukach Euangelifta az Chriftu* 

fzuletefc 
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fzűletefe felöl irua hagyot, lehetetlen dolög hogy ne 
uigadgyon , es nagy aitatoísaggal ez mai napon, az 
uriftennec dichcrctet ne tnongyon. Bizonfagom errcíl 
cnnekcm az ti fohazkodaftoc, kit haílocuala chacmo-
ftanis, mikor az Euangeliomnac betű fzerint ualö hi-
ftoriaiat elottetec cl mon dam. Bizonfagim azangyalóe, 

'kic ertüsn- ez mai fzuletefnec hafznalaros uoltat3ű ma-
gokig uigadanac dicheruen az uriftent es monduan. 
Dichőíeg magafsagban az iftennec* Egyebeketis ui-
gafagra intenec, hirdetuen az Ghriftus fzüieteferal 
ualo nagy oromét. Bizonfagim az paftoroc,líÍ£ haluan 
az angyaloktul, hogy fzaletet uolna az Chriftus, el 
bagyac chordaiokat, nagy ííetfeggel Betlehembe me 
nenec,esaz fzűletet artatlan Chriftust imadac; Bizon-
fagom uegezetre ez fzeles uilagon kiteriet kerefzcy-
cn anyafzentegyhaz, ki ez mai napon nagyob buz-
go (ággal, hogy fem mint egyeb űdoben, halaadafsa! 

' algya es magaztallya az urat, imigyen enekeluen. 
Halat adgyunc mindnyaian az ur iftennec, ki minket 
ízuletefeuel meg fzabadetot őrdognec hatalmafsaga-
bol, Orűllyűnc azért mies atyamfiai, cs fziuűac fze-

, rint uigadgyunc , elmenkbe forgatuan azokat a dol-
gokat, kic ez mai napon tortenenec, cs halat adgynnc 
az mi urunknac rolla, hogy az merges kigyonac meg 2

 e f l ^ f ; 
rontoiat,az halalnac meg gyozoieí,azpokolnacpufz- q/fo.ij.' 

• tetoiat, az menyorfzagnac meg nitoiat, az őrőc Mick<c. s. 
eletnec meg adoiat e uilagra bochatta , miképpen 
fzent Lukach ez mai Euangeliombá, kit immáron ide-
je hogy elő uegyunc es meg magyarazzunc,nagy fze-
pen meg írta. 

E Summa-
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Summái a ax Euangeliomnac cz. 

HOgy a ízent haromfagtul cl uegeztetet űdö-
bervcs a Prophctaknac irafoc fzerenc,Betlehem-

bc mai napon ízületet,az angyaloktul hir (tettetet, cs * 
paftorokcul imadtatot az Mefsias. 

\~T7' It három rcfzre ofzthatune. 
_ | \ Elío Tefzeből meg tanulyuc , mi űdobeH, mely 
feclyen.es mi modon fzűletet az Chriftus. 

Mafodicrefzeből,meg erttyűc, kiknec ízületet^ 
fcird"ettctet,csmithozotuelle ez uilagra; 

Harmadic refzeból cízűnkbe fzedgyűc , tniuel 
tartozune az ízületet u r n a c c s almodon kell űtet 
fogadnunc* 

Elíoereíic. 

afiefiiji I T ' Et fele fzűletefe uagion az Chriftusflac, Egy r 

Trouerí; 3. A Iftcni tcrmefzete íizereat, attyatul, anyanelkűl, 
kitm úgymint iften iftentűl, uilagofsag uilagofsagtuí 

eobf.u óroktűl fogua fzűletet, egyenlő alatta, mekoftgba cs 
lotn.'io. dichőfcgbe attyahoz. Mas embcrfegc fzcrcnt, annya-. 

17. tul atya nelkűl, kitul bizonyos időben, úgymint bizo- . 
ny ember embertűi fzűletec, crrűl ez mafod fzűletcí-
rul cmlckeztet minket, ez mai fzent innep,' kinec hiílo-. 
riajat fzent Lukach imillyen módba itta meg az mi u -
oolfagunkra. 

Ki mm a%_parMehetni u4uguflui cktfoptuljiojp le irát-
usicc egefojtiU^&c. 

V g y ceczenácc hogy ualami egy igű cs puzta 
|>c£scd 
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befzed uolna ez. De ha elmednec fzemelucl be tekcn-
tefz az bőtűbe, meg latod hogy nyluan ualo es meg 
tagadhatatlan bizonfagokcal bizonettia fzent Lukach 
ez igékben, hogy az (zúz Maristul fzűletet lefus ű 
a Chriftus : az az a tőruenben peldaztatot , cs a 
prophetakban igertetet igaz Mefsias. Mert uala-
mit ualamikor az 6 tőrueny jelentet, es a pröphctac 
ízollottanac az Mefsias felől, mind ebben ez Iefus-
fean bizonyuítac meg es tőltenec be a többi kozőt 
azoc, kiket az Mefsias ízűletefcrúl oluafunc az 6 te-
étamentomban. 

Szúlctefenec ideie. Kirul Iacob ugy ízolfot ua- i. 
la,hogy az időben lefzen, mikor az király meltofag *««•«» 
cl uetetic Iudanac nemzetiből. Itt peniglen hallod ho-
gy Auguftus chafzar ideieben, mikor Cirinuí roia 
uala ÍIdofagot,az idegen feiedelem fzamara,es mikoron 
nem ualamely fido király, hanem Romai chafzar pa-
rancholualaaz fidoknac, fzűletec az lefus, hat a z ű 
fzőletcíenec ideie akcor let, mikor az Mefsiafnac kell 
uala fzűletni. 

Szűletefenec helye. Mert Micheas propheta meg n. 
fnonta uolt , hogy az Mefsiafnac Betlehembe kell ízű-
letoi: Es cm ertem azcis fzent Lakachtul, hogy a lefus 
ot fzűletet. 

Szűletefenec modgya, ki leen nagy fzegenfeg- n i 
t e , vgy annira hogy fem alkölmatos fzallafa , fem 
fzcp bőlchőie, fem drága polaia nem len ű neki .ha-
nem az ftalloba fzűletec, hituan poztoba takarta -
tcc , cs az Iafzolban helyhcztetec, a mint Zacharias zSá-.p, 

. prophetaít uala az Mefsias királyról, hogy fzegeny 
lefzen. 

" . E a Ncflizc-
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Nemzete. Mert a z ű Annya Dauid kiralnac* 

Weg fogyadkozot es meg nyomorodot maradckiabol 
ualo uolt, a mint Efaias hirdette,hogy kelletet lenni. -

Ahnyanae rendi es allapattya Ki Iofephneciegy-
eztetet f z ű z uala, mert ugyan azon Efaias azcis meg 
mondotta uolt, hogy a z Mefsiaíhac annya ferfiunae ie-
gyeztetet f z ű z lenne. 

Igaz azért,hogy az lefus a f z ű z Marianac fzent 
fia Mefsias, úgymint az kiben beteilyefettenec aZ regi 
prophetaknac iőuendSmondafí. 

Es 

Mafodic refzc. 

_J S pafleroc ualanac ugyan tartomanVa &c. 
A z Euangeliomnac mafodic refze megjelenti kik— 

tiec fzűletet es hirdettetett Chriílus,es mithozot mi- ' 
gaual nekuncezuilagrav 

Miképpen Ghriílufnac fzűl'etefcalazatos es ú g y -
mint el uetet len ez uilagnac fzetnei előt, azonkeppea 
nem e z uilagi ből'cHekncc ,kazdagoknac, keuelyeknec 
fiatalmafofcnac fzűletet, hanem., az cgyigyűeknec, lel-
kifzegenyeknec, alazatofoknac es erőtleneknec. En-
netokaert leg elofzeris az fzegeny goromba paílo-
roknac hirdettete angyala altat a z fzűletefet. 

Ky mikron uijpt*%nanac- chorimoc mellet), ifíemec angya-
la allapec méÜetec, mgy fenjefseg kerti foga bt^et,es monda ne-
fyc attpiaL Ne fellyetec, mert eme hirdetec nekcc nagy 
tercemoet, k lefyen mind telije} nefnec. Mert fautetet 
fsc e%má naponfaabadeto* '' 

Dcmiűc-
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"De minemű fzabadeto? talam olIyanmmttVloi-

fet,ki Egiptombol, mint Iofue, iki az Cananeufoktul, 
mind Daüid ki az'philifteufoktEl meg fzabadeta a z 
ü alatta ualo nepet i Nem efféle. Hanem oly, % mun-
i-itic ur chriflujhttc. A z a z , ki megtöri az pokclbé- G i W . ? ; 

li mérges kigyonac feiet: kiben meg aídatnac minden Ge«: s í , 
tiemzetfegec, ki az embereknec 'bűnókerí meg febhe- í/rf*,??. 
tic,es uetkekertmégueretic,ki az emberéketiílcnnel 
meg bekelteti; kinec uereuel-meg oruofoltatunc es if-
meretiuel meg igazettatunc, cs ki altal őrőkee iduő-
zűíűnc, mert mind ezeket hirdettec a pröphctac az 
Mefsias felől., es ilyen Chriftust igertec mi nekunc, 
nem ollyant,iBÍncffiűc az uacfidocmegtnoftanisuac-

Es em Ias fzep dolgof. cfiaeffeueis olly , hogy 
ki meg jelenti, kiknec fzűletet legyen. Szabadeto-
oac neuezi űtet az A g y a i . "Hat'bizony az bűnőíők-
fiec , kic az bunnee rabfagaba fogua tartatnac uala 
fzűletet. Mert az ki nem fogoly,azkinemrab,fza~ 
badetas nelkűl nem fzűlkőlkodic : De miért hogy 
mindnyáján foglyoc es raboc "uoltunc, erettűne iűtt, 
hogy minket meg fzabadechon. E z akit mond az an-
gyal,mikoron ígyfzol l . S%ii((termfactornainapon 
lideto. 

Tudnunc kell azért,"Előfzor, hogy a z Chriftus 
f z ű z Mariatul nem az atya iftennec fzűletet,mert ű 
neki immár regen, fotőrőktűl fogua fzűletet iftenfege 
fzerint, úgymint kinecigylfzol atya iften. En ma fzal-T/J, *. 
telec tegedet,az az őrőkkt. 

Touabba,nem az fzentAngyaloknac/kicmiert-
Tiogy bűnben es fogíagban nem eftenec, ízabadetö 

E 3 nelkűl 
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nelkűl neittúoltac fzűkőfőc. Annac fölötte nem az őr-
dőgőknekis, úgymint karomlo y kehely, iíten gyűlölő, 

i.Ten*, cs oly fertelmes lelkeknec.kic peni'renciara nem tudnae 
térni es azért az fötetfcgnec lanczaiaal meg kötöztet-

. . uen pokolban,azőrőc karhozatra tartatnac.Hanem ne-
kűncnyaualyas bűnös embcreknec, kic gyarlofagbol, 

• az ördögtűi meg chálatuan uetkeztűnc, az töruennee 
atkaba, es bűnbe eílűnc, az Halaira es karhozatra kő-
teleztettűne: neWnc mondám, nckűnc fzűletet ez az 
ízabadetö. • 

Mikeppéfl az Niceabeli Conciliumnac uallafák 
bizonettya,kiben az uagyon, hogy mi erettűnc embe-
rek ert, es az mi iduefsegűnkertfzallot ala az egböh 

De gondolhatna ualaki illyen gondolatot magá-
ba. A z Ghriftus ki ma fzűletet fzent,en bűnös uagyoc, 
bogy ízűletet tahat nekem < mi kőzi uagyon az igaz 
iftennec esáz fzent idueketőnec illyen ondog es fertel- ;' 
mes bűnös emberhez? ; 

Halgas ember,es tauol legyen tűlled efFcIe gon-
áolat. Igazaknac nem fzűletet mert fenkit igazat ez 
uilagon nem talalt. El tauoztac uala úgymond fzent 
Dauid mindenec az igafsagtul, hafzontalannokcalet-
tec uala , nem uolt az ki iot chelekedneiec nem uok 
chac eggis. 

De hafzintenuoltac uolnaisualakicigazac.azok-
»ac nem fzűletet uolna, úgymint az kic nem fzűkők 
köttec uolna iduezitö nelkűl, minthogy az egefsegefec 
nem fzűkölkődnecazoruos nelkűl.. 

• Azért azangyal fzaua mikor azt mongya fzű-
letet ez mai napon nektec iduezető, ketfegnelkűl az 
bunöíoket illeti. Es mentől bűpoíb ualaki ha poeni-

" tenciara 
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tdiciara teer, anniual bizonyoíb legyen benne hogy 
neki fzűletet áz Chriftus. Szerit Pal mondafa fzerint, i.Tim.u 
E uilagra-iot az Chriílus lefus hogy az bűnőfőketmeg 

. ízabadccha. Azonképpen mongya fzent Peteris,hogy j . 
az igaz Chriílus fzetiuedet az hamifsakert, hogy min- ' 
ket iftennec adna, 

Tudgyad azért te akarki legy, hogy nekéd fzűle-
tet a Chriftus, Enis tudom hogy nekem , es hogy egy 
fzoual el uegezzem,minden penitencia tartó bűnofncc. 
Nem a uegre peniglen, hogy karhoztato, hogy kenzo, 
hogy 61dokl5,hanem hogy ízabadetö es meg ualto le-
gyen,ki minket sem el rothadando aranyon auagy ezű- i,Tet:u 
(tan,hanem az ű dragalatos es artatlan uere ualtót meg,. 

De hozotté ualami iot magaual ménből ez uilagraí 
hozot,Miehodat I Sokat, kic kőzzűi egy néhányát eiő 
fzamlal Eíaias propheta. 

A z pogan nep (úgymond) ki iar uala íotetfegben 
nagy uilágoísagotlata. A z halai arnyekianac tartoma-
nyaba lakozoknac.uilagofsagtamadot. Ez az elfő iö, 
kit urunc Chriftus ez mai napon fzűletuen nekűnc 
hoza. Yilagoísag- Sőtetfegbe iarnac uala az em-
berec, laknac uala az halalnac homályos arnekaba, az 
az iftennec igaz ifmereti nelkűl elnec uala ugy an-
nera, hogy az tellyes emberi nemzet kőzzűi, chae , 
az Abraham maradeki kőzőt fídofagban ifmerte- Pfilvsl 
tic uala az iften : de meg ottis keuefektűl , mert 
a foc heiaba ualo hamis ueIekodefe.kccí , igen meg 
homalyofetottac uala a phanfeusoc , az Mefsias fő-
lől ualo hitet es tudomant. A z poganoknal pe-
niglen annalis nagyok főtetfeg uala , kiknec olly 
igen nagy uakíagra cs bolondfagra iutot uala. így- i . 

E 4 cc, hogy 
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c c , Hogy az halhatatlan iftennec dichoíegef; es t i í z-
tcfsegct nem chac emberi Jeepre, hanem oktalan alla-
toknac hafonlatöfsagara faragot baluanyoknakis tu- . 
ialdönetottac. Nem de nem tnera íocetíeg uoltc; 
ezi. 

Kőnyöráluen, a z e r t a z egy őrőc iften az.era-
béri nemzetnec. illyen nagy uakfagan , Ez uilag te-
remtefenec 3 9 <r 2, Augufius 'chafzar birodalmanac: 
42. Heródes kiralíáganac 34.. efztendeicbe, Marci-
esnac, az az', boyt mas honac huízonőtődic. napian,. 
mely napon.az elfő. fzűlec regemen tercmtetencc , cs: 
bűnbe efenee, az ígeret. fzerent. kit; e lőfzor tea:az; 
iften. Adamnac.es. Euanac; azmtátv AbraKamnac-, me-
gint; Dauid kiralnac .. Ozton egynehanfzor az tőb 
prophetaknakis: meg uieta , el kűlde ménből, az ű. 
egy, Hat f z ű z Marianac meh'eba es ugyani azorn" 
efztendőbe , Dccembernec, az a z , karachCn hauanaQ: 
hufzon^őtődic.napian^ma ,az. fzeplőtelen;feep> f z ű z ; 
Maria űtet ez uilagra j fzű le , . hogy u.i!agpfsag\Ienne-
toinden ez uilagra iőuő embernec;. A z . iftént; fenkii 
fem laíta fcmtudgya uala, A z iftennec;egyetlen egy 
fia azért ioue hozzanc. hogy ű meg' mondanaes meg / 
tanetana minket reia.. A z c r t fzolla- f z e n t Iánofnal' 
illyen modon. Enuagyoc ez uilagtiac uílagofsaga az; 
ki engemet, köuet, nem iat főtetbe; hanems cletnec ui»-
lagofsagaba; 

Touabba azt mőngya Eíaias a z uíonnán f z ű -
letet Meísiafnac. Meg fokaíetottad az nepet , nenjí 
magaztaltad az őrömet.. Hölót iclénti az mafodic 
dolgot kit Chriftus hozaez; uilagra. A z ű ellenfe-
gio?c botrankozafat Mertmikeppeo az hiueknec feli 

tamadas*. 
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(Ba»das,azoökeppeD az hitetlenóknec Botránkozás cs 
eoralas az lefus. Meg gerjefzte Chriftus az Euange-
Somnac uiIagofsagst,es gyűytc maganac fzent egyha-
zat kibe ifmertetie az iáén ::ez lcen a nepnec fokaié-
tafa. De taMtatanac nagy fokán,, kic nem: terenec iz^an. 7. tf.. 
Euangeliomi hitre, hanem inkab fzeretec az íőtetfe-Ieün- h 
eet az uilagofsagnal j.Ezekbennemmagaztakatec az 
orom,azaz,nem óruendenec' az: Chriftus fzuletefenec, 
nem fogadac ütet ocőmmcl, hanem-iregykedcnec reia, 
meg botrankozanac benne:. Söt aztis'banac;, hogy la-
tanac nemellyeket kic uílagofettatnae uala,Sic hifznec 
uala Chriítufban, es kőuetuen űtet oritlhec uala neki. 
Azctt mongyaruala zugoduan. Lam femmit nem te- iont. 1 r. 
hetűnc neki,. Em.az:egeízuilag utanna megyen. Mit W:, z u-
miuelunc i mert az ember íoc ehodat tefzen, ha illyen 
könnyen hadgyuc utet, mindenec benne hifznec. La-
tod'azert kogy botrankozaful ueuck.magoknae Chri-
fiüft azhitetlenec.^ 

De miként előfzor meg monda Efaias, hegy az 
Jnueknec uilagofsagokra: ioue , azonképpen immár azt 
jelenti, hogy őrőmokreis uolt, őruendeznec úgymond, 

"te előtted,mint fzoktac őruendezni arataíkoron,es mi-
képpen uigadnae az gyozedelmefec, mikoron az nye-
refeggel ofztoznac. A z az,iften fzerint ualb lelki őrő-
ínet es uigafztalaíl hozotaz Chriílus fzaletefeuel ne-
kánc tnenboi ez földre. A z tefti orom ki fzokot ta-
inadni kazdagíágbol,ez uilagi győnyorufegboí5tifz- ; 
tefsegbol,io fzerencheből, nem iften fzerint uaío,al-
Hatatlan, el mulandó orom', es olly az ki utan gyakorta " 
liagy banat koueckezic. De az lelki orom miért hogy" 
&em ez főldi meg rothadandó doIgokrol uagyqn, ha-

E 5 aerai 
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fiemaz fzűletet Mefsiafrol,bűnnec, Hklalnaí:,es azóe-
dognec győzőierűi, ueghetetlen, meg maradandó, es 
tőkelletes. Kire int minket az angyal monduan, Hir-
díiec tinektec cemmet , . mert fektet m* nifctec <«% idue^etx ur 
chri/iiu. Effele uigafaggal tágad a prophetanal az a-

i f c s i . ' nyafzentegyhazigy fzoluan. Vigadóc azúrba esőr-
tíendez azen lelkem iftcnbe, mert fel oltoztstet id-
ucfsegnec runaiba, es igafsagnac őltozctiuel rneg kőr-
nyekőzőt engemet. Szent Palis illyeten őrömmel int 

fhil, 4. minket hogy őrűüyunc. Oerűllyetec az úrban minr 

denkoron, mégis mondom őrűllyetee. 
Ennec peniglen az őrőmnec nagy uoltat;ket ha-

íonlatofsaggal jelenti az propheta. Ellő hafonlatofsag 
uetetet az beufeges aratafnac ideie tűi, ki a z ű bcüfe-
ges uöltauaí, nem chac az embereket, de meg az ok-
talanallatokatis őrulteti . Az mafodic az nyere fegge l 
ualo ofztozaftul, kin nagy uigafagoe f z o k o t lenni a.?, 
győzedelmefeknec. Mert az hadnac ideie f z o m o r u cs 
felelmes; felted akeorfeiedet, felted .felefegedet,gyer-
mekidet, iofzagodat, marhadat, felted uegezetre ha-
zadat, De ha az ejlenfeg meg ueretic, az fzonaoru-
fages az felelem < bodog iften) mely nagy őrőmfe ; 

fordul 4 Azonképpen holot ez mai . napon fzűletet 
*fd:6r. nekőne az Mefsias, ki ellenfeginket meg győzuen, 
ffhefy, fogua uitte az fogfagot, es aiandekokat ofztógatöt 

az erabercknec, ki mondhattya meg mely nagy orq-
műnknec kell ezen lenni minekűne \ Bizonyara anni-
ra orűlnec az hiuec, hogy immár boízontyakis az 

4^13. Chriftuílul meg győzetet ellenfegeket monduan. Hol 
Ctr. 1 $. nagyoff halai az te fulakod ? hol uagyon pokol az te 

győzsdclmWi . ... 
De 
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De meanyűnc eleb chac az Efaias propheta íra-

íaban, ingyen maid még ertyűc nylaabban ennec az 
őrőmnec okát. 

Mert (úgymond Efaias az Chriftufnac ) az & 
terhenec igaiat, es az u uallánac uefzeiec , cg az pal-
lernac palezaiat el törted, mint az Madian ideiebe. 
holot nyluan fzol Chriftufnac az mi elíenfeginken / / / 
tialo evőzedelmerűl., Elfoe ellenfegűnc az kegyetlen ^ (wa/. 
halai,ki minden embertualaíztasnelkűl nemefset,nem-
telent, kazdagot, fzegent, ifyat es agot labaala nyo-
modét uala. Ezt hya tereh igaianac, ki az tellyes em-
beri nemzetnec nyakan uralkodic uala a bűnért, az 
iftentűl ki adatot fcntencia fzerint. Ki igy fzolla A -

. darrmac. Valamely napon eiendel az álmába, halállal 
halfz meg. Es nem chac az tefti halál, hanem, ki na- ' * 
gyob, az őrőc halálnac igaiais nyakunkon uala. De 
ezt az igát ugy ronta meg az Mefsias, hogy az ű hi-
úéit azorőc halaltul tellyeffeggel meg fzabadetotta, 
A z tefti halait peniglen, az bűn maradekinac, kic 
bennűnc uannac tifztetafara raitunc hatta, de ugy ho-
feagy alommá, ez uilagi nyaualyaktol ualo meg fza-
badólafsa, az őrőc eletre ualo be menetelre ferdetot-
ta. Azért mongya fzent Ianofnal. En uagyoc az f e l r f , ' 
tamadas es az elet, a ki en bennem hifzen, ha meg lw-
tmdiseel. 

Mafodic elleefegűnc á bűn, kit uállunknac bc- gj\ f w 
fzeienec hi Efaias. Kemény cftor, es kemény uefző, 
ki fzűntelen uefzőzi, oftorozza, es kenozza az em-2, o . s, 
bereknec lelki címereteket. Ezt imiilyen medon tőre 
el az ízületet Mefsias. Hogy .az atya iften űtet^a k» 
bűnt nem tud, mierranc bűnné teue, az az, adoBa, 



?« UJKjfTsoxnjvi 
az Bűnnec fizeteíere koceleze ,.űcct karhoztatS az un 
bunűnkerc,az miael mi tartozanc uala,azc uéle fizet-
teic iincg, 'hogy mi u altala iften előt igazac lennenc, 

Harmadic ellenfegűnc rala;az ő tőruennec rec-
tegetefe, es atka, ki ugy mint az pallcrnac palczaii 
kéfzeret es troltet uala minket, tokeüetes engcdel-
mefsegre, es uálakic a toruentmegtiem tartottac,azo-

Ptut, 17, ikat atokcái rettegette-. Atkozot úgymond Moyíes 
minden az ki meg nem marad mind azokban,a kic meg 
uannaciratnan ebbenez tőruen kcnyűben.Ezt azer-
olcetó pallernac palczaiat el tore3u maga érettuncaz 
tőruent be tőltuen, es az atoc helyet, aldomaft, bű-
neinknee bochanattyat, es egyebfele foc iot aduan, 
"kőzőluenmi ucltlnc az ű lelkctis, kinec íegétfégjéucl. 
immár,nem a toruentul ualo félelemből hanem fiuiíze-
ietettől chéckcdgyűc iftenncc akaratcyat es paran-

8, cholatit. Mert nem uőttétec azt mongya fzent Pal az 
Tabfagnac lelket félelembe, hanem uőttétec áz iftennec 
fogadotfiainac lelket,kiben iftent atyanknacifmeíiuc . 
es ualíyuc. Esugyan azon Ielec biző'nfaga az mi .lel-
kűnknec,hogy iftennec fiai uagyunc,fia penig fiai,ta-
hat órőkőííes- A z fzent lélec, úgymond touabba, fe-

»,Cw,j, gétiaz mi erőtlen uoltunkat* Megint mafut. A z hol 
az fzent Ielec lakozic, ott fzabadíag uagyon. 

jHaíonlcttya uegezetre Efaias a Chriftufnac az 
mi elléníeginkon ualo győzedelmet, Gedeonnac az 
Madianitac ellen ualo gyozedelmehez. Mert mikép-
pen akcoron, feguernelkűlaz trotnbitanac zőngefe-

íu£c, 7. ucl,cs az űres palaezkóknac Tonilafaual retfentéc tneg 
acíidoc azellenfeget, azeskeppep az Chriftuíís ez 
mlagi hatalmafsagnclkul, az ü ízeat igeié, által, ki 

cleíb 
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elcíb akar mely ketelű tőrnelis , es az u erőtlen teffe- Hefr.z, 
sec meg romlaía, az az, fzenuedefe altal, futamtata es 
alaza meg, iőt meg őle az mi ellcnfcginket. Minekűn-
kis ogyaa azon igénec fegueret ada kezűnkbe, kinec 
ereieuel,ez cherep törendő edenbe, az az,gyarló te- 2. Cor. 4. 
fíőnkbe es az erődenfegbenis győcedelmefec uagy- 2, cor. iz, 
íme eltenfegink ellen* Es lollehet azkerefzt cs ha-
borufág, gyakorta meg roncya erőnket, de az iftennec 
toalaztya ifmet fel eppeti. 

Ertede immár meni foc iot hozot uele ménből az %/&. 9 , 
uekdne fzűletet kis gyermee,es az nekűnc adatot fiu? 
Vilagofsagot, őrömet, győzedelmet, az halai, bűn, cs 
tőrueny atka ellen. Kikből kouetkezic az bekefegis, 
mellyet hirdetenec az angyaloc mikoron azt mondac. 
bkbozfeg migaf?d^)dn ijitnnec,_ es c fodietn leffeg io aforo 
tmkrehiec. Mert ha iften uelunc,fcichoda* ellenanc.' Em ». 
kallod peniglen hogy uelunc, mert nekűnc fzűletet, 
Touabba meg igazettatuan hitből, bekefegunc uagy %m. f i 
on iftenhez az mi urunc lefus Chriftufnac altala. Ki zphe, »*. 
mi bekefegunc, es az ket nemzetfeget egybe hozuan,, 
egy népet, egy anyafzentegyhazat fzerzet az ket 
eemzetfegból,. 

Harmadic Rcfze, 

LEg utolfzor immár, azt kel rőuideden meg ta-
nulnunc, miuel tartozune iftennec , az fzűletet 

Chriílufert, es miképpen kejlyen fögadnunc az miid-
uezetőnket. , - , * : ' 

Szent Dauidis azon tudakozic uala, hogy mit ̂  n 5 r 

kellene fizetni az urnac mind azokertjmellyeketjaz ur 
" adot 
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adot ua!a u neki jes ű maga meg felele reia es ezt mon-
da. Meg fzabadetal uciften engemet az en fogfagom-
bol, enis azért áldozom tenéked dicheretnec, Jialaa-
dafnac aldozattyat, es az urnac neuet fegetfegűl hi-
űom. A z a z , halaadafsal fizetc meg iftennec h o z z : 
ualo io uoltat. 

, Míes azért tartozune fzuntelen dicherni az 
iftent, mindenkoron halat adni ü neki ercttc, hogy e z 

totn: j. uilagra bochatta mi erettunc az ű egyetlen egy fiat, . 
hogy minden az ki « benne hifzen el ne uefzen,ha-
Bem uegye az őroc eletet. Tartozune kőuetni az aa-
gyaloknac példaiokat, kic az Chriftus fzűlctefen őr-
uéndezenec cs dicherec az iftcnt crcttc, monduan. 

S-. Dichccfeg i/lcnncc. Meg kel fogadnunc fzent 
Palnac intefet,ki arra int minket,hogy mindenekről 
ialatadgyunc az iftenncc. 

Touabba, tartozune az iftennec io akarattal,hq. 

fy az mi akaratunkat az ű fzent akarat'tyahoz fza-
iuc,io ncuen uegyűc ü tulle, ualamit uelunc akar ten-

ni, uagy io fzerencheuel fzeret, uagy gönofzal, mind 
egyaraat engedelmefseggel legyűnc ű hozza. Sem 
az io fzercnchc minket el nc ragadgyon, femaz go-
nofz ízerenchc,ketíegbc ne cichen. Ha ez a io akarat 
talaltatic bennűnc^kőuetkczic utanoa mindiaraít az mi 
telki cfinerctűnknec bekcfegc. 

Végezetre ugy kel fogadnunc aztni Chriítuf-
unkat, hogy az hitnec altala, őlclgeísüées chokolgaí-
fuc űtet, higyuc hogy ű az Mefsias, ki mi nekűnc, cs 
mi crettűnc ez uilagra iűuen, foclclki iot hozot ma-
gaual. A z fzeretctnec fzep tiízta ruhaiaba be takar* 
gafsijc, az mi lelki cfinctctuokacc íafzolaba, helyhez-

tefsuc, 
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tífsőc, az angyalokcal dicheridk, az pafztorokcal ke-
refsűc es iroagyuc , az tellyes anya fzentcgybazzal 
fzűnteten magafztallyuc ucet, az mi hozzaoc ualo foc 
fo teccffleuyeiert* 

an azon napi 
mas Euangeliom kit (zent Lu. 

kach irt meg, u . t e -
ízebea. 

APa%torocfi(»hacuata tgfmfntc monÍuttn.Mt- £ 
nykne el 'Betlehembe, es UJtuc mep a dolgot, 
^ tcertenl, mellyet a^ ur cbekfydet es jelentet mi 
nctfinc. Esfietfcggtí el menenec es meg uUtac . 

^Mvriates lofeph'-t, er a^iafaolban helybe%tctet *r tatlant. 
latnon peniglen mgertcc a- dolgot, mely ö nefyc mondatot uala li* 
jpermec felocl. Es m:ndnytianaX_Hc hdlottac uala cbod<dko%4~ 
n4C azokon, milly-k'-t a%_pafloroc mondóttac u*la& rnhec. Md-
rkpeniglenelmekben tartya uala mindebeket dolgokat, for~ 

£tíuan ax.b fehuele.n. Efbsxjterenec a^paJioroe,m4" 
gfetahm es dicberuen a^iflent mindeneden 

O^^t lallottac ts lattac uala, 
nfcmhtt | mondatai 

m 
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| E g hallatoc az regueli predicatío-
I ba, mikeppen predicallaes hirdeté az 
I angyal a paftoroknac az Chriftus í zű 
gleteíet, es ielt aduan nekiec melyről 
ff meg talalhatnaiac es meg ifm'erhetneiec 
i.az iiionan ízületet Mefsiaft fel indeta 

fziuőket,íiogy elmennyenec es meg kerefsec űtet.Kő-
uetkezic azért immáron, hogy előfzor meg laísuc mi-
modon kereítee es talaltac meg az paíloroc urunkat: 
Annac utanna, hogy meg erchuc, meg talaluan azar-
tatlan gyermeket,mit cfielckedenec. Erről ez ket do-
Iogrol fogoc feollanom ez moftani predicatioba^ker-
lec haígaísátócfegyelmetefseggel. 

Elíoe ref-zc. 

j f Pajloroc feolnac náa tgymafnac.. M i n d e o e k n e c e l ő t -
i / l te, uegyűc efzűakbe az paftoroknac hitinec na-
gy uoltat. Bizony az mi urunc iftenűnc oly nagy tifz-
tefseggel illete az fzegeny el uetet paftörokat, mellyel 
femminemű kiralyokat es fejedelmeket nem illetet: 
mert n nekiec jelente meg egyéb emberec előt az ű 
egyetlenegy fíanac fzfiletefet- De uifzontag űc fem le-
uenee háíaadatlanoc az iftenhez, hanem tiíztelic az 
íftentoly tifztelettel, kinél femmit Inkab nem keduel 
az iften. A z az, hittel. Hiuenec az iften igeienec,kit 
az angyal fzaiab.ol hallanac, Intic azért egymaft es • 
kifztetic, hogy kőueísec az iftennec hiuatallyat, es ez . 
uilagnac meg ualíoiat meg kerefsec. Mennyünkéi, ugy-
m o n d a n a e e g y m a f n a c , Setlehem&e, lafiuc megejt é dolgot, 
fyt a%jjlen iekntet mineknnct Nem oiuíatnac azért femmit, ' 

, - : hanem 
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hanem nagy fictfeggd tlmenenec, esmeg talkhc Mterhit, loft-
fhet, es *rutbtn gyermeket a^jaf^olbi. 

Ki mondbatnaia meg az űhitekncc es buzgofe-
goknae nagy uoltat i el hagyuan fzegenyec chordaio 
kat menten mennec oda,i houa aziften hya ualaűket. 
Szegeny legenyec ualanac ezec, mas ember barmat 
orzőttec, kit hsel uefztettenec uolna, nem chac inar-
haiokcal, de talam feiekel fem fizethettec uolna meg 
De azzal femmit aem gondolnac, uefzni hagyae jazs 
chordat az Chriftufert. Iol uagyon a dolog paftoroc, 
iol uagyon, mert mikoron ti kőuetitec az ifteneo hi-
uatalliat, a chorda fem uefz el, az Meííiaftis meg talal-
lyatoc. Gondold meg kerefzíyen, hogy ha az pafto-
roc chordaíokat feltuen az Chriftus látni nem men-
tene c uolna, ha fzinten a chorda meg marat uolnaif, 
űc ugyan bodogtalan emberec lettec uolna, mert hátra 
netuen az uriftennee parancholattyat, mind chordá-
flul aroc ala uetfettenee uolna. Tudódé mit moadBew. z*. 
aziras. Ha azteuradnac iftenednec fzauatnem aka-
rod hallani , atkozot Iefz az mezőbe , atkozottac 
lefenec", az te őreg barmaidnac chordai, es az te iu-
haidnac iivaíai. 

De mas dologbanis tneg ielentic ezec az ü 
hiteknec nagy buzgofagat. Nem botrankoznac meg" 
benne, hegy az Chriftuft az iafzolban es nem a z 
király pa'otaban talaíyac, nem utallyac meg űtet/ 
feuleinecfzrgeny uoltaert. A z keuely pharifeufoc 
<:haci:reia íém tekentettcc uolna erre az nyomorult 
gyermech'kofe, nem hogy Mefsias gya*ant tjfzteltee 
uolna «tet„ De a paftoroc az iftennec igeienec hifz-
nec, mellyet az angyal hirdetc, néín nézic azt a mit 

F kitlű! 
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kiiral lataac es Hogy kilfo abrazattya alazatos el ue- _ 
tct ennec azgyermeknec.azzal femmit nem gondolnac,, 
hanem hifzic űtet az ur Chriftufnac lenni 

A z am az,a kirűl ennec utanna urunc halat ada 
az* ü fzent attyanac , hogy el reitette uolna az bol-
chektűl es okofoktul.es meg ielentette uolna az kif-
dcdecnee. Tanullyuc meg az paftoroktul hogy az mi 
liiuatalunknae koaetefebe fe ueízedelmcc, fe botran-
kozafoc minekűne akadekot ne tehefseocc : higyűnc 
cs engegyűnc iften 5nknec , tuduan hogy ualamit" azE 
iftennec igeie fzerint hittel kereíűncazt ketfegnel-
fcűl meg talallyuc* 

Mafodic. rcfíc. 

LtAtum peniglen, meg ertec <t dolgot. Nem találtatott 
foha femmi kulőmben abba, ualamit meg mon-

dót az iften, hafzinten egyebet rautatottis az dolog-
nac kilío allapattya az okofsagcs az: erzekenfeg. 

t Regit e ^ e m a l e t t y a nala ffai, hogy Dauidöt az ű fiat, ki egy 
' ' kichin paftor gyermec ual^királlyá ualafztotta uoloa 

az iften, de azcrt ugyan ű len azlfraelnec királlyá. 
Ittknem mutatta uolna az: okofsag,es az a mit fzemek-
ccí latanaca paftoroc , hogy ot uolna Mefsias, mindi 
az altal, ugy talalac a mim az angyaltul meg ertet-
icc uala. 

Moftanis fokán nem hihetie hogy az anyafzent-
egyhaznac alazatos iaízolaba nyugodgycc a Chriftus,. 
tatuaa hogy ez uilagibolchec es kazdagoc, foc kira-
íyoc,feiedelmec, es ku uaras urac, nemit hanem raafut 
kerefic űtet. De azegyigyűiec erzic es koftollyac 

hogy 
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hogy it uagyon,ittis marad mi uclűnc mind addig, meg 
ez uilag tart. 

Mit miuelenec a paftoroc meg talaluan az iafzof-
fcan a Chriftuft 4 nagy halaadafsal ki hirdetee mini 
azokat, mellyeket hallottanac cs lattanac uala, Díche- . 
ric cs magafztallyac mindenutaz uriftennec i 0 uol-
tates irgalciafsagat, hogy nem utalta meg a z ű alaza-
tos allapattyokat, hanem meg mutatta es meg ielentette 
v nekiec az ű emberre lőt fzent fiat. Szereti az iften 
a halaadafnac aldozattyat , es győnyőrkődic benne, 
mikor az ember dicheri űtet az ű io tetemeniert. Nem 
kél (úgymond az ur) énnékem az te aldozatod, nem 
uefzem el azte hazadból a borinkat, fem az te chor-
daidbol az bakokat. Hanem aldozzad iftenednec a z 
dicheretnec aldozattyat, es a mit fogattal ad meg ű - . 

A z hitnec gyűmolchetis, ki az fzeretet, tekencfi 
meg az padotokba . az mit tanultana c az iftennec igé-
iéből , es amit ízomokcel lattanac , nem tartyac azt 
chac magoknac , hanem egyebekcelis kozlic , egye-
beknekis ki hirdette, hogjr azokis ifmeriec az Ghri-
ftuft, es az ű iímeeeti áltál őrőc eletet nyerienec. 

Ezaz iftenfelő kerefztyennec tifzti, hogy igye-
keZzec felebarattyat uezerleni a Ghriftushoz. Min-
dennec parancholt az iften azű felebarattya felől, '' ' 7 ' 
tartozune uele, hogy incbyűc,tanechuc, oktatafunkaí 
es io peldankal, úgymint kezen fogua uigyűc egymaít 
áz iftennec orfzagaba. 

Touabba ebbenis mutatac az paftoroc iftenhe? 
éaití engedeíraefsegeket, es halaadafokat, hogy meg 

' - F - a talaluan 
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taialuafi az Mefsiaft, megint uifza terenec az « chor-
daiokhoz , es a z ű hiuataltyokhöz illendő munkába 
foglalac magokat. Nem akaria az iften, hogy az a 
hiuei heuolkodoc legyetiee hanem hogy kiki mindéi, 
iariön az ű hiuatal]yaba,es az iftennec engedelmes le-
gyen , az o hiuatallyanac terhenec es kerefztinec uife-
lefebe. 

De meg fe boehafsuc el fiertelen elolaunc az go-
goromba pattotokat , had tanuüyunc ű tűloc ualami 
emberfeget. Vannacfokán kozűiíűnc kic mikor ua-
lami uifagot hallanac, al'eg uariac, hogy azt ki fecheg-
hefsec. Meg azt fem tudgyac ha ugy uagyone uagy 
cinciién es immár hazonkent hordozzac, oly bizon- ' 
nyal Befzellic , mintha fzemekceí lattac uolna : talant 
azoldalokonnis kifakadna, hahamaríaggal fzaiokoa 
ki nem fzalafzthatnaiac.. Nem miuelec azt az paftoroc.. 
A z angyaltul hallac űc , hogy fzűletet az: Mefsias, 
kinec befzedebe femmit nem kcteíkedenec.demind az-
altal mégis chac kőfztocmaradá meg ez a hirmind ad-
dig3megncm fzemelyec fzerint oda menuen', fzemek-
cel meg latac azt, az mit chac fűlokcel hallatoe ual» 
az előt. Hogy meg latac3ugy hirdetee. ofzton fzertt 
ízerint mindeneknec. 

Meg kel embernec: fogni nyeluet , h o g y n e 
legyen chachogo , . az mit ugyan bizonnyal tucz ,. . 
chac azt befzellyed: , aztis ugy peniglen ha iften-

Mm. iz.. nec tifztefsegere , felebaratodnac iduefsegere es: 
clomenetire uagyon i: mert az heuölkodo befzed-
rűl crofs fzamat uefzen tűlűnc az Chriftus íté-
let napian,, No koízonnyűc atyánkfiai paftoroc 
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az ti tanetaílokat, mennyetek el batcr immár dolgo-
tokra. 

Es miwbiyíian a^ic haVottac itala, chodalko^anac *%9-
Üpn , mellyeket <tp*floroc mondotuc vth a nekiec. Minden 

• ualáki hallya chodallya. úgymint ui dolgot , de nemi 
oluaísuc hogy haíuan hittec uolna az paftoroc befzc-
det,es el mentenec uolna az. Chriftuft meg kerefni, 
chac üsy hallyac mint choda dolgot, nem úgymint id-
uefsegekre ualo hirt es izenetet. chac az f z ű z Maria-
rul mongya az Euangelífla, hogy az mit hallót, abból 

• hitit erofsetette. Minden dolgokbol meíyec torten-
nec uala az ű fia korul, bízonfagokat fzedeget uala 
elmeiebe, kikcel az Mefsias felől ualo hitet,minden bo-> 
trankozas ellen, erőíseti uala magaban. 

KŐuefsúc azért ciies az mi afzocyunknacchc-
lek'edetit, ne halgafsuc haszontalanul azokat a dolgo-
kat , kiket az Euangcliílac meg irtanac az Ghriftus 
felől, hanem ugy gyarapodgyec meg az mi hitűnc 
azoknac halíomaíabol, hogy fanmi kefertet mi uelunc 
meg ne tagatíaísa, hogy el iőt az Chriftus. 

Mert minden ualaki azt tagadgya,ninchen iften- i.ioa.i, 
tul. Tagadgyae peniglen nem chac az íidoc , egyeb 
hitetlene c, hanem az keputalo gonofz kerefztycnekís, 
mi nem chac az uallasban, tagattaric az Chriftus, ha-
nem az cndoc fertelmes.gonofz eletbenis. Tudode 
miért iőt az Chriftus ez uihgra? Hogy tanechön min-

Jcet i Mire tanét ? meg mongya aztis fzent Pal. Hogy 
Pícg tagaduan az iftentelenfeget, es eZ uifcgi gonofz 
keuaníagokat, iozanul, igazan, es iol elyűnc ez uila-
gon,uaruanazbodogremeníeget,aznagi iftenr.ec es 
áz mi íduezetóükaec lefus Chriftufnac dichófegenec 

F j cl ioue-
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el íóuetelét. Ki mi eícttűnc atta magat, Hogy meg 
ualtana minden alnokíagtul, es meg tiíztetana minket 
hogy iennenc ű neki kellemetes es ia cselekedő népe. 
Tahat bizonyáéra chae az kel az mi httanknec erőf-
fétéséhez es bizonyetafához hogy higyűcazeuangeli- • 
Cmba meg iratot let dolgokat, hanem hogy a mit hif-
ZŰnc azt eletankelis bizonechuc. A z kic ezt miue-

lic , azoc kerefíc es talallyac meg, azoc hirdetic 
io modori az Ghriftuft-• azoc tartyac cf-

zokben a dolgokat kiket tt 
felőlié hallotta-

B3C. 

Ymt 
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Vrunc Szuletcferul 
enekec, mellyeket Sioktunc cz inepekbc, -

Predicatio előt, es predicatio u- ' 
tan énekelni. 

Elíbc.-

©lehetetes az gyerfnec,ki ez napfzi11etee,egi fze-
plőtelen fzűztul uigaíztalafunkra, ha nem ízü-

letet uolna toi mind el uefztűnc uolna, ő mi iduefse-i 
gűac,egyetlen egy IeMunc, Jci mi ertűncízületei, ol* 
íalmaz pokoltui. . . 

Efaias propheta ezt,régen megírta,fzűletetic egy 
fzűztul úgymond az Mefsias , kinec fzent fzőletefea 
JSZ angyaloc őrőlncc, mely i duőzctőnec, fzűlctés erűi 
nalo őrömet űc ielentnec, előfzor paftoroknac. 

Végy5c azért efzűnkben angyalnac mondafát, 
ki azt monda Iofephnec őtet uigaíztaluan, im fogad 
fzűz Maria fzent leiektűi magzatot, kitlefusnac ne-
cez,az aziduőzetőnec, halalaual ű minket karhozattol 
megment. 

Ezen mi mind őrullyűnces Cbriftuft diehe.riűe 
mert mi ertűnc fzűletet hogy mi el ne ueízűnc , halat 
adgynnc sí neki, hitet ő tűle keriűnc. hogy benne biz-
haAunc,mert kic Chriftusban biznac,meg nem fzegy-
ct3«ketnec,úeleinec napian. 

F 4 . M # 
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Mafodic 

j y T A g y orom nap ez nekánc mert Ghriftus f zu-
j \ [ Ictec , ki cz napon fzarmazcc egy fzűznec me-
fietoLchödalatos a z gyermcc esnagy gyonyorűfeges, 
ű eméerfegeben, de meg gondolfiaradan , es ki ielcn-
thetctlen ű iftcnfcgcfacn. 

Iften fia tataada tifzta nemes fzűztű l , mint rofa 
üliömtol, termefzet el almai, kit a f z ű z leány fzűíe, 
uilag elot ez uala mindennec teremtője, ki ű tiízta em-
leien,tiíztafagos teieuel neuelc fel az Ghriftust. 

Mint űeg meg nem fzegicnap feny altal hatuan, 
ugy fzegetlen marada az fzazfzulefeben, bodog az 
gyermcc fzű lo, kinec tifzta fzent mehe, mert az iftcnt 

• fzűíe, cs Bodogoc az emlec, kic 5 gyenge koraban az 
Giriftuft fel tartottat* 

Angyal az paftoroknac ő chordaioc mellet, eiel 
l iogy uigyaznanac 4 a z mennyei kirak hirdeti nagy 
örömmel,hogy nionnan fzűletet, cs iafzolban fekfzíc, 
angyaloknac fzent urat, ki mindeneket el haliad, kép-
pel nagy fzepíeggel , ' 

A z leány itt az anya, cs az fiu atya, ki hallót il-
lyen dolgot iften emberre len, fzolga cs feiedelem, ki 
mindenhez közelget fnem efmeric űtet, ieíen uagy-
on es tauul.az choaais kettozic, dc nem ne íztc űtet. 

Effelikor fzűletec igafsagnac napja, Iafzolban 
lielyheztctcc foldnec mennec ura, polaztatec a gyer-
mcc , ki az eget teremte es meg ekefete, nappal, hof-
dal, chillaggal, fenyefseggcí fzcpfcggcl, minden ckef-

^ • • ' ' ' 
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Cbriftus minket teremtél tefzent kezeiddel, es mi 
. crtűoc ízűletel az fzűz Mariatul, kcranc azon tége-
det, bocbafd meg bűneinket, es nc uefs pokolra, hala-
lunknac utanna aggyad nekűnc ur iften fzent fzéne-
dét lathatnuae. 

Harmadic 

Yermee'fzűíetec Betlehemben, betlehembe»kis 
\ j f őrűle Hierufalem, kin órűle Hieru&Iem. 

Emberi teílet fel ueue, tcílct fel usuc: Atya iften-
nec igeie, atya iftennec igeie. 

Gábrieltől izentetcc, izentetecSzűz fogada ű 
fzent fiat,ízűz fogada ű fzent fiat. 

Mint uolegeny u agyabol, uőlegeny agyaboí: 
ögy fzűletec fzent anyatul, ugy fzűletec fzent anya-

immar iafzolban fekűfzic, iaízolban fekűfzic; ki 
órokce uralkodic, ki orokcé uralkodic. 

A z Angyal i paftoroknac, a palíorokoac: V"í • 
fzűletefet hirdeti, vr fzűletefet hirdeti. . ^ 

Kiralyoc mefzunen iűnec, mefzűnen iűnec: A -
íányat temient mirrat boznac, aranyat temient mirrat 
hoZnac. 

Egyfzerfmind hazba be menuen ,hazbabc menu-
en : kótzónnec az uy embernec,kőfzőniTec az uy em-
feernec. -

A z egy őroc nagy iftennec, őrőc nagy Iften-" 
tec: adgynnc halat mint uruaknac,adgyunc halat mint 
urunknac, 

F ? Negyedic. 
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Negyedic. Coliaudemus-

JEf dicheriűc ier dicheriűc az Chriftus lefuft", k | 
fzűletec Betlehemben. 

Maríatis Mariatis az á fzent arnyat, az aruaknac 
fegetőiet. 

Kit dichcrnec kit dichernfic az nap es az hold, 
minden teremtet allatoc. 

A z angyaloc az aogyalöc magaztallyac ,moftaa > 
ízületet vrunkat, 

Apoftoloc Apoílolöc cs Martyrocjtmnd az men-
nyei foc fzentec. 

A z kiralyoc 3z királyoe hozza iőuenec,aiande-
kokat hozanac. 

Szép ui chíllag ízep ui chiílag fel tamada, es fe-' 
tiyeskedee az egen, _ " 

Meg címere meg efinere űtet az ókor, a fzami-
ris hogy ur uolna. . , . 

Segely Chriftus, íégely Chriílus niinket konyőr-
gűnc, hogy tegedet dicerhefsűnc. 

A z egy oroc az egy őroc iítenfegnec, adgyunc 
fealat mint urunknac. 

Oecoedic. 



Occocdic. Grates nunc ccc. 

jP"jF Alat adgyunc mindnyaiaa az vr iftenncc 

ki minket ízűleteíéuel meg ízabadctot őr-

dőgnec hatalmafsagabol Ennec illic hogy 

cpeítellyűnc az angyalokeal dieehcefeg vriítcn 

te ockc4 magafsagban. 

SZctít 
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Szent Iíluan napia. 
kAzj Emngdlom fz>ent Matend 

nagyon xxiii. ref^eUn 

| Z iicelen, mondd Tcfiis a^_ íidocfereginec, es 43* 
. pstpifekdehntfycc. Eme en k&fdxc ti ho^at'ic 
* prophetakat, es bakhekgt, es. írd! tudókat :es ft 
ÍJ foxg&loec nemeüyekgt meg oeltosc es megfefeete-

neílyeket meg ofloro^toc a%ji gyüleke^ettekbcn es oeidoe^ 
itec ukt uar-ifholuarajla, hogy ti reiaioc i&fön, minden iga^ucr . -
it%jg<t2i •Ahckec ueretixl fogua, Zah^iafnac Sarakixf fiannc ue-> 

Z$<r. t f . regín,\t meg oeltetec templom ke^oet, es a%_okar fse^oet. ' 
il* "Ei-^on mondm tinefyec, reia iimec mind t%ec erre mm^etfe-

gre. Hicrufa'm Hierufalem h meg ct'/W a^propheta^t, es meg 
feuexed a%ok$t, % te bozgud Qlde'.tenec, mcwfr^ra^srtam 
egybegyűjteni4%_te fiaidat, mint ay tic egybegyűjti a^ ú chir-
fyitfearnyái ala, es nem akartad. Eme pufiban marad vrekiec 

I I 1 ' ti ht%itoc. Mert mondom tinektec, nem lattoc engemet mmd ad-
d'gü, megnem <t%tfogiatoc mondani. <Aldot $ icet urnac ncutle» 

1 Z e n r . M a c e E u a n g e 3 i f t a a a c ne]]yeí 
J h u f z o n f i a r m a d i c r e f z e b e , a z - i r a f t u -
I d o k n a c es P h a r i f e u f o k n a c J í e u e l y f e -
É g c c , es k c p u t a l a f o c elleri prcki íe l l la 
| C h r i f t u s u r u n c . Miriekutanna a z é r t 
! a z ű i f tente len íegeket k e m e n y b e -

í z e d d e l m e g f e d d e t t e uoIaa,cs m e g b i z o n y e . o t t a u o i -
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tss, hogy az ű eleiecnel fokcal gonozbiC uolnanac, 
Vgymint kic nem chac az fzoigaknac mint azoc, ha-

• nem az vtnac halalarais fzandekoznatiac, Ez mai E-
nangeliomban ;zt az eq je fz predicatiot u g y u e g e z i el, 
hegy Leg e l ő f z o r az Sídoknac kegycdenfcgekct, ki-
uel fognac u 1 V J ' c •-«. ^ i'c e a z « 
apoftolt 1 c c 

Madíbdiz i 
tőknec a'-v re e r 
nem akartai ^ 2 s c hi a 
a Chriftuíba haneu Íz n u «f<s-
tottac magoknac az hitetletifeget. 

Harmadízor, az bűntetefnec, kiuel iften az 11 
bűnöket meg látogatandó uala,rettenetes es neáez uol-
m meg, mongya nekiec 

Eífoe vcfic. 

C^Oc kSueteket, prbphetakat kűldot uala az iften 
£ 3 eleitűi fogua az Sidokhoz; kic által peniteneiara 
fiija uala űket, de mind meg utalac azokat, es kit meg 
©lenee bennec, kit bofzufaggal illetencc : mind az ál-
tál meg fem fzűnic meg az urnac io uolta, hanem igerí 
az Chriftus, hogy megint uionnan kűld u hozzaioc, 

" prophetakat, bolcheket, es sraftudokat, melLycken erti 
azű ízent apoftolit, úgymint kiket azoknac az dol-
goknac tudomanyaual.kicembeniecíduefsegerefzák-
fegefec, ifteni bolchefeggel, az fzent irafnac igaz cr-
.telmeuel be tölte, es ugy bochata el az euangeliomnac 
jpredicallafara* 

Az uriftennec kegyelmefscgenec nyluan ualo bí: ' 
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zonfaga az, mikoron tudós tanetokat kűld es bocfiat 
cz uilagra, kic hirdetic az igaz kerefztyen anyafzea-
tegyhaznac hitit eS tudományát, es az embereket á te-
uelygeíekrűl,azígafsagnacuallafara uezerlic. Aztis ' 

mt:g. akaria az mi urunc hogy mindenkoron konyorogiűoca 
IÁIC, i o, gabnanac uranac, hogy aratokat bochafson a z ű gab-

Vifzontag rettenetes odora az iftennec, mikor 
ofe*-}.4. ualamely nepet es nemzctfeget meg fofzt az io tané. 

toktul, es el uefzi tűllőc az ű ízent igeiet : mert ot 
femmi io nem lehet, hanem az emberec nyakra főre 
omolnac minden gonofsagra, es az őrőc karhozatra \ 

.Jtotelezic magokatJMiDt az torőkoc kozőt nagyon 
J A„\ P !VCl i dolog, kic az iíten igeie nelkűl eluen, ondokfagos 
bunokcel meg főrtoztetic magokat, es tefteílűl lelke-
fial, az pokolbeli őrdőgnec rabfaga ala uettetnec. 

. J Bizony tartoznanc ű fzent folfogenec fzűnte-
len halat adni roia, hogy meg annira nem iuttatta mi-
nekűnc igyűnket, hogy nem uolnanac az kic ízegdcl-

Trat: 4. öeiec mi koztűnc, es ofztogatnaiac az euangeliomnac 
kenyeret,mert uannac ugyteczic,de az emberi gonof-
fagoly nagy, hogy nem chac nem kőízőni az urnac 
hozzaia uaío io aoltat, hanem inkab io tett helyébe 
gonofzt tcfzen, mint em az Sidokrul mongya it iduő-
zet&c. NemeHyet úgymonds meg ceítoec ctc. 

Valaki az ő tőruenbeii hiftoriakat öluafsa, tug- -
gya mint ujfeítec magokat á Sidoc, az iftennec fzol-

f aihoz. Nem igen talafz netalan ollyat az pröphctac 
ozzdl, kiuel gonoízul nembantanac uolna. Moyfes 

Kim-i* a í t a I fzabadeta meg iften űket az Aegyptuíbeli fog-
t e, jó,' fagbol; uallyon miuel Malac meg u neki io fzolgalat-

tyat/ 
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. tyati Zu|odafsal,raorgodafsal: meg annac fölötte chac 

Bem mégis kouezec űtet. Hicrenaias pröphctaual mit n™- w. 
chelckedenec < Hanfzor fogac meg űtet? Hanfzor ne-*6'*1-*7-
rcc / nrichoda fele uefzelt, nem ceuenec ű raita í Mi-
cheafnac fem len iobban dolga, mert űtetis arczulue- i,?.ír, n , 
re Sedechias az hamis propheta, es Aehab király az 
tőmlőczbe tetete igaz mondafaert. A z tőb prophe-
takatis azon modon uendeglec. Manaíscs király idei- » 
en anni uereket ontac ki az iften fzolgainac,hogy amint 
az kas fzol, fzaiaig meg tolt uala Hierufalcm uerrel. 
Nem o-c nelkűl uetx azért fzent Iííuan fzemekre ű ne- -^ a r : 7. 
feiec hogy egy fem uolt az pröphctac kőzzűi, kit nem-
őldőzteoec uolna, Vegezetre az próphetaknac urat,es 
az kirűl minden prophetac fzoUottac uala, Ghriftus 
arunkatis megőke mindaz űtanetuanyual egyetembe. 

Szem Iftuaat (kinec ma uagyon kincpe (meg 
kouezee,íemmiert nem egyebert, hanem hogy fzent k -
lekcel tellyes lenen,batorfaggal feddi uala űket az go- jtior.6. 
nofsagrul. Ez len oka hogy elragadac űtet, a tana eh 
eleibe uiuec, hamis tanukat allatanac ellene, kikcei azt 
feazudtatac ű reia , hogy karomlo beízedet fzolloc 
uolna a fzent hely ellen es á tőrueny ellen , iolíe'-
het beufeges befzeddcl meg mente magat, hogy ű ka-
romlo nem uolna, de mind az altal amazoc nagy di-
hőfseggel reia rohananac, ki hurczolac űtet az uaraf-
bol es meg kouezee. Szent Iftuan kedig meg az kö-
vezés kőzbeis, nem feledi uala el iftenet,hanem az me-
syorfzag fele emeli uala fel ízeméit, es lata az lefuft 
alua az atya iftennec iobia felől, es monda .- Yram le-
fus ued hozzad az en lelkemet. Sőtaz a kőuezőiker-
ík tetdre efuen, nagy fel fzoual iraadkozee monduan. 

Vratff 
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Vram ne tarch meg nekiec az ő bűnöket, mett net* 
tudgyac mit miuelnec. Es ezt monduan el nyuguuec 
iften ben. IÜycnec ualanac az hitetlen Sidoc. 

Dc mit mulatunc az Sidoknac kegyetleníegeknec 
elő fzamlalafaual i Hognem tekentyűc meg inkab az 
ielen ualo idcknecallapattyati Nem fzakadot meg roa- , 
gna az prophetac kergetűinec es őldoklőinec bátor 

*• Tim. 4: higyed. Szent Pal azt iria Timoteufnac,ho|;y oly idő 
lefzen meg, kibpn az igaz tudomant nem tűric az em-
berec,hanem az ű keuanfagoc fzerent ualo mefttere-
ketgyuitnec magoknac, az igáfsísgtul el fordettyac 
fuiőket, es az hamifsagra teretic. Moíl uagyon az az 
idő. Mert fokakat latunc az fu nepekbe kiualtkcppen, 
kic nem uefzic az kőzőnfegcs kereíztyen anyafzcnce-
gyhaznac hitit es tudományát, ném fzenuedic azokat 
az tanetokat,kic az eúangelioirotaz ű keuanfagoc 
fzerent nem ,1 , rr^Hrífnr rrrynfr — 

kergetic ezeket, es ollyakat ualafztnac magoknac, az 
kic chac áment mondanae utannoc, azaz keduekhez es 
akarattyokhoz fzabiac magokat. 

Nő fzollyon chac ualaki cz moftani iílentelenfe-
x?ech. 1;. gre, ucfse kű falul magat az iftennec hazaért az őr-

dőgnec barlángia ellen , meg lattya hogy ollyan uala-
fza lefzen neki ezektűi, mint az regi próphetaknac 

3°' uala az SidöktuL Ne lafsatoc es ne mongyatoc mine-
kűne igazat, ízollyátoc azt a mi nekűnkis teczic, cs. 
halgatunc titeket, Chuffagnac es neuetfegnec tartatic 
immár az iftennec igcie,<s bochűltetic az kárhozatra " 
uczerlo hamis tudományMeg fűőltic meg a hol lat-

tyakis 



tyakisaz iftennec ízolgait, cs az ifteetűl ízaltat ia-
mis prophetakat tifztelic. De mel nagy bűn legyen ez, 
cs mely igen bannya az iften ezt az cmbereknec iiak-
Agat, meg értheti akarkies az Chriftufnac imiilyen ke-
íerues panaízolkodaíabol. 

HurufdtmJícruftkrr.Jkj meg oehedi^ro^letakft, <&e. 

Mafodic rcfic. 

HOgy az pogafloc, kic a Ckiítusnac neuetneta 
tudgyac, gyűlőlic-az euangeliomot, es kergetic 

• aK eoangeliamnac hirdetőit;, az nem choda, de hogy 
• Hierufalem az iftennec ualaíztet uarafi, kiuel azfol-
feges iften fzantalan foc iot tot uala, próphetaknac 51-
dokloieue lett, ez choda dolog. Imez peniglen meg 

< annalis inkab nagy choda, hegy az kic leg foiőttcb 
fcannyac az kérefztyenfegnéc neuet,es dicfiekedncc 
t z igaísagnac ifmeretiben , azoc haborgattyac aZ 

: mi iduezetőnknec hiu es iambor ízolgait. . . 
A z aicatos iften félő fzorzeteíek-et;lic leg iob-

ban es tifztabban hirdetic uala az menyből adatot 
kereíztyeni tudomant, ki hurögatac es ki kérgetec 
kozzűlőc, az tob egyházi ízolgakat azonkeppen, 
ugy hogy it magyarorfzágban ritka helyen uagyon 
maradafoc, ahol uagyönis nem keaes biíual nyomoru-
faggal. Mert meg azoc kozóttis az kic hiteknec ual-
íaíaba egyet ertnec uelunc igen 'keues bőchulefunc 
uagyon. Ritka az a kereíztyenec lozőt , ki Bgy bo-
chűllye lelki pa&orat az mint iilleneiec. Ritka ki az 
papoknac dezmaiokat es egyeb iouedelmeket igazan 

! « e g aggya. Mekán panafzolkodic azért Chriftus ur-
G runc ez 
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une t% iriíagnac halaadatlanfagarul es díhőAeggtuf. 

" Mit mond touabba 4 Mmfxer akmam egybep&iteni a^te 
fwdtt,miképpen a^jic egjtlejp&M jngmui alt» cbirkeit. E-
gybe gyűitefnec neuezi az hicnec eggyefsegere uala 

*JSl. 14^-hiuataIt. A z Mefsiafrul roontauala Dauid v hogy.33 
Ifraelnec ofzlalitegybe gyűrd Es imigyen könyörög 
uala neki egic Píalmulba.Gyuch egybe vram minket az 

9fil-10 5. nemzetfegec kőzzűi,fiogy tegyűne uallaftazte fzent 
^ neuednec.Sokfzoris igertc uala az iften aprophetac ál-

tál hogy az őueit egybe gyuiti, az az, szegy igaz hit-
tóenjj sec uaílafora hozza tfelfzedlec, úgymond^Hieretmaf-

nal,titeket az nemzetfegekből, mellyec kőzoc el ofz-
lottatoc-, egybe hordlac es beuifzlec azti földetekbe, 

Jtora. 11. Egyfziuet es egy leltet adoc tinektec. Szent Ianofis azt 
mongya , hogy Chriílus a> uegre hóit meg, hogy ag 
iftenoec fzellel ofzlot fiait egybe gyűiche. Azcrt fara-
dot aziftenne-cfíaala tnenyorfzagbol, azért forgodot 
esmunkalkodoteuilagon foc ideig,azért prcdicallae* 

Í
>redicaltataaz euangeliomot,hogy a foc kilomb kilömb 
ék nemzetfegekből, egy anyafzeregyhazat gyűicliőa 

maganae kiben ifmerceísec cs dichertefsec az tellyes 
ízent haromfag, es kiből az meg romlót menyei fercg 
epűlyőn.. _ 

Mely nagy fzeretettel igyekezet legyen penig- • 
len a Chriftus mindaz ftdokates mind az tőb nem-
zetfegeket egybe hozni, azt a tiknac hafőniatofsaga 
alat jelenti meg. Mint a tic úgymond* A z ttiadarac 
kőzőt alig talaltatneiee mas, ki ollyan nagy fzeretet-
%el, gondal, es fzorgalmatofsaggal tarcha es neuellyc 
azű fiat mint a tic. De miképpen az ttc rgen fzere-
li az ű chirksit, azonképpen *% Chriftufooly ígca 

Íz aa 



fzctet minket, hogy hamareb, el/eletfrezBetfieiéc az 
anya az 5 magzattyarol, hogyfem ciíat u mi rullunc. 
Touabba mint az tic hogy mindenkoron nelec iar az s/* : 

ű fiaiual, iőt HÍ feli es uezerli űket, nem kűlőmben az 
bű utuskis Biindoilag negezetiglen megmarad mi ue- uttMt* 
•lűnc, uezerl, uifel, igazgat minket,es őriz, mint aZ 
ű talaiáon ízemé fenyet. Annac fSlotte mint az tic 
hogy egybe hiia es kotyogta az ű cfcirkeit, azon for- D e t * ' , f r e 

man meg nem fziinic iduezetonkis hozza hini az a 
el tenelyedet fiait. lóietec hozzam úgymond mind- MUCÍ# 
syaian az kic mukalköttoc a bűnbe, es az tőraenyel 
még terheltettetec, es en meg kőnyebeflec titeket, Me-, 
gint az tiknac fzokafa, hogy a magot kit a feldóa ta-
lál fel aefzi es az fiainac ueti: Nem kűlőmben chele-
kedec aIefufis mert a z ű lel uettefíet nekűnc ada az 
oltári fzentfegbe lelki eledelül. Vegezetre a minta ***• **• 
tic uifel gondot az fiaira hogy nem chae eleti es tap- -
lalíya uket, hanem az ragadoz© heiaktulis oltalmaz-
za , azonképpen Vrunkis oltalmaz minket mindea 
tefti es lelki ellenfeginc ellen. Azcrt mongya ű aeki 
Efaias. A z te kezediiee arnyeka oltalmazol meg enge- tj-A. ? u 

róct. Ifmét fzend Danid, A z te fzarHyaidnac arnyeki- s>/«í;í<í, 
aba uetem remeníegemet. Ezec mind az Ghriítuíhae 
hozza % ualo io akarattyat ielentic, es az mi halaadat- . 
lacfagunknac nagy uoltat, hogy ű raita íéromi nem 
mulic cl az mi iduefsegunc dolgaba , demi raitunc 
mulic, mert ű mindenkoron kefz uolna minket egyebe 
;yűitení, de mi nem akarunc őfzue gyűlni.- mint aZ 
i d o c k i c nem engedenee az iften hiuatalíyanac, mi-

kor űket az Ü fzent fia altal az euangeliomi hitre hiia 
«ala. 

G a Holot 

fi 
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Holot azis meg bizonyul,hogy a z embernec fz&2 

|>ad akarattya uagyon, az a z , fzabad uelle, es ű r a k j 
ál, fia akaría meg miuelni a iot uagy nem^akaria. Simon 
M^gus uolt elfő, ki azt tagatta: Vtetkóuettec az utao 
azMaaichaeus esMarcion eretnekee, kilíriec fzaiokat 
b e dugacaztab fzent doótoroe kőzot, ízen Agoíton, 
esTertuilianus,Ezraoftani udobenis uionan fel tarnak -
totta a z hazugfagnac lelke ugyan ezen teuelygeft, 
mertmoílanis uannac k ic azt uallyac, hogy a z ember-
nec ninchen ízabadakarattya, es h o g y femmlnem á]| 
mi raitunc es az mi akaratunkon az io chelekedecbe, 
hanem tellyefseggel es rairídeneílűt fogua chac az 
iften. chelekedic. nallune. nelkűl mi becntlnc minden 

Thilip.in iot* ' 
jzpift. ad Dc mí az fzent irasbo!'mail tenuítunc, Mert iol- -
tom. lehet iíleaoka minden ionac, es az ű léikétől, es az i 
™nnoz\ T mala fztyabol fzarmazie minden io.de mi raitunc áll az, 
tdiúsLut, haakariuke kouetrii. az iílenlellcenec es malafztyanac . 

iora ualaintefet es indetafat, uagy nem., 
Gen, 4. , Caynnac imigien fzofla az iften. Nem de jutal-

mát ueízede ha iol chelekefzel, ha kedig gonofzul ot-
tan ielca lefzen az te bűnöd £ de te alattad lefzen az te 
keuanfago d. Latodé hogy ű raita allot ha iotakartc 
uagy gonofzt chelekedni, es uraua tette űtet iften a z 
ű keuanfaganac. Moyfefis úgymond a z lfra-el ne-

D.w, 5 o. penec. Bizonfargut hiuom az: eget es a földet, hogy 
elődbe attam tenckedaz; eletet es a z halalt, az aldomall 
cs az átkot V a l a f z d az eletet magadnac, hogy teis 
ely, áz te magbdis. V reia haggya hogy ual'aíza. A hoí 
peniglen ualafztanod hadnac, ot az tc akaratodon ált 
iu. galafztode «agy aem. 

Szent 
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Szefit Agoíhwi az iftennec Hialafztyaral, esem- . 

ternec fzabaeíakarattyarul, igen feepkonyuet ír, ki-
nec mafodic refzeben ̂ halgaísaeza miképpen bizönct-
tya mindazó tőrueaből, es mind az iiitőruenből, ho-
gy fzabadakarat uagyoa mi Bennűnc. Meg ielentet-
te, úgymond , az iften hogy az emberben fzabadaka-
rat uagyon. Miképpen ielentette legyen peniglen, 
gem emberi fianem ifteni fzoual mutatom meg tinek-
tec. Leg előfzor, az iftennec paranchelati femmit nem 
hafznalnanac az embernec , ta ízabad akarattya nem 
uolna, ki altal a parancholatókat chelekeduen az meg 
igert iutaloiokra iutna. Es toab egy keuefse, imiilyen zcckf:j j, 
feizcníágokatioz elő az ízent irasbol. A'Z iften mikot 
teremte az embert, az a akarattyanac auagy tanach-
anac kezebe hagya űtet* Eleibeada azparancholatit, 
ka meg akarod azokat tartani meg tartanac tegedet. 
Elődbe tettemind a tűzet mind a uizet, ualatnellykre 
akarod arra nyuchad az te kezedet* Előtte uagyon • ? 
embernec az elet es a halál, a io es a gonoíz ualamel-
liket fzereti az adatic ű nékie. 

ímhol nyluan lattyuc, 'hogy az emberi akarat-
rvac ízsbadfagat ielenti ,az iras , fmi dolog az hogy 
foc helyen paranchollya az iften minden paranchö-
latit meg őrzetni es meg tartani ? hogy paranchollya 
ha ninchen a fzabad akarati Mit akar amaz bodog 
ember, kirűl azt mongya a íoltar, hogy rz urnac tor- ^ '»... 
«enyebe uolt az ű akarattya, nem de nyluan ibizonet- -
tyac hogy fzabat akarattya fzerent marad az ember 
az iftennec toruery;be ? Touabba iftennec enni foc 
parancholatij mellyee nemii-cműkcppen ugyan :_neuen 

G 3 neuezic 
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%2«i i7> neutzk az akaratot. Mint imez. Ne akary meg-győ-

zetni a gonofztul• es egyeb cfFelsc , úgymint ama-
tfd.} u z'is. Ne akariatoc ollyanoc lenni mint a lo es az őfz-
p7owk:t a e r n Í A c h e n t értelem. Nc akard hatra uccui 

az te anyadnac tanachat: Ne akary bolch lenni tcn. 
magadnál; Ne akary el fzakadni az urnac taneta-
íatul; Ne akard el heuerni az urnac roruenyet. Ne 
akard meg tartoztatni, magadat a fzűkőlkodőuelua-
loiö tetemnytal. Ne akary gonofzt taiuelni fele-
barátod ellen. ~ Neakary figyelmezni az chalard af~ 

íjfifcjj, Zoniallathoz. Nem akarta erteni hogy iot chelcked-; 
neiec. Es az 6 toruennec egyeb foc effele helyei, 
gallyon mit bizooctnac egyebet, hanem chac az em-
beri akaratnac fzabadfagat i A z euangeliomnac es 
az apoftolofenac ui kőnyueikbeis michoda bizonyet-
tatic egyeb enncl, holot imez uagyon még mondua.* ' 

Wtt.6. Ne akariatoc magatöknac ez főidőn kenchet gyai-
%f ' y V tenh Nc akariatoc azoktul felni az kic meg őlic-

' 1 * az tcílct. A z ki en utannanv akar iűni tagadgya 
*xtr,7. ®c§ mag.at- Bekefeg a főidőn azio akaratú emberek-

nec/Es amit fzent Pal mond, A mit akar azt taiuel-
lye,nenruetkc2Íc haferhez megyen ; De maga az kf 
el uegeztc mágaban nem kefzeretesből hanem az ű 
akarattyan ű neki hatalma Ieuen, es azt uegeztc fzt-
ucben , hogy fzűzen tarcha leányát, iot tefzi. Me-

Or i .t j . gint azt roongyá. Há akaruan miueli azt futaimat-
z.Cor.s. uefzen. Iíraet máshelyen, lozanóc l'egyctec ,íga-

zac, es tic akariatoc uetfcezni. Hogy miképpen kecfzr 
az akaratnac jgyekezeti, azonképpen legyen azef 

0. Titn, r- uegezeíreis. Tímotcifíhoa irt leufilebenis azt mon-
- " gya. Mi;-
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gya. Mikoron gyonyőráfcgben elteaec az Chtiftuf-
ban, ferhez akarnac menni. Mafut megint, Mindenéé 
az kic iol akarnac elni az Chriftus Ieíüfban habo-
rufagot fzenuednec. Timotheufnac ű maganakis imi-
gyen fzol. Heiaba ne mulaíad amalafztot ki te ben-
ncd uagyon. Azonkeppen Pfiilemonnac. Hogy az • 
te io tetetnenyed ne lenne úgymint fzűkfegból, ha-
nem akaratból. A z fzolgakatis arra inti, hogy az 
•roknac fziuoc fzerent ízolgallyanac, io akarattal. 
Szent Iakabi-s. Ne akariatoc úgymond teuelygeni aty~Idt *»'• 
amfiai, es ne akariatoc ízemely ualogatasba tartam 
az mi urunc lefus Chriftufnac hitit, es ne akariatoc 
egymaft ragalmazoi Megint fzent Iaaos az ü Ieuc-
lebe. Ne akariátoc. fzeretni ez uilagot. Es 
egyeb' eőele mondaíóc üannac. Mikor azért azt 
mongya az iras : Ne akard ezt, ne akard amazt, es NOLI.. 
Biikor ualami dolognac chclekedefere, uagy nem che-
le-kedefere az iften; intefekbe, az akaratnac munkai: 
keuantatic, igaz elegge bizonyetatic az fzabadaka-
rat. Senki azcrt iftenre ne uefsen okot az ű fz í-
uebe, hanemmind maganac tulaidoneclia mikor uet-
kezic. Mikor ualamit iftenízerent ehclekefzikis, ne 
idegencehe azt el az ü tulaidon akarattyatul .• Mert 
mikor akaruan chelekefei, akcor kel io chelekedetnec 
mondani,az mit chelekefzic, akcor kel az io cheleke- Mtt. iS, 
deteknec-beíet uarniattul az kitul mondatot, hogy^""-'2* 
kinec kinec mind meg fizet az ű chekkedetee CsereiW,^" 1 ' 
Eddig fzent A gofton. ~ 

; Mit mondhatnanac ez! ellen az ördöngös Si-
ttctoac maigdcki , ha tagadhatatlan bizoníágokcal 

' .Q 4 bizoact-
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bizonettya ez fzent doctor, hogy mind az iora es 

" mind az gönofzra fzabadakaratiya uagyon az em-
bernec, es uaíameliyket akaría, uagy az iot,,uagy a go-
flofzc, azt ualaízrhattya maganaci; 

i m . i i . Ha peniglen ualaki az. Chriftufnac mondafat 
hoznaia clo, holot azt mongya,.hogy ű nala nelkűl 
femmit nem miuelhetűnc, es azt a mit ízent Pal mond, 

1 . h o g y chác. arra: fem uagyunc elegec mimagunktul ho-
gy meg gondollyucaz iot, annac en azt felelem, ho-

' - • gy igaz mind az Chriftus. mondáfa, es mind a fzent 
Pálé, dé ugy igaz amint űc mondottac , nem ugy a 
mint az fzabáá akaratnac. tagadói, ertic. Sem Chri-
ftus íem fzent Pal nem uallyaazt hogy az mi a kara-
tunc; femmit nem teher, hanem hogy nem tehet ű maga— 
tul,hogy mittagunktulfcnirniiot nemmiuelhetű»c,fera~ 

> mi. ioranem uagyunc elegec; « 
Jugujl: de Mi fem fzollunc eZ ellen, fot aztmongyuc fzent 
MBMco "•'Agoftonnal, hogy gyűlöli iften azokat, kic az ű ere-

iekbcbiznac, mert meg bizonyettatot Adamba, mit; 
haíznallyon, iftenfegetfege- nelkűl az ízaba<f akarat. 

lám ití- E l e g ugyan maganac a gönofzra, de iften nelkűl netn> 
ft*k i 0 ^ eleg a iora. Mert az emberi termeízet ha azon ep-

'fegben meg marat uolnais, az kibe teremtetet: uolt, íb-
ha-ű magat az ű t-eremtőie íégetfege nelkűl meg nem 
tarthatta uolna ,. meniuel inkab azcrt el uefztueoi 

' íduefseget azt mcg_ nem talalhaitya iften malafztya, 
" nelkűl i < 

Pelagius eretnec azt aletotta hogy az embe-
rec az iftennec parancholattyat malafzt nelkűl meg 
tarthattyac es be tolthetic, Es hogy a malafzt. chac 
azért adacie , hogy a mU anclkűltó meg miuelhet-

DCŰC, 



T-\JET>1C jSTlG. . I»$ 
Bcnc, könnyebben mmelhefsűc meg fez malafztnac fe- , -
getlegeiKl. A z t mi tagadgyuc , cs az fzent Ago.fton 
ertehne melle allunc/kiellenzi ezt é teuelygeíl így 
fzoluan- Hogy peniglen fleiHelIyec azt mongyac, ho- zp'fi: S9. 
gyeleg uolna embernec az. fzabadakarat az iften pa-
rancholatinac be tokefere, hafzíntenaz iftenncc ma-
lafztyatul es Ielketdl hozza nem fegettetneiekis, azt 
az uelekedeft minekunc atkoznunc es'mindencftűl fo-
gua utalminc keL Mert azr kic azt tnongyac, tauol 
uannac az iftennec malaíztyatul,; es mint fzent Palira, io; 
mongya az Sidokrul hogy az iftenncc igafsagat nem 
tuduan,az űigafsagokat akarnaiac elő alIatni,es azért 
íietn uettettenec az iftennec igafsaga alav Hifzem az 
toruennecoe tőltefe az fzeretet, es bizonyara i fze- j-, 
retet az mi fziuű'nkbe fzent Ielec aítál öntetet Be,Bem 
mi magűncaítaL Sem a z mitulaidon akaratunknac 
ereiből. Tahat ugy eíeg az mi fzabad akáratunc aa 
íöchelekedetekre ha iftentűl fegettetíc: 

Rőuid befzeddel igaz hogy Chriftus nelkűl fem.; 

mit nem miuelhetűnc, de ű fcgetfegeuel mindent. Igaz 
Bogy chac:meg gondolni)s az iot nem uagyunc elegec 
mi magunktul, de elegec uagyunc azzal' az eíeg uol-
tunkal ki iftentűl uagyon. Igaz hogy en íemmi ioti.O. tg, 
írem miuelhetec hanem az iftennec malafztya^c ueletn i» 
azért. .Mert az: iften aggya mind azt hogy akarhaf- ' 
fac, mind azt hogy ímuelfiefsec iot, mind áz kettőt' 
meg ággyá ha fzeat Paraac hifzűnc* Es ha roeg'ágj5 

gya, tát uagyon fzabad akaratom, uagyon tehetfegé-". 
mis aziora Prédicallyuc az jítennéc: malaíztyát ügjr" 
mint azt, ki nelkűl femmiio nem lehet ,predicallyuc" 
a z mx fzabaíl akaratunkat j mert iáikor áz iítén iádét 

~ G j ualami 
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Wlami iera ha akariuc az ű íegetfegeuei azt meg ml-

'ttil.», uclhettyuc. Szent Pal apoftol igen kiált ya ugyan,ho-
gy iften az, a ki chclekedimi bennunc mind azt hogy 
akarhaísuc, fmind azt hogy meg miuelhéfsűc á iot. 

Étgrmt. De azt mongya ízent Agoílon, hogy azzal nem ta-
(r lib.írb. gadgya fem el ncia uefzi az fzabad akaratot, Mert 

ha ugy uolna, nem parancholnaia ez előt hogy félel-
emmel es rettegeísel cheíekedgyűnc,hogy az mely iot 
ehelekeduac azt magunknae ne íulaidőncchuc, es ne 
dichekedgyűnc abból úgymint mienkbőL 

Vonizon minket az ifién a iora a z ű malafztya 
által, azaz hiia, indettya az mi akaratunkat es az ű 
íjonafa nelkűl nem iniulhatunc,immár mi fzabadoc ua. 
gyunc yele, ha epgedűnke az ű uonafanac es hiuatal-
tyaaac uagy nem, azt lattyue hogy ki enged, ki nem 
enged. Azért panaízolkodic nemellyekrul igy fzol-

f n m k i . uan. Hiualac es nem akaratoc. A z ti uonafa es híua-
tala előt, chac gonofzra uagyon txőnc es hatalmuoc de 
az utan iorais. 
. t Szabad akaratfya uagyon azért azemberF.ec, 

és azt ualaízthattya maganac a mit akar uagy iot, ua-
gy gonofzt, es ez volt mindenkor azkereztieneknek 
nűte. f LUC-9- IOM.I. rAUor^.viug.in dtfyut. xConMrt. 

, MtjJecmitxaj>.l.0'M.2tc4pjt&'/il.i).cgj). 10. tyatp.?. 
z j f y f t . Pthgij eap. ^ c*p. 5. Ckmcns 

t^exmdlii.x.Stromiít. Origen.hb.i.periecrc. Iuftimu Vbikf. 
Ú? nwiyr queft. 1 .con.Sent.& qutíl, 8. td Ortbod. & cjtixft.y. 
v4th<tndf.fuper chryfoft. homóQ.in Matth.pukhre. 
'Btfihus orit. quodHcut noneftauSlor milwum. Greg. Nyffsnits 
dejtí.«rl,cap.}. Nt%i(0>%ewis oraí. de bm.de Hafilij magni. CyrúL . 

imMA>t>W*[cmiu iib,z.c<f--zy,dcottb$- Iren.ltl. 4. 
; ' . 1 . . . . caé-



: tfi^DicjTio: tar' 
eqj.aduírf-h&'.Tertuílhb í.cont.Ma-cio.Cyprh.lil. r. epi/i.^. 
JJieronym.ep/fí.ad Hch.<Ambroflé.tk íftnc cxp. 3 Greg.MagnUs' 
lé. 3 3 .Mor.cap.zo. "Bmurd.hl. degratk & hb.urh. <An[cbrmf 

"J Timott- Cortc.Trid.fi:J?.6.C4ti. ^. S. & 7. 
Hogy peniglen fokán örömeiben kouetic a gonofat 
hogy fem mint az iot, es nem chac hogy nem eng-dnec, 
de meg ellenei? alianac aziftenhiuataliyanac az ű fza-
Bad es nem kefzerettetet gonofz akarattyofcbol uagy-
on, es annacokaert melto bűntetefekcel meg büntet-
ése az iftentűl. Míkeppen ít fenyegeti Chriftus az # 

. ízolgainac kergetőit es őldőzőit, kikaec mint hogy 
fcűnoe nagy, fzinten ugy bűnteteíekis nagy lefzen. 

-Harmaáic rcfzc. 

HOgy remcfeaHyon úgymond minden utr. AztZ^ 

raitatoc kerefi meg az iften minden igazaknac 
artatlan ueret, ualamerú uilag kezdetitűi fogua ki on- > 
tatot. Eleg nagy rettenetes bűntetefsel fenyegeti űket,. 
de meg erdemiette a z ű meg keményedétíziuőc es • 

^ foc gonofsagoe azt, hogy ugy bűntettefsenec azok-
nac uerekertis kiket az u eleic őltec uala meg,minthí 
rellyefseggel ű magoc őltec uolna. 

Tanuld meg it ez arasrt, hogy az írás g y a k o r t a ' 4 ^ 
mongya,hogy a fzűiekncc uetkeket az ű magzattyok- 1 

ban bünteti meg iften: Akcor kiualikeppen, mikor az ^ ' ^ 
magzatocnem chac kouetic az ű fzűleieknee gonofsa- áer: \ 1! 
gokat, hanem meg főlűÜs haladgyac. Mert ollyankor £?«&»«* 
az iften,ki tcrmefzeti fzerent igen reft az bofzuallafra,-
az bűnbe ualo meg maradafsal, es.az cmbereknec fzer-
telen nagy alnokfagokcal ingetleítciuen, oly epőfsea7 

meg 
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megbünteti az gonofz fzuleknec faitalan gyermeke-
ket, hogy ugy teczeneiec mintha meg crtéc uolna uel-
íc, ha meni gonofsag ;cleitiil fogua lett ez uiíagen mind 
azt üc .Hiiueltec uolnais. 

Vgyanis ualaki az iftennec hefzu engcdeltncfse-
£cüel gonofzuLei,es iollehet fokakban, kiket ű előtte 
az gonofsagert iften xneg uerr.Iatta es ifmerDe az bun-
nec üefeedelmes uolcat 3de mind az ajtai meg fem teer 

Eenitcnciara, bizony érdemli az hogy kouefse azo-
at az bűntettetefbenis, kiket kauetet az foc ektelea 

fcűnoknec chekkederiben. Mert jnentill tob példája, 
uolt ű neki az regekben rolla^ogy harakfzic iften á 
bűnért, es ualamely uegre de meg allya bofzaiat azo-
kon, az kic ű hozza nem akarnac térni, aaniual ter-
heíb az ű gonofz igye, hogy fem kegyes hiuatallya-
Eac nem engedet,fem haragiatul nem felt az ű iftenenec. 

. De uallyon chacazSidokat illetie ez e fenyege-
» ..tcsíneoi cliacnket, hanem misketis ű Mtatinoc. Hal-. ; 

17 *5. l ° t t u c e S oluaftnc az fzent kaiban eS egyeb hiíloriak-
tfíer. fogaiban az iften menifzer atta rabíágra, rnenifzer bűntette 
* 9- tűzzel es.fegyuerrel az Sidokat az ű hitetlenfegekert 
riats'*' C S e&yeh3lnok(agokert,es hogy uegezetre teHyefseg-

gel el pufzteta orfzagokat,es ű magokat fzerte fzerint 
czfzeles uilagon rabfagra es nyomorufagra el.oízla-
ta. Illet uolna hogy ű raitoc tanultunc uolna es ne uar-
tuc uolna reiánc az iftennec haragiat, hanem ideien 

' t a r t o t t u n c uolna penitenciat Nemmixjeloc : miien ben-
Be ? Igen meg oftoroza^minket az igaz iften, es igen 
meg rontaaz mi erdeDiűncfzerent.Nem chac hallottuc 
tanem fzcmunkel lattuc, hogy attul fogua tauozec cl 
» i tűl^oc az iílep#cs Wtalmazcc el jcaitwnc az pogan 

cílenfeg, 
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ellen feg, miulta az regi kerefztyen anyafzefitcgy haz-
nac tudományát meg utaluan, ualtozaft teuenec nemel-
lyec mi kőzulnc az hit dólgaban, cs ui hitet, auagy 
inkab t:u:lyg,efl: ueuenec clo ; es meatul touab arada 
©rfzagunkban az fűi uifzkettető üi tudomány, annál 
kőzelb kozelb ioue h'jzzanc az dlenfcg, es beueb-
ben el arrada minden fzabatlanfag es nyomorufag: ds 
mégis nem uefzic efzck'oe magokat,cs nem chac hogy 
nem igyekeznec az teuelygeíbol az igafsagra íerni,de 
inkab az igafsagnac keues maradekiatis teiíyefscggel 
k i erőlkodnec gyomlálni kozulunc. 

Nem uaroc femmi iot belőle, főt felec raita hogy 
jhazá«knac ez kichin maradekiaisaz tőfei utan chufz. 
Mert az hketlenfegnec es' minden gonofsagnac el ar-
radafa, reianc arrafztya az iííennec beufeges haragiat, 
Btolfo bofzu allaíat: És ha meg nem terűnc, meg kerc-
íi mi raitunc az iften minden igaz uernec diat,ualame-
ni A beltul fogua Zakariafig,es Zakariaílul fogua mind 
eddig ez uiiagon ki óntatot. 

A b e l tuggyuc hogy Adamfiauölt, kit iregyfeg-
Bői íreg őle az ű Battya Ckayn. Zacharias kedig Io-
iadafnac az fő papnak fia uala, kit mas neuelBarakiaf-
nakis hittanae. Ezt a Ioiada mente meg halakul loaít . ^ z t -
gyertncc köraEanmikor Atalia az kirali nemzetfeg 4.1^,1 

, nec tellyefseggel maguat akaria uala fzakafztanr, es a 
templomba rieaele fel, cs minden iora y iíteni felelemrc 
taneta,es mindaddigforgodec,hogy királlyá teue űtet. 
lolis tarta magat Ioas, meg az uen Ioiada ele. De az ű 2 .^ :23 . 
Iiolta utan meg chalatec az hizelkedőktűl,es el fzaka- &z4. 
da az ifteHnec tőruenyetűL Akcoron kűld uala iíten 4 % . n , 
akhralhoz eí a Sidokhoz prophetakat, hogy meg ter- & 
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nenec az ű urokhoz iftenekhez, de ansSzoe Be* aki-
racűket fcalgatni. A z iftennec leiké peniglen fel inde-
deta Zacharias papot az Ioiadaaae fiat,es aluaa az *ep 

s.ivn S4. kőzcc moada. Ezt mongya az uriftea. Miért faagia-
toe altal az ti uratoknac paraaeholattyat, ki nektec 
hafznstokra nem lefzen.1? » e r t e l feattatoc az iftent,de 

ZtktruP ais el hagy tikteket. Araazoc ezt haluan íceg kőuczec 
"knkaUU-'. " c e c a z ^ e n kazanac elfőrefzebea,sz kiralnac paran-

cholattyabol,es nem etnkkezec » e g loas az irgalmaf-
' íagrul, mellyet ű uclle chelekedet uala Ioiada Zakari-

afnac apia, BCi mikoron meg hal uala ezt monda. Lafsa 
a z iften es a l l p taeg bofzuroat. 

Ezeknec az ket fzent iarabornac halalokrul azért 
emlekezic urunc, mert A b e l len eí{o,es Zakarias utol-
f o , kiket oluafunc az 6 tőruenben hogy a Sidöc meg 
cltenec, az elfő es utolfo kőzőt azért az kic \aolta-
nac, azokis mind ertetaec űbennec Toaabba az iras 
ű rúlloc mongya kiualtkcppen, hogy bofzu allaíl ker-
tenec iftentűl, Iften fzaua lenez Abelrul Caynhoz. 
Eröe az te atyadfía uerenec fzaua hozzam kiaíc az főld-
rűl. Zakarias peniglen ű maga kere az iftent halala 
©raian hogy meg kerefse az ű ueret. Es ezekből meg 
ertheted hogy ninchen el feleitue iftennel az ű fzolgai-

f/!A t»í.'nac halala. Vgyanií azt mongya fzent Dauid, hógy 
drága iften előt az ű fzeateinec uerc Ha draga tahat 
el nem feleid. 

Vegezetre,akaruan urunc meg Jelenteni, mi Iea-
. Be az nagy bűntetes, kiuel az Sidoc meg fognanac 

bűntettetni imigyen f zo l ű nekiec.. Eme a^ti ba^atoc 
011, pufetaa marad tinektec. Hafonlatos ehezazis,amit Eíaias 

ízol. Iai az bűnőí nemzetfegnec,az alnolífaggal meg 
terhei-
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' terhel tetet nepncc, az ainoc raagnac, az gonofz- fisk-

RÍC. El hattac az urat, káromlóttac ífraelnec ízen-
.tet hatra idcgencttrnec, azcrt pufzta az ti hazatoc,az 
az,elhagyató: es ueítetet az iftentűl, mert chac iften 
az aki eppeti cs őrizi az embernec hazat, es akcor ua-
loba pufzta a Iiaz , mikor az ű orzefeuel egyetembe 
ki kőltözic iften betőlc.AzSidoknachazokon erched 
a z Sinagogatazű gyülekezeteket, mely ugyan ualo-
ba meg puízruk az u hitetleofegekcrt, es annira el ha-
gyatot iftentűl, hogy fem igaz efmereti, fem kedaeí 
tifzceleti nem talaltatic ű kőfztőc az iftcnaec, nemis 
fog talakatni mind addiglanis, meg nem azt kezdic 
mondani a z mi Cbriítu furtkn»c. ^íldot % % urnac ncuelc, 
az az,minekelőtte hifznec ű benne. A peniglen chae 
ugyan ottan e z uilagaac uegezeű előt lefzen. Mert 
a z fzent doétoroc azt iriac es bizoncttyac ízent Pal- i r < 

bol, hogy meg el uegre az Sídokis meg. ternec. Es ' 
akcoron ualoban becelic urunknac mondafa,mikor azt 
monda hogy egy akol lefzen es egy paftor. 

Felő hogy minketis ugyan ezen uakíaggal ne ue-
rien meg iften, ha meg fzünnec meg az hittűi fzakat-
tac-az Chriftus ígafsagat es az igafsaganac hirdetőit 
háborgatni,ha mies meg nem fzűnűnc az bűntűi, ki-
nél iftenűnket ingerlyűc es bofzontyuc. Kit ha et 

_ akaranc tauoztatai magunktól uegye efzebe minden 
, ember magat, es se alecha ualami kőnyű dolognac 

lenni a z hitetíenfeget, igafsag elles ualo dihőíkődeft, 
cs az fertelmes bűftőket, úgymint mellyckert 

. « iften keroenyeo fzokta bo-
(s twt allani az em-

bereken. 
Sseat 
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Szent lanos Euan. 
gelifta napia. 

XJtyan A&on fant íaaos irta ez, 
m*i Etnmgehomot xx'u rcfiglen. 

í 2 iitleu, monda lefus Peternsc, kettes engemet. 
Terűken Peter Uu K^ta^tanetuant, kit fi^erct 
ualalefiu kceuetuen,(ki a^yochoranm*%jtrn*c 

J melyere haitott* uala feiet,ts mondotta uala,uram 
fyehoda el arultcgsdet) E^t a^ert mifaron Utta uolna Pf- " 
ter monda Icfusmc, Vram ennse tahat mint lefzen dolga ? Mónit 
neh Iefiu,Ha így akarom ftíeí maradni meg el i<xuocc,mi koe^oedte-
ne^dho%%a.? Te K$euefí engemet. Ki mene *%ert e^a lef+ed 
a%_ atyafiac k[£%üit,hogy a%_« unttuany meg nem hal Maga rum 
monda lefus nemhogy rnegnemhal,hanem ha igy klórom ütetma-
ndni meg el joeuoec, mi gondod te nekedreia,E^j tanetumij 
li^onptg&t tef^en e^efyi'l, es irta e^ct.Es tudpuc hogpt iga^ 
*%jxbi%onfagtettk. 

Nnec ax Euangeliomnac fot^maia 
;ez. Hogy Cfiri.ftus intijPetert,int npin* 
Ikctis mindnyaiao azű kcueteferees azt 
akaría hogy kiki mind abban az hiua-
Italban, kiben az iften hitra wet, beke-

nd es zugod as nelkul elfzenucdgye;azt az kerefztet, 
es á terheket, mellyec kőuetic osindenncc az; ű hiuatal-

lyat, 
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lyat, eS nc legyen nehez fzenuednanc az Chríftufsal, 
hogy uelle egyetembe meg dichoőllyunc. Tiltya to -
uabba az hafzontalan fzorgalinatofsagothogy el ha-
duan az mi hiuatralunknac nrarikaiat ,nenezztinc maf-
ra, es <ne tudakozzunc mas embernec dolgarul, hanem 
uiíellyünc magunkra gondot. Vegezetre fzol fzent 
lanos egynéhány igenel , azű euangeliomianac bizo-
nyos uoltaruU 

Három refze uagyon azért ennec az ' 
Euangeliomnac. 

ELfo az Chriftufnac intefe hogy űtetkőuefsae. 

Mafodicarrol ualo tanulfag, hogy kikitaind az ti 
-dolgát tareha, es ne legyen.fzorgalmatos arrul , az mit 
iften urera nem bizot.-

Harmadic, az euangeliomnac kit fzent lanos írt 
igaz es bizonyos uoltarul. 

Elfoc ref/e. 

li /f On<Lt Tefus Veternec ,koeuej? engemet. Ez elot immár 
JL VJI megtanetotta uala reiaPetert urunc,milegyen 

• az u hiuatallya.Tudnya illic hogy őrizze, legeltefse, az s*' *" e r ' 
~ Chriftufnac íuhait. Azis meg uala immár mondua, ho-^!l!a' \ 

gy az u hiuatallyal foc habumíag kouetendo uolna, 
iot hogy uegre halaltis kelletneiec « uekla;z'Chriftus ; 

peuciert fzenuedni. Meliyet hogy nehez neuen ne uen-
ne Peter , ez mai euangeliotoba ű ma^at agya neki pel- , 
daul iduezetonc, intuen űtet hogy kouefse urát az ke-
refztnec oifelefebe.jCőuefs ugymortd)#gcmeC! Mintha 

H * azt tnön- " 
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azt mondanaia,ued fel az te kereíztedet, es en hozzam 
kcpeft,bekeuel utfeld. Ha en tanetuanyom akarfz lenni 
es en uelem e-gyűt akarfz uegre az őrőc djchőfegbé 
megmaradni, tudgyad hogy foc haboruíag fzenuedes 
altaí kelletie be menned az iftennec orfzagába. 

Kit nem chac Peternec monda aruric,harremíriind-
nyaiunknac Nem lehetunc aryamfiai kerefzt nelkűl, e» 
mierthogy gyarló az teft, fel az habomtol, gyakorta 
oda uitetűnc.azhoua nemakarnoioc. Dehallya minden 
az ki kerefztyen, mit mond neki azúr- Kttuefö engemet. 

»»?«. *. Szenuedet mi erettunc a Chriftuí, de nem a uegre hogy 
mi heuölkodgyunc, hanem hogy kőuefsűc az ű ny-
ömdokít. Ninchen egyetlen egys.fem oly nagy fem oly 
kichin hiuataí,kinec tulaidon kerefzti nem uolna. 

jír. AzPifpőkfeg,papfag,az iftennec igeietKchirdc-
t a f , r e n d ^ tefe,es az fzentfegeknec fzolgaltatafa, fó rend es nagy 
^ hruatal az anyafzentegyhazba. De chac az 

tuggya a ki keferti >vmcly nagy munkákat bantaíokat, 
^esnyaiialyakathoz magaual, Senki enoee ezhiuatal-
Iiac nehezuoltat meg meramondlittya. 

NEM heiaba hiia azért fzent Pal munkanac az pí-
fpőkfeget. jJLz nilagi feiedelemfeg, birodalom, e> 
akarmi tifzti^meíy gondal faratfaggaí es bantafsal ter-
Eeltétet legyen meg, lattyuc mindnyaian , kiualkeppeo 
kedig azoc erzic, az kic üifelic., A kőz nepnec alla-
pattyais ninchen kerefzt es haboruíag nelkűl Gyakorta 
nalo haboruíágot es bantafl kel fzenuednyec az chele-
des cmbereknec ̂ hol gyemekec miat, hoLcJhcIcdec rní-
at,hoI azfzomzcdfa gtul, hol_egyebemb erek tűi : N j -
gy gondal munkaual kel íziretrennicc annac az mr-
j»cí hazoc ncjet tartzac. Iyt azcrt miadamcctialami 
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reíz áz kerefztbe. Medgyűnc tahat ez igy Ieuen ? Hal-

. gaísuc az Chriftus inteíet. 
KKUCJ? úgymond engemet. 

Valaki az Chriftuft kerefzt nelkűl akaría kőuetní, 
meg chalatic az ketfeg nelkűl. Mert ha az Chriftus kű- LUC. X* 
tőmbe be nem mene az fi orfzagaba,hanem az kerefzt-
nec utanna,tefem megy bc a nelkűl bátor higyed.tudo-
de hogy nem nagyob a fzolga az ű uranal. Miképpen I o / m : x 

azért az ő toruenbeli fő pap,uernelkűl be nem fflegyen Hetr: 9. 
uala az íánétuariomba , azonkeppen foc haboruíag j&i: *4. 
fzenuedes altalkel bemenni az iftennec orfzagaba. Es 
fenki meg nem koronaztatic egyeb hanem chac a ki io 
roodon uiaskodic.Iaryeltahat híuatalodban, es tűrdbe-
keuelaz minemű kerefztet hoz te reiad az te hiuata-
lod. Variad az urat uefziegfegbe esremenfegbe higy-
cd hogy nem hagy tegedet meg kefertetni az te erod- -
nec fölötte, hanem erőt ad teneked hogy el fzeauedhefd ' ' 
a z kcícrtetcc. 

Mafodic tchc. 

T Eridum Petcr kta a^melunnt kitfecret ttáíd lefus* 
Nem mulatoc aoal időt, hogy azon tudakozzam, 

miért fzerette kiualtkeppen az tob canetuanyöc kozőt 
Ianoft iduezetőne, ű tudgya mi uagyon a z emberbe; lotn. 2. 
tugyaaz fziueknec tickiait. Azért ha tutta fzeretni,tut-
ta okatis miért fzerette, es en azt chae ű reia hagyom. 
Hanem az Peternec£erdefet,es urunknac arra ualo fe-
leletit uefzem elő, esarrul akaroc fzolíanőtn. 

jPeter mikoron imrnar bizonyos uolaa az ű híua-
H z taljyarul, 
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tallyaful, akara uegere menni anaakis, michoda halai— 
Ial kellene ki múlni IanoGiac az ű tanetuan- tarfanac; a. 
zert kérdi,, Vramennecjmint lefzen dolga ?A bizon dolog, 
hogy eztpetec nem gonofz,uegre ker3e% hanenTchac 
keuana;etteniIanoíhakis,úgymint taríánac esbarattya-
liac dolgát , de mind az altal meg fedde Chriílus az ij 
haízontalan es főlőttefa ualo fzorgalmarofsagat, mon-
duan. , Mi koez^d te neked hozz1* -? _JCe kőuefs engemet 
Mintha azt roondanaia.. Mit gondolfz te uele,mikor 
cs mi fele. halallal uifzem ki.ez uilagbol: űtet ? te iarijeí 

• : az te dolgodba,uiíely gondot temmagadra , légy kefz 
annac el fzenuedefehez.a mit entereiad bochatoc, ne 
uiígald mas embernec dolgát: 

.JVtikeppeakedig hogy kilomb kilomb roodon fzok-
tanae az. emberec fzorgalmatofsagban uetkezni,azon-
képpen ezüs az mit Chriílus Petcrnec. mond, mi kce^cei' > 
teneked fazgate kocucf? engemet, nem chac egy módon er-
tkettyűc.; -

j. Cor, 7., , - Arra tanét fzent Pal , hogy minden abba az hiua-
1 ,rhtf. 4- talba maragyon, az kire hiuatalos, Es keri az hiuekeí 

hogy chendefec legye nec, es az ű tufaidor Jo'gokat 
miuellyec,Pe uannac fokán kic az űhiuataliyokat'faatra 
hagyuan ,egyebere neznec, es az mas; ember dolgara 
uifelnecgondot. 
" , Ekeppentalalfzfo c egyházi embereket,kiknec leg 
keuesb,auagy ingyen femmi gongyec ninchen az illeni 
dologra , nem fai ű nekic az lelkeknecuefzedelme, ha 
egyferfmind.fel fordolna az anyafzentegyhaz fem fo-
kai gondblnanac uelle,de azonkozbe ez uilagi dolog-
ba oly ige fogIaIatofoc,hogyf61őtteb fem Iehet.EiFelek-
nec meltan mongyaChriílus.jMikoződ tc neked ahoz? 



JP\JET31CjiTJQ. I i j 
BM nem ez uilagnac, hanem ez uilagbol tnagaiaöac ua-
lafztoralac titeket, hogy nekem fzolgallyatoe, es az 
anyaízent-egyhaznae lcgyctcc gond uifelői. A z ki z.rm;*. 
iftennec akar uitezkedni,nem őlegyeti az ez üilagi dol-
gokba magat. Koueís engemet abban az mire tege-
det bittalac. ^ . 

, Mas felöl megint ez üilagi parafzt renden ualo 
emberec kozot ollyac talaltatnac, kic az fzent PalnacB^K 

imiilyen intefeuel nem gondoluan,íeriki maganac tifztet 
Be uegyen, hanem ha hiuatalos lefzen reia mint Aaron, 
az egyházi es lelki dolgokba oigyetic magokat. . őe 
akarnac hitet igazgatni, űc akarnac tnodot fzabni az 
kerefetyéni .dologba, az.a gondólattyoc fzerent aka-

** ^ ecazlTEeiíi ti" ' " riac hogy rende'Iteísecazlíteni tifztelet. .Mapanem 5 
nekiec, hatiet» Peternec,€s az Peterutanaalolelki pa-
ftoroknac monda ezt urunc. , Legeltefd, őrizzed az 
en iuhafmat. ,HaIgafsác azcrt ezekis iduozkonknec 
parancholattyat. Mi ^^ositemk-d i mit te reiad 
tfem bifztam*. te koueís engemet az te hiuatalodba.es nc 
érch abba magadat , az mire hiuatalos nem uagy, ha 
ugy nem akarfz iarni,mint chote, Dathan,Abiroh. Kum:i<S. 

A z kőzocfegesemberec kőzottis uannacnemel-
ívec kic az üYulaidon dolgokra gondot nem tudnac 

"uifelm chac felefegeknec.gyerraekekncc, hazoc nepek-
nec fem adharnae enniec , az nagyokos gonduiíeles 
íTiiat, mégis mind piaezon ,mind korchoman , mind mi-
Jielyhe ,jnindenűt az egyházi, es ez üilagi leiedelmec 
dolgaiul fzolnac .t cs azt fzabiac mint íhogy kellene 
azoknac magokat tarani es tifzcekben el .iarni 
lyoa mi kőzoc uagyon nekiec 2hoz rí ^Bigaoy.iob 
•uolfla; haaz íorgana fjiekbe , mint keíléftcc. .íZ ű 

^ : H j hiua- -
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fciuatallioc fzcrcnt ualo igaz munkaiofccal kenyece# 
fcercfai. c 

Í
lö~ Ncmellyec peniglen, mintha cnsc űc uolnanac ua-
anvire ualoc, egyebeket meg utalnac monduan. Mire" 

ualoc ezec 4 Vallyonmit tefzűnc uolt ezekcel i nem 
l i t uefzic efzekbe hogy mint az egy emberi teliben , no? 

fia egy elet uagyon es egy Ielec, de mindazaltaí fokac 
az tagoé, kiknec, mindeniknec maganac ualo tifzti üa-» 

• gyon, es ném melto, fem illendő dolog,hogy a keza 
femnec ti Ízeit negye maganac , fem a ízem a keznec 
tifztit azon formán az anyafzentegvhazbanis egy 
az Chriílus, égy az hit, de kilomb kilomb fele rend-
beli emberec uannac , es azoknac kilombózorifztec, 
kilőmbozo giraioc uagyon. Erthecze mit mond fzent 

*5 ' Pal. Aiandekoknac ofztogatafi uannac, de ugyan azoa 
alelec: Szolgalatoknae olztogacafí uannac , de ugvaq 
azon az iften, ki mindenekben mindeneket chelekefzie, 
Annac okaert mint a ízem nem mondhattya a keznec-
toem fz&lkűlkodom nallad nelkűl,fem az £o alabaknac-
nem uattoc fzűkfegefec, ugy nem mondhattya fenki 
mafrul, hogy heiaba ualo, hafzontalanes nem ízukfe-
ges. Tahat kiki mind haggyon beket mafnac es tar-
cba az ű dolgát, ne helyen es ne utalyon meg ma% 
lianem aggyon halat iftenncc arrul a mit u neki adot 
esűreia bizöt. 

jVegezetre ollyakis uannac kic az teíli gondo-
íattul,esazordognec kifztetcfetűlhordoztatuan,ire-
gylic mas lambornac bodogfagat, Mintha mas embef-
nec io fzereneheic az C\ gonofz fzerencheiec uolna, 
Szinten ugy bannyac , mikor Uttyac felebaratoknac 
clomefleüt. A ízegeny jregyli 3 k*zdagnac kaz, 

rfagfagav 
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dagfagatjiefoely iregyli mafnac bőlchefeget, tudomá-
nyát , rifztefseget, urafigat. . Igen kőzonfeges uetec 
ez az emberec kozőt. Hogy nem uefzűc efzőnkbe 
magunkat, hogy mindenikűnknec azt mongya urunc, 
m kcê ocd teneked bo^á: az az, mit gondolfz uelle, 
miért bánod ha en ur lenen, az enyémből mafnac azt 
attam, a mit teneked nem attam ? Te ely aual a mit 
neked attam, had en reám azt mit kel mafnac adnom. 
Esmithafznal embernec aziregyfegí , Szent Pal az 
kegyfeget ugyan azonféle gonofsagoc kozzeízara-
lalíya , mint az őldőkleíl. Vgys uagyon peniglen 
az, hogy az iregyfeg reia uifzi az embert az őldok-
íefre, mint Cayat hogy reia uiuc. 

Hogy? , azt uelcde hogy Iften akarattya elle* 
arthacz 'íelebaratodnac, auagy hogy az iften aiande-
kiatul űtet meg fófzthatod ? Ha iften reia bochat, 
meg lehet az hogy ualami kűlfő karba auagy nyaua-
liaba eiched , dé mas felől az iften tőbet ad annal ű 
ncki^es tőbel latogattya meg űtet, te peniglen mikor 
mafnac igyekezel artani, fokcal nagyot) uefzedelembe 
cited magadat. ^Iregyfegből meg őle Gayn Ábelt, 
Abelnec az őrőc nyugodalom adatec, de Cayn oly 
nagy rettegeíbe efee , hogy ugyan abba kelletec a 
neki el uefzni. Saul kergete Dauidot: De Saul ueg-
re ű magai^el ucfze, oízagatis él uefzte , es Dauid 
királlyá len* Ghriftus urunkat az ű iregyfegekcel 
az kerefztre emclec fel a fidoe • de Chriftus az ke-
refzt' akal bemene az dichőfegbe , es az íidoc mind 
ez üilagi {mind az mas üilagi iotul meg fofztata-

H 4 " m i o i 
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Ha iol ínc'gígóndoinpioc magunkat , tartóz-

oanc oly bőlchcíegec tulaidonettani az mi iften unk- , 
nec, hogy ü mindent io modort rendelt»es az ű aían-
dekit iol ofzcogatta az cmbereknec kőzikbe. Ha 
azért mafnac ualakinec azt atta a mit nekűnc nen» 
adot, ne haragogyunc crcttc , hanem dicheriűc. az 
iílent, ugy mint azt az. ki mindeneket io uegre es 
az mi ionkra chelekefzic, Minem azért ád keuef-
bet teneked az iften hogy gyűlölne, ̂ hanemjnkab 
fzeret , kernelt tegedet könyörül erő denfegeden,, 
cs azért rac keueíb terhet te reíadl Mint az mely 
ember marhaílul ualahoua mafua kőltőzic, hogy az 
kifsebic fia hatara keuesbet id az á marhaiabaho-
gy fem mint az nagyobikerai 

Miért iregyled inkab az te felebaratodnac a-
datoc aiandékot, ha ugyan tied mint őuéí A z anya-
fzentegyhaz egy teft, kinec az Chriftus feie. A z 
egy teltben kedig ualami egye tagnac adatic, az mind 
az tőb tagoknakis' hafznara haromlic. Mert a ízem, 
nem chae maganac lat, hanem az egöfz teftnec, a 
fűi nem chac maganac hall, hanem az tőb tagokna-

Azonkeppen az anyaízentegyhazban ualamit 
iílen egye taggal, egye kerefztyeíinej chelekefzic, 
az mind az: egefz anyafzcntegyhaznac hafznara 
eííc. Tahat ne íregykodgyűisc egymafra* hanem őr-
uendezűnc raita , es aggyunc halat iftepnéc rulla, ho-
g y az anyafzeiitegyhazra illyen fzepen uifeí gondot, " 
es noha kinec egy aiandekiat, kinec mafikat adgya, de 
mind az altal egyarant mindnyaiunc iduefsegcre ad-
gya, ualakinec mit ád. 

Nc Iegy-
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Ne Icgyunc ollyánoc mint az tic fíac,kiknec fzo-

fcaföc, hagy az mellic a kctreczbe nagyon ki torcke-
dic onnan, es azmell;c kiöl uagyon, oda be keuanko-
zic. Nc alecha egykünc az maíikunknac rendire al-
kolmatoíbnac lenni magat, ne iregyle fenki felcbarat-
tyanac az ű allapattyat. Hanem gondollyuc meg mind-
nyáján, az mi urunknac mondafat, Mi kőződ te neked 
maihoz, te kouefs engemet az te hiuatalodba. 

. A z mit peniglen Ianofrul fzolla Petcrnec mon-
duan. Ha gyaurom ket maradni, meg eliceueec m kv^ced te-
nekedbo%%a, azt a3 tanetuanyoc ugy ertettec uala,min-
tha azt akarnaia mondani» hogy lanos foha meg nem 
hal. Maga nem a^t monda hogy meg nem hal, hanem u.°y akarom 
Wt maradw, meg elimxc. Azaz,hogy nem Halaroely ke-
gyetlennec keze miat,mint Peter, hanem termefzet fze-
rent ualo chendefz halallal fogna lanos ki mulax cs ui-
íagbűl, 

Harmadic Refie, 

E Z d tanctuiny Ao(if li^onfőgot tcfzen e^ekrixl es írta ebe-
ket. Meg magyarazza lanos ki let legyen az kirűl 

azt monda ez előt hogy az Chriftus fzereti uala űtet, 
mert ű maga, az ki ez euangeliomot irta. Holot aztis ziMngelifit 
ielentijhogy ű nekraz uolc hiuatallya, hogjbizonU.fr Unos 
got tegyen a Chriftus felől. Miként az tőb apoílolok 
nakis,lúknec igy fzolla urunc. Tíes bizonfagot tefz~ J^a!{* 
tec en felőlem, bizonfagim Icfztec ennekem. .. 

Touabba aianlya az ű bizonfag tetelenec, es. 
euángeBomianac igaz uoltat, hogy igaz az d bizon-
fag tetele. De honnét tudhattyuc im azt hogy igaz. 
legyen i meg mongya mafuuzus. Fúleinkclhallottuc 
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úgymond, fzemeinkel lattuc," kezeinkeí íapafztalíac. 
Mert az tudio bizonfagot teimi uslamirűl,az ki ű ma-
ga lattá, ii maga hallotta, es kezeiuel tapafztalta. A a -
nac okaert oly bizonyoíoc legyánc az fzent lanos 

<W. r. eaangelioraiaaac igaz uoltaba, hogy ha angyalfzaila-
aa ala az egbői es maft fzollana,ázís atoc legyen. 

Tanuld megit ez helyen, kinec kel hinned, ha azt 
• mongya hogy az Chriílus felől, az hit felöl, az apo-

íloli tudoman felől igaz bizonfagot tcfzen, a z a z h o -
g y az az igaz kerefztyenihit,es az apóítoli tudoma-

Uytonknsk ny az kit tl hirdet. Azoknac higy az kic az Chriftufbl 
ideái* A'Jattae es hallotta c mint az apoftoloc. Touabba az kic 
"hinniük" a z spoAoIoktul lattac, hallottat, cs üDttec,mint Dieaes 

Areopagita, ki fzent Pal apoílol tanetuanya uolt, Ce-
lemen, kifzent Petere, Policarpus kifzent íanofejgna-
tius ki az apoftoloc ideien elt, es fzent Peter utan az 
ABt'rochiai egyhaznac harmadic pifpoke uolt. Annac 
fölötte, az kic megint ezektől tanuítac es kezrűl kez-
re eleb cleb attac. Es ualakic leg kőzelb uoltanac az 
apoftoloc ideiehez, azoknac irafokbol leg tifzcabban 
Keheted az Chriftufnac hitit, cs az apoftoli tudomá-
nyt. De az kic az utolfo időkben tamattanac, miko- -
ron az hamis prophetakat mondotta Chriílus hogy el 
aradnac es fokafodnac, akarmint mongyac űc hogy 
igáfsagot hirdetncc foha ne higy ű nekiec. Es rőuid 
be ízeddel íenkinec ne higy az ki kulombet predicall 
annal az mit a regiec, kic uagy egytlt az apoftoíokcaí, 
»agy chac utannoc eltenec, predKallortanac. 

Mind ezeket meg ertuen bizonechuc meg hogy 
úgymint io tanetuanyoc az Chriftuíl feőumyuc,az 
kerefztncc bekefcggel ualo yiíclefeud Munkaikod-

gyunc 
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gyunc felénként a z mi hiuatalunfcba zugodás nelkűl, 
az mihez íemmi kőzűnc niach, ahoz ne archuc ma-

§unkát, az íz ia t Ianofnae es az tőb euaBgeliítaknae 
izonfag tetelekez, mellict űc az anyafzentegyhaz-

ban hattanac, ugy ragazkodgyuoc, hogy attul ísm-
Biikeppen cl nc hadgyuc magunkat fzakafzcani. 

A pro fzcntccnapia. 
S&ent Maie irta meg ez mai Eum-

geíomotii.refaelen. 

/% - Zidoelen, iftennccangyala klenec almait lofepb- /. 
nec monduan: ke ly fel, negyed a^gyermeket,es a%^ 

t \ & arnyat, es fufö JEpf tusba f lep ott míg meg 
J~ 3a, mondom teneked. Mert a^lef^enjjop Heródes 

fogj* kerefni duefytefre a gyermeke kiftlksluen,ueue.a^gijer- n% 

tnekft.es arnyat eiel esfelfele mene JEpptusbajes ott wda He~ 
rodefncc hakUig: hogy le tellyfednekc a^mi meg uoltmondátum 
a^urtul, a propheta által monduan. JEgiptusbolhittam a^jnfi-
amat. uikforon Heródes ktuanJjogy megchafoltatot uolna a^Ma-
gufofyukgen meg haraguec es el l^lduen megcele minda^gyerme- 1 1 1 

keket^c uaLmac'Bstkhembe es mnd<.n hatarila, ketef^tcndos/cekfftl 
. fogua es alaka^tdocf^trinc.klruJmeg tudakp^ot uala a^Magufö-

kthl. akcoron be ielec a^mimeg uala mandátum Hieremids f&r.- }• 
fropheta altul. S^o^í1 hallatec <%gnutía, fim es foc ordítjuS^g-
cl>eifütty* 4^&fidt,tj mm *k*r wgaföakítw^ mert mnchmec. 

' " " Semmit 
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1 Em mit nem kerelkedem benne^o. 
I gy uannac nemellyec, kic chodalkoz. 
I nac raita, mi legyen annac oka, hogy 
i az mi eleinc mindgyaraít az urfzule-
I tefe utan ualo három innep napokon 
i fzomoru es firalnaas euangeliomokat 

kefztenec oluafni. Mert fzent Jítuan^ napian az iften 
fzolgainac oldőkleíírűl, es az őldóklőknec rettenetes 
bűntetefirűl, fzent lanos napian az kerefztnec uifefefe-
ralj Ma vrunknac fijtafarul, Herodefnec kegyetlen fe-
gerűl, es azartatlanoknae meg őlefekrűl adatic tanul-
fag mi élőnkbe az fzent Euangeliftakbel. Vgy tecze-
neiee hogy iob uolt uolna mind ezeken az napokon 
abban az őrömben foglainuncmagunkat, mellyet az 
angyal hirdeteaz Chriftufnac fzűletefe korán. , 

De ha iol reia gondolfz, könnyen meg értheted, 
hogy alkolmatos uolt oly euangeliornokat oluafni ez 
napokon,kikbén fzomoru dolgoc uannac meg iraruan. 
Mertazaltal meg ielentetic mi nekűnc, mi módon kel-
lyen nekűrvkis az Chriftuftal fzűletnűnc, es mint kcl-
lyen ez uilagon elniec azoknac, az tic ü uele őrőkce 
akarnac orfzagolni. Bizonyara fzűkfeg hogy minc-
kutanna uionnan fzulettűnc az kerefztfegben,fíriunc 
ez uilagon, hogy ez utan menyorfzagban uigadhaf-
ítinc, Szűkfeg hogy haborufagot fzcnuedgyunc itt, 
ha ot nyugodni akarunc.Ezen az uton ment bc Chri-
ílus az dichőfegbe, ( úgymint ki mihclrfztíletec,ottan 
kcrgettetecHerodeftul) Ezen kőuete fzent IfliTan,k5-
uete fzent Peter, kőuetecaz apro ízentec űtcr.S^nk-
feg tahat hogy mies azon uton kóuefiuc. Arra intnrn-
ket ez maifzenteuangeliomis:Kit három rcfzre cfztcc. 

m 
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. Elfő tefzeben, az iftennec atyai fzereteti, es az 

Sueirül ualo gonduifclefe adatic előnkbe; Az Mafo-
áikban Chriftufnac jfigiptufba ualo futaíat, es az har-
madikban Herodefnec kegyetlenfeget iria meg (zent 

Elfoe reCzc. 

JStmtec ccngynU ktsnec Iofepbncc: Latod-: hogy igaz a 
fzent Dauidnac rnondafa3ki azt ffiondotra uolt Chri 

ft-us felől, hogy az fel uőtt effilerfegben, ualameníuel l'fd, 
Kifsebbe tette űtet az atya iílen az angyaloknal. A z 
kőzőnícges artatlan kis gyenaekeknec közibe fzam-
laltacic,,ü magara fem gondot nem uiíel, fem fzoll ma-
gaert, hanem az angyal [zoll ű erette, es az ű ízűlei-
ueluiíelcet gondot reia azű fzent attya* De mineku-
tanna elegge meg mulata az ű bizony emberíeget,ajc-
coron ofzian dichőíeggel es tifzteíseggel kezde meg 
coronaztatni. Mert az őrdőgőtis meg győze, az an-
gyalokis fzolgalanac ű. neki, az ifteni termefzetetis, Ma, 4 , 
choda teteliuel meg bizonyeta: \ 

Ved efzedbe az iílen mely nagy ízőrgalmatos 
gondot uiíel az oueire, io ideien meg ielente Iofeph-
necazokat a dolgokat, mellyec kouetkezendőc uala-
*liac,. hogy a gyermeket meg oltalmazza•, iiefzedelem-
tűl. Vgy őrizé meg Moiíefii s a uizbe ualo őleftűl, Zxod: t. 
vgy fzabadeta meg Ifaalcot,a meg aldoztataííuljako- Gen:ti. 
bot Efaunac haragiatul t Iófepxhet Battyaínac dihős Gen-zti. 
fzandekoktul, es Pharaonac fogfagaboi; Kiket m i é r t f f ' ? 7 t 

hogy ualami ieles dolgokra estifztekre ualafztot ua-°" f 

h, nem akara hogy el uefzencc idő nap előt. 
Elyegézfe uala iílen. regtől fogna az w fzent # 

m i * 
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felől, hogy ckténcc harmicz harmadic cztendeic utaa 
haialt fecnuedne az kerefztfan, Heródes elől akaría 
uala uenni azt az időt, dc nem lehete, mert iílen nem 
akars es nem engede. Igy uifel minden Sdőben aztí 
hiueire gondot, hogy noha nagy uefzcdelmekbe be? 
engedi űket eíhi, dc otel nem haggya, hanem fzinten 
mikor az uefzedelemnec nehezebe uolnanac, akcor 

Zxo. 14. fzabadettya meg űket. Mellyet bizonyetta az Ifrael 
1.%. »8. fiainac iEgiptuibol, Dauidnac Saultul, Sufannanac az 
Várnia, jjatnis u c n emberektűi,Danielnec az^orofzlanyoknac 

barlangiabol,Petcrnec az Heródes tőralőczcből ualo 
meg ízabadulaíbc. 

Fufo! upmond agyat, sEgiptutla. Mkrt kerlec 
- iftennec angyala i Mert hogy kp-efi Heródes 

gyermeket el uefeufre. Mi okbol fogia azt miuelni? félti 
orfzagat.Halla az magufokcul íiogy fzűletet uolna az 
Sidoc királlyá, azon felJiogy kiueti űtet király fzeí 
kiből. Ah uriften, ki bűnéiért kclletic illyen kichin 
köraban az Chriftufnac budofni, ű magaieerte, uagy 
fzűleieert. Talam meltan mondhatta uolna it az kii 

lerem. 1 f . lefus, lai en edes anyam miért fzűltel engemet enni foc -
haborafagra l Sem ű maga uetkeiert, fem fzűlei gc^ 
nofsagaert nem fzcnucde ezt cz budofaftaz mi urunc, 
roertű artatlan, Ioíeph igaz, az Maria fzűz: hanem 

Chrífius lu ugy teczec az őrőc iftennec, hogy az ű fíanac erőtlen-
f e g C által epetteneie fel az emberi nemzetet. 

Mafodic refzc. 5 

E tl{ele Iofeph, es ucuc a^permeket es& arnyaúúeset 
futa jEgíptujha. Anpac peniglen hogy Jigiptuíba 

- ~ ' akarta 
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akarta inkab iften hogy futna az ű fia hogy fem mirit &giptusí* 
inaíuua Okat ezt mongya az Euangelifta; Hoplc telne-
iec *%_mi meg uolt monéttmn iftenth!a^propbeuMtd: n':-
tujbolbrttam Mert ha onnat akarta hím tahat qfe,11. 
oda kellet be menni. • 

Detalam elő fognac itt allani a Sidoc, es kczdic 
mondani, hogy ű rűlloc fzollctta ezt az iften aem id-
oezetőnkral. Bátor ugy legyen,hogy a Sídokrul mon-
dotta, mindazaltaí tugyuc mi azt, hogy az mit á pro-
phetac egy ualakirűl mondanae, az gyakorta maiban 
telic bc. lacobrul monda az ű attya Ifaac imezt. Lé-
g y ura a z tc atyadfiainac, es imadgyanac tegedet, aZ G e f l > ^ 
te atyadnac fiai; maga foha az u benne bc nem telec, 
{ mert ű. rettege inkab, cs imada az ü battyat Efa-

. úot) hanem a z Chriftusban, kit Iacob peldaz uala tc-
icc be. 

Szinten azonképpen az Ofeafnac mondafais f 3 
Jceppen az Chriftuft nézi uala, es ű beane telíyefedec 
be. Sőt ha ualami afféle tőrtentis az Ifracl fiaiban a z 
chac peldaia annac, a mi Ghriftuíban uala tőrtenendo* 
Iacob patriarcha fiaiual es onokaiual egyetembe,33 
ehfegnec halala előt Ügiptuíba mene be, es foc efz-
tendőuel az utan onnét iüuenec ki az u maradeki. E a 
a példa hogy be telneiec Ghriftuíís oda uitetec, es on-
nét tere uifza az ű hazaiaba. 

Meg haragút uala iften regenten ^Egiptufra, es&gypt*.fi 
tettenétes chapafokcal meg uerte uala de uifzontag n* k ChJK. 
moftannagy io akaratot mutata hozzaia,hogy az ű 
at oda kűlde Herodefnec dihofsege clot. Annac utan- mdtofiga. 
mais peniglen fzep draga aiandekiual latogata meg azt 
a z orfzagot. Mert aleg uolt ez főidnec kcrckfegebe 

oly 
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öly-tartomany, kibe nagiob es tob ízent aitatos embe-
rec talaltattanae uolna mint jEgiptuíba az Euangeli-' 

Tcmo t. ömnac ki hirdeteíenec utanna. Vgymond arany ízaiti 
homis.in fzent János, hogy u ideiebe hafonlatos uolt JSgiptus 
Matth.fol. a z iftennec paradichomiahoz. Ott lattad uolna ugy-
3.9. m hogy nem chac az uarafoc, de meg az pufztakis-
- ' tele uoltanac afiele firfiakcal, es afzoniallatojccal, kic 

ez uilagot meg utaluan, oly angyali eletet uifeltenec, 
mintha emberre let angyaloc uöltac uolria t kic kozál 
neuen meg neuezi az remete fzent Antalt. 

Bizony cz mi hazankis regentenihafonlatos Hólt : 

minden aitatofsagban, 7£giptuínacakcorbeli allapat-
' tyahoz/kit bizonyetnacaz nagy foc'kazdag egyija-

zac es claílromoc, de az nagy aitatofsagboi, nagy 
akatlaníágra iuta igyűnc, az uionnan tamat foc eret--
cekfegeknec cs teuelygefeKnec miatta,es a mint hozza 
kefztúiíic, azon felec hogy megint az Scitiai uad er-
kőlchőt, es iftentelenfeget fogiuc uegre elő uenni: 
inert naprul napra mind tob es nagyob uakfag.arad el 
kőfztűnc. ' 

A z Chriftufnac Sidofagbol JEgiptuíba ualo fu-
- tafa azt peldazZa uala, hogy azSidokat az ű hitetlen-

fegekert hattra uetuen az pogan nemzetfegeket ualafz. 
. tanaia es;hinaia iften az euangeliomi hitre. Miképpen 

az utan fzent Pal, es ízent Barnabas meg mondac ba-
j í M t o r í a g g a l ü nekiec. Tinektec kel uala előfzor monda-

tiunc az iftennec igeiet, de mierthogy mcltatlannac ite-/ 
litec lenni ti magatoc az őrőc életre, eme az pogati ne-

: pekhez terűnc, mert azt paranchólta hekűnc.az ur.Az 
fzokafa iftennec, hogy az kic nem bochűlic az ű fzent 
igeiet, el ueízi azok tul, es ollyaknac aejgya az kic " 

$őchűlm 
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fcőchűíni fogiac. Mint am az ffdoknac fflSngya ua-
la Chriftus. El uetetic ti tulletec az iftennec orfza-JJ*:i>t 
ga , es oly nemzetfegnec adatic a kí gyumőlchet te-
remti, Lattyuc moftanis hogy lafsan lafsan el kől-
tőzic az iftennec igaz eímereti mi kőzzűlűnc az 
mi bűneinkert, es az Indiabelieknec adatic kic ennec 
előtte baluanyozo pogaaOc uoltanac, es uionan ter-
sen az kereíztyen hitre minden ioba oly buzgoknac 
tóondatnac , hogy fzsntcn moftan fordult elő-a nalloc 
az apoftoloknac ideie. 

Chac egy akarattyaualis meg oltalmazhatta uol-
aa iften az Chriftuft es Herodeft pokokiac álfo fe-
üekere uethette uölna, de nem akarta : hanem futafsai • 
rkelletec ű neki magat halaltül menteni, hogy minde-Heír*. 
Bekbe hafonlatos lenne az atyafiakhoz., es hogy meg 

' kis gyermec koraban el kezdenie az u tifztit, fzam-
kiueteft fzenueduen mi erettűnc hogy minket az fzam-
-kiuetesből kibe az bűnnec miatta eftűnc uala,hazank-
ba azaz, a bődogfagnac helyere beuinne. 

De kerlec uegyetec efzetekbe az lofcphhiti-
nec tokelletes esalhatatos uoltat. Mikoron meg if-
merte uolna hogy terhes- az ű iegyefe Maria, el aka-
ría uala űtet titkon hadni: angyal ielenec neki es meg 
tílta htgy azt ti6 miuellyé , bizonfagot teuen rulla m ' : '• 
hogy fzent Ielec iftentűl efet uolna terekbe. 

Azt haluan lofeph , nem tudakozec raita mint 
lehetne , hogy a fzűz firfiui mag nelkűl fogadhatna, • 
hanem míndiaraft meg hiue a mit az angyal monda a 
neki. Touabba ugyan azon angyal aztis mondotta 
iBala, hogy az gyermeket melyet ízaz Maria fzűlrtc 

/ I Icíufnac, 
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i n s v s - lefufnac, az az , fzabadetotiac kellene n'euezni, toietri 
KXK, *»' thogy ű fzabadetanáia meg az ű nepet a bűntűi j.mo-
* e t e t k ftan mas felöl azt paranchollya, hogy el fufson uellc 

íofeph Heródes előt; mind az altal meg fem kérdez. 
Jíedic rula , ho-gy lehefsen cgyebeknec fzabade-
toia, ha magat fem fzabadethattya kúlőmben hanem 
meg kell futaműi 4 Vegezetre fem az utnac mefze 
uoltat y fem fzegenfeget, fem egyeb akadekit nem 
lánnyá ueti, főt kefz mindenbe engedni az iften akar 

rattyanac. Illyeten fzokot lenni ahit azokban , az , 
Mnr.$. kikben ugyan ualoba uagyon. Minden tehetfegcs aa-

oac az ki hifzen. 
Bdne. -Tannullynnc mie? Iofephtul hitet, hogy az hit-

nec engedelmefsegenec altala őrőkőíi lehefsűne az 
iften jgeretinec. Tőbet tulaidonechunk az iften ige-
renec hogy fem mint az emberi okoísagnac , mert az 
eai okofsagunc uac az ifteni dolgokban. A z ifteni 

tgeie peniglen ollyatan mint az főtet helyen ui-
lagoíkodo fzőuetHec. Nem azt paraneholta mi né. 
kű.nc az iften hogy okoíkodgyunc, hanem hogy hi-
gyűnc ha iduezulni akar uac. 

Harmadic Rcíie, 

AKcoron Heródes, ldtu<m "hegy meg chufokatot uohtt 
^/X migufoktul,igen meg baragüec. Arra kerte uala az 
Magufokát, hogy ha meg talallyac az uionan feű-
letet kiralt, meg ielenchec ű nekics * tettetuen hogy uis 
hozza akarna sieaai es imádni wwt, maga kűlőmb 

ízaatieka 
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feahdeka uala annal, tudnia illic 3 hogy meg ollye cs 
el ueísefsc. Eleit uéue az iften, mas uton kűide 
haza az magútokat , es nem hagya Heródeshez 
uifza menni. Ez uala azcrt oka haragianac , ho-' 
gy nem uihete ueghez az meg gondolt alnokfagot, 
Es azcrt nyluan kezde immár dihoskődni. 

El kulde kegyetlen ízolgait, es ualatneni ket 
eftendos , auagy annájis aptob gyermekeket talala 
Becleh-rii.be , cs ot a kornyékbe, mind meg őlete a-
ket, aletuan , hogy igy fem roenekedneiec meg Iefuf 
a halakul , hanem az tőbi kozőt űis meg öletne-

Meri az mely tüdőbe ertette uala a Magufok-
tul, hogy az Chlllag altal ielentetet uolna nekiec az 
Mefsias fzűletefe , annac úgymint ket efztendeie 
Biult uala el immár. Hogy peniglen annira halafz-
ta ezt az őldőkleft , oka cz uolt, hogy eleb hozza 
nem crkezec , mierthogy Romaba keízerettetet ua- Kk»hut 
la menni , az chafzart meg engefztelni , ki ű reia f"perM«u 
meg haragút uala , cs fokáig mulatuan Romaba e-
koíban iőue onnét haza, es ugy dihőskődec az gy-
ermckec ellen. (onordi* 

. E z len Herodefnec imadíaga , kiuel imada ^ f g e x 

Chriíluft, ez len aldozattya kiuel halat ada iftennec'' 
rula , hogy el bochatta uolna az regen meg igerte-
Cet Mefsiaít. Meg ielenec itaz ű ainoc fziuenec gon-
doíattya, ki nylatkozec az ű el uegezec gonofz aka-
fattya, ^ 

Vallyon nincheneke moftanis ez «ibgon f 
I z lc • 
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le rokac , kic noha igen m-utattyaeaz Ghriítushoz er 
az ű Euangeliomiahoz ualo aitatoísagokat, mind az 
altal fzomnyuhozzac , es ha hozza fernenec, oroméit 
kies ontanaiac az Chriftus kifdedinec artatlan uerc-
keti 

Tanuld meg Herodefnec peldaiabol, mely nagy 
aakfagba es nyaualaba' forog az iftentelen ember: 
munkalkodic,mindent miucl,es farad, hogy az ű fzan-
dekat, gondolattyat, ueghez uiheíse •, de chac heia-
ba» Heródes fzantalan foc gyermeket cl meg egy-
ért, es fzinten azt nem ölheti meg az kit halaira ke-

í " í f h fi- feís. Nero, Domitianus, es az tob kegyetlenem nem 
Jrwmondhattya fenki meg, meni kerefztyeneket uagata-

jímoninus nac le, de az Chriftus neuet, a mint űc akariac uala, 
Djíienny- c\ neftr nyomhatac. E z moftani il dob enis az eret-

íiekec immár egynihany efzcendötűl fogua minden 
Biodon azon uannac hogy az regi anyafzentegyba-
zat el ronchac, es tellyeísegg-l maguokat fzakafzac 
az igaz kereíztyeneknec , íemmi nem kel abban. 

M<t. 7. Nem fouenyen hanem az erőfs köfziklan a Chrif-
tufon eppettetet fel az anyaízenregyhaz , fem Zá-
por efo,fem ízei uefz.inem arthat ű neki, az pokolnac 
Kapui fem uehetaee hatalmat u ellene, 

Touábba ued efzedbe itt aztis, mire uifzi az em-
bert a tifztefseg keuanas. Heródes hogy el ne uefzeíse; 
orízagat,meg igyekezicolniaz Mefsiaft. Vgyan azon 
okból ölette uala meg üaitis Alxeandert,Ariftobolüft, 
es Antipatert, felefeget Mariamnet, Veit, hugaináe fe-
ricket > ezektűlis mind az kirali meltofagot fcki uala. 

• " A z t irk. 



A z t íría Macrobius , hogy mikor Auguftus Chaf-
zar hallotta az ű tulaidon ucrchcz ualo kegyeclen-
fcger, azt mondotta uolna felőle , hogy inkab akar-
na Herodefnec difnaia lennihogy íem mint fia. Mo-
flannis nem egyeb oka az foc uifzauonyafmc , embe-
rec kőzócualo öefzekedcfnechanem chac az tiízce-
íég keuanas 

!Illyetéo uala Heródes. Szólgái'es peniglen nem-
iamborbac ualanac ű nallanal, kiknec ha azt paran-
cholta uolna, hogy a ízületet Méfsiáíhoz aiandckal 
ymen enec 'nem őrőraeft miuéltec uolna, de holot 
azt parancholíya hogy dihoíkodgyenec a z artátl?.. 
noe ellen , azt io keduel meg miuélec. . Egyeb 
gonofz fzolgaknakis az ízokafoc , hogy ha az aki-
nec űc fzolgalnac uálami iotparanchól nekiec , ne-
hezén miuelic meg , de ha -femmirékellő dologba a-
kar elni fzolgalattyokcal, arra Igen gyorfac: es ha 
kerded tűlőc mierr miuelic azt á mi nem io , ottan 
kefzcn uagyon nalloc mit felellyenec. (Nem tehe-
tűnc azt mongyac) rm egyebet benne ,fzolgac uagy-
unc meg kelmiuclnűnc ualamit paranchól mi nekűnc 
az"mi urunc. Iol tefzitee iambör hiu fzoIgac,ho-

-gy fziuarfogaggystoc , Mert fzent Palis azt paran-
choüya tinektec", hogy engedgyetec uratóknac, Dc 
ha az ti uratoc tinektec gonofzt es ollyat ki iílen 
para-ncholattya ellen uagyon fog-prrancholni,-ott azt 
kellene tinektec fzent Peterrel felelnetcc az ti ura- ° ' y ' 
toknac., hogy inkab kell iííennec enge'dni hogy fem 
mint cmbereknec, cs fem uratokértfem akairkiert e-
ígyebert nem ilkneicc az iftennec -parancholattyat 
iratra uetnetec. Io fzcígac ujlaaac az Saul fzolgai, 

' I 3 kiknec 
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r,H«g.ií. kiknec mikor azt parancholiya uala Saul hogy AcVf- • 

melefeet es a z tőb iambor papokat meg őllyec ,'ncja 
engeden.cc az ű paranehoíattyanac, Iofeoiga uala. 
Abdiafís Ach?b király fafara , ki reitegeti uala az 
iften prophetait az ű afzonyá előt, az baluanyozo 
cs gylkos Iezabel előt. Nem menti meg iteíet na-
pian a fzolgakat az , hogy uroc hagyomafabol mi-

• uelic a mit miuelnec. Mert azt mongya fzent 
'* Pal , hogy mekoc halaira az kic bűnt miuelnec, főt 

nem chac a kic miuelic, hanem a z kic egyet ertnekií 
áuellec. * 

De kerdhetneie ualaki. Mint uagysn ez hogy. 
a fzűletet Chriftus miat, kinec fzűletefekor bekefe-
get hírdetenec a z angyalos , illyen nagy habom 
tamada, es ilfyen nagy üerontas kőuetkezec i Nem 
illendő dolog uolt a z , hogy az ki arra iot ez üila- , 
gta. hogy eletet bekefeget , bodogfagot hozzon aa 
©ueinec, az miat enni foc ártatlan gyermekse őle-
tenec meg, es illyen nagy firaft iaigacaft keferűfeget 
ízerzettenec ez fzegeny fzűleknec. Haliadé , az 
iften azt akaría hogy az .ű dicbőfege es tifztcfsc-
ge , uagy imígy uagy amúgy ki teriedgyen az em-
berec kozőt. A h o z peniglen ű ízent íolfege oíly 
efzkőzőket ualafzt , mellyeket ert alkolraatofokriac" 
lenni;.Ha kedig azonkőzbe azoc a z éfzkőzőc ua-
lamenire meg romolnac auagy meg fogyatkoznac, 
azzal ű nekic íemmi hamifsat nem tefsen ű fzent fel-
í e g e , mert ugyan arra ualoc , es ugy kell annac len-

. n i , hogy abban a dologban fzolgallyanac az iften 
akarattyanac uagy romolnac el miatta uagy nem r<*~ 
®olaac» ea a penjwual i r o c , lehet an-
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to'ckűl, haiseía kopton kopíc a penna ; Mikor a kapa-
ual kapa! az ember, azis lafsan lafsan, az gyakorta ua-
lo kapalas miat el kopdogalicdc mit tchetűnc rulla, 
ugyan chac arra ualo i penna hogy irianae , es a ka-
pa hogy kapallyanac uelle t az irafsal a pennanac, 
cs a ka pala fsai a kapanac hamifsat nem tefzanc ha 
fzinte fogyatkoztakis miatta. Szinten azonkép-
pen nrkoron az iften el az ű teremtet'allatiual, az ű 
fzent neuenec dicheretire , es az ő tifztefsegenee ki 
teriefztefere, nem tefzen hamifsat nekicc uelle, ha ab-
ból ű nekiec ícigyackozafoc kőuetkezikis : mert arra 
ualoc az teremtet allatoc, hogy azű teremtoioc ma-
gáfewltafsec dicüertcfsec cs tiízteitefsec ű beanőc e« 
őakaloc. -

Annac okaert, holot alkalmatos ezkoz leiendo 
uala az Mefsias fzűletefenec ki hirdetefere3 az gyer-
caekecqldőklefe, azzal akara ebi az iftea, Mert bi-
zony ualaki hallotta az foc ízantalan gyermekek-
nec halalat, lehetetlen hogy nem ettekeZet uolna raj-
ta , mi okbol ölette meg űket Heródes , es ottan 
meg montac neki az okat. Es ekeppen touab to-
uab teriedct es ki herhet, hogy fzűletet uolna aZ 
Mefsias* 

Ezzel peniglen az gyermekeknee femmi ha-
oúfsat nem tet : mertha Herodefnec tigyekczetit ne-
zcd, gonofz uolt ugyan az űgylkos chelekedcti, de g y e r , 

' ha az gyermekekncc halai fzenuedefeket, nem gonofz metjkekioí 
.uolt az ű nekiec, hanem inkab:igen io es igen hafz- ^ ho1' 
nos dolog. Sokcal tob iot ten ű ueHec Heródes meg 
óluea űket, hogy fem mint ha elni hattá uolna. Meg 

I 4 fofzta 
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fofztaa kegyetlen az ártatlanokat cz uilagiidőfzei. 
rint ualo eletíűl , es be uitjc az kichin Chriftufnac 
Smsnnyei fzent attya az őrőc életbe.. Eiőbe erőgyű-
mőkhe teue űket az ű tcremtőiőc, hogy. iouendőre 

£*P- 4'- tűilíe cs boitorianna ne ualtozzanac. El'ragatta-
tanac hogy az gonofsag el neualtoztatnaia a z ű d . 
meieket. Ki tuggya ha ez uilagon marattanac uol-
na, mellykbe michoda ember neuekedéfuolna i. HU 
endő dolog hogy az akcorbeli cmbereknec íemmi-
re kellő erkőlchőkbe akoztenec uolaa f es az iften-, 
nec orfzagat foha nem uettec uolna r de moít halalt: 
fzenueduen az: Chriílufert , es az ű uerekbe meg; 
kerefztelkeduen , az artatlan barany előt allanac me-
nyorfzagban , esfzűntelcn dicheric. az iftcnt mon-

jípo: 7. Dich'eret az mi: ízeken űlo iíFenunknec • es az 
jiz j£pra* barannac; Nem ualhatác it ez. uilagon nyeluekcel 

a z ^ urókKat-, mert meg nem adatot uala ű nekiec,. 
(wÁJcw'kogy fzolháttanac uolna , de uallac az űiuereknec ki 
fin/t.. ontaíáual, es aunak'okacrt moftan az urnac íze ki előt. 

allanac azt: mongya fzent lanos, es fzolgalnac az 
, ífl'ennec; mind eiel nappal; Olujfsuc.Lazarrul'högy 

- C I ' Abrafcamnac kebelebe uitetecbe azangyaloktul", ez 
túlagi'• nyaualyaianac cs nyomorufaganac utanna, de 
ketfegnclkúl iéleti uoltanac Betleíiembenis a fzent 
angyaloc , mikoron ezec az artatlánoc őléttetncc ua-
la , es nagy uigafaggal uirec menyorízagba , az 
%r iftennec ízene:latafar* 3, az ú győzcdmcs lel-

. Imi,**- ^ Bízonyofsa'tet abban a miurunc-, hogy ualaki 
ü. crcttc d öefsti eletet ez uilagon , az orőc- életre 

" , órai; 
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©rzi mcgaz it ualo eluefztefsel. Io uefztes az ki utan 
B3gyob nyerefeg kőaetfcezic"a.nnal a mit eluefztefz. 
Ennec az nycreícgnec keuanfaga-geriefzti uala fzent 
Andraíhac fziuet, ki mikoron közelgetne a ker«fzt-
^boz,mellyen a neki meg kel uala halni, nagy fel fzo-
uaí igy kezde kialrani. O aldot kerefzt, kit en regtűi 
fogua keuantam nagy batorfaggal es őrömmel megy-
ec te rciad- fogagp hozzad engemet annac tanetnany-
at,.az ki te raitad Hgget. 

Vegezetre az Euangeliíla Iereuias propheta Hfeiij* 
mondafat hozza elő, ki foc eízcendőuel ,vwac előtte -• 
jneg möndotta nala hogy illyen gyermec öldöklés le-
lendő uala Betlehem taian,es azanyaknac nagyíkafoc 
es ordetafoc az ű magzattyeknae halalan.Be telec eb-
Ben Ieremiafnac mondafa , higgyed"tahat hogy áz tő-
bies mind be tölt ualamit az prophetac fzollottanac az 
Mefsiafnac el iőuetelirűl es iöueteli taian tőrtenendő 
dolgokrul. Nemis lefzen fohakűícmben, ualamit az 
iften meg mondot uagy mondatot, hanem mind be kcí 

- annac telni. A z eg és a főid el mulic , de az iílen igc- L " e : "-
iebe chac egy pont fem mulic el, hanem mindén ugy le-Mgt: 

feea, a mint ű főlfege ielenti a z ű fzent igéiebe; 
Mikor peniglen az Euangeliíla Ieremiasprophe-

taüal bizonyec, peldat ad rainden predicatornac, hogy pre& 
ualamittanet, ualamit predical, ualamit ckelekefzic,áz 
mind" a fzent irafnac io fondamentomabof fzarmaz- ZmmtíT' ' 
zec. Mert ii magais a Chriílus foc helyen az u tudomar^í. 
nyat az ő tőruenből es'a prophetakbol bizonyetotta,' 

. azonképpen az: Apoftolokís: Valamit ember az fzent 
irafnac foDdamentomaa eppet , maradandó az , es fem-
pinemű teijelygcs auagy feamifsag elnem ronthattya, 

í j íUchelt-
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Rachek etnleti Ietemias, mintha ű íiratnaia eze-

ket az ártatlanokat, mierthogy Raehel Betlehem mel-. 
'JZjípro' Jet temettetet uala. Te azRacheí firafan, az ízűleknee 
\ ^ r a i b k a t erched. Vgyanis goadolhattyuc mindnyáján, 
halálok, mely osgy kcferőfígec lehetet, az anysknac az ű mag-
JuM», zattyoknac illyen nagy kegyetlen meg őletefeken. Oh. 

ízegeny anyac, mint ízaggaftac akcoron az ű haiokat 
az nagy keferufcgnec miatta i Reitegettec magzattyo-
kat az kegyedenec előt, de az artatlan magzatoc az ű 
firafokcal elő mutatta c magokat. Nem tattanac hal-, 
gatní mert nem tuttanac felai. Tuíakottac á fzűlec az ' 
hoheroe ellen, uontac á gyermekeket a hoheroc az 
anyaknac ölökből, igyekeztee az anyac a hoheroe ke-
zekből űket ki ragadni* Kiáltót az anya az őldőklő 
kegyetlenre,mit mkielz gonofz ember,miért Halafz-
tafz meg engemet az en gyermekemtűi ? En nem re-
gen fzaltero, es te immár á földhöz chapod űtet. Mit 
uetett az artatlan S ha tul arait Betettem en uetettcm, 
oly meg engemet, es tarch meg az en artatlan Aachka-
wat, auagj ha űtet meg őlőd, miért nem olfz meg en-
gemetis ű uelle-i Eííele ordetas, kiáltás, es panafzol-
kodas ketfegnelkűl eíeg lehetet akcoron Betlehembe^ 
De nem chac akcoron, hanem minden időbe íírattya 
Rachel, az az, az anyafzentegyhaz az ű fiait. Soc 

m ^ r i Heródes uagyon moftanis, ki az kifded ízegeny nyo-
^frízen m Q . r u ^ kereíztyeneket uefzti, rontya es öleti. Hero-
itiomorga- des az Tőrőc Chafzar, bodóguriílen ki nézheti, aüa-
uk. gy chac gcmdolhattyais firas es kőnyu hullatas nelkűl 

ennec az kegyetlen Herodefnec nagy dihőfseget^Me-
ni foc kerefztjen ueft ontatki, mcnVíöc iambort uitet 

t,Tim;3, naponkent őroc rabfagra * Herodeícc az teuelyg-ő e% 
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teueíygefre uezerlö eretnekekis, kic naposként caint 
az ragadozó iarbíbc, ragadozzac es fzaggactyac a a 
anyafzencegyhaznac foit. Rakua uala ennec előtte az 
mi hazanc itten fdő es aitatos iambor keteíztyenek-
cei: hol uannac moft azoc i ninchenec, meg ölette He-
ródes, ki fzakafztottac az eretnekec az Chriftufnac 
aklabol,ugy annira hogy chae egy keuefen uagyunc***&«?**>* 
kic az mi anyanknac az anyafzentegykaznac k e b l e b e ^ ! ^ ' 
meg Hiaradjan, igaz hittel tiíztellyűc es fzolgallyuc tieLkT^ 
az mi urunkat. Bifony melto fíratafra, az iílen uara-
ianac iliyen igen nagy pufztulafa. 

Oh kegyes unitén ebregy fel immár, ved elo az 
te regi mi Hozzanc ualo i© akaratodat es gon dui fele -
fedet, ne feletkezzel el az te kichin feregedral, emelj 
Fel az te kezedet az te ellenfegid ellen, roneh meg 
azoknac ereieket az kic tegedet nem efraernec, hanem 

. inkab egyebeketis az te efmeretedrűl el uifznec es te 
'tőlled el fzakafztanac, azokat peniglea az kiket el 
nem fzakafzthatnac, kegyetlenül haborgattyac es 61-
dozic ;Hogy mi az foc rendbeli Herodefeknee dihőf-

fegetűL meg fzabaduluan, bekeíegben dicherhef-
fűc te fzent felfegedet az te fzent fi-

addal, es az fzent Ielec iíten-
nel egyetembe* 

ÁSBC®, • • ' 

Kjracho® 
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Karachon utan 
ualo vafarraap. 

EK, mat Euangeliomot feient Lukach , 
tuangvlimknac i it ref^eben talalod meg. 

rí Z időiben,cbodjlko%>tac mh #%_ & attya es drntyt 
% nx°hn l dolgokon , mellyec monéttnnc uala lefitt 
. felosl. Es meg alda üket Simeon, /monda Maria-
* nac a^i. annyanac .Emee%uet tetetfok^kmcrom-
^Dl'fikra m fii tamadafikra (sraelle , es kiül, kinet 

ellene monditic. lA^teltl&detü ihalhátth átver J>ogyfoc-J%i-
tickbxlmeg klennymecd^gondolatoc. Es iidi egy ixuende mon-
do <Ann<íajxony Phanucl Ittnya , iAfernec.nem%ctfegécel, 

Jdoes ember uala es eltv.dl* ferkuel het ef^tendegf^^efege-
X§lfogwt: es x^iítgy uala nyolcvannégy éf^tendoeruljogu,t,Ki t{ 
tfim tauo^ie uala altemplomból, boeitcelfkcel es kpenyaergefekctl 
f^olga'utn iftenneceklmpfal. Es t^ ugy.m a^on oran oda nitum 
f^ol uala^filcek m'mdcnekriec a% k>c uaruc mlalfraelnec iulft-
gtt. Es mmékttana el. uegc^enec mindent a%_ M.oyftfhec txrut* 

nyefxjrcnl,mcg;tsrmcc Galdeala uaráfikba Na^zret-
ie. •A^gyermec peniglcn neuekedic es uftagulmU, 

tdlyes kuenlxlcbefcpgel, es a^jflcnnec im-
hfctyt Halit á hnn^ 

Ezmai 
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mai ízent Euangrliom, egy rcíze 

Haannac az hiftorianae, mely rortenec 
i í z ű z Marianac tiíztulafa napian az 
HHierufalerni templomba, Magabafog-
i lal lya peniglen Simeonnac es Annaa-

" fzőnnac az Ghriftus felől ualo bjzonfag tetelet. Mert 
holot az atya iftennec el uegezet akarattya ez uolt,ho-
g y az u fzent fia, ki ez uilagra ízületet uala, efmertet-
ceiec es az ü efmeretiben naponkent seuekednenec az 
emberec,fzűkfeg len hogy Iegyenec ualakic,kic ü rul- chriftufrol 
l i bizonfagot tennenec, hogy immaran el iot uolna az ««&?««* 
próphetaknac igeretec fzerent. Annakokaert Gabriel-^'5^ 
Angyal menbűl kűldetec Názáretbe Markhoz, es az 
Meísiaíaac fogantatafat bizonyeta: Minec, utanna ke-
Híg fzűletet aolna, az angyali feregec iarulanac á pa-
Aorokhoz, cs hirdetee áz u fzűleteíet Azthaluan * 
paftoroc el menenec Betlehembe , meg kerefee a z ui-
onnan fzulecet gyermeket, es az mit lattac íhallottac 
uala, űki& nem titkolac el, hanem mindeneknee befzel-
lcc. A z utaa Maguíbc iouenec Hierufalembe nap ke. 
let felől, azolcis predicallac hogy fzűletet uolna az Si~ 
doknac királlyá. Vegezetre mikoron az Moyíes tor-
uenyt fzerent fzűletefenec negyuenedic napian Hie-
rufalembe fel uitetet uolna, ottis elő allata az fzent le-
ibe Simeont es Annát, kikcel az Chriftufnac nem chac 
fzemelye felől haneratifztirűlis bizonfagot tetete, mi-
Ként ez mai euacgeliomba k e g iratot es minekűnc tut-
tunkra adatot. 

-E 
Mely euangeliomnac három reíxe nagyon'.' 

Lía az lefus fzakiaec chodalkozafarul. 
Mafodic 
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Mafodic az Simeonnac cs Aaaanac bizoníag te-

tclerűl. 

Haínaadic az Chriíluínae bizony ember fegerűU 

Elibe refze. 

C lhMo^ndcuala 4%Adttyies tnnyaetc. Iofephet hya 
it az Euangelifta urunc attyanac, mierthogy. az a 

légien attiaimyA neki iegyzettetct uala, es az iílen űtet atta uala 
U n f n u i f e l ő ű l az gyermeknec es az u annyanac.Azoa 

chodalkoznac uala peniglen Iofeph cs Maria, az mit 
Simeon fzol uala az gyermec felől, hogy iílentűl ada-
tot idaezető, az p^gan nepeknec uílagofsaga es az 
Ifraeincc dichőfígc uolna. Mely chodalkozas meg 
nsutattya hogy noha az emberi okofsag meg nem fog-
hattya az iftennec dolgait, de mind az altal nem kel 
azokat meg utalnunc auagy lehetetlenekncc uelnunc, 
tanem inkab hinnűnc es chodalnunc. 

Nem erti uala az f z ű z Maria mint lehefsen hogy 
o f z ű z leuen mehebefogadgyon, aZercmongya cho-

Luc, i, dalkozuan az angyalnac, hogy lehet ez, mert en ferfi-
at nem efmerec/ de mihelt halla hogy fzentleleknec chc-
lekedetiből lefzen, nem tudakozec többet rula, ha-
nem ottan el hiue, es azcrt mondatec ErfebettűI bő-
dognac.Higgyűc tahat mies,hogy femmi ninchen iílen-
cel lehetetlen, es a mit az ű fzent igeié előnkbe ád ab-
ban femmit nc ketelkedgyűnc, Eíeg nekűnc azt er-
tenűnc, hogy az atya iílen az ű fzent fiat mi erettűnc. 
bochata ee uilagra,hogy mikozbc iaroac es f z o f z o -
lonc lenne, eí meg aldoztatneiec az mi bűneinkerr. 
Eleg tudaunc hogy immáron meg fzőrzőtte dolgun • 
« . . . 
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kat, cl uegezte ínyünket,ascg bekeltetet az ű fzent at-
tyaual, es az őroc eletnec őrőkőíiue toc bennünket,es 
crrul tőket nem kel ertekeznűnc, mint lehetet, hogy 
lehetet, hanem chac hinnűnc kel, hogy meg let, es ha-
lat kel rulla adnunc, 

Mafodic refic. 

E S meg dk úgymond fzent Lukach, &{ct Simem, á.% [ 
az, minden iot keuana es kere nekiec iftentűl, ho-

g y eltefse, neueliye raegtarcha es oltalmazza iften a %gi fim 
gyermeket, es aggyen minden io fzerenchet az u íza-alíian^ilí-
leinec; Mikeppen az uen patriarkakis, fzoktac uala al- Gen: 17. 
dan-i az ű gyermekeket. Ha pap uolt peniglen az Si- * s- 45* 
nieon, ugyan tifzcies mutatta ű neki hogy algyaűket, 
inert az papoknac meg parancsolta uala iften azt, ho-Xum:4t 

g y algyac á kofseget. 
Moftis feokas az á kerefztyenec kozőt, hogy 

Mife utanis, az fzentíegeknec ízolgaltatafakoris, az 
egyházi fzolga meg algya az ielen ualo nepet. , 
arra ualo bizonyos aldomafokis uannac, kikcel meg 
aldatnac az gyermec fzűíes utan, az auataíkor az A -
fzonyallafoc, Senki Te alecha hogy eííele aldomafoc 
haízontalanoe uolnanac, mert mikor az iften azt pa-
ranchola hogy a papoc meg algyac á nepet,ottan meg 
ielente hafznatis annae az aldomafnac.jiegetfeg.ul bij-
ac úgymond az enneuemet az Iíraelnec fiaira.es en meg 
áldom űket, Touabba,mikoron urunkis meg hagya az 
ü tanetuaninac, hogy minden házat meg algyanac az 
melybe be mennec ezt monduan, Bckeíeg cz haznac.zw.-M>,'* 
Vunna uete tnindgyaraft aztis. hogy ag ű aldomafoc " 
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nem fog hafzontalan lenni: hanem ha bekeíegnec fia 
lefzen úgymond a hazba, meg nyukfzic raita az ti be. 
keíegtec. Annacokaert ualamikoron a z egyházi em-
ber ald tegedet, ugy ued az ű aldomafat, winfaz me-* , 
ny orfzagbol alafzaüot iftenncc fzent befzeder. lel mi 

. De haílyuc immár az Simeonnac predicarioiat, 
kit az aldas utan predicalla áfzonyunc í z ű z Maria-
nac. Eme ugymond e^jiettetct fofaÍMc romhfufcrz es jel tama-
dajoba Ifraelbe etc. Kerlec edes apam Simeon mit ízol-
Iafz,mít befzelleíz i talam el feletted immár azt,az mit 1 

ez előt mondai a kifded gyermec felől A Ennec előtte 
nagy neuet adal ű hozzaia, hogy iduezető, uilsgof-
lag j Ifraelnec dichőfege es em moíl immár kűlőmbat 
kezdel befzelleni, Tudnya illic, hogy römlaíul uette-
tet fokaknac es ellen mondafnac ieleíűl, hqgy fernec 
ezec egybe i Szűz Mariarulis ollyat fzolla f z , az ki 
nem illic az te elebbi aldomafodhoz. Mert azt mon- : 
dod hogy altal hattya fziuet az eles tőr. Eze az ál-
domás, roellyet az ű fzent fia utan kellen uarni ű neki ? i 

SimeonBa . Ne alecha fenki hogy meg fordult uolna feie ez 
mndtiiSt u e n embernec, cs azért befzellene efféle dolgokat. . i 
fpnt Lelek ]\refn fordult bizony : Hanem miként hogy ez elot az 

ízent Ielec iften tanetafabol ten bizonfagot az Chri-
ftus felől, es alda az u annyat, azonképpen moflannis 
ugyan azon fzent Ielec fzol u benne. Jgen ízűkíege-
fis uala kedig ez a predicatio,hogy meg ertenőiőc be-
1511c, az próphetaknac urunc felől ual'ö iőuen-do mon-
dafít, mint kellene ertenűnc. j 

Mejsitűrol ' Chodalatos nagy dolgokat fzol az iras a Mefsi-
•toalotfodd' a s felöl. Hogy « uolna meg fzabadetando az u nepet. 
ktosirafek. Hogy fenki nem merefzlcne u uelle ellenkedni, nemis 

alhatan 



alhatna ellene. Hogy az ű alatta ualo nepekoec minden 
iofzercncheicc es bodogfagoc fognalcnni. A z időben, 
úgymond Jeremiás, meg fzabaduiazluda, esazlfraeí 
batorfagban fog lakni: Megint : Nc fely fzolgamla-
kob3es ne rettegy Ifrael, merteme en meg fzabadetlac 

' tegedet mefze fődrul, es az le magodat fogfagodnac 
foldeb ől;es haza megyén azlakob, meg nyukfzic, es 
nem lefzen az ki meg icfze űtet. 

Amofnalis imezt befzclli az Mefsias. A z üdo--^#« 
ben,fel emelem Dauidnac fatorat,ki le cííet uaía,es meg 
eppctem az ű falainac hafadekitt azokatis fel eppctem 
az mellyec él romlottac uala. Hogy azert fenki ne uel-
eeie azt , mintha mindenec az kic Jfraelnecteít fzerent 
ualo TRaradekiuolnacac/ugyízabadulnanacTneg/hogy 
ez uilagonis bekefegec lenne mindnyaioknac ,az mas 
uilagonis őrőkce meg bodogulnanacrmeg jelenti Sime-
on,hogy kűlomben uagyon az dolog. 

Eme úgymond-,e-^jKUetet fokihttc rvrrütfolri^ Mint az 
beteges fzaiat feni az 'kenyér, maga az egeflegefl győ-
cőrketteti: es mint az uilagofsag art az chipas fzem-
nec,noha kellemetes az ege&egefnec, fzinten ugy bef-
zelli Simeon , 1iogy a Chriílus nemellyefaec romlafo-
kra, es nemellyeknec fel tamadafokra lefzen. A z kic 
tneg nem botrankoznac az ű abzatoílagafcan estudotn-
anyat meg nem utallyaCjhanem hifznec űbenne, azok-
na.c oliyacan mint azfzep egyenes es erőísiílap, kihe2 
batorfrggál tamafzkodhatcac. 

De ualaki c uagy a z ű el lietet fzemelyebc es or-
f z g ímc nyomorult allapattyaba meg botrankozuan 
n ö u illyacűie^míntasSidoeesaTorokőejyagy-

• tcfli fzabadfagot, kunyű eletet kereíhec ű benne, mint 
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ez moftaní cretnekcc : V a g y eletekbén, erkőlchők-
bea ellenkednec ű uelle, mint azjceputaloc, ezeknec 
romlaíul uettetet : mert nem kűlomben mint egyke-
menfeges kűfziklaban meg átkőznec es el romolnac. 
A z az, a hiueknek iol, az hitetleneknec gonofzul ua-
gyon dolgoc á Chriílus miat. _ • 

Ide ualo az Szent Pal ap.oílolnac mondafais, ki 
jys.*sf.8. Eíaias prophetac magyarazuan imigyen^fzolla. Meg 

űtkőzerteca íídoc az botrankozafnac kőuebe, mikép-
pen meg uagyon irua. Eme en uetec ííonba botran- " 
kozafnac kőuet,es minden az ki ű benne hifzen, meg 

T.TÍT. Í. nem fzegyenűl. Azonképpen beízel fzent Peteris 
monduan. Hogy ez a kű az hiueknec tifzteísegek-
re leízen, az hitetleneknec akadeknac koueís botran-
kozafnac fziklaia. 

L— . l Es úgymond touábba Simeon , ucttetic ojy iel&l, fa 
ffiT-ji, we ellent mondatic. A z Chriftufrul fzent Dauid imigy-

en prophetalt uala. Vralkodni fog tengertől fogua 
tengerig, es a folyo uiztűl fogua az főid kerekíegenec 
hataraig. Imadgyac űtet minden kiralyoc, minden 
nemzetfegec fzolgalnac ű neki. Ebből es egyeb ef-: 
fele igeretekből, az tefti íídoc oly Mefsiaít uarnac ua-
la,ki minden nemzetfeget az íldoknac tőruenyere hoz-
na,es oly igen el birna es meg enyhetene mindeneket, 
hogy fenki meg chac motezanni fem merne ű ellene. 

chrífius c/-De kűlőmbet fzol Simeon. Vgymond hogy fokán, el-
.enemw i e n c fognac ű neki mondani, mint egy cze l , auagy fel 
" ' tetetet íe-1, ollyan lefzen, kire tattyac az ellen mon-

doc fzaiokat, es kihez lőuődőznee az hitedenec, te-
uőlgoc, es gonofa elecű emberec, az u hitetlcníegek-

- " cel, te-
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cel,teu5lygcfekcel,es gonofz eletekcel,imez regi pro- t , . 
phéciac ízerent. Mint az nylnac ualo czclt ugy vctc, 
ielúl ten fel engemet. 

Bizonyara czel uala az mi Ghriftufunc kihez \ 
lőuőldozenec az karomlo pharifeufoc, az Heródes h" t n ' 7" 
ízolgai,es akofsegnekisnagyob refze,mertnem ueurc 
űtet, Nem hiuenec ű benne, hanem in kab ellene ízol-
lanac es torekedenec, Nem akariuc azt mongyac, ho- tur.i% 
g y e z kiralkodgyec mi raitunc. Ninchen nekűnc 
kiralyunc5hanem chac Chafzarunc uagyon. Meg elte-
ben igy len dolga Chriftufnac. Holta es menbe me-
neteli utan ofzton halhacza mit mondanae ízent Fal-
na c mikoron ű az Chriftusban ualo hitet predicallya. 
Ennec az uelekedefnec tudgyuc hogy mindenűt elle- jcto: if 
ne mondatic. Valamit azért az Mefsias birodalma^ 
iiac nagy uoltarul fzollóttanac az prophetac, azt mind 
chacugyerched, hogy ű az euangeliomnac altala gy-
•öit maganac cz fzeles uilagonanyafzentegyhazat, ki-
ben efmertetic es tiízteltetic, es azoknac az kic ű-
tet efmeric es dicheric minden lelki iot es őroc eletet 
md. 

Vegezetre tereti befzedet Simeon Mariahoz, o 
cs ezt mongya neki, nklkedetis *lul h*tty* eles tar. 
Szol iőuendő keppeti az fzűz Marianac kouetkezen-
do nagy keferűíegirűl, mellyeket az ű fiaert kel ua-
la tűrni. Mint ha azt mondanaia. Oly nagy lefzen meg % 
az te fiad ellen uaío dibőskődes , ugy chelekednec ű 
uelle, hogy tenekedis fog iutnf az ű nyomorú fagaba, 
hogy banatod eslíráfod lefzen tenékedűraita. . 

Bizonyara meg koftolaes meg erze az fzűz Ma-
tia ezt az eles tőrt,meg gyermcc koraban Chriftusnae, ' 

K a mikoroa 
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m t : Í. mikoron Aegiptusba kclletec ű uelle futni, cs mikoroa , 
elteuefztette uala „ es nagy banattal kcrefucn , harmad 
napra talala meg űtet az doétoroc kőzet á templom-: 

* ba. De fokeppen akcor erze meg, hogy az magas 
kerefztfan. lata » cs az d fzőrnyű halalanac nezőie 
len* 

0 A z Chriftufnac annya; peniglen , peldaia'az anf 

yafzentegyhaznac : mert az anyafzcntegyhazis a? 
Chriftufnac kerefzti alat al»es azt uifeli/zenueduenazí 
cuaflgeliomi tudományért ez uilagon. • 

De kiualtkeppen ez afegyuer altal hattya es meg , 
febhetí az egyházi cmbereknec fziueket ; kiket gya_ 
kortatneg azokis fzidalmazzac', ragalmazzac, az 
kic a z anyaízentegyhaznac Hainac mongyac lenn* 
magokat, nagy fáidaímat nemz az mi lelkűnkbe, mi, 

.. kor lac-yuc hogy meg azókis boízuuaÜ illctnec min-
ket , az kic azon egy igeuel , azon égy fzentfegek-
ctl elnec mi uelunc. ^Jjguabba holot íattyac az ki-

' ralyoknaCj feicdelmeknec; tifzrartöEíkc, biraknac ha*, 
mifsagokat es kegyetlenfegeket ,, es az kofscgnee 
iftenteleníeget „ kirűl őromeft^tennenc ha tehetnen% 
crőmeft az io útra teretenőiac uket ha lehetne yde.neiB 
lehet mert nem akariac , gondolode mely nagy bana-
tunc uagyon azon minekűnc 3 Bizony nagy1 keferuie-
fen panafzolkodunc rulla iftenncc monduan- az pro- . 
phetauaí. ^ Vram nem hifznec az tni Lcfzedűnknec. 

q Mit ttiongvác arruFmeni foc keferűfeget cs Büt fzen-
y uedűnc lelkűnkben Iatuan Rogy az föc teuel'yges es 

eretnekfeg,nem chac meg nem^ fzűnic, hanem inkab ne-
uekedic es fokafodic ez uilagon ? azért kiált unc aZ ~ 
iftenreiiruan es ezt monduan. VraK)tIamia magot ne-

tettcl • 
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tettel uala te,az te meződbe, honnét uagyon tahat az i j. 
foc konkoly 4 

De miértbochat az iften ellen mondáit, kerefe- f 

tet,keferűfeget az anyafzent egyhazra * Hogy foc feiuek- ' " 
leel megidennycnec hgpndoUtoc. Még a Ghriftus bekefeg-
ben uala, fokán kőuetic es dicheric uala űtetfnonduan. 
Aidot ki iot urnac neue ben, kiknec keputalafa ki ny- MA, ÍJ, 
iatkozec az utan Pilátus elot, holot imigyen kialtnac 
uala,emeld fel emeldfel,fefzech meg űtet Sokanuannac 
Bioftanis, kic azt mutattyae hogy az igaz anyafzente-
gyhaznae eggyefsegebe igazan prcdicallo egyházi em luezj. 
berekét, fzereti.c es tifztelic, de maga az ellen mondai 
faac ideien űldozic auagy chac el hagyac űket. 

Meg kefertettűc;mies egynehanfzör immac ne-
ttellyekben ezt ez álhatatlanfagot.'OíIyakis uannac kic 
baratkoznac uelűnc, -io akaratot mstatnac hozzanc 
addig , mig nem arthatnac , auagy nem mernec artani. 
De ha fordul a fzerenchekereke, ha ualahogy alkol-
matofsagöc es modgyoc lehet benne, hogy minekűnc 
arthafsanac, ki-teczic ofzton őlíyankor mi uolt fzi-
uékbe, mert azon igyékeznec*tellyes tehetfégekcel, 
feogy nem chac imígy amugy archarrac minekűnc. ha-
nem ha lehet tellycfseggel meg ronchanac , es femmiue 
tegyenec bennünket. Efféle baratfagnákis erzettűc 
ealahaizit. 

Megint oly alhatatlan embertkis .talaltatnae >kic j J • 
chac akarmi kíehin ellen mondás tamadgyonis, azon- — 
mai annira meg rettennec , hogy meg fem meqc nytni 
fzaiokat, nem hogy ualamit mcrnenec Fzollani az ű hi-
lekncc uallafa mellet az igafsagnac ellenfegi ellen* 
Annakokaert kereíztet bochat az iften az anyaízen-. 

K j tegyhazra, 
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tegyhazra, hogy meg roftaltaísanac az biuec, meg i í . 
lennycc minden embernec az ű gondolattya, es meg 
tefséckichoda ugyan ualoba az Chriftufnac íuue.cs ki, 
chodanem. 

E-f U*k egy iocuendoc mondo <Ann<t a fan, &ct 

J A z afzoni allatoc kőzzűlis bizonfagot tamafzt 
a z ű fzent fianac az atya iften, hogy a ki mind az fér-
fiakért es mind afzoniallatokert egy aram iőt uala ez 
uilagra, mindaz ket felektűl egy arant dichőettefséc. 
Magafztallya peniglen ezt az afzonyembert ízent 
Lukach foc keppen, nemzetfegerűl, fzűleirűl, uenfe-
gerűl, hiuatallyarulis , mert ugymönd hogy iőuendó 
mondo uolt. " Touabba jelenti ű felőle, hogy harora 
rendbeli allaparba elt uolna. Szazefegbe, hazafsag-
ba5es őzuegyfegbe, es mindenikbe iol es iamborul. 

'f/L ' i_SzŰzefegerűlaztmongyifapj^wfege&lfogut'tk 
fmeuelfot efetmdág. az az, feűzuoltmind addig, meg 
férhez nem ment j hazafsaganac előtte fzűzeféget el 
nem uefztette meg nem fertőztette magat. ̂ Io uolna ha 
cz moftani emberec felőlis azt mondhatnoicrc, es kc-
uannatn hogy öly gya kor uolna ez a iofzag , az mely 
ritka. Nem chac az afzcniallatokrul fzolloc, hanem aa 
ferfiakrolis, kic alegtudgyac netalán tan mi legyen 9 
ízűzefeg^Merjiakan uannac kic meg gyérmec korok-
ban el kezdic az gonofz eletet, es eleb el ucfztic ízű-
Zefegeket, hogy fem mint meg erthetneiec , mely drá-
ga dolog legyen az tifztafag , es mely nagy kar legyen 
annac el uefztefe, Azfzűleknec uagyon ebben na-
g y uéckec, mert nem ugy neuelic magzattyokat amint . 
kellene,nem igyekczacc m i i , hogy «tűlőc meg tilta-

&aiac,ci 
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na!3c,esmcg uoonaiac az bűnre ualo okokat, cs alkol-
matofsagoí. 
• , Touabba Annanac hazafsagarul imigyen fzol az 
enangelifta, eh uala fcr'mtd bet efotendág. Holot-, ha 
iol uefzed e íz ed be, menti űtet, hogy hazaílaría kiuűi 
tnáft nem címert, hazas tarfanac igyat meg nem fzc-
ploíítette, oly tifztan es igazan őrzotte meg magat aZ 
hazafrag toreílúl, hogy minden hazas embernec tükö-
ré lehet az ű hazafsása., Nem tudom ha ezis a dichcree 
minden hazas embert illet cz moflani időbe. En fem-
mit fenkiheznemtudoc, de fokacfelői fokát halloc. 
1 • ' Legutolfzor aual aianlya űtet, hagy tiyolc%tt<m Hi-

gy ef-^ttndeig dt uolm oe-^egyfegden , az hazafságnae bet 
efztendeig ualo gyönyörűfeget, hofzu őzuegyfegnee 
aruafagaual meg fizette uolna. Nem fietet ferlrez menni 
mint az mi időnkbeli őzuegyecTkic Jcö'zot oííyae nan-
nac, hogy talam chac nyolezuan negyoraig fem őz-
ccgylenenec, ha ualahonnet ualami keduec fzerent ua-
lo fzerenche talalnáia űket. Ha megőzuegylenekiske-, . 
dig, fzeftierem mondani minemű őzuegyféget uifelnec, I ' T , m 

mert heuolkodoc, chachogoc, tifztatalan eletűec, tefti 
;győnyőrűfegnec kőuetői.hazrul hazraiarnac az ű go-
nofz keuaníagoknac be tellyefetefere ualo alkolmatüf-

_ fagöt kerefuen. 
- Ict egy az ui euátígeliftac kőzzűi igen munkai-
kodic benne, hbgyaz hazafsagot egyenlőue tegye a2 
Ízűzefeghez,es az őzuegyféghez,es ez három rendbe -
li allapat kőzőt femmi kűlőmbfeget ne haggyon.TerrúI, 
fordul, ualtig kerengi a dolgot minden felől, es az fbq 
befzed kőzőt aztis befzelli hogy egykfem kedueíb 
iften előt az maíiknal,es fzintén oly könnyen fzolgalhat 

K 4 ember 
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ember egykBen iftennec mint, az. maiikban." Vaílyon 
ugye? ű azt mongya hogy ugy. Sőt mínd"ad'dig tető, 
uaz,h"ogy-uegté azt meri uaitani, hogy a fzűzefeg tel-
lyefseggel hafzontalan dolog. Senkiuelnem bizonettya 
ugyan a mit mond ( mert ugyan fem tudom kiuelbi-
zonyethatna egyebbel, hanem ha Ouidiufsal de arte a-
mandi) de azért ugyan azt akaria-hogy minden ember 
meg higgye befzedet,es ám higgye az ki hiheti, ennem 
hihetem.. 

i Cor. 7. Mert fzentPalapofto.I kulombet befzel annál, eí 
a z fzuzefegetnemhaízontalannac, hanem hafznos es 
io dolognaq: mongya Tenni rnemis tefzi egyenlőue az 
fzűzefeghes es ozuegyfeghezaz hafzafsagot, hanem 

i.Ttmo. 5 e l e i b e ueti minda fzűzeíeget es mind az őzuegyfeget 
a z hazafsagnac úgymint ki nyluan uallya hogyuala-r 
ki iz u leányát förnec aggya, iol tefz i , de a ki nem ag-* 
gya,annalis iobbanchcíekefzic. MegintJíogy az me-
ly aízonyalíat fenetűi meg marad , ha akaria batoc 
ferhez menyen , de mind az altal bodogb lefzen aá 
ü tanacha fzerent ha őzuegyen marad. Meniuel le-
gyen peniglen iob a fzűzefeg es az ozuegyfegazka-
zafsagnal, azt fem halgattya el : mert alkolmatofban 
es könnyebben fzolgalhat es könyöröghet iftennec aa 
a kinec hazas tarfaninchen. Nem fza ka dketfele ha-
nem telíyefseggcí. iíténncc fbglallya magat: Nem ke-
reíi egyebnee hanem chac a z a uranac teremtoienec 
keduét: Nem tartozt attya meg az ű lelket az ifteni 
dolgoc felől ualo elmelkedeíltíl ez üilagi fzorgalma-
tofsag. 

De uifzontag az hazas embernec kétféle ualo 
gongya uagyon, iílencre es hazas taríara egyknekis 

kelkc-
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kel keduet kerefci es fzolgalni, mafiknakis, es miért 
hogy nem fzabad magam],nem adhattya éppen es min-
dencítűl fogua magar, es nem ollyan íza-badon fzol-
galhat iftennec, mint a ízőz es az őzuegy. 

Nem az fzep Venus iílen afzony oíkolaiabs ti- Vemsafs^ 
Bullyac am ezt,hanem az Chriftufnac euangeliomabol, "y°skí,!clÍ4' 
azért nem ertic cs nem tudgyac azoc,kic mindenkoron 
tefti fzabadíágot kerefnee az iftennec igeieben. Venus 
oly igen nem dichere az fzazefeget, hogy u lén elfő, La&M. i, 
ki az afeonnepeket Cyprus ízigetibe arra taneta, ho-
gy mindennel kozólneiec az űtefteket.-es abból kő-luftM,is. 
uetkezee ofzton ugyan azon feigétbenaz nagy iften-
telen bolonaíag y hogy egy Ieant fem adnac uaía ad-
dig fernee^yg nent tefteuel kereíkedneiec előfzor, es 
anni pénzt gyűtene fertelmeísegeuel,az meni eleg uol-
na ű neki iegy ruhaiara. 

Dc az mi iduozetőnknec fzent euangeíioma nem 
chac hogy affele ondogfagra nem tanét minket, hanem 
meg az" iámkor es tifzta hazas embereknekis úgymint EudngtRe. 
egy engedekmből (kőnyőrűluen az ti erotlenfege-^'/íH^ 
ken ) es nem parancholat fzerent mongya hogy egy- Í & ^ m 

mafsaí ólgyűllyenec. És noha nem uét fenkinec nya-
. got nyakaiban, fnem kefzeret fenkit az fzazefegre, de 

mindaz altal dicheri azokat az kic meg herélic mago- mt. 19, 
kataz iftennec orfzagaert: azaz nem kőuetic hanem 
meg győzic az termefzetnec keuanfagat, nem haza- " 
íodnac meg, hanem fzűzefeget tartanac; Tahat íze-

. gyenűllyenec meg az fzűzéfegnec alazoi, es fogiac 
t e fzaiokat, ne tegyec egyenlőié azokat az allapato-
Jtat,kiket az iftennec igeic megúalaíztot egymaftul. 

Enis uallom azt, hogy az iítenfciő hazas ember 
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Vob es tokelíeteíb az iftentelen fzűznel es őzuegynef, 
de az iflcnfclo fzűz es őzucgy, áz iftenfeíő hazafnal 
nagyob tőkelleteísegbe uagyon : ha peniglen arrul 
kellene fzollanunc, mint legyen azoknac dolgoc, az 
kic chae neuet uifclic a fzuzefegnec cs ozuegyíeg-
nec, azt mondanam felőlőc, hogy ket keppen ualo pa-
ráznáé , es ket keppen érdemlic a karhozatot ha penii 
tenciat nem tartanac. Miért K azért hogy a tefti fértél-
mefséget ki ű magabanis utalatos,meg béltic es kettőz-
tetic az képutalafsal, mikor annac mutattyac magokat, 
az mítul tauol eftenec. 

De talam igen el feletkezenc í z uefi Anna afzon-
rul,terechűcazért befzedűnket es laísuc meg mine. 
mű iochelekedetekct tulaidonet ű neki .S.Lukach hogy, 

n m «tewphmhi Chriílus urunkrulis cs az 
ttmiotfilcü apoftolirul, ugyan azont oluafsuc, hogy örömed 
kttfett. i. gyakorlottac á templomot. Nem ugy mint ez moftani 
f a t z £ ''emberec , kie örömeiben mulattyacakarhol heiaba áz 

időt, hogy fem mint a fzentegyhazba iűnenec. Azt 
y. xi, ' iBongyae nemellyec, hogy azcrt nem iűnec ide, miért-

hőgy az mi templorounc baluanyozo hely, es foc ifteá 
ellen ualo emberi fzerzeíekcel meg főrtőztetet. Tu-
dod unitén hogy nem ugy uagyon, de ha fzinten ugy 
uolnais, uallyon az Ieruíalemi templöm mi dolgos ua-

üSWí: t i . | a j mikor Chriftus ez uilagra ioue? Latroktiac baf-
langiSua tetetet uolt az íídoktul urunknac mondai* 
fzerent, azért ugyan oda iar uala Simeon, oda iar uala 
Annaafeony, oda iar uala iduezetönkis az ű tanetu-

; aniual. Hámi baluanyöznankis a templomba, kit nem. 
miuelűnc , te ugyan igaz tifzteletet tehetnél az iílen-
See. A z őrdogtűl gondoltatot hazagíág ez meg 

' " hig-
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higgye minden ember, kit auegre gondolt az cllenfeg, 
hogy efíele hazukfaggal el fzakafza az embereket az 
iftennec ízolgalattyatul, es az igénec halgatafatul. 

, Touabba hernlutk Ami úgymond (zent Lukach. *> 
Hat papifta uok, mertha chac emleties moíl ualaki az Tapfia 
bűitöt,ottan papiftanac neuezicűtct. Vgyanisaz uolt 
ketfég nelkűl,azon hitben élt, az kiben élune mi, kiket*^s"u 

ezuilag moftan papifta knac hiu. Io meg higgyed az 
bűitöles.es batorfaggal chelekedheted tel:azt, azmi-
rűl dichcrtetic ez fzentafzoniallat, 

.Végezetre eiel nappal imadkozic, efedezic, eí 3, 
, könyörög uala iftennec Anna, Moftan peniglen ffleue-
tic fokán , mikor hallyae hogy az anyafzentegyhaz 
fzuntelea ualo imad kozafra kitt az ű fiait., 

Illyeten uala az Anna,ki CSriftufruI uallaít es bi-
zoníagotten.hogy ű uolna az Mefsias, meg hifccttyűc 
azért az ű befzedet. 

Harmadic refze. 

71 Y Ikorfzent Lukach azt mongya, í ^ ^yermee 
-LYJl mutkedic ts u<tjl<gulu<tU,bizonettyaazű bi teSVS' 
zony emberleget. Mert az efliber tehnefzet fzerent, K

0 ^ Í C /^ 
mind tefteben aprónként öregbödic es uaftagul ,mind *" 
elmeieben. Es naprul napra mind tefti es mind lelki ere-
ie gyarapodic űneki. kirűl töbet fzollune, az Viízke-
reízt nap utan ualo uafarnapi Euangéliomnac magyq. 
razattyaba, ^ : 

Moftan ez a ftú dolgune,-hogy mt<is mariaual ef 
Iofephel chodalkozzuncaz iftennec chelekedetiről, es 
kiualtkeppenaz ű mi hozzanc ualo nagy iouoltarul, 

íohá 
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foha ki ne efséc elmenkből, hogy az ű fiat mi ereítűnc 
emberre teue Vegyác Simeonnac es Annaaac bizon. 
fag tetelet, epűllyon hitűnc az ű uaiiafokbol; igye-
kezzűnc raica,&ögy meg ne bötrankozzunc az mi 
urunknac alazatofsagaba , hanem inkab azoc kőzőt 
talaltafsune, kiknec a Chriftus fel tamadaíokra uagy-
on, ertaen hogy azért uettefelaz emberi termefzet-
cec bizonfagat es fogyatkozafít, hogy mi nekűnc híg 
pifpekűnc es papi feiedelműac leheísen. 

Kis karachon. 
h i mi urunknac koernyiil mc. 

telkedefe napia. 

Ez, ntatfz.cntmmfen oluafuc az, urnát . 
kxrnyUmml^iefcrbluéo bijlorut, S^ent Lufach 

tuangeliomianctc i i. rcfiúU. 

2időtlen, M'mckutdnmhtelented^nyolc^Hi* 
foc, hogyfarnyblmetéltetneiec <t^gyermc,bi'. , 
uattatec ,a%_ g neue lefufíntc, ki hiumutot unU a%\ 
tnpKthul, minec elxtte Arnyamé mehtlen fogan-, 

ZJUtmhe. 

A z mi 
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Zmi urunc lefus Chriftufnac Koer-

i nyűl metelkedcferűi ualo ianepet, három 
) okbolízerzettec azmieleinc. Elfőez^ 
_ hogy, az hiftoriat tudgyuc az az meg 

erchűc, mit miuelt cz mai napon az Mefr , 
fias. Mafodic hogy eízűnkké tarchuc az iftennec ios 
tetemenyet,kit előnkbe £daz 2 iftona. Harmadic ho-
gy aual az iotetemennycholellyű^c iftennec tifztef-
fegere, msgunknae es fele'oara i ^ «( re 

Á s hiftöria chac cz, hogy z •> I--
zad napon az Moyfefnec tőru- ^ i r t- ft <> 
kornyűlmetelkedet, e s l r r j n ? c - A z o te-
temcny kit az biftoria ád előnkbe imez- hogvmi ertűnc 
miueite a mit miuelt. Kiuel ugyfogunc iol elni, ha az 
hiftoriabol hitűnketerofsettyuc, esmikeppen az iílen 
mi uelunc foc iot tet, azonkeppenmies kefzec kízűnc 
mindenkoron felebaratunkal iot tenni. 

De hogy ezeket iobban es beuebben meg erche-
tec, ez mai predkatioban három dologrul fzolloc. 

Előfzor az kornyűl metelkedefnec regifzer-
zeíérűl, Mafodfzot az Chriftufnac kornyűl metel-
kedeíerűf. 

Hartnadfzer az Iefusnac győnyorűfeges neuerűl, 

AzelfceruL 
j f z uriften mind efeti előt, mind efeti utan az cm- ^ i o l o . 

i y J L béri nemzetnec, mind előtte {mind alatta az ő altal ,«*, 
tőrucnnec, íot az Ghriftus el ioueteli utanis minden- etUiüemz 
koron ket dologatal fzokta tanetaní az embereket az 
» tkarattyara; kinec egykéi elmeieuel̂  maiikat erze-

kcnfegeuel 
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kenfegeuel foghattya meg az ember, hogy a mit elmed-
ben ertefz azt nemikeppen kűlfő erzekenfegeddelis 
erezzed. Igy akarta á kegyes atya azmi tudaclan-
fagunkat es uakfagunkat uilagofetani, es úgymint 
kezen fogua uinni minket az mennyei dolgoknac et-
telmere, 

A z mi elmenknee az n fzent igeiet ueti eleibe, ki 
altal akarattyat nylatkoztattya mi nekűnc. Erze. 
kenfegűnknec peniglen az lathatando ieleket, kic ug-
yan azon dolgokra tanetnac minket mint fzintea 
a z ige. . - 1 

W ' *' Mikor az embert teremte, be uiue űtet para- . 
diehomba, es azonnal az ige altal paranchclatot 
ada neki, mely parancsolat melle kűlfő iegyűl uete 
a z ionae es goaofznae tudomanyanac fáiat, melynec 
gyumőlehet meg tilta űtulle. 

Cin: 3. A z efet .útan , igeretet ten az iőuendő Mefsias 
felől, mely igeretet kűlfő ielekcel, az aldozatokcal 

G e n . ^ mellyeket oluafsuc hogy Abel es Cayn aídoztanací, -
meg erőfsete. 

, A z u i z őzőii utan fogada befzeddel NoéníC;, 
hogy foha többe ez uilagot áruiz miat el nem uefzci, 
es ugyan azon fogadafahtíz ielcis ada, az egen ualo 

Ota: 17. fzouaruanyt* 
Abrahamnac oly magot igére, kiben meg aldat-

flanac minden nemzetfegec, mely igeretnec őrökce 
ualo eralekezetire ízerze az kornyűl metelkedeíl. 

**# í 1 *• Moyfes altal rgeri uala az Ifrael fiainac hogy 
Acgyptuíbol ki hozza űket, es azt az igeretet aZ 
kufijeú batajinac ieleuel pccbetlc meg. 

Vege-
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Vegezetre azű ízent fia altal oróc eletet iger 

minekűnc, es eflfele győnyőrűíeges igeretet, az u i ! e : 

tőruenbeli fzep ízentíegekcel, úgymint lathatancb 
klekcel nagy nemefsen meg bizonyetá. 

Es rouid befzeddcl az uriften mindaha ualami t g . 
lelt net bizoníágul az ű igeie melle,, hogy nem chac 
elmenkel fogtuc meg , hanem erzekenfegűnkelis 
meg tapaíztallyucmi legyen azu mi hozzanc való 
4karattya.^ 

Ebből immár meg teczic michőda iel let Iegyeir 
az kornyűl metelkedes. Mert minec utanoa iften azt 
fogatta uolna hogy Abrahamnac es azű maguanac io 
akaró iftene lenne, es hogy az ű maguaba aldatnanac 
Hieg minden nemzetfegec: Touabba keuanta uolna <*w, 17. 
Abt'ahamtuí, hogy hinne az ű igcretinec, iama a előte. 
es lenne tő kellete;, az az, mindent hatra uetne ü 
erette, hitből io lelki efmeretteles engedelmeíseggel 
fzolgalna ű neki, efifele igereti es Abrahammal uaío 
frigye melle, ielűl fzerze az kornyűl nsetelkcdeft, 
hogy Abrahamnac es az ű maradekinac tefteken bi-
zonfagul lattatneiec, esefzekbe iuttatnaia ű nekicc 
az ű kőfztőc es iften kőzőt ualo fzőuetfeget. 

Azért mongya iften Abrahamnac. Ez azen 
frigyem auagy fogadafom, kit meg kelletic tartano-
toc kornyűl metelteísec minden ferfiu ti koztetec, 
ts kornyűl metellyetec az ti fzemerem teftetec bőrét, 
fcogyaz frigynec ieleűl legyen en kőfztem es ti kofz-

Tahat az kornyűl metelkedes oly ieí uala, ki bet) 
az iften crőfsetette áz ű fogadsfat, kit tőt ualaa2 
embercknec, megint az cnabcrekis erofseúe uâ -
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la-aziftenben esazq igeretiben ualo hiteket es bizo-
dalmokat. 

Oly ízukfeges nala kedig ideieben, hogy ualaki 
a2 kornyulmetelkedeft felnem uette, aziftcnnec fiai 
kpzze nem fzarolaltatot. Mert azt mongya az ur 
Abrahamnac, valamely fetfiunac fzemerem teftenec 
bori, kornyűl nem meteltetic, ki tőrletic az,aZŰnepe 
kőzzűi , mert.meg ízegte azcn frigyemet» De chac 
a z Mefsias el iőuetelieg kellet tartani, es az utan nem 
chac hogy nem fzukíeges, de ugyan hafzóntalan es 
artalmafis. Mert fzent Pal így fzol, hogy ha kornyűl 
metclkettcc úgymond, az Chriftus tinektec femmit 
nem hafznal Miért i azért hogy azmeg igert aidot 
magoaeidsuolt, es annac az igcretnec meg erőfseto 
pechetej [tahataz ígeret be tehjen meg kellet fz.-őnni 

"az lelnic , es ualaki immár kornyűl metelkedic, nem 
hifzi hogy el iőt, hancmmcgis uaria az Mefsiaft. Va-
laki kedig azt nem hiízi karhozk. 

Hiúkor* Mind azaltal uagyon mas kornyűl metelkedes, 
ty&lmtteí'kitemizs kőtélefec uagyunc, kit az iras nem kez altal ' 
kedcs. ualo, hanem lelki kornyűl metelkedefnec hiu. Arrul 

az iftennec imiilyen parancholattyat oíuaísuc, Kőr-
2 ' nyűl metellyetec az ti fziuetckncc bőrét, es tőbe meg 

c ne kcrocnyecberec az ti nyakatokat. Efféle kornyűl _ 
T>mt- roetelkedefsel fzűkfeg hogy kőrnyűl metellytlc mind 
^ ^ ' b e l f ő , W n d W í S tagink^ 

Belfőt úgymint elménkét, fziuűnket, akara- . 

Elménkét- kőrnyűLkel metekűnc minden reuel- * 
ygeftec hatra ueteffcuel, es az iftennec igaz iírnereti-
iiel. Sziuaaket, windengonoCz keuanfagaac el hagy; ; 

' alafaual, . 

Zilki kőt' 
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alafaual , akaratunkat iftcnhcz ualo terefseL Kűliot, 
a z az,füleinket, fzemeinket, aiakinkat, es miaden cgeb 
(againkat, erkőlehűnketis, hogy ezec tőbe ne fzolgal-
lyaoac az meg romlot termeízetnec,hanem enged-gyc-
JJCC az uionnan fzűletet leleknec. 

A z Mafodikrul. 

MIert ueue fel Chriftus az kSrnyű! metelkc- ckrijfm 
deft i Leg főb oka ez,hegy az tómén ala ue- kSmdmf 

tuen magat, minket az toruenaec terhetűl meg mente- ttiktitfu 
ne. Kirűl fzent Pal imigyen ir az galata belieknec* 9Í** 
Mikoron el ioue az údonec tellyes uolta,el kűlde iften 
az ű fiat, ki len afzoniallattul es az .tőrueny ala uctte-
tet , hogy azokat az kic az tőrueny alat ualanac meg 
aaltanaia. Mert ualaki az kornyál metelkedeft fel 
tiettc, az egefz o tőruennec alaia uetette magat, mint 
fzinten moft,hogy ualaki meg kerefztelkedic, az ke-

, refzcyenfegnsc tellyes tőruenyere reia kötelezi ma-
gát. 

Mikoron azcrt az mi urunc kőrnyűlmetellíedet 
ugyan akcor kötelezte magat az 6 tőruennec eppea 
nalo meg tartafara, es meg tartuan fflinket-meg (zaba-
detot"tűle,ugy hogy immár mi Jia fzent Palnaehifzűnc, 
nem uagyunc a tőrueny alat,hanem az iftennec kegy-
elme es malafztya alat, A z é r t inti uala az Galata-
béliekét ugyan azon fzent Pal, hogy nehinnenec az 
hamis apoftoloknac, kic azt predicallyac uala, hogy 
a z kereíztyenekis kőtelefec uolnanac az ő tőruennec G&S* 

, tartafara, hanem maradnaaac meg az fsabadfagban, ki-
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uel az Chriítus űket meg fzabadetotta uolna, es neuífv 
•eiec uionnan az rabfagnacigaia ala magokat. 

Igen fzűkfeges dolog ezt ertenűnc hogy fzabj-
dofoc uagyunc aző tőruentűl, chac hogy iol erehuc, 
es uaíahogy az lelki fzabadfagot teííLfzabadfagra ne 
fordechuc.Mint azoc chelekednec, kic haluan hogy az 
é tőruennec igaia el uetetet uolna nyakunkrul, azt 
alettyac hogy immár femrainemű az Ő tőruenbe pa-
rancholtatoc io ehelekedetekte áem uölrianc kotelcícc. 
Tanullyuc meg azért mi modon fzabedetot legyem 
meg.urunc minket az 6 tőruennec tartafatul. 

Kőzonfeggel az 6 toruen haromrefzre ofztatic.E-
@y refze magaba foglallya a z ceremoniakat,es kuli® 
Izertartafokat. A máííc az igaísagnac toruen íze. 
cent ualo kifzolgaltatafat: Harmadic a tiz parancho-
latot. A z elfőtűl .tellyefseggel meg fzabádultunc 
a z Chriílus altal,. ugy hogy fem az kornyűl metelke-
rfefre, fem az aldozatokra, íemualami egyeb ceremo-
niaiara nem uagyunc kőtelefec az ö tőruennec. Nem 
ügy Hogy az anyafzentegyhazban immár íemmi ce.* 
remönia, íemmi ifteni fzolgalat, íemmi fzertartas ne 

1 • legyen, mert minden dol'goknac rend fzerent kel lentit 
mi kofztűnc , miként hogy fzent Pálig foc dolgokat 
cs kűlío fzertartafokat fzerze a kerefztyenec kozot, 
Eanem hogy az fidoknac fzertartaíl, kit Moyíes ha-
gyot uala ű nekiec,minekűnc nem kellcnec,es mi azok-
eal nem tartozune elni. 

A z mafodic refzetűlis meg fzábadetot minket 
íduezetőne az 6 tőruennec , az az, a minemű tőrué-
cyeket az kűlfo igafsagnac Ri fzolgaltatafarul rendelt 
g a ü jMoyíés jtfidee kőzőt, azokra mi nem uagyunc 

kőtcLcfett 
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kotelefcc.Tudnia illic,Meg volt iruaáZÍ tOíüCbbe az 
tízenket nemzetfeg kozot, mint kellet meg ofztatní,^. 
cs mint ofztatods meg az, igeretnec földe: Mint kel-
let büntetni az gylkofokat, paraznakat, lopokat, cSExa : 2:. 
egyeb fele gonofz embereket. Az főid gyűmőlche- **•*»* 
eec be takarafanac ftsodgyarulis rendeleíéc uoltanac:^*'*)? 
Rőuid befzeddcl a biraknac irot tőruenyee uolt, ki-
hez kepeit kellet ű nekiec áz Ifrael fiai kozőt, Íteletet 
tenniec, es igazgatni tőrueny fzerent ualo eletre a% _ -
kőfseget. Aual fem tartozune mi, hogy affeletőr-
uenhez fzabiuc magunkat , hanem minden nemzet- , 
fegec fzerezhetnec es aalafzthattiac magoknac bizo-
nyos töményekét, es módot fzabhadnac űnkőfztőe 
az igafsagnac ki fzolgaltataíaban , (chac hogy a tíz 

. parancholatnac ellene ne legyen az ű tőruenyec ) mi-
képpen Iattyukis liogy minden orTzagnae , fot chac 
aem minden uarafnac uagyon ualami bizonyos es kí-
náltképpen ualo tórucnye. Mert fzent Pal apoftolís 
helyen ha gya az Roraabeli toruenycket: Sot mikoron K?' ? *• 

• Feftus előt uadoltatneiec áz íidoktul,es Feftuskeduef- Z s ' 
fceduen az*fidoknac kezekbe akaría uala űtet adni, az 
Romai Chafzarra ueue igyet, es az Romai tőruenyec 
fzerent akara keltetni. 

Vegezetre, az ó tőruennec harmadic tefzetűl 
az az,á tíz paranchölattulis nemiképpen meg fzaba--
detot minket az lefus. Kit hogy iol meg erthefs, meg 
kel tanulnod, hogy ket dolog uagyon á tíz parancho-
latban. Elfő az, a mit keuan auagy tilt mitűklne az 
iften, mafodic az atoc, kiuel atkozza azokat, ualakic 

nem tartyac á pataacholatokst. 

L i Ketjaöt 
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Keuannya mi tűlűnc íumma fzerent ű fzent fo{-

fege , hogy űtet mindeneknec fölötte, es feiebaratin-
kat ű erette fzereísűc úgymint mi magunkat , Tilt 
mindent ualami az iíteohez es felebaratinkhoz ualo 
fzeretettel ellenkedic.. Ezektűi meg n'ém fzabade-
tot minket az mi urunc, hanem nőha ű ualami paran-
cholua uagyon á t í z parancholatban , azt minden fo-
gyatkozás-nelkűl be töltette,'es ualami tiltua uagyon 

-azt mindeneitől fogua el tauofztatta, de mind azaltal 
tni tulűnkis azt keuannya hogy mies engedgyűnc az 
iften parancholatinac es meg tarchuc az ü akarattyat, 
kit meg ielentet nekűnc a tizparancholatba, ha iduo^ 
zolíúakarunc. 

Halhacza mit mönd : magarul'á Ghriftus: Nem. 
iöttem meg oldani auagy meg fzegni , hanem be tölte-

" ni á töruent-Tenekedis mit befz;l.Ha be akarfz men-
ni az. eletbe, tarch meg a parancholatokar.. 

A z atoc imez, hogy átkozza, az az , öröc kar-
Bözatra kötelezi iften mind azokat, ualakic meg nem 

' tartyac á tiz parancholatot Mert imigyen-fzol Moyfes 
altal. Atkozot legyen minden, ualaki meg nem marad 
ennec e tőruennec minden igeibe. Ettul az a tok tul 
meg fzabadultunc az mi nemes meg ualtonc altal. V -
gyhogy ha ualatnikor az emberi gyarlofagnac: miatta 
k i tantörodunC ; az iften parancholatinac utarul, nem 
azonnal köuetkezic mi reianc azatoknac fu lyos ter-
he a z öröc karhozat, hanem oruofsagunc uagyon mi 
nekűnc az bűn ellen , mert a Chriítufra nezuen , chac 
pehitendat tarchünc, meg böchattatnac bűneinc,meg 
ízabaduluncá karhozattul, es be uitetűnc a z öréc 
életre. 

A r r * 
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Arrul mongya uala fzent Pal apoftoI,hogyaC/iri- Gd\\. 

ftus meg ualtct minket a tőruennec atkatul , mi cret-
tunc atokca leucn. Ez azcrt fő oka az'Ghriítus kor-
nyűl metelkedcfenec, hogy az tőruentűl minket meg 
fzabadeta, az toruent ű maga be tőltuen. 

T ouab'ba, az kornyűl mételkedes az o tőruen- j:? kímu 
bc olíyatan uala mint egy belleg , ki meg ualafztya ^ mctelkf 
$s ki iegyezi uala az Abrahamnac marad-ekit a tőb *'3" 
nemzetfegec kőzzűi Chriflafnac peniglen Abra- -r •• 
ham nemzetebői kel uala ízűletai, annakokaert fel ue- .. 
ue urunc az kornyűl metelkeáeft , hogy raeg bizo- ; '• 
nyúlna hogy ű uolna az Abrahamnac igertetet ál- 5 * 
dot mag, kiben meg kel uala áldatni minden nemzet-
fegckocc. - -

Vtolfzot, noha iduozetőne femmiue! nem tar-
tozic uala á tőruennec , de mégis fizetni akara neki, 
es mint egy bűnös ember tőrueny ala uete magat , ho-
gy meg ne botránkoztatna a fi dókat,• kic netaíantan 
azt fogtac uolna gondolni ű felőle, ha kornyűl neki 
metelkezet uolna , hogy az iften torucnyenec meg u=- ' " ' 
taloia, es annacokaert meltan uettetneiec űtűloc ha-

Alazatofsagnac peldaiatis ada kedig minekűnc, 
hogy meg alazuan magunkat, meg aztis meg miuel-
lyűcaz miuel nem tartoznanc inkab , hogy fem mint 
ualakit meg botrankoztafsunc. De eleg legyen ez, 
az predicatiorac , ket refzerűl , kezgyűac hozza 
immár az harmadic reízéhezis. 

, L 5 A f h a r -
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T* Tluattdcc.ugf mond feent 'Lukad 
r' X X " « NE'ÍV ÍÍÍ/. X X m c > "Regentenaz kornyűl m< 

gyermekcknec,raint moíl rz ke-efzr í^V, Akkoron 
á uegre, h j g v bizo.ifa^a uolna a r>-u, ?z yíl-rae-
tclkcdefflec fe l uerelenec, tncícan s 3frr, [ngy a kinec 
neue uagyon , tudgyad hogy meg kcroLsteltec azt, 

f . , Valamikor azért uagy tennea magadnae iat efzedbé 
' Z': a z t c neued,uagy ualaki egyeb neuez tegedet neueden, 
Z é i . mind annyfzer meg emlekezzel rula hogy meg kê  

1/iÍA 

t efztelkedteí^ftennee attad magadat, frigyet fzorzet-
lel a:zte uraddal >:fogadaíi: tettel' rula, hogy nem fzol- " 
gaíz íetüa.tefbrcéyfebe.uilagnacfem az qrdagnéc, 
banem tellyefseggel chac az te meg ualtodnac , es 
tareh. meg fogadafodat, ha azt keuanod hogy iftenis 
tneg'tarchaamiíű fogadot, az az,hogy orác eletet M 
tenekeej. 
/ ' Szoktac.peniglen az emBerec neuet-aefni azgy-
ermekeknec.uagy azűteczefec fzerent uagy iftennec 
parancholattyahol. Mint am az Zachsnas pap fiat, 
hogy az kic ot ualanac , mikoron kornyűl metelcetic 
uala,attya neuere akariac uala neuezni, de azűfzű le i 
aem engedec, mert az iften immár meg hattauak hogy 
lanos legyen nei}e.,e£azcrt az cmbereknec teczefe el-
len Ianofnae neueztetec* 

Az f z ű z Maria fiarulis azt mongya az Euan-
gelifta„hogy není emberi tanachbolhanem iftennec ue-
gezefeBol néucztetec Iefusnac, ugy mint ki azon ne-
jjel neueztetet uala az'angy altul meg fogantatafanac. 

„dű-CtC* . . ; 
; Demieit 
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De miért akara áz iften a z ű emberre let fiat le-, i s s r s * 

fufnac neueztetni < Terrnefzeticrt es tifzti?rt. T e r - - N - ^ s * ' 
mefzetiert mondám, mert noha úgymint ember k o r n y - ^ ^ " 
fii metelcetic, de azért ugyan bizony iften. A z lefus ?Jtmt ' 
annit tcfzen mint iduozető auagy ízabadetö. A z id-
uezetes es fzabadetas peniglen , c k c iftentűl lehet. 
Szent Dauid mondafakent, A z ure á fzabadetas , e s , f > 
teiaba ualo az embernecízabádetafa. Touabba t i fz-
tiert.mert az uolt ű neki tifzti, hogy meg fzabadeeka 
az ű nepet a bűn ml. Azerc mongya uala ű magais, ha- '• 
g y . arra iőt e uilagra az embernec fia, hogy meg ke- -
refse cs meg fzabadecha azt, az mi el ncfzet uala> az 
<1 teuelyedet es karhozatra kotéle^teíet emberi nem-

Ezt az Iefúsnac neuet öegyfzer találom az eaaa-
'geliom'ba hogy ncueztec az angyaloc, mely negy ne-
hezeibe meg íelentcttec mit kel minekűnc uarnunc az 
atyaiftentűl, az mi iduezetőnknec fzent neue altal,. 

Előlzár,neueze Gábriel monduan azt i fztaía-
..gos fzűznéc. Ne fely'Mar?a,ÍJrertkeduebe uagy te az 
jurna,c, Eme fogadez mehcdben.es f z u l z fiat•,es lefuf- tue,i, 
nac hiuod az u neuet. Holot elonkben adatic mi.ne-
"Jcűnc, hogy ualaki az iftennec keduebe akar lenni, az ~ 
lefus neue alral lehet keduebe. Azér t mongys urunc Ephe, 4, 
hogy á ízent lelketis kiben.minket maganac jegyzet, 
cs a ki minket meg fzentel cs kedueísc teízei^az őne-
uebckűldimihozzancazatyá. 

A z ujgafztalo- fzent Ielec úgymond , kit 
-fetíld atyam az en neusmbe, meg tanét titeket mindé- 1 

uekre. 

• -' L 4 Mafodfeor, 
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Mafodfzor, Iefephnec.neucze az angvalezté 

átti-U-. 'neuet", igy ízoloan « neki "Föt-fzűi teneked a Mart* 
kit tc Ieínsnac neuez mcrc ű fzj'^acfctryj meg bű -.műi, 
az ű. nepet.Mely mondasban, meg bizonyectatic hegy 
nem kűlomben, hanem ez neu altal adatic iftentűl mi-
nekűnc bűnei'.knec bochans'tja IC u"! fzent János 

tjots, imigyen fzolla. A z t írom iLchkaÍ!T> i:->cktcc, hogy az 
-ű'ncudert böchattatnac meg tinektec az ti-bunejtec, 

jttto ; io, bonképpen f z e n T Peteris. Errűl minden propheta^ 
bizonfagot tefznec hogy bűnőknec bochanattyat.uef-
zic azű neucben mindenec udakic íríznecu benne. 

i°-n-1 s< Ű magajs peniglen Chnfttr bisonyofsj tefzen nrnket 
benne, hogy ualamit, kerendilnc az atya iftentu! y ne-
ucbe, minden meg adatic minekí.ij, tor ,negrz regi 
prophetakis mikoron bűnőknec bcchanattyat kértec, 
erreeznéune uetettée az_ű fzemeket. Mint am Dauid 

9fd:i^ ki igy könyörög uala iftennec. A z tc neuedert uriften 
ier: 14, \egy kegyelmes az en Lűncrrmcc, meri igen foc. Iere-

mias azonképpen; Ha az mi alnakfaginc ellenűnc. ta- -
«adaac,vranj-regy.iot mi uelunc az-te neuedert. 

Harmadfzor Chriftufnac győzedelme es fel ta-
. . madaT^ utan.neueztetec az angyalokiul a Iefusnac ne-

ue, mikor azt mondáé az afzoniaílatoknac. A z meg. 
fefzőlt nazaretbeli Iéfuft kere£tec, ninchen itt, fel ta-
madot; Holot meg tanetottac minket rea,hegy minden 
tefti , es lelki elícnfegínc ellen , az Iefusnac neuebea 
adatic minekűnc győzedelem, mert győzedelmet nőt 
uala Chriftufis immár akcoron az halálon,az őrdőgon, 
es ákarlíozaton: kirűl latodé mit befzelíenec azapo-

uc:io, ftoloc, Yram azteBeuedben»meg az őrdőgőkisen-
gedneciui nekűnc. Nyluaímilyac hogy az mi urunc 

neuebea 
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neucben hatalmafoc es győzedslmefec noltanzc az 
ő.rdogőc ellen. Dauidis az iílen nepe bofzontoiaj j_ 
nac Goliatnac hallódé mit fzo l . Te enreiam kardal, 
kopiaüal es paiísal iűfz, dc en te ellened az urnac ne-
uebe megycc. Megint mafut. A z tc neuedbe meg 43* 
Htallyuc az.mi ellenűnc fel tamadokat, Szent Pal ke-

- ki arra ualafztatot uala hogy uiíelnéie az lefufnac 9 ' 
oeuét á pogan népec kozot, oly bátor uolt ehez c 
neűhez ualo biztaba hőgy nem chac fogfagot, de ha- jfer. 
fctltis kefz uala fzenuedni mellette. 

Negyedfzer ménbe menetelikor neuezéc á Iefuft '' 
az angyaloe monduan. E z a lefus ki moft feímene, 

• j g y fog meginni, á mint lácatoc űtet az egbe fel men-
ői. Honnét megtanulhattyuc hogy az menyorfzag-
líac bodogfagatis áz kíus altal kel minekűnc uar- M t d > : 

nunc az atya iftentűl. Mert nem chac a magaert 
ment oda, hanem mi ertünkig, hogy utat nifson nekűnc 
a z őroc életre. Arru l mongya uala fzent Ianofnaí. 
Hael menendec, es heic kefzetendec tinektec , megint 14. 
fneg.iouőc, es hozzam uefzlec titeket, hogy á hol en 
uagyoc, ties ot legyetee. Erti uala fzent Iftuanis 
ezt, es annacokaert halálánae oraian, az lefufnac 
könyörög uala hogy hozza uenneie az ü lelket. ?jí», 7, 

Ertede immár kerefztyen meni foc fele io adatic 
- minekűnc a z lefufnac neueben. Nem heiaba int ta-

fiat minket fzent Pal; hogy mindent ualamit chelekef-
zv.nc. az mi urunc lefus Chriftufnac neuébecHeleked- Col. j. 
gyűc. -Mert ugyan fem adatot mas neu eg alat kiben 4, 

. kellyen mi nekűnc iduezűlnűnc, hanem chac az Iefus-
nac neuebe : ki folűl halad mindén neuet, mert mind ^ 2 > 

eiecnyeiekaec, núfldfoldieknec, mincF Dokolbeliek-
L 5 '' nec 
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nec terdec meghaio^-halaán ezt az dragalatos fzent ne." 
uet.De ki gyozneie ennec á neutiec nafznalaros uolcat 

Matt 13. eleggs meg mondani?Ez ádrsga gyöngy a kit kel min- -
Luc: 1 tj. dennec ualaki az iften giralauai kereskedic meg kerefni 

cs meg nyerni. Ez á mennyei dragakench3mellyet femá 
Ma: 6. rofda meg sem emeízt.íem az moly meg nem efzic,fem 
„ az lopűc el nem lopnac. Kiért nem chac ezuilagiiofza-i 
LUC: 14.' S u n ^ a t kel hatra uetnunc:faanS meg mi tnagunkatis fzuk 
i.Tm:'z.íegtnegutalnunc. Mindenneckoz, mindennecliaíznos 
loel: s. cs iduofseges neu, mert a lefus mindeneket keuan az 

: 1, jgafsagnac efmeretire hozni, es iduózeteni.- es ualaki 
^ ' 1 ezt á neaet fegctfegul hya, ketfegnekúi iduőzul. 

A z ui efztendoeruet 
. ualo Predicatio. 

feií f i t * |H ^ rnai napon ke? gyű c elad ai círtendoec, es 
fik- 70 * 1 gazért hyucui efztendőnec ezt e napot. Szoítas 

peniglen az kerefztyencc kőzotj, hogy ui efztendükn 
nagy fzeretettel k5feőnnec,es aiandekot ofztogatnsc 
cgymafnac, kouetuc az atya iftennec pelda:at,ki ez na-
pokban az « fzent angyaliual kófzontete.es bekefcgct 

Cch: z. furdettete mi nekűnc,es az ű fzent fiat,kiben bc uannac 
az ű bőlchefegenec es tudornanyanac kencbcí rekeíz-
tetuen menyorfzagbol ide ez uilagra kűl de, az mi id-
yefsegunkre, esűuele mindeneket nekűnc a,da aian'de-

l ^ ? í í - kő. Bizony io fzokas kőuetni az mi vrunknacio.uolcat, 
es ugt tartani egymáshoz magunkat, a rairitu ízent fél, 
fege tartotta magat mi hozzanc.Enis azért egv leué az 
iftennec fiai kőzzöl,ualloin hogy köteles uagyoc ennec 



I. fn^DlCjT 10. 171 
c r ' ..afara,es annacokaert,Dc chac koC-
z i I ~ 1 r . TC; aundekozlac titeket ebbe e z pre-
ö ua lóba" s o '^jnnnobbanesfecbbenncm tudocan-
tul mirt regail fogua fzoktanae az mi eleinc makőf. y i 

zőnmfelebarattyoknac.EGESSEGEL, ES IDVT3SEG,r;,& 
G E L , I O S Z E R E N C H E V E L , M V L A S S A T O C A T Y A M - onst 
FIAI A Z VI E S Z T E N D O E T , T O E B I O V ' A L , K E V E - ' 
S E B B YENNEL. Vgyanis hog lehetne nemefbkőfzo-
nes mintez,kibé mind tefti,mind lelki,cs mind ez üilagi 
ionac beuíégét,es minden gonofznac el tauoztatáfat ké-
m n ő ti nekteci A z egefseg teltünket illeti,az iduőfseg . 
lelkűnket, az io fzerenche ezuiiagi iofzagunknac f z a -
poro dsfat. A tőb io.sz iftennec minden aiandekinac foc 
uolcat,az keirefeb bűn, á bűnnec es á bűnből kőuetke-
zendo idő fzerent es arőkce nalo minden gonofznac, 
uefzelynec,nyaualyanac eí tauofztatafatiegyzi,. 

De nem fzűkfeg igen foc be ízeddel magyaraznunc 
ezt ákofzoaetet,úgymint mellyet chac az ne ert,azki-
ben fen",mi erteíé ninchen;Hané azon radakozzunc.bö- rycpeníS 

' g y lchefsenaz,h.Qgy az ui efztetidobe tniadé io törten- híi minden 
nyec mi nekűnc, es mindé gonofz tauollegyen tűiűn c . w m f t : i r ' 
E z el múlt efztendő eíeg, haboru es fzereneheden len, n ' * 
keujnnyuc mindnaian hogy e z u i efztendő bskefegefb •« 
es fzerencheíb legye annal,.mit kel miuekűnc hogy az . 

. leheíseclMeg mongya azt nekűnc Moifes, Ha halgat- veut: 
tyatoc az ti uratoknac ifteneteknec fzauat,hogy meg 
chelekedgyetec, es megőrizzeteeaz u paraticholatit, 
aldottaclefztecmind á varaiba,es mindimezőn-lmhoí 
a z ludieiom ,auagyá practjca, kiből meg tanulhatod 
jaiit kellyen teneked miuelned, ha azt akarod ! o^y io 

. .fzerenchedtőrteflnyecaz ui efztendobe. ; ; 

Nera choda ha az tauaií cfziendő ncrn keduűnc 
fzerent 
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. fzerent uolt, mert tnies nem kedue fzerenc iartunc az 

iftennec: Valamit ízenúettimc melcan fzenuettűc az -
mi foc buneinkcrt, S5t hala iftenncc, hogy íakcal 
gonofzban nem lett dolgunc,mert ha az ű fzent irgak 

Trcn, 4. mafsaga-'nem otalmazot uölna minket, bizony meg 
kellet uolna emefzcetnűnc tellyefseggci. . 

Annacokaert,uegyűc el o az iftennec parancho-
latinac Iudiciomiat, tekenchűnc bele laísuc meg abbaa 
mit keuan mitűikínc az mi urunc, tarchuc ahoz ma-
guukat, 'kit ha megmiuelűnc, ti ízent feifcgeis meg 
tekenti ugyan azon iudiciomba, cs meg cmlekezic 
rulla, hogy aldonsaíl igert minekűnc mind házunknál 
fmind roezonk.be, esbizony meg adgya. 

Ephe,4. Viuliyune meg az ui eíztendobe, uefsűc le rul. 
Colof, 2. luncazregi embert, őlrozzűnc ui emberbe. Mene-

kedgyűnc meg a bűntűi, kezgyűne io eletet. A k i 
eddig refzeges uolt, legyen iozan, a ki lopot, ez utan 
nelopion» Valaki fertelmes elem uolt, immár uifel-
lyen tifzta életet, es a ki karomlo, haggya el á karom-
laft, ha ezt miuellyűc, mindent meg ad minekűnc az 
mi iftenűnc, ualamit egymafnac keuanunc ez ui efzten-
dei kozenetunkbe es iduezletűtfkbe. 

Aiandekotis igerec tinektec, meg adom a mit 
i. Cor. 7.ígértem. De nem ez üilagi kazdagfagbol es el mu- • 

lando iofzagbol adom á mitadoc, henem az mi urunc 
z.Cor.z. lefus .Chriftufnac fzent igeienec kenchebol, kiben az 

ű meg bőchűlhetetlén nagy kazdagfagi ielentetnec az 
hiueknec, eí mi hozzanc ualo nagy io uoltalrgalmaf-
faga mutattatic. : 

s Es mierthogy az anyafzentegyhazba, kilomb 
Jíiiőmb rendbeli emberec. uanoac, Mindennekncc az 

11 rendet 
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ő rendsc ízcreac vsio aiándekot igyekezem eízeo-

Szent Pal elfő helt ád az kerefztyenec kőzőt az " 
egyházi rendnec, mert praspófitufoknac az az, egye-
bee eleibe heíyheztetteknec neuezi őket,azért enis n W i i r x 1 '* 
raicoe kezdem cl, es ű nekiec adom meg leg előízőr 
azuiefztendő aiandekat. De mi lefzen az 4 T i f z -
tefseg : tifztefsegetadoe aiandekon az egyházi vrai-
irtnac. Mert noha dichofeget es tifzteíseget hirdet^' 
ízent Pal, minden iot chelekedo embernec, de min-
dazaltaí, mafut azt mongya, hogy az egyházi nepeci.Time v 
ket keppan ualo tifztefsegre meltoc, azoc kiualt fcep- ' * 
pen kic munkalkodnae az igeben es á tánetafban. 
Bizonyara nagy tifztefseg, az kerefztyen anyafzen-
tegyhaznac feicdelminecesigazgatöinac lenni, A r - ^ J 9 

ra tetpifpokee titeket áz fzent Ielec az ű nyaia kőzőt, 
azt beízelli azpap uraknac fzent Pal-, hogy biriatoc 
a z ü egyhazat, kit fzent uereuel kerefet maganac. 
Touabba apoftolnac lenni, az az , iften kouetinec, e j 
á z a akarattyánac magyaraZoinac, mert minden egy-
házi népeknec kepekben mongya ugyanazon apoftol C o n s 

jmezt. A z Chriftufert kőuetfeget uifelűne, mintha 
ízinten űnenmaga az iílen intene mi altal unc. A z 
iften titkainac fafari uagyunc. De ez á fzep aiandec, '*Cí"'- 4. 
a z az, a kettős tifztefseg, ugy adatic meg űnekiec, ha 
el. iarnac tifztekbe, ha munkalodnac az igeben, ha 
gondot uiíelnee az Chriftus iuhaira, ha hiu fafároc 
lefznec, Es hogy meg erchee, á nagy tifztefseg, 
terhet hozmagaual, ínunkat, faratfagot. Erti uala 
azt Moyíes, az iften nepenec uezere , cs azért mongya 
uala panafzolkoduan az urnac. Miért üttetted, _ 
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. , . - ncceznepnec telyes terhet enreiam* Szent Pal kedig 

ugyan munkanac neuezi a pifpőkfeget, ^ Es minden 
piípokot arra int, hogy snünkalkodgyéc, vigyáz. 

i.Tim.4.zon, predicallyon, eleget tegyen tííztinec, iozaa 
legyem* Vegyétec io neuea iftennec fzolgai en 
CaleM ezt ez aiandikot. 

A z egyházi rend utaa kőuetk'ezncc kiralyoc 
Feieielmec, Birac, eí egyeb ez üilagi tifzurtoc, kik-
oec íegyuerc adoc aiandekon* 

A fegyuer íemmi nem egyeb, hanem az iítemát 
_ . aekic adatot hatalom: kiuel meg lafsac mint elnec, 

hogy az iftennec rendelefet meg nc hagiac, es meg ne 
hallagyac. Forogion ízemec előtag iftennec iteleti, 

. cs gondollyac meg, hogy nagy ízim adafoc te ízen a 
' nekiec azjű tifztekrűl. Halgaísatoc, úgymondi 

bolch, kiralyoc es erchetec »eg, ez fold Marinat bi-" 
rai, az iftentűl adatot tinektec á birodalom, es az fel-
feges ortul az erő, ki tnegkerdezi az ti chelekede 
teket, es meg hantya ueti az ti gondolatotokat. A 

qfit, uegre fzerzette iften mi kőzinkbe ez üilagi feiedel-
, . . Bieket, hogy daikai Iegyenec az anyafzentegyhaz 

iiac, az iftennec igaz tifzteletinec oltalmazoi, mint 
Dauid, Iofaphat,lofias. Hogy fegetfeggel Iegyenec 
az nyomorultnac, Íteletet tegyenecaz aruanac, ol-
talmázzac az őzuegyet. Azért adót fegyuett 
kezekbe, hogy iftennec fzolgai Iigyenec, bofzut al-
lyaaac azokoa az kic gönoízt chelekeíznec. Bűn-

i,a»sM, tcAcc az gonofz teuőket, dichcretirc iegyenec az . 
iamborokaac 

Ha ebben el iarnae, az az, ha az toruen fzerent 
#alo feiedeleftifegnec fegyu?ret wifclic, hiu.ee lefz-, 
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ttecazű uroknac, iccict napian bc uitetfleeszőrös 
eJetnec őtőmebe. De ha az tőraentden kegyet len-^ 
fegncc töret forgattyac, hítetieneces az oruoknaű ' 
tar fai ieíznec, aiandekot fecrctsec, az aruaaac íte-
letet nem tefznec az őzuegynec igyet elő ae» ucfzt'c, 
mint elíenfegin ugy allya aieg iften n raitoc b*fz-

A z Nemes uraimon uagyon immár áfzer, hogy . 
w nekiec adgyac ualami aiandekot ez ui -fztcndobe, 
Adoc : Nemtelenfegct adoc, Gondoilyatoc meg 
atyaraftai, kic az tefti nemefsegben dichekettec, hogy 
az iftennec femmi tekenteti ninchen az iduefsegncc 
doígabanaznemefsegre , vgymond fzent Pal , hogy 1 ' *r' 
mikoron iften, az kerefztyeni hi«*e kezek bini az 
embereket, nem fokát feiua az teft fzerent ualo ne-
mefsck kőzzilí, hanem az nemteleneket, cs az el a etet" 
teket ualafzta, hogy fenkine dichekedhefsecű előtte. 
Ha ki dichekedni akar, dichekedgiec az i o f z a g o s ^ ' 2" 
chelekedetekbe, mert azoc tefzic az embereket igaz 
aemefsekce. Regi mondás , hogy az ánenres, kit az 
u iofzagi neraefsetnec meg, tahat ualakiben feianri io=-
fzag ninchen. bátor ugyan nagy nemből ualo legye-
enis, azt fenki meltan nemeűiec nem mondhattya1. 
Heiaba mutogattya az ű eleinte czimeret, ualaki afféle -
iofzagos cklekedetektűl üres, raellyekert á czimer eS 
az nenieíseg adatot uolt azoknac. A z t aliettyac *' 
nemellyec, hogr eíeg az nemefsegnec meg bizo-
•yetaíara az, hogy iobágyac uagyon. Vai bizon nem 
deg, tob kelaonal az i g « nemefsegaec bizonyeta-

ember W a %s A r i o $ a i lofepH, kit**''' 
W 
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aualbizoeycta meg, hogy nem erte eggyet az gylkos 
fid okai urunknac meg oletefebe, főt az ű teftet le ueua 
á kerefzt farul, cs tifztefseggel el temete, Meg ne-
inefsete Pharao király az Iacob Patriarka fiat Iofephetj 
miértI az Iftentűl neki adatot bőlchefegert. Ves 
u g y uifele magat mint igaz ianíbor nemes ember, 
mert a z .alatti ualokat nem nyuza, foízta , hanem 
taplala az nagy ehfegnec ideien. Nemes -embernec 

M ' 1 6 - neuezi Chriftufís magat az euangeliomba, mégis 
luutata bogy ugyan ualoba a z , de roiucl i aual hogy 
iot tea egyebek cel, az ű iofzagat fzolgaiual kőzle. 
Touabba meg aiazaes nemtelenfegrc bochata magat, 
a z ű attyafiaiert Tics azért nemes emberec ugy 
uifelitec iomodos. az nemefseget, l a az nemteleöfe-
get egyetembe akariatoc uifelni, a z a z , alazatafoc 
lefztec, nem fualkottoc fel, es nem bifzitee el maga- . 
tokát az tefti nemefsegből. 

Talam afc uitezlp nepis uarentűlem ualami aiaa-
jftt, i». dekot, adoc nagy őrőmeíl. Vegyec io ncuen 'en tú-

lem aiandekon az iftennec felelmet. Legyenec iílen 
felőc, mint amaz uitezlő hadnagy uala, kirűl ízent 

* lukach emlekezic. Bizony peniglen ha ifteni fele- -
lemtalaltaticű bennec,.fzaaat.fcsgadgyac kerefzteB 
fzent Ianofnae* ki,arra,inti űket, hogy fenkit mrg n: 

luet%. aerienec, cs meg elegcágyenec, a z fi f zo lgyck 1. 
i,tU(b,y, ludas Machabeus uitez uala, kirűl azt oluafsuc, hogy 

a gonofzokatűldozet, es az Iften nepenec haborga-
toit, tűzze l fel gyuitotta. A z t akarnam hogy az 
mi yitezinkes, az iften nepcnec ellenfegin mutatna-
iac meg ereieket, es uitezfegeket, nem az ízegeny 
•yemorult perokon : de kilőjpbcn, chelekezaec, es 

• ' 
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•uifelic magokat, mintha az kőfsegnec rőntafara f z ű -
lettcnec uolna. Bizony iob uolna egy íítenfelő 
tez,ezer iftenteícnnel, mert azokat fegeti iílen , a z kic 
űcet felte. Lattyoc fzemeinkel mely igen erőtlen es 
hafzoncalan az ifteni felelem nelkűl ualo hadakozas, 
vefzcen uefznec az io koborlo katonac, meg fem uef-
z i c c ízekbe magokat. 

Immáron az kozonfeges nepnec allapatban uo-
Iokra terechűc befzedűnket, es azokatis aiandefcoz-
z u c meg. 

Holot !eg előfzőr az fzűzeknec aiandekon adöc, 
Tanachot, michoda tanachot í A z fzent Palnac tana-**"4** 
chat,ki azt monda, hogy io embernec ugy lenni. K e t - c « > \ ?. 
fele f z ű z e c uanpac peniglen. Nemellyec mind holtig 
fz i lzefeget uifelnec,nemellyec cfiac ideig, úgymint kic 
meg akarnac haza íbdní,mikor iften ű nekic ízerenchet 
paranchol Mind az ket feleknec mondom azért, ho-
g y io ű nekiec ugy lenni. Mert az ki fernecadgya le-
ányát vgyan azon fzent Pal mongya, iol chelekéfzic, 
a z ki nem adgya, annaiis iobban. Chac meg lafsac az 
io f zűzec, hogy arrul gondolkodgyanac mint lehefse-
cec iftennec keduebe, cs mind teftekbe lelkekbe t i f z-
tae legyerec. Vgyanis mit haíznal embernec teíleberi 
f z ű z n c c lenni , mas felől íziuet es akarattyat gonofz 
fertelmes gondolatokcal megferteztetnH 

'Hallódé mit mond az mi urunc £ Valaki gonofz M i t : ?-
kcuzníagra lattya az afzony embert, immáron paraz-
ralkodot. Hogy ingyen fe fzollyac azokrul, a kic . 
neuct uifelic a Jzűzt íegnec, de fem teftekbe fem le'I- • . . _ . 
kekbe nem jiíztac. Mert ezec tőrueny ízerent halaltD e i r t : i l* 
erdcmlene'Cj es kőtelefec az őrőc karhozatra, 

M A z 
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A z fzűzec utan hclyhezreteru az őzucgyekeft 

cs ű nekiec oly aiandekot adoc mely nelkűl uclem hogy 
leg inkab fzukolkodncc az az, vigaíztabíl. Merj 

1 9 ' lob Patriarkais abban dlchekedic , bog ű az őzucgy. 
Bee fziuét uigaíztalt?. A uigafztalas peniglen cz, 
hogy az uriften kiualtkeppen-ualo gondét uiíél az 
őzuegyelcre. Azért feddi kéményén az feiedelmeket 
es bitakai, hogy az őzuegyekncc igy eket elő nem 

%fk. »: uefzic", es paranchollya nekiec hogy okatmazzac az 
őzuegyeket. Sot meg a pifpőkoktulis azt keuannya 

t.Tm-,5, fzent Pal, hogy tifztefseget^tcgyenecaz. őzuegyek-
Bec : de azoknac az kic igaz őzuegyec. 

Mert uáafcic az őzuegyfégnec neue alat fortéi-
•Eies eletet elnec,azac felél azt beízelli, hogy ketkep-
pen uaío karhozattyoc uagyon, es hogy eltuen halót-
tac. Pirongatis affele őzuegyeket, kic Heuolkodoc, 
Bazrulhazraiarnac,chachogoc, fzorgalmatofoc, hoz- \ 
zaiocnetn illendő dolgokat beízellenec. Ki legyem ; 
peniglen az igaz őzucgy,azt fem balgattya el. A z ki 
úgymond cz uilagy gohdoktul fzabad lenen , embe-
rektűl el hagyattatuan, iítenbe ueti remenfeget, eiet 
nappal imadkozafökban es konyorgefekben foglala-

Zat. *, tos. Mint amaz Anna afzony, Phanuelnec leánya ualar •: 
Kirűl azt iria fzent Lukach, hogy cl nem tauozic ua-
la az templombol, eiel nappal fzolgaluan az iftennec 
bűitolefekeel es imadfagokcaí. 

? 4 r f r l m ' A z hazas emberekis az iílen nepe kőzze ualoc, 
fztmltb. aanacokaert űket fem hagyom aiandec nelkűl, ípt oly 

aiandekot adoc ű nekiec, hogy ha ualoba el uefzie en- ' 
íwl?m ; leízea nyluaa mit kofaőnmec. Szeretetig 

gyen aS 
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gyen az az aiandec. Szent Pal arra inti jt férfiakat, 
feogy fzerefsec az ü felefegckct, nem kűlomben mint j-pí^. 
i Chriílus fzereti az anyafzentegyhazat; azafzony 
ncpekncc megint azt paranchollya.hogy engedelme- . 
íec Iegyenec az ű feriekhez. Bizony kedig ha í ze-
reted hazas taríodat, meg nem fertczteted agyat, 
hanem hiuen eí tifztan tartod magadat ű neki. 

A z Chriftufnac pcldaia indccha az hazas em- r, 
kereket egymáshoz ualo fzcretetre, ki oly igen f ze-
rete az anyafzentegyhazat, hogy eleteti; crcttc ada. 
El ualhatatiaii taría&g á hazafsag, tahat az fzerctet-
6ec kötelet igen kel őr izni, hogy ualamikeppen meg . 
ce fzakadgyoa,fe meg ne odgyec. A z elíő afzony-
allat áferfiunac oídalabol teremtctec, de az utan o f z -
ton á tőb ferfiac mind az afzonyaliatoktal ízalctte-
BCC , ugy hogy á ferfiu cs az afzony állat egy teft 
es egy tetem. A z ű tulaidon teftet peniglen fo-
ha íenki nem gyűlöli. Akaródé érteni mint oríz-
hetic meg á hazzas emberec az ű kőíztőcualo f z e -

V g y ha á ferfiu az ű felefeget nem ugy tartya, 
mint fzolgalo leányát, hanem mint tarfat, úgymint ki 
nem lababol, hanem oídalabol teremtetet ű neki; Me-
gint ha az afzony ember nem igyekezic azon hogy 
feriénee paranchollyon , miért hogy nem feiéből te-
reremtette űtet iílen az ferfiunac, hanem fzolgai ne-
ki mint uranac. Igy maradhat meg uégig ű kőzőt-
tőc az en tűlem aekic adatot aiandec, az az, a f z e -

Vegezetre, ftiierthogymindnyaian bűnőfócua-
gyunc , meg aiandekezom e z mai oapon a bűaő-

M 2 íoketjs4 
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íőketis. Ket fele bűnoíoc uannac, Nemellyec az kic 
bannyac bűnöket es penitenciára térnec,.netneíiyee az 
kiknec femmi banattyocnynchep á bűnön, főt efzekbe 
Íeiíi iutazmeg teres,es á penitencia tartas,. 

A z Penitencia tartó bűnofoL'ncc az iílennec 
DUt.3. orfzagat adom-aiandekon. Penitenciat tarcbatoc ugy-

, mond az Euangelíom,es el közelget iftennec orfzaga. 
• Nagy hafena uagyon az penitencia tartafnac, ugy an-

ftr; 1 8 * nera , hogy Ha mi meg bannyuc, az mit iften ellen uc-
t'ettűnc, űismeg bannya hogyreanc haragojot uolt,. 
es boízuiat akarta állani mi raitunc. 

A z kemeny fz iuű, es penitencia nelkűl ualo bu-
nofoknec az iftennec haragiat aiandékozíom Vgyah: 
fem erdemlenec annal egyebet.. Mert fzent Pális azt 
mongya hogy ualaki penitenciat ne.rn.akat tartani., ha-

íow.i. ragotgyűit űmaganac feiere,. 
Hanem ha az refzegefeknec kelfene ualamit egye--

w ' ' betis adnom , úgymint azoknac kic fokát uigyaznac: 
a. bor mellet,es azért i tőb bűnőíőknel beueb aiande-
kra meltoc. -

No ottaa meg fzerzem ezeknee az kőzofcfeges' 
írmrii3- aiandekot egy iaiaU Kinec iai úgymond az bolch 4 

Kichödá apianac iai $ Kinec i uerem £ Kinec az ok 
nelkűl ualo febee? Kinec a z fzem ki uaias? nem de 
azoknake az, kie á boron laknac,,. es ápohar űrefsé-
teíbe fzorgalmatoíöcf 

Soc ayaualia ,. foc kar , íöc Betegfég, es egyeb-
fele uefzely koueti azrefzegíeget, es uegre; az őroc . 
karhozat. Kit ualaki el akar tauoztatni, terien meg 
tarchon penitenciat,es könnyen el tauoztathattya. 

Eleget 
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Eleget tettem ugy teczic immáron az en foga_ 

dafomnac, meg attam mindennec az meg igert aiande-
kot, kit kerlec uegyetec io neuen entűllem , es az ui 
cfztendőbcn uiuilyatoc meg feicnkent, hogy legyen 
cgefsegtekre , iduőfsegctekre es io fzérenchetekre az 
«i eftendő,mind az aiandckcalegyetembe. 

Az ui eficcndoe eneke. 

NEkűnc fzűletec mennyei király f z ű z MariauSc 
meheben vi.efztendőben mi uigadgyunc fzűle-

tet Muft ímadgyuc. 
Vtet kőucteőodog fzent Iftuan, elfő martiria-

len uriílennec, vi efztendőbe etc. -
Szent Ianos uala ualafztatot, es egyebec kózőg 

fzerelmeteíbi«i efztendőbe etc, 
Aproízentec meg őletenec vriílennec kedueiert, 

Yl efztendőbe etc. 
Szent Tamas piípec cs feiedelem, bödogfagoS 

fzent Tamafnacemlekeaeti, vi efztendőbe etc. 
Silueíler Papa hiuartatec, es menyorfzagba ko-

ronaztatec ,vi efztendőbe etc. 
Kornyűl mcteltetecugymmtember, esiduőzet-

tonec neueztetec. vi efztendőbe. 
Kiralyoc mefzunnen ipnec3aranyat, temient,mir-

fatboznac, vi efztendobe etc. 
Dichertefsec fzent haromfag, halat adgyunc az 

fflriílcncg vi efztendőbe etc. 

M 3 V i z ke-
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Viz kerefzt napia. 
Az, MAI Euanielíomot fz>ent Maie írta 

meg, az, ü emngeüomiámc ma-
fodk refzeben^ 

jj l&oroi felétet uolna lefus ÜetUehemle Iu<Lt~ 
iitc uarasÁhi, Heródes íqralMc licitben, Emt 
nngufúcmp (telet felcel iceuenec Hierufakmbt . 

monduan. Hol uagyon fe&letet 
dofyiac faralJyti Mert lattuc a%& cblUgat 

s mtfyif imádnibteuBalutn pemglen Heródes£/* 
raly,meg léoroéc , es a^jellyes Hwrufalem ö uelle. Es tgylt 
piütucn mind a^pipifeitdelme{ct, es {oepgncc irts tudóit, 
luditfo%rc uafa tbloec holotf^letnerec a chriftus. í)t magaméit- • 
iítiutc ama^oc & neh: ludanac fiethlebem neuae uarafaban-, mert 
igy utgyon meg iratuan a^propbetmal. Teü 'Bethlenem Judama 
foelde, Jemmikeppen fcfol nem uagy a%Judanac f« uaraf {oe^ost, 
mert te lehled megyen # <t Ve^er, ki Ima a%_ en nepemet Ifraelu 
tA^oron Heródes titkon h^^hiuatuana^magu/ekatfi^orgal-
rnatofiigalmeg tud* :&&c a^rchillagnac ideiet, ielent ual* ü ne-' 
fácc: es cllochatuantyi "Betlehembe monda.* Mennyetec el, et 
fcerdexkedgyctecfxorgtlmatofaggda^gyermec felcel, es mik-
ron mígtalalangyatoc, ieknchetec meg énnekem, hogy enis elmen~ 
tién imad^yam to. K?c m;k>von hzllottac uolna karait, elmi-
aenec. Es eme i chilUgmeltya htUmc uala nap piciben, eloctteea 
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mtgysn ttdt xrúgiev oda menüén meg all&utfen, k IjoU^gyermec 
tuU. L atuanpeniglen cb'llagot -xr&lénec igen fogy aroemmef* 
Es be menuen a-^hx^hi , meg tilaUc ct gyermeket Mtrkuala^* 
annyaud.es le horukanimicUc &ttt. Es meg nymán fanche' 
kct,ahndeíoktt tdime " neki, ̂ Aramjat, temient esmrrrhtt Es felele-
tet uéuén almokban, hogy Hcrodeshe^ne temncc , mas ütőn terc' 
nec tartommyokbx. 

Z Z Chriftufnac (rűietcícnec emlékezeti-
ben, eddig meg chac az íidoc kőzot for-

0 0 % ^ ! gottunc.Merc Bethíehcmben íkűfetccju-
' í k jdaaac uarafaban. A z Angyaloc., azon 
: 'tartomanbeli íido paftoroknac ielentec, 

A z paftoroc megint á tob Sídoknac-hirdetee a z ű f z ű -
letctit. De moftan immár az pogan nepcknec közibe 
jarulanc , i o g y meg erchűc miképpen ieíentetcc meg 
Chriftus az poganoknac. Mert lollehet az £do nemzet-
fe'gből fzűletet, dc nem chac az Sidoknac,hanem min-
den egyeb fele nepeknekis, kit meg bizonyeta ez mai 
napon mikor az pogan nepec kozzűl hozza folyam-
mo Magufokat meg nem utala foc keduele ykcr,cs aiaa-
dekokat uen ű tálloc. 

Illic peniglen,hogy ez az Hiftoria kedues,cs bo-
tliűlet'CS legyen mindeneknél, de mi nallunc kiualtkcp-
pen,kic az pogan nemzetfegec kőzzűi tertűric az ke-
^efztyen hitre, mert az mí hiuatalunknac úgymint elío 
gyűmőlche ieícnices mutattaticezmagufokban , kie 
tnefzc főldrűl az ui chiüagnacfel tamadáfa altal a z 
Chriílushoz hiuattatnac cs uezertetnec.Mely hiftoria-
ba imez három dolgot kelictic efzűnkbc uenntme. 

M 4 El íőf, 
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, Elíőt, az Magufoknac Hierufalembe ualo ioue-

feleket,es mikeppeo hintcc otsz Chriftus ízűletefcrűí 
ualo 

Mafodikatazt: A z Hierufalembe lakozo nepee 
mint tartac magokat, cs nytmiuelenec, ezt az hírt hal-

Harmadikat hogy mint talslac meg az IViagu-
fos,es miképpen tiíztclcc.az.uionan. ízületet kyralt. 

Az elfoerűl 

7 1 Á rt°ron JkpJ-etet u o^m 

J_wjL hemrűl io ideien emlekezetet ti 
bhhemle.• BetMé-

___ _ : tefzeti az Euan-
geliíta, az Micheaíhac mondafaert, kit ez utan egei-
zen előfog hozni. Herodeít pedig neuez! Jákob-' 

G«: 4p. n a c befzedeert, ki azt hirdette uala halalanac előtte 
az.Mefiias el iőuetelenec ideierűi, hogy akcoron lef-
zen;,. mikor az kirali íílap es birodalom , Iudaiul el 
uetetic, es idegen nemzet kezeben adatic. Ki meg 

'^^•''Mett uala immár, mert Heródes kyraly, nem az Iuda. 
lho"infin'snemzetéből, hanem Idumeabol ualo uala. Tahat ab-
& Mi.fi. ban az időben kellet el iűni az Mefsiafnac,. 
f * ' / ;Ved efzedbea, hogy az Chriílus nem chac fzű-

letec hanem imadtatékis Bethlehembe , hogy az 6 tőr-
uenbeli peídá , mindeneitől, fögua fcretelnéiec ű ben-

I n e - ^Dauid ki igen fzep es erőik ifíii uala annac főlőt-
te, olyíölTgyonyőrűícges énekes, hogy az ű cnek-
lefe miat az őrdőg Saultul el tauozcc, Bethlehembe 
öalafztatec es keaetec az kiralyfagra : Azonkep-

, pen Cliri-
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p m ChriftufTs , ki ízepfeggel mindeniket fölül hala- 9 f . ^ 
da, oly, erős hogy az hatalmas nagyereiu ördögöt, L u : i u 
meg győze, es oly ekefen éneklő uala, hogy a z il pre-
dicalláíanac éneklefeuel az fatant cz uílagrul ki ker-
get? es meg kőtőze, azfidopaíloroktul, es az pogan í o : I U 

Klaguíokiul Betlehemben efmertetec.es tifzteltetec y . j , 
úgymint kirali;. T, ú a n c y 

£ Em Vgymond az Euangeliita ,• Mtgujochucntc/ 
(Hitrufakmbe: E z igenel mw iclenti hogy choda dolgot 

• akar mondani. Vgyanis bizony cüoda dologién ez 
hogy a kis gyermekhez illyen nagy ^gyoríafaggai 
fietnec az maguíbc , e s a z ű Annyanae.'őbben mofol-
go artatlan lefuíl, kiben femmj kilfo dichőfeget auagy 
kirali felleget nem latnac uala, kiralnac cfmerec es ual-
Iac lenni; főt imadk úgymint iftenf., 

jí Choda dolog, hogy az poganoc idegen foldrul 
Hierufálémbe iűuén, fzórgalmatofsaggal kerefíc az 
Meliaft, az íídoc peniglen , kic kőzőt ízületét, es 
kiknec kiualtkcppen igertetet uala nem chac nem 
cfmerec űtet, de ingyen íem tudac hogy fzűletet 
uala; Moílanis'fzinten ugy uagyon adolog. A z 
kiknec ninchen kitul hallaníoc, azoc keuannyac az 

.igazkerefztenitudomant^s az kiknec uagyon azoc. 
(_Btalliac: . . . 
% IJEzeket peniglen fzent Mate Maguíóknar h y a j ^ r m g u 

M e l y íreuel neueztettenec regenten az Perfía beli, e s / o / t ^ a o ' v 

Caldeabeli bőlchec, kic kőzzűi egy uolt az Sibilla ^ 
Eritrea. E z á Mefsias' felől' iőuendő . keppen fokát lo/i 
fzollot, es azt parancholta ez ű nemzetfegenec, hogy 
ualamicor az egen egy ui chillagott fognánac látni, 
azonnal az chiíag utan indulnanac, es az uionnan 

M 5 ízűletet 
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fzűletet fiagy kiralt imadnaiac. Hiendő dolog |z?rt, 
hogy ennec az Sibillanac tudomanyaboI, ki hirhet 
uok az Magufoc kőzőt, hogy Sidofagba egy király 
fogna fzűletni, kinec ízűleteíct egy chiHag jelenten-
dő uolna. 'Vgyan ezen Magufoc féle uolt amaz 
Balam prophetais, mely nyluan fzolla egy oly chillag-
tul, ki az fidoknac egy iclcs kiraliyoknac tataadafat 

XWB.-Í*. kezdeneieielentenj. A z i s lehéífeges azért, hogyeZ 
~ -i .u/Balatnnacraondafábol teryet legyen ki á Magufoknal • 

0 r t / ftz Iőucndő Mefsiafnac zűleceferűl ualo uelekedes, 
eflfi-w* Touabba, mikoron az íídoc Babiloniaba ualanac 

rabfagfca , ketíegnelkúl az ot ualo nep előt gyakorta 
fzoüottanae űc, kiualtkeppen kedig Dániel propheta, 
azíítennec jgeretirűi, melyben ígérte uolt űnckiec az 
emberi nemzetnec megízabadetoiataz MefsiaíteS en-
nec ébefzednecemlekezeti, megmaradót az utannií 
Babiloniaban.,Latuan azért az uichillagnac fel taraa-
dafat,azontúleíaekbe ueuec es gondolac magokban, 
kogyaltalao fogua fzűletet uolna, az regen meg igert 
hatalmas király,es leg ottan nagy hamaríaggal-el indu* 
lanac meg kerefni űtet. . 

Nem fzűkfeg arrul tudakozni, hogy iuthattacle-
mguíok- g y e n illyenhamat,úgymint tizenharmad napig ( mert 
tidkgiorfa- mahoz anni, az urfzűletefenec napia ) Bethlehembe. 
/%<&- Mert,ha chaldeabol iűttenec, az nem oly igen mefze 

uolt oda a mint talam nemelly ec alcttyac. Ha peniglea 
fzinten Perfíaiac uoltanakis, az mely iften az chijlsgnác 
altala uketarraindeta, hogyodaiűienec, ugyan azon 
fiattalmas iften, choda keppen cl hozhatta űket anni * 
mefze főldrűiis, azk i maid ket í zaz mely főid Betli-
lehemhez. 

Kózonfe-
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r Kőzónfegcs uelekedes az, hogy az Magufoc 

( kyra'yoc , as hárman uoltanac, fegyknec Gafpac, 
nialiknac Boldifar, karmadtknac Meny hat uok neuff, 
kiket az apoftoloc vrunknac raenbe menetelt utan 
pifpőkokce íze*teltenec uolt, es az ő tetemec moftis 
Coloniaba uagyon. De akar kic lettenee Iegyenec, 
nap kelet felcel Hkruftlemle iocuenec, hogy az kirak , ki-

• rali uarafban kerefaeiec, kerdczkedgen azért ű felőle 
mondanae. j fíoltoppon<tzhízületet a? Siioktac kraSyec• 7 

- Bizonnyal uallyáchogy fzűletet, de chacfzűletefenee 
helyerűl tudaksznac. , Mely kerdefsel tanctaac rr/m-
ketis, hogy min deneknecTolottr azon kelleneé igye- . ^ j 
keznűnc hogy meg tudnoioc, hol talaltatnciec meg 
az Ghriftus. ,Meg talaiodűtet, nem az kirali ua- -
rafban, az a z , nem ez üilagi pompaban, hanem a z l 
aíazatofsagban, Mert iafzolban fzűletec kerefzt fao • 
hala meg: nagy alszatofsagba len ihind fzűletefe r 

mind halala. jTeis_azért ha koueted a z ű alazatofsa-
. gat, meg talalod űtei es uelle egyetembe az alázatof-

(_fag utan fel magafztaltaíol, 
Mert ktoc chillagtt n*p fylttlen. Meg Cl ölt-

gyac honnét indettattanac reia-, hogy űtet kerefsec 
A z u i chillagot Iatuan el hiuec hogy ízületei uolna 
a z a kit regtűi fogua uarnae nala es ugy adác útra 

" magokat. A z chillag felöl fokac fokát fzollanac, e» 
•örömeit aran fzayu ízent lanos melle alloc, ki azt moa-
gya, hogy angyal uolt az'chiílagnac kepeben, es ugy 
uezerle az Magufokat Bethlehembe, mint regenten. 
oezerlette uala az puztaban az lfrael fiait nappal 
kődocc, eiel tüzes ofzlopnac fzemelyebc, , 
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. Ax Mafodikrul. 

f
j TTjAluJn peniglen Heródes meg bdorodec rdit*. Az IMJ . 

j ftolotte nagy őrőmőknec keluala .lenni, choda 
dolog hogy Heródes, cs az Hierufalembeliec azoa 
meg haborodanac. i Miért i Tuggya uala Heródes 
hogy ű nem toruenfzerentualokiraly, hanem tor-
íienteien iutot az fceiedelcmíeghez, .es kegyetlenül 
tartotta magat benne.. yEni ua]a_ aztis, hogy az u 
kegyetlenfegeert mindenec gyűlőlic űtet , fel uala 
azért raita, hogy ha az fidoknac kirallyoc fzűletet, 
űneki nem iol fog dolga lenni, fel zendűl az kofseg, 
űtet ki ueric az orfzagbol, es az uionnan tamadot ki-
rályhoz allanac. 

^AzHierufalembeli papöc, iraftudoe, fzerzete-
fec, es egyeb rendbeli nepec peniglen, mierthogy 
gonofz iftentelen eletet uifeltenec^haluan az Melsi-
afnac el íouctelet, űkis meg reműknec , mert tudgyatf 
uala az prophetakbolhogy az Mefsias ű magais fzent' 
lefzen, egyebektűlis azt fogia keuanni, hogy fzent-
eletet uilcllyenec, annakokaert tauulleuen, minden 

' \ő es fzent elettűl, felnec uala hogy meg feddetnec az 
° Mefsiaftül ha el iőuend. A z ű lelki efmeretec ret-

y tegeti uala űket. 
! Szinten ugy uagyon minekűnki: dolgunc, mikor ' 

v \ " özünkbe iut az mi vrunknac hozzanc,ualo iőuetele, 
ki lefzen halalunc oraian, esaz iteíet napian, ottan 
meg felemjűnc. Nem egyebert hanem hogy tud. 
gyuc bűnös uoltunkat, előnkbe aggyá az mi fziű-
űnc bűneinknee íöc fzantalan uoliat, felűncaz igaz 
birotula ki ízemely ualogatjfnclkql mindent abbaa 

itel meg 
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kel meg az mibe talah Jvlindazaltal megíéffl tartuhc 
peniteneiat. 

Touabba mikor lattyue hogy ualamely hitetlen, 
cs iften kergető Heródes, Ghriftus ellen es az any-
afzentegyhaz ellen kezd tanachot tartany, abban ke-
res modöt az alazatos anyafzentegyhaznac iafzola-
ba fekflo Chriftuft mi keppen uefztheíse el, tálaltat-
na c kőzzülűnc kic meg iednec Herodeftul, nem me-
ri c chac fzaiokads az igaísag mellet meg nytni, hanem 
Hogy ez uilag fzerent bekenel maradhafsanae ,halgat-
nac, nem forgattyacaz Chrifíufiiac es az anyafeent-
egyhaznac igyet. Sőt meg nemellyec ki allanac az 
íftenfelo kerefzryenec kőzzűi , es Herodefnec adnac 
tanachot az igaísag ellen, mint it azpapifeiedélmec. 

1 De az kie az időben hiuec es iamboroc ualanac < 
Hieruíalembe, ugy mint a paftoroc, Simeon, Anaa, 
azt hifzetn bizony , hogy azoc á Magufoktul hin-
tetet hiren meg nem reműleaec , hanem inkab nagy 
örömödén raita, es figyelmetefseggel uariac uala 
az el iot Mefsiafnac nyluan ualo ki ielenefct. } Mies 
azért iobichuc meg eletünket, tarchünc peniteneiat, <-
uifelíyunc ui eletet , ugy nem fogunc ofzton az ha-
laltul, es az Ghriftus el ioaeteletől rettegni. j> " 

^ Mit miuele touabba Heródes király i Kpbepui- (hv/h'ÍUfr' 
tuen*^p4p?feiedelmefaf,es 4?(_riefmec rr4Studoit, tudafa%ic uuk 7/ -- * f . 
tullxc, hol fz^lctnekc a chriftus^ Noha goffofzuala, de y j\ 
mindazaltaí az ű illyeten chelekedetibol iőttanulfiat- ' J 
nac mind ez üilagi feiedelmec es urac, mind egyebfele 
parafzt renden ualo emberec. , Hogy a mi az hitnec 
igazgataíát illeti, azt az ízent iras erto tudós embe-
rekre, es kiualtkcppen az pufpokókre, papokra; hag-

* gyac,, 
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i í i 1 W*gyac,ne tulaidonechac magoknacaz lelki paílorfagnsc 

l. [hí JlÍA liíztit, ne tegyecmagokatprelatufckca. .Vi&ll^encc 
y ez uilag fzerent ualo gondot, az ű allattoc ualo kőfse-

A a gre, es az lelki dologba uarianac az egyházi nepektul. 
' Arra taneta mindeneket Chriílus urunkig monduan* 

r. t A z Moyfcs fzckin íllnecaz. iraf tudoc es Pharifeufoc, 
' / ^ u a l a m i t tinektec mondanae, meg tarchatoc es chele-
/ (p kedgyetec. 

pn4í J*** A z o n keppen Moyfes altslismeg paríinchola az 
1 V t f : } r ' iften az ú nepenec, hogy ha ualami nehez cs ketfeges 

**.«« y . y a ^ g y dolog, tamadna u koíztoc kinec nem kön-
nyen mehetnenec uegere, tahat az papokhoz, cs kiuak-
keppen az fő paphoz mennenec,es ű tűllőc erteneiec 
meg annac az iteletnec auagy dolognacigaffigat. Esua 
lamit uc mondananae az iftennec tőruenye fzerent:kot-
clts uolna minden ember annac meg tartafara. Ha pe-
niglen ualaki fel fuualkoduan magaban, nem akarná az 
akőrbeli fő pap parancholattyanac engedni meg öletne 
ec az, a bironac uegezcfeből,es a tellyes kőfeg azt 
Iialaan félne, hogy azutan fenki ne mcrefzlene ke-
uelykedni. 

Malachiafsishalgathaczamítmond.Azpapnacaiaki 
Wíá t. orzicmegaztudomant,esatőruentaz«fzaiabol kere-

fíc, mert az feregec iílenenec kouete. Meltan mongya 
9emarihs a Z c r t ^ z e n t Agoílon Doctor, hogynem az kofseg dol-
ttíefic ga íteletet tenni az tudomanyoc felől, mert kinem erti 
s*t>. t. hogy aziraíflae magyarazattyat azoktui kel uarniaz 

kic tudöfoc i Tahat iaríon el kikimind az ű hiuatal-
lyaba. es ami nemű dolga, annac haggyon beket. 

__L- ( [ TouabbanöhaHeródes ellenfege a Chritlufnac,mmd-
1 Vazalcal akarattyacleüis ízolgaltíneki. Mert mikoroa 

Michcas 
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! 7 Michffias prophetabo! megmutattatja szMagaioknac md:?. 
; ^ a z Mefsias fzuletefcnrec iftentűl rendeltctet helyet, 
' es az Magufoc azonheiyen talallyac az kis lefuíl, erőf-
! sűlncc az ű benne ualo hitben, es annál inkab nemJíec- * 
1 dkednecfemmit benne, hogy ű az Mefsias. 
i /Arai az Micheafnae mondafat illeti, ű Bethlehemeí 
• kyzdednec mongya, fzent Mate kedig nem kichmnec* 

igaz mindenic t Mert az embereknec uelekedeíe fze-
i- fent,esazfőuarafokhozkepeit,Bethlehemkichinuolt. 
i De annibol hogy az Mefsiafnac ízűletefeuel meg 
f ekefettetet, nem uolt kiefrin. Ez é prophetia peniglen 
í nyluan ielcnti es bizonettya az Mefsiaíaac mind iíleni 
i fmind emberi termeízetct. Mert ket ki iőuetelt tulai-
ir- donet ű neki, egyet őrőktűl fogna ualot, úgymint iílen-
í nec, mait Bcthiehembőí ualot mint embernec. 
1^"^. lAkcoron Hertxtef wfsnn /w,Wf hiiMturtt, rfr. Q) 
\ azoc fele iuaía, kikrűl az pülmus mongya, Hogy íza-
í íocal iotfzolnac, de fziuekben gonofzt mondanae. II-
i lyen ez uílagnac erkőkhe, fzoual io akaratot mutat, 

fziueben gonozat, es uefzedelmetfarag felebarattya- C < / 
nac,\Effele erkőlehotaz őrdog hoza be é uilagra, ki } . 
az mi elfő fzaleraknecfzepen fzolla, cs igen edes be- / ij 
fzedekcelíarkalla meg űket, de maga őroc uefzede-
lemre uona nyaualyafokat. rKerefztelkedünc mikor U ^ ^ k A 
az őrdőgnec neuet hallyuc.es rettegűne tű-le mikor ne- y / 
ueztetic előttúnc,iDe fokcal inkab kellene rettegnűne J~ MTÍVVA. 
ez illyen gonofsagtul, kinec alkotoia az fatan, es oltal- / ^ 
maznunc kellene magunkat hogy foha az mi fzanc kű-
lőmbet ne fzollana az mi fziűűnknec gondolattyatul, 
fianem mind izmunkét fzankat, egyaránt iora űc-
zerlenőioc. : j 
( Dc W j 
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. VDehsJzep dolgot.mely igen bőlchekedic He-
7 rodeshogy modgyat talalhatnaia az Chriítus el uefz-

^ tefenec." A z t tetteti, hogy ba meg ttjdnattya, hol-
uagyon, űis odá megycn, es inaadgya űtet, maga 
mas .forog uala az úáméiebe. v M ^ jelente magat 
az ű alnóc fziuenec gondoíattya, mikoron sz artat-
lan gyermekeket Bethlehem 'tartomanyaba mind IeJ 
uagata. , Mind az altal eleit ruda uenni iften azái-
ÍgyekezetmecT%erc angyala altal meg izene az Ma- • 
gufoknac,hogyne ternenec be Herodcfhez,hanem más 
otorimennenec haza: kit mégis miüelenec:^ Meg izene-
Iofephnékis, hogy áz gyermekcél es az_uannyausl 
Egiptufba futna Heródes djhőfsege előt. Es ez' 

Hertdes ízeréntheiabalen u neki mindefl ainoc tanachkozafa. 
maradtkt , Moilis ezenképpen uagyon a dölog. 
'lek!"*' -Soc efztendotul fogua forrallyac á teoelygő 
- ' eretnckec, es ez üilagi kegyetlenec, az ánya fzen-

tegyhaz elleti ualo tanachot, minderit meg kefenncc, 
mimerdon az Chriftus iegyefet femmiue tehetneiec j 
fócpracúcát indetnac, utat fcerefuen benne, hogy az 
igaz kerefztyen hit tellyefseggeí ki gyomlaltaisec, 
esazőrdogi hamis tudomány plantákafsec mindenik- ; 

helyebe , de nem uihetic ueghez fzandekokat, mért 
_ f r az uriflen őrzőié az anyafzentegyhaznác, meg tar-

^ ' i n tya az őüeit mindenuefzsdclmec kozőt, nétn haggya 
Tl-Í azű fzent fiatul nekűnc ajanlatot tudomant el nyo-' -

mt- vlvTnotatn' ?Nem mafbllya meg az atya iílen az Chri-
* ' "ftufnac_fogadaláFűpeniglen azt fogatta, hogy mini 

vut-.\6, denaap'uelűnc lefzen mind uilag uegezetiglen. Hogy 
azpokolnae kapui, hátaimat nem uehetnec az anyaf-
aentegyhazon. , Maragyutic meg chac az kerefz^ 

, tyea 
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tyen anyáfzentegyhaznac eggyeGiegebc, fg% Hcro-
des, fem egyeb feoki nem arthat mi nekűnc. , • . ? ; : „ 

Az harmadiknál. 

At. Migujöc lítium dajkált elmsnenec, esem a^cTjil-
, t/JJtg kc ""P faktlen lattanac uok v ehettoec megyen mU. 

C fCerdeneie ualaki, tnit tettenccimmar az csillaggal ha 
s z prophetabol elegge ineg tanettattanac uala re;a, hol 
^ellene kerefni az Mefsiaít i Hallatoké kerefztyenec, 
% fenyes chillag az iften malafztyanac uilagofetafat 
Jegyzi. Tanullyatoc meg azért innét,hogy á ízent iras 
nem elcg u piagaba az Chriftufnac efmeretire, az iften 
malafztya nelkűl. Sokan oluafsac az Euangeliomot, de 
chac azoc ertic es azoc uezertetnec altala az iftenncc 
jefmerctke, kiket az ízent lelek iften uilagbfet belől. 

Hol lacz gyakortab ualo predicatiot mint az c-
. rétnckec kőzőt i de michoda gyűmolchet latod az 

foc predikallafnac $ iobbulnake ualamit utanna az em-
berec 4 femmit nem* Mindenkor ranulnac, es íoha az z-'r'n#l* 
jgafsagnac efmeretire nem iutnae.Miert * Mert ninchen 
uellec az fzent Ielec iften,nem adatot nekic az igafsag-
nac lelke, kit Hierufalerobc, azaz anyafzentegyhazba 

(jofztogat az iften. . % ' 
^Me° uUUc <tx £.yermefyt_ az kit foc kiralyoc cs I 

propRétac keuantanac uala latin, kiért fokát fohazkot-
,tanac. e.s fokát kőnyőrgőttencc a regi fzent atyac az 
attya iftennec, hogy igereti fzerent el bochatnaia űtet ^ , 
c z uilagra,kit mikor philepis meg talalr uolna ez utan, l o : u 

uagyon őrül uala neki monduan ,nieg talaltuc a Chri-
•jftuítpki Mefsiafnac moűd^úc. 

N •Amfa* 
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^Aídniebktt. ddanac & neki. Ved efzedben itt az iffeö 

<h az oucire ualo atyai gond uifelefet, Hogy az mi urunc 
fzóleincc kőlchegec leane mikor Aegiptusba kellctec 

~1 futnioc, mcfae fodrűl hozzaioc hozza az Magufokat, 
r m es aiandekot adat nekiee., Minden időkben ígyen fz<*. 

^ kot chelekedni iften az u hmeinel, táras ízt mindenko-
0 - ron ualakiket, kic altal fegéti es uigafztallya űket min-

den fzűkfegekben es nyomorufagokban. '( 
Megaztorőkőc kőzzulis tamafztana minekűnc 

tSplalokat >ha Iatnaia fzűkfegőnket reia , cs ugy fem 
ftadna megfogyatkoznunk Kit megif kezdet immár 
ebeiekedni.Mert a z fzerzetes iambor barateknac ( kii 
ket az hittűi fzakattac Erdélyből, es egyeb helyek-
ről ki kergetenec) az tőrokők kőzőt fzerzet u fzent 
főlfege nyugodalmas fzallaft, Es az kerefztyen anya-
fzentegyhazat Indlaba kefzte költöztetni , holot az 
Ghriftus neue efmeretlenuolt,miertbogy azoc az ncia-
zctfegec, kic. kőzőt egnec -előtte hír dettetet az Enan-

. geliom, meg kefzíec utalni, főt ugyanhaborgattyakií 
a z igaz regi hitet. 

f xAidnac ű neki a'Mnyat, temient, Mirrhit. A z aiande-
j ^ ^ ^ M í o k b a n , mellyeket az Magufoc adanac'Chrifíufnac ket 
% tanulfag adatic mi nekűnc. Elfő, az mi urunknac ket 

termefzetirál. Mert az arany ielcnti hegy ez á gyer-
mec mekö kirali arany koronara, noha ez utan tuis ka-
ronaual koronafztatec, hogy minket az őrőc eletnec 

rjPtt- koronaiaual aiandekozna meg. Kirűl igy f z o l az iras, 
Legy hiu min d halaiig, es meg adom teneked az elet-
pec koron aiat. > 

A Temient iften úfztefsegere ízoktuk egetm, 
legyzi 
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I-egyzi azért az kis lefufnac ifteni termefzetet, hogy 
u bizony iften. A Mirrhaual az fo cmbereknec holc 
teíbket fzoktac uala meg kenni, tahat azt muttattya, 
hogy az Ghriftus halandó ember uala, es Eíaiafnac. 
mondaia fzerent,tifztefseges temeteísei kelletét ű neki 
cl temettetni. 

Mafodic tanulfa-g itt arrul uagyon, Michoda kii- f e ™ e k 

fo es bclfő tifzteletet keuannyon kiualtkcppen mi túl-
lunc az iften. Kilío tifztelet ez,hogy aranyunkat,ezű-
ftűnkel,pénzűnkéi,minden ez üilagi iofzagunkal, tifz-
tcllyuc az iftent,Szűz Marianaces Iofephnecazű fe-
rienec refzt tegyűne benne, az az, az anyafzeníegy-
haznac tapialafara es oltalmam ,az;predicatorokra, e-
gyhazi fzolgakra őrőmefl; kőlehűe marhankat, hogy 
follyon az iftennec igeié, ne fögyatkozzanac meg ez. 
Idő fzerent ualo fzűkfegekbeaazoc, az kic lelki dol-
gokban fzolgalnac, az kcrefztyeneknec.» Touabba aa. 
ízegenyekbenis fegellyűc az ízegeny Ghnftuft,legyen 
mit enniec az nyomorultaknac. 

Belfő tifztelet imez, hogy az iftennec arannyal, 
temiennel, Mirrhaual fzolgalliunc, A z arany- nem c 
gyeb hanem az hitncc cs az euangeliömi tudomannac 
tifzta uolta : ( Arrul mongya uala fzent Dauid, AZp/% , t f 

te igeduriften tifzta mint az arany) hogy minden teue-
lyges nelkűl uaío hitűnc es tudomanyunc legyen. 
Valaki azért igaz hitbe uagyon, oluafra auagy bal-
gattya tanullya az iftennec igeiet es abban elmel-
fccdic , foc" gira aranyat ad a? Chriftufnac aiande-
kon, 

N i ATe~ 
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•• A Temien,az hitnec^uallafat, azimadfagot icgy. 

2i kedues aldözat iften elot,az mi hitunknec batoríag-
galuaío uallafa , esaz kcnyorgefnec ítlfti, mellyet az 
mi fziűunknec temienezoieből böchatunc iftennec 
eleibe. . 

A z mirrha mint ezelőt mondám kenet, kiuel az-
tolt emberec tefteket fzoktac uolt regen kenni, á uc-

Sre azt hifzem, hogy meg ne rothat'tanac uolna-)Pel-
azza azerta kercíztet es haborufagfzenuedeít, ki 

az gonofz íceuanfagokat meg oltya mi bennűnc, es 
bűnnee rothadafatul meg tart minket. Ha azért beke-
uel fzenueded es Zugödas nelkűl uifeled azreiadbo-
chattátot kerefztet, mirrhaual aiandekozod az Chri-

•• ftoft;' ' . - \ 
Kerefsűc mies az mi Vrunkat az anyafzentegy-

fcazba igaz es buzgó hittel, ne gondollyunc az Heró-
des maradekinac kegyetlen haragiokcal, hanem mentül 
Inkab $hqskodic ez uilag a Ghriftus ellett cs az őuci 

ellenVanneual inkab alhatatöfsac legyanc az mi hi-
tunknec uallafaban, tifztellyuc az mi urun-

kat minden afféle tifztelettel,az ki-
ttel eleitűi fogua fzokot 

tiszteltetni az kc-
refztyenek- ' 

.tűi. • ' 

Vgyan awft 
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an azon napon, 
masEuangdiom. Mar. IIL 

Z rlxlen iotus lefus Gallitcahla%_ lordon T>i%elt 
% Itnosho^Jjog meg k/srej^teketnsiec »t&le. Ionos 

fenig tilty* uahMetmonduan. Ercmhm kellene te 
tkled ferefteltctnem >es tciíf%_enho~(_%im ? Te- Iti 

'• Jshten Icfiis mondanék}, Bagylek^tmoflan, mert 
igy itttc nekánc le tocltewnc minden tgafagot. <Akforon leket b*-
pa neki. Meg kercfetelkfducn peniglen lefut, leg ottan fel mene Ut, 
\*ui%locl,es eme meg nyianac <*%_egec, eslata le f^aUani a^ífeent 
kiket,mint egygabmlot, esi^m^reia. Es eme feo%4tleen 
ighxl mmduan. Ex. aK. f»f^eretmcs fiam&hen etmehm ki-
ttem tcek. • 

jT tűI ax liiíloriatul attac si regi ma- rri? ^ 
i gyaroc ncuct ez mai inncpnec.es tóért- reitKek-ae* 
1 hogy ez napon kcreíztelkedec meg yt,e^t"' 
3 Ghriftus az Iordan uizebc jiarmicz 
| cfztcndos koraban, Vizlcerefztnapia-

Dac neuezecaz mi élcinc ezt ez nemes innepet. A z 
deakoc peniglen az Gorcgőktűl uot igenel, V"r ieíc-
nefe napianac hyac,miért hogy cz napon jelente magat 
kis gyermec koraban á Magufqkcac az mi urunc, eZ 
napon ielenec meg az tellyes fzent Haromfagis az Ior-

^ dan uizenelf Holot az atya iften mentől kiált mondu-
*an i Ez az en fzerelmes fiam. A z emberre lőtt fiu iílen, 

azuizTjen kerefztelkedic, cs a fzent Ielec galamb kep-
^enfzaiureia. N 3 Nem 
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Nclfl ákaria az iften, hogy az emberi elme iaezec 

űuele ,esmagatul gondoltatot uelekedeíi Iegyenec $ 
felőle, hanem ugy akar efmcrtetni es tifzteltetni mi tű-
Itínc, az mint magat meg ielentette az Iordan uizencl 
az Ghriftus kerefzteIkedeíekor,az Táborhegyen fze-
ne ualtozafanac ideien, es az Próphetaknac es apofto-
loknacirafiban. 

Soc draga es fzep tanulfagoc uannac kedig ebben 
ezEuangeliooiban, az mi hitűnknec fondamentomirul, 
ciellyeket egy predicatioban mind meg nem mondha-
toc,azért chaeazokrul az dolgokrul fogoc mail fzol-
Ianom,mellyec ez mai innepet nezic kiualtkcppen. -

. Tudnya illic előfzor az Chriftus kerefztelkedefe-
rűl. Mafodfzor arrul, Michoda okokbol akart meg ke-
resztelkedni. Harmadfzor, az u kerefztclkedefencc 
hafznairul. 

A i clfoerűl. 
y f Kco)-o«,az az,hogy harminczefsten dós kézde t ua-

t_/J_ la lenni,ioeue lefus GalileahnU lordanhoXj hopp meg fa 
refeteltetneiec Unofiul. Leg előfzőr gődold meg.kichodae 
afzemelyec,azkic ebben az hilloriaban forognac.Ianoí 
az ki kerefztel,Chriftus az ki kerefztelcic. lanos Pro-
pheta,mert imigyen fzolla u felőle Zacharias az u attya, 
Teis gyermee az az felleges iftenncc prophetaianac hi-
uattatol. Sőt az Chriftus befzede fzerint nagyot pro-. 
phetanal cs oly,hogy d nalanal nagyob nem tamadot aL 
zonyallatoknac fzűlőtti kőzőt. Á z Chriftus peniglea 
iften es ember,kit meg kis gyermee koraban Mefsiafnac 
Ifmerfeneces imadajnacazMagufos. Ezketfzemelynd 
íemmi nem lehetet dragalatoíb * Erch meg ázett mdjr 

4 ®aar 
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. »agy bőchületbe kel tartanod az kerefztfeget,kit illy-
en Jeles fzemelyec bőchűltenec es gyakorlottanac. 

Touabba az hcltisefzedbeued,holot ez á dolog tör-
tenec A z Iordan uizencl. Kirűí nem hciaba emlekezi 
az Euangelifta , hanem hogy efzűnkbc iuttafsa mi nc-
kánc,az nagy chodakat, mellycc tórteotenec regenten " ' 
az Iordan uizeben. 

Mikoron az Ifraelnec fiai Iofuchadnagyfaga alat, «• 
a z igert főidbe Aegiptufbolbemennee uala, az Iordan 1 0 ^ *• 
Mize,termefzete ellen, mint egy kő fal, nagy magafsan 
meg alla es meg torlee ű elottoc.es utat ada nekiec, ugy 
annera, hogy kouetucn az iften fzekrenyet, mellyet az 
papocelol uiíznccuala,fzaraz labakcal altal mene raita 
az kofseg.Mely dologban peldaztatec,hogy mi az őr-
dogncc orfzagabol az iftennec orfzagaba az kcrcfzt-
feg altal uitetűnc be, kouetucn az Chriíluft, ki az ke-
gyelemnec cs bochánatnac draga kcnchcs fzekrenye,. 

Illyés propheta az u palaftyaual illctc az Iordan *. 
uizet, es ottan ket fele alla.es altal menuen raita, az cg-4-%z» 
ben ragattatec. A z poklos Naamanis az propheta hagy *' 
afabol az Iordanba meg mofoduan, fzepen meggyogy-
ula es meg tifztula. Miképpen penig az Illyés chelelíc-
Üeti azt mutattya, hogy az kcrcíztíeg altal lefzen az mi 
tpenbc.ualo menetűne, azonképpen az Naaman tiíztu-
laía bizonettya hogy lelki tifztulas uagyon az kerefzt-
fegben. Mert az mit á uiz chelekefzic kiöl,azt cheleke-
fz ibe lő laz kereíztelíccdö emberbe j ftcnazufzéntlel-
keueLTanullyuc meg azért hogy az Iordauizebé regé 
történt chodac,m"md az mi kerefztíegunket peldaztae. 

Estykyx nala &tet hnosmondum. Ennckm kilenc te t&led 
fyrefateícítncm, es te iü/^enljo^am i Efzebe iut Ianofnae 

N 4 moítaais 
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tnoftanis az, amint az előt siondot uala, hö'gy ű nc® 
uolna melto Chriftufnac chac faruia kőceletis meg oda. 
ui,meniuel inkab tilztafagos teftet illetni, auagy mofnií 
Meg gondollya hogy a. Ghriftus, minden bűn nelkűl 
Halo,es annacokaert,nem fzukőtkődic kerefztelkedcf-
nelkűl,hogy penitencianac iclentefere meg tnofogattat-
neiec,Azert;ami u raita al az dologban, igen uonogat--
tya magat az.kerefzteleftiil.De mit felel arra Chriftus, 

fí^y hkct mofían Had kercfztelkedgyem meg, 
tncrt igy illic ne^nc minden iga/tagot he txltenhnc. A z igaf-
fag oly iofza^os chelekedet, mely mindennec meg ad- "' 
gya azt a mi oue; Ianofe uala akcor,azaz;ű tifzti uolt 
azkcrcfzteles,Chriftufe uolt,az az ű dolga uolt, hogy 
meg kerefztclkedgyec., Noha azért lanos fokcal alab 
ualo renden uala az Cbrift'ufnal", mind az altal ugyan 
bc kellet telni ennec az igafssgnac, hogy mind ketten 
el iarnanac az ű tifztekben, lanos keréfzteluen, vrunc: 
kerefztelkeduen. Engede azért lanos iduczctőac aki-
rattyanac,cs weg kerefztele utet., 

A i MafcdikruL 
Kogy Chriftus meg kerefztelícedét ezec; 

fenek okai, 1 / Elfő. Mert mint regenten az kőrnyűlmctelkedes f 
Cm. 17. ' uegre fzereztetet uala,hogy az iften ncpenecielcesbe-

lege lenne, kirul meg cfmertetnenec hogy űc uolnanac 
azoc kiket illetncicc az Abraham patriarkanac tctetct 
igeretec, Azon formán, mikor az iften ui nepet,es ui mö. 
don,az az,az Euangeliőnac predikalláfa altalakatia gy-
iiiteni maganac,mely neppel'az űfzentfia altal, uifrige-
tisakara fzerzeni,uiieltcsbelfcgctfzcrzeaz kerefztfc-
gct,niely iclt ualakic feí uefzic,azzaliHcgieleDtic,hogy 

wc a* 
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űc az ui nep közibe ualoc uolnanac, mely ui nepet 
illetic, az ui frigybe ualo igeretec. A z t iria Iofephus 18. M* 
ízent lanofrul, hogy arra tanította az kőfseget,hogy n5- 7 íl> 
azkerefztfegacc akala! eggve'lennenec Miképpen \ j 
azért ualaki kornyűl meceíkedet azzal meg' bizo-
pyetotta hőgv ű az Abraham fiai kőzze ualo, azon-
keppen moftanis mlaki meg kerefztelkedic az Chrí- ' y j t 'j* 
ftus íeregebe, atca be migar.. No azért erch meg ' 
hogy áz mi vrunc kornyűl metelkcdefnec , fel ue-
telcucl, az ftdo nep közibe fzamlaka be magat. 
A z meg kercíztelked'efsel peniglea az ű fzeotincc 
az kerefztyen anyafzentegyhaznac teftebc oltatot 
be, meg bizonyetuan, hogy ű.tagia azaz" feie az aa-

. yafzintegyhaznac. Hafonlatos akart mindenbe' aZHdr:t, • 
ű attyafiaihoz lenni, cs egy ebbe femmibe nemi akart 
tűlűnc kűlőmbőzni, hanem cfiac az bűnbe', hogy 
bűnnelkűl uagyon, nobaazbűnnec hafonlatofsagat 
fel ueuí, cs ugy Iskola az bűnért,, mintha uis bűcos ' 
uolt uolna'. i 

Mafodic oka ez , hogy az kerefztfeget , fci nem 
chac az fidoknac hanem minden nemzetfcgeknec kőz, 
fel u'euen , ueget uetne az kőrnyűlmetclkedeínec, 
mellyet ifteni chac az Abraham maradekinac fzőr-
zőt uala,es annakokaert nem kilomben mint egy köz-
ije uettetet kű fal , az Ifraelnec fiait meg ualafztya, 
es kulon fzakafztya uala az tob nemZetfegektűl: 
El uenneie az'emberi nemzet kőzzűi az egyenetlen zpb: ti 

' tiifzauonyafl:, egy aniafzentegyhazat es egy gyü-
lekezetet fzerzene az foc fele fzakadozot nemzet-
i d ő k b ő l . \ . 

Harmadic hogy megfzentelneie az ízent Ianof-
N 5 nac 
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]Mt: 7. o a c kerefztfeget, ki fzent Lukachnal iften tanacW 

nac neueztetic. Mert mi legyen, es mely nagy do. 
log legyen á kerefzt feg, chac ebőlis meg teczic, 

y hogy el uagyon uegeztetuen az fzent haromfagnac 
tanachaba, hogy ualaki iduőzűlni akar, az kerefzt-

4«rf.'' ícgncG alcala be oltafsec az anyafzentegyhazba. 
y ! J" Valaki peniglen uionan nem fzűletic uiztűl ef zent 

* leiektől, az az, meg nem kerefztelkedic, nem lathat-
tya az iftennec orízagat. 

Negyedic oka, hogy a uizben ualo be mcralef-
b e , meg mutatnaia, es meg peldaznaia, hogy ű neki 
az mi bűneinkert az halaiba be kellene mérettetni, 
cs az ű uerebe mofogattatnanc cs riíztulnanc meg a 
bűntől. Innét uagyon hogy az őhalalat mafut.-ke-
refztfegnec neuezr, monduan az zebedeus fiai-
nac. Meg kerefztelkcdhettekc az kerefztfegben, 
kibenenmegfogockerefztelkednií A z a z fzenued-
hetteke halait, mint cn akaroc fzenuednem ere't-
tetec i 

Ytol ío oka cz, hogy az kerefztelkedéfbe fel 
fzenteltetuen, az tellyes iftenfegnec bizonfag tete-
leuel cl kezdene íarni a dologba, kiért ez uilagra iőtt 
uala. Nem akara Chriftus az Mefsiafnac tifztit tu-
laidon hatalmaual maganac uenni cs tulaidonetani, 
hanem az atya iftenncc hiua talat meg uara, ki az fzent-
lelket ű reia ala bochatuan fő pappa teue őtet, mégis 
paranchola hőgy mindenéé hozza halgafsanac. Sen-

y ; ki nem uefzen maganac tifztefseget, úgymond fzent 
Pal, hanem chac az aki iftentűl hiuattatic mint Aaron. 

9f4- f , Mint á Chriftuíís nemű maga dichőete magat hogy 
papifócdeleffl lenne, hanem az atya,, ki így fzolloc á 

«ek 
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Beki, en fiam uagy tc. Vegye efzebe azért minden 
kereíztyen, mi modon iria áz euangclifta, hogy lett 
áChriftsínac azpap? meltofagra ualo fel fzenteltetefe. 

Eloizőr az ízepfeges éég meg nylatkozec, es 
nem kilőmbenki teriede mint egy ékes draga kárpit 
holot meg bizonyuk, hogy chac az á Chriftus az rae-
nyorfzagbauiuc ut,az kibe fel őlcozűnc mikor meg 
kerefztelkedűnc es hogy chac azoknac uagyon nitua-
az menyorfzagnac kapuia, kic az Chriftuft efmeric. 

Touabba A z fzent Ielec, ki az iftennec uianac£Wi J I t 

neueztetic, galamb kepben reia fzalla, cs ugy kené meg 
űtet. Efaiafnac mondafa fzerent. A z urnac lelke 
uagyon cnraitam, mert ű kent meg engemet. AzértEjkí i , 
mongyauola fzent Dauidis az iőuendő Mefsiafnac, 
Meg kent ő iílen tegedet az iften uigafagnac olaiaual. jy- : 

Mert az ő tőruenbe meg kenetnec uala, moftis meg 
fzoktac kenetni az papocj Criftuíis azért meg ke-
tietec, nem tefti olaial, hanem az iften lelkeuel, kinec 
tellyesuolta lakozee,ű benne. 

Vegezetre az atyaiftenncc fzauáual es bizon-
íágtetel leuel eonfirisaltatec cs erőfíettetec meg urunc 
az ű tifztiben. Mert így fzol menbol az atya iften. 

en f^trclmcs fiam, klen nek^m kcétem torit. 
De ne mennyűnc chac könnyen cl az atya iftennef 
mondafa melléi, ugy mint kiben az euangeliomnac cs 
az tellyes kerefztyeni tudomannac rőuideden ualo 

. fommaia uagyon. Vgyanis hogy ezt az Chriftus fe-
lől ualo bizzonfag teteit ualoba nekűuc aianlanaia, 
nem elegedec aziftenegyzer meg mondani, hanem ez í 7 t 

utannis á Tábor hegyen, az három tanetuany előt uio-
oan meg monda. Touabba fzent Petcris azt uailya1, e t , u 

húgy 



40* Y f l p TJL0XJ.T HjfT 1 
hogy ennec az atya iften befzedeflee űis hafgatola 
uolt. De mit mond az atya a z ű ízent fia felőli 

a%cn [zgrebnís fiam, kiben nekem, feducm te/f. 
I x t : . A z fzent irasban íoc helyen mies, kic chag 

pufzta emberec uagyunc, Iften fiainac neueztetűnc, 
mert ualafztotcs fogadót fiai uagyunc ű fzent felfe-
genec. Ifrael az en elfő magzatom. En mondot-
tam hogyiftenec, es az felfegefnec fiai uattoc. Me-
gint fzent lanos moftan úgymond iftennec fiai ua-

5* gyunc. De mikor az atya iften ménből az ű fia 
felől ezt kialtya, e%_ <t%cnf%erelmcs fiam Nem uá-
laíztatot auagy fogadót, hanem termefzet fzerent 
nalo fianac neuezi űtet. kit jobban meg erthet ÍZ 
gőrőcbőcűbőlminden ember, sualaki az gőrőc iraft 

e^7;j {ynjoluafsa es érti. Holot az atya iftennec bizonfeg 
«is#*, te tele illyen igekcel uagyon meg irua ^ 

*m*K. Pxerdmes fim. A m a z ugy mond, az az, Ncm 
K a t x ollyan fiam ez, mint az en hiueim, hanem kilőmb tno-
Luc; I* don uaío fiam, egy termefzetű, .csegy al(atu en ue-
Gal;4.' lem, kit en őrőktul fogua nemzettem iftenfege fze-
i»an: 1. teat, noha harminczcfztcndőucl cz előt ízületet 

^ f z ű z Mariatul ez uilagra embcrfegc fzerent. Ezen. 
m r C : u értelemmel neuezi ízent Ianofís yrunkat az iftennec 
5 sm?. cggyetlen egy fianac. Egyetlen egy, mert kiualt-

iaci.j.pkeppen cs oly módón uaío fia, hogy mas illyeten, 
ietne.<>. e S oUya n m odon ualo fia ninchen iftenncc. Tahat 
Hpm:i!s. bizonnyal termefzet fzerent, igaz es hozza hafonlo 
Kér; 1'. j . őrőc fia Chriftus az atya iftennec. 

6,7.10. Teuabba, fzerelmes fianac neuezi iften az mí . 
i • +f ' urunkat; ielentuen hogy oly igen ízereti ezt á fiat, 

bogy mifldea főlfeget, mclto%at> hatalmafságat, 
bőlciá-
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bokhcfegetbirodalmat ű bele öntötte,es minden iatia-
jt ude kozlőtte. Azér t mongya uala neki fzent Da- vfaht, 
uidna!. Keaannyad en tűlletn,es neked adöc őrokfegul 
minden nemzetieseket. Szent latiofís bizonfagot tef-
zen erről, mikor imigyen iria hogy fzoliot uolna idue-%:^ ' 
zetőnc. A z atya fzereti a fiat, es mindeneket kezeben 
adot ű neki. A z atya fzereti a fiat, es mindeneket meg 
mutat 5 neki. Szent Pal fem kűlőmbet befzeí ennel,űl--Epke/i*, 
tette űtet az atya iobia felől, minden feiedelemfégnec, 
Batalomnac,erőnec,vrafagníc,es mindennec ualami ne-. 
Hcztethetic fölibe. 

Annac fölötte, azt befzeííi , hogy ebben ő neki 
kedue tölt. A z a z , á Chriftufert io keáue es io aka-
rattya uagyon neki az emberekhez.- V g y győaorko-
tfic ű benne, hogy ű erette nekunkiis iot keuan, sot akar 
tenni mindenekcel, ualakic ű benne hifzflee. Mertua-i 0 M : X t 

laki c uettéc űtet, hatalmat adot reia azoknac,hogy sfté-
nec fiai Ichefsenec. Es minden az ki hifzen ö benne, el 
nem ueCz, hanem uefziaz őrőc eletet. Meg igazetta-
tunc aiandekon az ű keducncc altala , az ualtíag aítál, 
mely az Ghriftus Iefusban uagyon, kit az atya iften 
engefztelőue tött, az ű uereben ualo hit miat, es a ueíe. 
mindeneket nekánc adot. Latodé azért, mely igen ke-
áue tőit azatyanac a z ű fiaban, hogy ő erette minkétis 
meg igazetot, fiaiua fogad"ot,az őrőc eletnec örökőfí-
ue,es minden iauaiban refzefse tőtt. 

Hogy peniglen mafut hozza tefziifláefztis. őtet-mt: 17, 
frdlgafatoc, azzal á Chriflufnac nagy meltoíigat m a g a f - ^ f . 
ztallya. Sőt minden hiueknec pafetoraua es igazgató- 1 "^* 
iaua tefti űtet. Mert á.Iufeokaac a z ű pafztorokat ket 
balgatnioc, halgattyakis, esidegeutncmltőuetnec. Esi a t m . io, 

ekppea 
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ekeppen fzenteíe £cl az atya iílen az ű fiat, az fo pap. 
fagnactifztire. 

Srctnekfig Nem tűrhetem hogy meg ne iclenehem.nemely te. 
J chrífius ueligő cmbereknec nagy uakmerő* balgatagfagokat,-
btigaufd' kic azt meric mondani, hogy az atya iftennec imez 
r o 1 ' mondafa , E^jT^jn/xerilmes fm , fykn nskem keímm 

- fttóí hdl^fatoc, fel fordettya, meg rontya,es femmiue te- ' 
iz i az'papiílaknac minden tudományokat. Aztkiaf-
tyac (úgymond egy kőzzűlőc)a papíítae, hogy az re-
gi Conciliomokat, az fzent atyakat, doclorokat kel 
halgatni, de uifzontag-az atya iften nem conciliomo-
kra,es nem az atyakra auagy doélorokra igazét miiv-
ket, hanem az Chriftufra monduan, &ut hafc*fö<aoc. A pa-
pa Drabaníi, az emberi fzerzefeket toflyac elő, az 

SUt: i ?. Chriílus pepiglen azt mongya, hogy heiaba tifztclic 
űtet, kic emberi tudományokat es paraneholato'kat ta-

? Haliadé atyamfia, miném chac az papiílac fzauj 
ez,hogy á conciliomokat, az atyakat es á ízent doéto-

_ . rokat kel halgatni. Nem oluaílade mit mond erriíl Moi-
' 3 ' Íesí Emlékezzél meg az regi időkrűl gondolkodgyal 

minden időbeli nemzetfegekrűl, kerd meg az te atya-
d»t,es hirdeti teneked,az te eleidet es meg mongyac ne-; 
ked. Hiízem hallod hogy Moifes a z regiekre igazét, 
azt akaría hogy az atyaktul es az mi eleinktűi erte- ' 
kezzűnc. A z Apoftolokis megparancholacaz po-
ganfagbol meg tert kerelztyeneknec , hogy az elfő 

_ Conciliom uegezefet meg tarchac, es igy iranac űrié- jj 
kiec.Vgy teczet nekűnc cs az fzent leleknec, hogy meg: ..»i 
tartoztafíatoc magatokat az baluanyoknac aidoztatot ' 
éleíégektűl, uertal, foitot allactul cs paraznafagtúL... i 

Taíam ' 
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"Talamním uefzed cfzedbc,hogy mikoron ml azt mon-
gyuc hogy az conciliomokat, regi atyakat es doóto-
rokat kel halgatni, nem mondunc femmit egyebet,hanem j« 
ugyan azont,á mit az atya iílen monda. Mert miképpen 
ű paranchollya hogy azChriíluíl halgafsac mindenec,1 9""' '** 
tnies azt keuannyuc,hogy CJiriíluíl, es az ű lelket hal- °T' *' 
gafsad az Conciliomokba, az fzent atyakba, es fzenr 
doítorokba A z ki titeket halgat, úgymond ChriítusLuc' 
az apoíloli rendnec.engemet halgat. Nem ti uattocaz , 0 » 
kic fzollotoc,hanem az ti atyatoknaclelke fzoll ti ben-
lietec. A z anyafzentegyhazrol, kinec fzemeliet uifelic 
az conciliomoc, megint azt beízelli,.hogy ualaki űtet m t J g 

•nem halgattya, ugy kel azt tartani mist egy pogant esCypr.EpiJt. 
egy publicanuílXam azapoílolokis az Concjliom tec- <td cmák 
zeíctnem chacu teczcfekncc, hanem az fzent Ielec "&*» 
teczefenekis neuezic. 

ftmetty* 
Kerdlec tegedet,honnét tudod azt, hogy áChrí-<í??ro!><íA 

Hús az atya iílenuel egy termefzetűes egyallatu őroc^'' 
. # : n legyen! Ha azt mondod hogy az euangeliombol, 

mert Chriílus ű maga igy ízollot maga felől, En es azz'ucio.' 
atya eggyec uagyunc, elodet uefzic az Arianufoc, es 
azt uitattyac,hogy az Chriílus egynéc mongya m a g a t , * * 

_ lénni az ű attyaual akaratban nem termefzetben. ;
z ^ 

No azért kitűl tanultad hogy az mi vrunknac M* t : »*> 
mondafat az termefzetnec es allatnac egy uoltarul, 
cs nem chac az akaratnac egyfegerűl kel erteni % 
Tudom hogy az Niceabeli Concíliorara igazettafz, 
mert ot az tellyes kerefztyenfegbol egybe gyűlt fzent 
atyac,piíp5koc es tudós emberec Arius ellen igy ma-
gyaraztae azt az euangclipfiitwc helyettes iol uagyon 
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enis oroméit uefzem tűled, hogy az conciliomnac tu-
laidonctod az irafnac igaz ertelmet.Ha azért , tc Ari-
v f t es az ű kpuetőit arra kefzerctcd hogy halgafsac az 
Niceabcli conciliomot, ha azt akarod hogy híggyenec 
a z atyaknac kic abban az Conciliomban iclen uofta-
cac miért haragfzolmi reanc erette, hogy mics tegedet 
a z cőciliomokra,es az fzent doktorokra igazetimc, es 
onnét akariuc hogy uegyed meg fejteiét minden do-
lognac , ualamelyben aeheíseg es ketelkedes tamad-

V r iften, nagy dolog ez,hogy mikor mi ellénntlnc 
*u£h>rimt uctckednecaz eretnekec,nagy erqt fzegnec raka,hogy 
mf im; a z ű yelekedefeket fzent Agoftonbol es az tob fzen; 
•nitr. Calu0 doftorokbol eroísecheces tamogafsac: meg aztis reia. 
lib, t.injiit. iocípgiac az jámbor atyakra , es ugy tettetic hogyű 
r * ' r " I ' ° c u e t t e c uolna az mit űc foha meg fem gondolta-

*urM'niC> k'wlton kialtyac, hogy nemkilemb á z ű uallafac 
(arí Kefta az regicc uallafanal, kit azcrt mielnec , hogy az regt 
ríj Auctori' fzent Iamboroknac palaílyoc alat iob arön eí adhafsal 

az űha^ugfagokat. A z o n közben peniglen ha mia$ 
meepbom 'gafsagnac nyluabban ualo ki iclentefenec okaiért u-
tdétcit.c5-gyan azon fzent iras magyarazo bőlcheknec bizon-
tra eandam íag teteleuel elűnc, reianc tattyac fzaiokat,cs meg eíz-
toáe lu- R c c bennünket erette, hogy az mi eleinkre mutanme, 
nx&cm- e s szoktul mongyuc hogy kel meg tanulni az iga-

fi/sionifta Zat. 
Cbrifcfla, ' Vgyatvezen dologbanis az kirűl ffloíifzollunc 
m u m ° fzent Cyprianus doélornac mondafat uetic fzeműn-

kre,holot ű azt mongya, hogyha azSf ír i í tuf t kel hal-
gatnunc, tahat nem fzűkfeg minekűnc arra figyelmcz-
uűac, mi elöctűac isi teczet legyen ualakinec, hanem 
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ázt kel meg Iatnunc^z Ghriftus ki nűndenekttec előtte 
uolt, mit cheickedet legyen, mert nem az embereknee 
fzokafat, hanem az iftennec igafságat illic kouetnűne; 
es mégis bajinyac ha mi azt befzellyűc hogy az fzent 
doftorokat kel halgatni. 

A z fzent Cyprianus mondafát kedig á mi illeti, vpiftMl. 
igaz hogy nem azt kei neznűnc, mi teczet legyen u3.-a.dT'omP' , 
lakinec mi elottűnc, hanem á mit urunc cheickedet cs 1 *' 
fzollot,azt kel elouennűnc: mindazaltaí az regi f zent 
atyakat es doftorokat kouetnűne kel annibol, azme-
Ribol űc kőuettec az Chriftuft, es ű tűloc kel peldat 
acnnűac rula,mi legyen modgya az Chriftus kőuete--
fenec. Mint am fzent Palis,az ű magá kouetefere int 
minket monduan. Legyctecen'kőu'etoim,,nttnt enis az 1, Cor, 11, 
Chriftus kouetoie.uagyoc. Mi legyen azért,az iften-
nec igafsága,es méllyé legyei ahoz egyenlő io.fzokas, Sztnt Geu 
azt az ízent irasbol kel megtanulnune. Demaga az £^4-C o n ' 
fccnt irafnac igazertelmemi legyen, azt az r e g i c k t ű l " ' % % ' 
f zűkfeg meg kerdenűnc, kic uagy az apoíloloktal hú. Sucmgei 
lottac,uagy az apoftoloc tanetuanitul, auagy chac ot-.tó. i.EpL 
tan közel az apoftoloc utan tanetottác az anyafzcnte- z4-Et 

gyhazat. Mert azoc tehetnec igaz bizonfagot azapo-
ftoli tudomanról, és nem imezec az kic tauol uadnac jo 'adL* 
apoftoli egyhaznac kezdetitűi : iot chac nem regen ta- lim.fuMi-
madtanac. • f Olmsd Vincém, lyrimn. ül. adu. prophams 6<c-

• re/.nouit.^4ug.lil.i.coií.mlia:cdp.2,inprohgo.Ipifi.\iz.adlan,Cap. 1. Et 
De eleg legyen ez errűl, mert immáron mcglib.i. con, 

erthettetec hogy az Chriftuft kel halgatni, cs ű utanna Dwwf.Gy, 
az fzent atyakat, es azoknac maradekit, úgymint Ide 

•az Chriftufnac, oly edeny es ezkozi kic altalű 
f z o l nekűnc 5 cs tanét minket az ű , akarattyara. 

O Ideie 
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Ideie iftíflfiáir, hogy az Ghriftus kereíztdkcdcfenec 
liaíznairyl fzollyunc. 

Ax HarraaJikruI. 

Chrífius , A'Z mi urunknac meg ualtonknac kerefztelkedefc; 
kertttey ,jjnec elfő haízna ez, hogy meg ízentelte uete az 
kedefemk uízet, es kéfzctet az ű egy hazanac iduefseges főrdőt, 
h^v',dU kiben el mofatic á bűn, es minden lelki betegfegbőt 
x^eckié. meg gyógyul az ember, fmeg adatic az elfő fzűlcknec 
jíftor.ix.uetkec mm el ucfztetét egcíseg, mierchogy nem puz-
•Rom. e.. ta uiz, hanem az Chriftus uéreuet meg feftetet uiz ua-
ri'J' gy°n 3 2 1 kerefztfegben. Arrul mongya uala az u*. • 
xpZ'l' laíztot edény fzent Pal Apoftol, hogy Chriftus fzc-

rette az anyafzentegyhazat, cs ű magat erette atta,60. 
gy űtet meg fecniéinek tifztetuan az uizncc moíbga-
tafaual az eletnec igeiebem 

Mafodic hífzna ez, högy meg kerefztelkeducS ; 
Sz Chriílus, fzerze nekűnc uionan ízűleteínec fórdő-
iet, hogy mics az kerefztfeget fel ueueh uionan fzu-
lefsűnc, meg uiullyunc, ui eletet kezgyűnc es uifelly-

Tit. j. unr. Mert azt befzeÜi az apoftol, hogy meg ielent _ 
nekűnc az mi iduozetőnknec kegyeímefscge cs em- ~ 
berfege. Ki nem az mi chelekedetinkből, hanem azű 
irgalmaik aga fzerint,iduezetet minkét,az uionnan ízű-
leteínec es meg uiulafnac lelkenec mofogatafa altal, 
kit mi reianc ki öntőt, az ur lefus Chriftufnac altala: ; 
Tanetuan minket hogy meg tagaduan az iftentelenfe- « 
get, es ez üilagi gonofz keuanfagokat, iozanul es iaa- • 

frcx.tg. borul ellyűnc. Igyekezzűiíc azért raita,hogy ne legy-
*• rer>*' büc ollyatíoe buü$ HZ Ű ok4d4íára telő ?b, ne teriűnc 

»i<2» 
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íslíza Í2 mi előbbi gonofz eletünkre ,hafiífli foikeppea 
fcogyHÍonanfzulettunc,u» eletet ui ícilyúne* 

Harmadic hafzna aZ Chriftus meg ketcfztelke* 
iefenec imez, hogy mikeppen az időben, mikorofi « 
meg kerefztelkedec, meg nylatkozanac az egec,es aa 
tellyes fzent haromfag meg ielente magat, fzinten a g y 
nekunkis meg nylatkoznac az egec, mellyec az előt 
be teue ualanac, mikoron meg kerefztelkedűnc az tel-
lyes ifteníeg hozzanc iű, cs ha iol uitezkeduen meg , txm.'é 

" tartyuc az hitet, es azio lelki iíraeretet, naltjnc Marad ' ' 
ts bennűnc laközíc. " "" ' 

í, Negyedic, hogy Chriftus az u kerefztelkedefe-
*el azt erdcmlcttemi nekűnc, hogy iftennec fiai legy-
űnc. Mert mikeppen az ií keresztelkedő fíarul kiaÍÉ 
a z atya iften, e^a^_en fiam fzinten ugy kiált mi ruliun-
kis, az kic meg kerefztelkedtűnc monduan. Ezec ea 
fiaim es en leanina. Valafztot minket, fzent Pal m o n - B ? í ^ ^ 
gya, az iften fogadót fiaiua, az lefus Chriftufnac alta-
la. Vőttűc az fiakca fogadafnac lelket, kiben ezt ki-
alt yuc, atyanc, atyanc. Noha azért nelia lattatic az ü 
atyai orczaiat el fordetani az atya iften, de foha atyai 
lelket, es io akarattyat meg nem uoníza ti'lánc. 
* • • • Annakokaert minden nyaualyainkban es nyo-
Biorufaginkban zőnőgiőn az mi fileinkben, azatya 
'iftennec imez mondafa. E%_a%en f^erelmes fiam T fa-
lén nekm {eduem tctlt, nem chac azért hogy uigafztal-
lyuc magunkat ezzel az gyonyőrűfeges befzeddcl, 

; hanem hogy mies u'fzontag az iftenhez ualo fzcre-
tetre, gyeriefzuc lelkűnket, meg feUlyűnc urun-

* knac mi hozzanc ualo fzerelmenec ű hozza mlo 
O z fzere-



Tii rvz K.ZKPZT 
ízcreíéttel, ugy hogy az ű fzerelmetűl fe flyotógfg. 
fsg, íeűldőzes, íe chfeg fe mezetelenfeg, feye&c-
dclcm, f? fegyuet miflkec clfte fzakafzoa. 

Viz. kerefzt nap utan 
clfce vafarnap. 

££ m't Eudngetiomof Sz,ent Lukach irti 
mg mnjodic repcében * ei 

Iftywnec. 

JSKwee uala ^ lefufnac foidei efeteniocnfyé 
WBierufaUmle, 4% hufuetinnepe napian. Ei 

mikron let uohut tizenkét cf%tendoes,fclmcn-
•ten&c Uierufitlembe, <t^ mnep nspnic fxo-

1 kf" (X5rent> es "X, n"Poc teluen, mik* 
Mbíi^a ternenec el marada gyermee lefut 

thertifatemlc, cs- nem ucuec ef~ef$>en texjx földei- Vclucn le-
i3ig uiet a%_tárfafaghan lenny\ menenec egy n>pi utat,, csfacfit 
mU öíef rokonftgres ófmerii Es nemtdahim Utu 
terenec Hieruftlemle kgrefucn htet. Es lén hogy harmad ni\ 
fon meg talaUc a^_ tenflomlait? &luen a%_ do cluroc , hí-
gamon es £erdu%uen i^et, EÍalmu/nac uala peniglen mindentt 

%• hdlgattyac uah &tct a%_ ft Ulchefegen esfdeletin. El 
Ittum cMkcf Sí mnit«nny* 
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fiam, miért Meredtei igy mkr.c? Eme a%_te afades en bankod-
Kan fyref&nc uala tegedet. Es monda nekiec. Mi dolog hagy (%-
gemet kercftec uala ? Nem tudgyatoc ualae* hogy a%_ en atyam-
tuc dolgaém kel iarnom énnekem ? Es ftc nem ertec a%__ f%at 
fait ft neíqecf^olla. És ah mene uelec Na%ambcn,es engedelmes 
uala nekiec. Es annya efaelen tartya ualammdebeket 
igéket. E< dxlefm neue^dic uala. htkhefegelm, ideielen, ifién-

| Z t cz Euangel iomot aletom h o g y 
§ azért oluafsa ma Az anyafzentegyhaz,' 
gmert az mi urunknac egy fo meg iele-
1 nefet adgyá előnkbe, mikeppen tizen-

kctcfetcados "koraban az bolch doctoroc kozőt a 
ifteni bőlchefeget meg mutata,es tnegidente magat na-
giobnac lenni egyeb kőzőofeges embereknél, holot. 
a z ű feleleti es kerdefi ollyac leuenec, mellyec fo lűl 
haladac az emberi értelmet es okofsagot, ugy anniera 
hogy ualakic hallottac mind cl almultanac cs el cho-
dalkoztanac raita. Mit cheickedet legyen peniglen az 
mi urunc attul fogua, hogy fzuletefcnec negyuenedic 
napian az templomba fel űitctec , tizenker efztendős-
koraig,megint tizenkét cfetendőskoratulfogua az á 
eletencc harminczadic efztendeiglen, arrul az euan-
geliftac femmit nem irtanac. Talamazcrt hogy ez idő 
alat femmi oly dologba nem foglalta magat, ki az Mef-
fiafnac tifztit nezte uolna, hanem chendefz es úgymint 
ember emberi méd fzerent ualo kőzőnfeges eletet 
öifeit. 

O 3 Igenfzef 
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Igenfzep tanulfagoc uannac cz mai euaíigelj-

ómba arról, mint kellyen minden embereknee ifteri-
fcez, a fzűleknee magzatty okhoz , esa magzatok-
nac ízűleiekhez magokat tartanioc. Három dolgot 
tanullyunc azért ebből az cuangeliornbcL 

Elfőt azt ^ hogy miaekűnkis illic az iíten igcie-
• nec halgatafat iftentűl es az mi eleinktűí rendeheteí 

cercmoniakat es ifteni fzolgalatokat gyakorlanunc, 
kiualtkcppen innepnapokon, mikeppen f z ű z Máriá-
iul es Ioícphrűl mongya fzent Lukach hogy gy 9 . 
korlattac. 

Mafodikat ímezt, mint kellyen a fzűleknee ÍZ 
ü magzattyokat ifteni felelembe fel neuelni, es az iften-
nec fzolgalattyara kiehin fegektűl fogua fzoktatni. 

Harmadikat e z t , minemű tifztelettel esengedef-
mcfleggel, tartozzanac az gyermekec iftennec es a2 
» ízűlsieknec. 

hl elfoerűl. 

M Ennec uala lefufmc [xjslei efetmdinkent flieru-
falemhe hufuet innefe napion. Meg teezie az 

fzent Lukach Euangeliomiabol, hogy f z ű z Maria eí 
lofeph nagy fzorgalmatofsaggal meg tartottac, az 
6 tőruenbeli cercmoniakat. Mert nyolezad napon 
fzűletefe utan kőrnyűl metclee az Chriftuft? Ncgy-
ucnedie napon az templomba fel muee, cs iften elei-
fce aüatac, mégis aídozacű crcttc toruenybe paraa-
cholcatot aldozatot. Moftan peniglen em hallod 
hogy efztendonkent fel menése uala Hicrufalembe 
a z hufuet napiara. 

A z 
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A z uriften kilomb kilomb fele innepeket ízérzet 

sála az 6 tőuenybe az u nepe kőzőt, Vatinac minekűn-
kis kerefzryenéknec bizonyos innepinc.Nemoc nelkűl 
peniglen.Hanem leg előfzőr azért,hogy innep napokon 

\ egybe gyüluen halgafsuc az iften igeiet, kiből efmeri-
őc meg űtet.erehűcazű akarattyatjcffilekezzűnchoz-
zanc ualo io uoltarol,aggyunc halat foc io tetememről. Ext: í j , 
Hogy ez igy legyen,meg bizonyul abol,hogy meg pa-
ranchola iften az Sidoknac hogy az három fo inneprc 
az az,Hufuetra,pinkefdrc,es az fatoros inepec napiara, 
az ferfiiemindnyaian Hicrufalembe fel gyűlnenec,Ho-
lot huíuet napian az Aegiptufhol nalo feahadn1afrolf 

Pinkeíd napian az é tőruennec ki adatafarul,,Az Sá-
toros innepen az pufztaban negyaen eíztendeig ualo 
lakafokrul tennen ec emlekezetet, hirdetneiec es hal-
gatnaiae az iftennec chodalatos chelekedetit es for-
uenyet, mint am Efdras hirdeti uala, es az kőfseg fírua t , E/d: 8, 
íialgattyauala, es halat adnanac az urnac, minden io 
uoltarol, de kiuakkeppen azokíul az io tetemenyek-
níl, mellyekcel illette uala űket az Aegipíufbol ualo kí 
iőueíelbe, mind addiglan, meg az igeretnec főldeben 
•te iuta nac. 

Mely barom fő innep helyebe az anyafzentegy-
haz az ui tőruenbe mas hufuetot fzerzet, az Ghriftus 
fel ramadafanac, mas pinkőfdőt az fzent Ielec iftennec 
cl iőuetelinec, eskarachyoa napiat az Mefsias fzűle-

' tefenec emlekezetire. Azonképpen egyebfele inne-
peketis mellyeket az ifteni fzolgalatban az euangeli-
omnac predicalbfaban « halgítafaban, az iften felől, 
es az ű chelekedcti felől, uí!o elmclkedííben lame-
kűncíúglalatofoknac kellennűnc, 

O 4 Touabba 
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Touabba az iftentűl es az anyafzentegyhaztul 

fzerzetet inntpckncc fzcntelcíe, néminemű bizoníag* 
annac, hogy mi az iftentelen pogaaoknac fzertartafre 
Btallyuc, nem akarunc « uelec őlgyődni, hanem mind̂  
űnnepűnc,nnnd egyeb fzcrtarcafunc kilomb az őuck-
t ű l . 

Vegezetre arra ualoc az innepec, hogy meg mu-
taísac kic Iegyenec az iílen igeienec fzeretői, iftenféiő 
es aitatos kercfztyenec , es kie nem. Valaki nec teczic 
a z iílen igeie, es ualaki fzereti az iftent, innep napon 
hatra hagyuan minden egyeb dolgát az templomba ííet, 
predicatiot»miiét haIl,lzolgal könyörög a z ű terem, 
tőienec • A ki azt nem mímeli, azzal meg bizonettya, 
hogy üres minden iotul,es minden aitatofsagtul. Szűz 
Maria es Iofeph közel huíz mely fődre mennec uall 
Názáretből Hicrufalembe az huíuet mnepere,hogy té-
lén tennenec az kőzőnfeges aldozaton, es az 6 tőrue-

- . uybcli Cxremoniakat gyakorlanaiac, Tanullyuc meg 
ut»lloc,hogy mies fzorgaímatofoc Icgyunc,az ui tőr-
uenbeli innepeknec ízcntelefeben, es el nc nuikfsuc iz 
kőzőnfeges iftem fzolgalatokat. Sokan uannac aZ ke-
rcfztyenec k ő z ő t , kic chac huíz lepeínireis rcftelle-
nec az egyházhoz iarni. 

Aztmongyac nemellyec, mitiarnanc ott, fiif. 
. . zemhazunknalis fzolgalhattyuc az i f tent , cs kőnyo-
llTnlarm rőghetűnc ű neki i V g y uagyon, de nc légy te efzefb 
mcum rne- j>z iftenneLd fzent iftenfege hagyomafabol eppcttettc-
tuite. nec az templomoc, es imadíagnac hazanac neuezteí-
x/a:sS. tenec , tahat oda kel menni, mikoron a z kőzőnfegcí 
ífrem:7. imadíagnac ideie uagyon. Mikeppen hogy fzent 

U í ' Péter cs izzat laoos fel mennec uala á templomba 
az imád* 
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az imadfagnac kilenczedic oraiara. Mindazaltaíá 
kiuulis fzűntelen mind házunknál, mind mezőnkbe '* 
imadkozhatunc, fzűkíegis imadkoznunc. Ollya-
kts uannac , kiket fia meg kerdefz, miért nem iarnae 
az predicatíora, azt befzeílic hogy akis oluaísac 
es erric az euangeliomot, ugy mind az a ki predical, 
azért mm fzőkőlkodr.ee aaőtanetafanelkűl. Bal-
gatag embcrcc, Nem erti nalaé Maria auagy Iofephí 

.. Hifoetn az angyaliul meg tanulrac uala űc ki legyen ' 
az Chriílus, es hogy nem az tufkoknac, bakoknac, • 
baranyoknac, boriuknac uere , hanem az lefus fza-
badetando uala meg az emberi nemzetet az bantui, 
mégis ugyan fel mennec Hicrufalembe az templom- -
ba. Higgyed hogy az iftennec lelke, tiíztelteti, 
es gyakorlattya emberrel az tfemplomot, az kic azért 
utallyac, esafreléfem mennec, nem az iftennec léiké-
től igazgattatna:, hanem az pokolbeli őrdőgtal tá-

' íeltetnce. 

Az Mafodikrul. 
TI 4 Ikoren fzűz Maria lofephel hufuet napiara 

JLVJI Híerufalembc fel menuen az gyermee IefufS 
egyetembe feí uiue, taneta az fzőleket es peldat ada 
nekiec, mikeppen kellyen az ű magzattyokat ifteni 

. felelembe fel neuelni, es az iftennec fzolgalattyara, 
kichiníegektűl fogua fzoktatni. Tuggya uala afzo-

, nyunc hogy azű fzent fia magatulis meg miuelendő 
uala mindent, amit az atya iílen,űreia bizot uala, 
mindazaltaí ű íem akara femmit hatra hagyni az io 
ízulcnec úfeikeo. 

O 5 Tanul-
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Tanullyatoe meg azcrt tiesfzűlec, milegyeti 12 

ti gyerraekteknec fel neuekfeben az tifztetec Gon-
doílyatoc meg hogy nem chac a uegre adatnac tinek-
tec iftentűl á magzatoc, hogy ez földi embereket, 
hanem hogy iftennec fiait neuellyetóc belolőc, hogy 
iffcenfelö embereket iaggyatoc e z uilagon utanna-
toc, Draga dolog az magzat, kit iften teremt es 
choda keppen taplal anriyanac aieheben, okos ieikct 
ád bele, es eleucnen hozki ez uilagra : V g y uifel-
iyetec azért gondot reiaioc , hogy fzamot adhafsa-
toc ruloc iteíet napian. Nem eleg hogy chac tefti 
ruhazattyokra.es taplalafokra legyen gondotoc főt 
fő keppen azon igyckczzctec, hogy lelkekben ne-
uekedgyenec. 

De hogy könnyebben e ízetekbe uegyetec, mi-
kel mind az ti gyermekteknec io módon ualo fel tar-

' tafahoz, Elfő ez, Hogy io peldat adgyatoc ű nekiec, 
aalamireűket kellene tanetanotoc, az t , ehclekedetek-
celis meg mutafsatoc, nem chac fzoual mongyatoc 
nekiec. Mert a mit az gyermeke: gyakorta latna: 
es hallanac azűfzűíe i tűl , nem igen uétic el, hogy 
azt He köuefsec, es ollyanoc ne Iegyenec, minemű 

' emberec közotfel neuekednec. Ha azcrt iot íatnac 
tuietec, hyendö dolog hogy űkis ioc lefznec, ha 
gonofzt, nem choda ha feílet crkölchűec fognac lenni. 
Mi oka hogy ez moftani gyermekekben femmi io er-
kölchöt nem latunc, Szitoknál, ondoc befzednel 
egyebet tálocnem hallunc i Mert attyoktul,annioktul, 
ilc fém Íatnac es cem hallanac femmi iot. Iáit'kiált 

• Chriílus minden embernec, ualaki maft meg botran-
Koztat j meníuel inkab iai annac a z ki az ű tulaidon 

g y « -
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gyermekei gonofz clctcucl, es gonofz befzedewel 
meg betrankoztattya. 

Mafodic dolog ez kelaz gyerraechkeknec iften- G « . 
fzerent ualo fel tartafahoz, hogy a fzuíee tanecfiac - 19. 
cs fzoktaísac űket kifded koroktul fogua io cr- í > r s a - 1 • 4. 
kőlehre, emberfegre, cs iílen; felelemre. A z io I " 2 s > * 

" erkőich, emberfeg tifztefseg^, io hírt cs io neuet íze-
rez nekiec az emberec kőzőt, az ifteni felelem ked- Deac4.V. 
uefse tefzi iften előt. j A t v a c úgymond fzent Pal. >1. 
neueilyetec az ti gyermekieket tanetafban cs f e g y e - ^ 
lemben. Tobias ioatyaua la , ki imigyen oktauya ^ 
es tanettyauala az ű fiat ,Mindenkoron elmedben 10.14/ 
uiíeld fiam az iftent, es megláfd hogy foha az bűn- & 

. nec ne engedgy, es az iftennec parancsolatit ha-
- tra ne uefsed: Minden időben algyad az iftent, 

es keried hogy u igazgaísa az te utaidat, es a z 
te tanachid irbenne meg maradgyanae. Illic hogy 

/minden iambor kcreíziyen el uigye uelíe magza-
tit az predieatiora cs ifteni fzolgalatra, meg lafsa 
es rea erőkefse, hogy gyakerlyac az kereíztyeni 
ceremoniakat, imadkozzanac, fcglallyac magokat 
aitatofsagban, Mikor az predicatiorul haza iűnec, 
megkergye tűllőc ot mit tanultanac, esarra gondot 
uifellyen hogy io ideien meg tanullyac az kereíztyeni 
tudomannac rondamentomit. 

Harmadic, Iiopy főlőtteb ualo engedclmefseg- Gen. ^ 
pel Izaiokra ne erefzec gyermekeket, meg fedgyec *>. 
űket az uétekrul. .Arra inti Salomon a fzűle x

Ec^% 
ket . hogy ucfzóuel kergelsec ki gyermech-

.. 'keikből az balgatagfagot. Heli pap iora inti2>ra. 
yala es feddi pala az gonofsagrijl fiait, monduan »?• 
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nekiec Micrt chelckefztec afféle gonoízdolgokat, 
niellyeket én hallóc fciolletec az tellyes kofegtűU 
Nemicllyetecazt fiairo^s ne uetkeztcfsetccaz iftennec 
nepet de tniert hogy az ű erdemec fzerent meg nem 
bűntete mind uellcc egyetembe meg bűntettetec iften-
tűl fiokan uannac az fzűlec kőzzűi, kic inkab fzerctic 
telteket az ű gyermekcknec Iclkeknel, örömeiben 

- cl turic akármely nagy uetkeketis, hogy fem mintáz 
tra. i ? : uefzőuel űket meg fukanaiac. ^Nem gondol Ivar 
Sfí/e; 3 o. meg, hogy nem igazan fzereti, főt. gyűlöli az ű fiat, 

ualaki keaielli tűlle i uefzőt, mert ha fzeretneie nem -
erefzteneie űtet áz karhozatnac utará. lob uolnj 
hifzem gyermee korába egy keuelse meg oftorozni, 
hogy fem mint el hadni merülni az gonofsagba, ki 
miat az utan uagy fel akaztatic,, uagy kerekbe tőre-

, r tic, uagy fegyuerrel őletic meg, es az ki mind ezek. 
c/ # nel nehezeb, lelke az pokolrauettetic.yNe uond meg 
Ui f r í t j , gyermekedtűi azt ^mongya á bolch az fegyelmet, 
I mert nem hal meg tűlle, ha az nefsouel meg utoge-

J ^ J tedűtet, Teuefzoucl uercd meg űtet, es lelket pő-
£ í-r& e c e ' : 7 , kolbol meg fzabadetod, Ha fiaid uannac teneked, 

haich meg űket gyermekfegektuf fögua, ha leanid uan-
nac, őrizd az ű telteket, es ne mutas uig orczatű 
kozZaioc. Rőuid befzeddel , ualaki azt akaria ho-
gy iamborőc Iegyenec az u gyermekiből, fzaian 
tarcha űket, mert az folőtteb ualo engedelmcfscg fem-
mi iőt nem fzercz. Es ualaki orűlni akar gyerme-
kinec, azzal mutafsa meg hozzaioc ualo fzerelmet 
hogy ízűntelen fedgye es oftoroza- űket. 

' doü ualo fel tartafahoz imez. Hogy mikoron im-
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ÍÉar alkolmatofoc fognac lenni az tanulfaghozr sggy-
acűket az ű fzűleiec tudós mefterec keze ala, kik-
tűi tudományokat es iofzag^s chelckedeteket tanul-
lyanac. Es ugyuifellyeocc gondot reiaioc, hogy ne 
Iegyenec femmi tudoc, hanem tudgyanac ualamit, (1 J J 
ki utan emberkorokba, cl elhefsenec. jHa mellyctJftjP' i 
íatnac kőzzűlőc, hogy iraft es deaki tüdomant ucm %<£?•*** 
tanulhat, ninchen cltncie hozza, ottan ualami oly * 
meílerfegnec tanulaíára fogiac, az kit kezekccl ízok- J ' 
tac áz embcrec m'uelni, auagy ualamely iambor iíten-
felő uitez embernec aianlya:, kinelaz uitezkedefncc 
toodgyat tanullya meg, hogy uitezkedgyec haza a-
iert cs fegyucrcsjel tudgyon maganac kenyeret k&-
refni. 

Senkt azcrt ne győnőrkődgyce afféle gyerme-ztd, 16, 
kinec fokaíagaban, az kic iftenrelenec, cs íílenj fcle-
lemnclkul ualoc, hanem győnyőrkődgyec abban, ha-
oly fiakat hagy utan na az kic felic az iftcnt, Mert 
iob egy iftenfelőfiu, hogyfemmint ezer Ütemtelen, e j 
hafznofb embernec gyermektelen meghalni, hogy-
femmint íííenteíen fiakat hadni. Hogy peniglen io 
fiakat hagyhafsorc ualakiazzal leszen meg, ha ugy 
tSrtya es oeucli űket, amint iraraar meg, moadotíuc. 

Az harmadiknál. 

IDeicituaar, hogy arrul fzollyunc ttiínefeu tifzttf-
lettel, cs engedelmefscgcl tartozzanac az gyerme-

kéé,; iftennec előfzőr, az utan; fzűíe]eknec» jÚte 
meg tanettya űket az Chriftufnac peldala, ugy hogy 
bátor ac keteíseócc cgyebűt erről iaaulíagot, chac 
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aezzenec az mi vruakra, minden iofzagos chelekc-
detnectu köret, meg talallyac ű benne. 

Vgymond azerc az Euangeliíta, lop el ynmli 
, lefus IlwrUjUÍcmhe. Ha ot maradót, kőuetkezic feogy 

űxs fel ment uolt az innep napra. Tanirlíyatoc meg 
* •* gyercvekcs^hlgy ties tartoztoc fzűleitekcel az ízem-

'* ' " ' • tegyhazhoz Mifere es predícatíöra iarni, imádkozni, 
es minden egy hazi ízolgalatoa iclen lenni. jjjgaz_ 
példa befzed az, kirűl a bőlchís emlekezic, ftögyí" 
mit ember ifíu korába meg fzec, uenfegebe fem ta, 
uozic elattul- Bizonyara tahat ideien kel fzoktit-
»í magat míndennec aicatofsagra es ifteni felelemre, 

- mert az ki gyermee koraban hozza nem kezd, neheze* 
fogia reia magat mikor meg őregbedic. 

- ^Touabba fnikoron harmadnapig kereftec uolj 
»a fzalej az mi urunkat, meg talalac űtet, de nem 
az iatekos gyermekekcel az uczan, fem ualami egyei 

. faitalan tarfafaggal, hanem a templomban , az cudos 
m ' **" doctoroc kőzőt. Peldat ada ottis az kerefzcyea 

gyermekeknec es Ifiaktiac, hogy el taaoztafsas 
az gonofz tarfaíagot, oly emberekcel forgodgy-
anac egyűt, kiktűl io peldat Iathatnac, es iot tanul-

Ihtki j . hatnac. Mert mikeppen az Szuroc, mrgfzurkoz-
. za az; embert, ha gyakorta kezben forgaetya, fzin-

ten ugy nehezen oltalmazza meg magat, hogy go-
nofz erkolehbe ne ólcozzec, ualaki az gonofzofc-
ealtarfolkodic. ' 

<-7 4^vAniac..JSlőte,. iduezetőne halgatfya uala t% 
) tudós embereket, eskerdezkedic uala utullőc. Ti- . 

es azért ifiac es gyermekec, ne chachogiatoc azöreg 
emberec kőzőt, hanem halgafsatoc űket, kcrgyctec. 
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%s ertekezzetec ű tűllőc. Mert azt paranchollya Ecd, tt; 
az bőichis tinektec, hogy egyet íe fzollyatec ad-, 
dig, meg maiiul nem hallotoc, esaz őregnepec kő. * 
zőt meg nc erefzetec nyclüeteket: ugyanis az ki eíőb 
felel hogyíem mint egyebtűl crtene, meg bizonettya 
aualhogy bolond. 

cg_aztis beízelli fzent Lukach Chriftut 
. felől, hogy ízűiéitől, rokonitul, es efmeroitűl el ma-
tadaes el hagya űket egy ideig az atya iften dolgá-
ért. Honnét imiilyen taaulfagunc lehet, Hogy 
néha atyanknac anyanknac tiíztefseggel es enge-
delmeíseggel tartozune (amintingyen maid beueb- . . 
ben fzollunc rulla ^mind azalcal az iftent nem kel 
ll erettee hatra uetnűnc. Sőt ha űc az ifteni dológ- I 
ba, es az mi liíztűnk^nualo eí iarafban akadekot ' — 
fzerzenenec minekűnc , altal allananac benne, hogy 
abban az mire iftentűl hiuatalunc uagyon el ne iar-
tianc, ot űket nem kel ifmernűnc, hatra kel uetnűnc, 
iftenncc kel inkab engedoűnc , hogy femmint ű neki-
ec. Arrul mongya Vrunc*Hogy ualaki attyat, anny-mt. i*: 
at, attyafiait, ű erette meg nem utallya, nem lehet ű ta- i#ca 4, 
Betuanya. 

/^Vegezetre uh mene lefus ^ & fjeméi Hisruftkmlxl 
Na^reth, es etgedelmcs ken & nckisc. Innét meg tanulhat- g^leiei 
tyac az gyermekec cs az ifiac, hogy minden iftenfze- kmc mt̂ eS 
rent ualo dologban engedelmeffeggel tartoznac az u utrto?n<tc 
fzűleicknec. Mert ha az atya iftennec eggyetlen egy 
fia, az fel uóc emberi fzcmelybe az alch loíéphnec, es ec' 
az fzűz Marianac birtoka ala uetette magat, meniucl 
inkab illic, hogy mi tiíztefseggel legyunc az mi fzűíe-

hfcnecS 
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inknec. Tifztel lyed atyadat, anyádat,azt roongyf 
a z iften Moifes altal, hogy hofzu elem Iehes ez tol,-, 
dőn. Es miben kellyen tífztelned aztis megmon-
dotta az bólch. Valaki feli úgymond az urat, tife-:-

*c'&- > * teli fzűleit , eí ugy mint urainac fzolgai ű nekiec, 
chelekedetben, befzcdben, es minden bekcuel ual®. 
fzenuedefben. • * ' ' 

Tartoznac e lőfzőr á magzatoc fzolgalni fzu-
leiknec chelckedetben, engeducfs űnekiec, taplaluaa 
űket, es minden tehetfegecelazon iaruan, hogy a z ű 
daikalkodafokat, alazatos fzolgalattal meg fizef-
fec. Kőuetuen az efztrag madarnac (k i t mas neuel 

, y . golyanakis hinac ) peldaiat, mely nec termefzet fze-
* * rent ualo fzokafa ez, hogy az ű ueen annyanac enni 

hord es hatan uifeli űtet. f De keues fiakat latunc 
fiogy ezt meg miuelneiec. sot oly halaadatlanőc 
fzoktanac az emberec ízuleiknec lenni, hogy egy 
fzegen patítfzt^neha t iz gyermeket fel tart kapalafa-
ual, es mind tizen fem tartyac űtet el acen korabarr, 
hanem kudulni hadgyac. yMafodfzor -tartoznacat-
tyokat annyokat tifztelni beizcdbéri. Hogy ízére-
tettel fzepen es alazatofsan Tzollyanac ű uelcc, meg 

9 r * ' Z 0 ' ne chufollyac, meg ne meueísec, meg ne fzidalt|az-
zacűket. Mertualakigonofztmond attyanak uzgj 

m . ^o, annyanac meg alufzic azű uilaga az főcetfeg kozőt. 
Valamely fzem meg chufollya attyat, es meg utalfya 
anniat, melto hogy áuariac azt ki uaiac.esmegegyee 
azkefelőfiac. -

^ Harmadfzor, minden bekefeggel ualo fzenue-
defben, hogy tűriunc izuleinknec, el íze-nucdgyiíc 
ha ualaraibe minket meg bantanac, ne uegyűc gonofz 
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uéueft tűlloc, ha nem mindenben kcduűnc fzeretit efíc < 
a z ű dolgoc. Sot ha az uenfeg miat eízekben meg fo-
gyatkoznakis, ne titallyuc meg űket, cl halgafsuc őrő- -r 
cieft az ű fembőlodefeket. A z bőlcfmec intefet kő-
uetuen,ki így tanét minket. ̂ Fiam ÍZenued elaz te sXY'Ecckf: j , 
adnacuenfeget,esnefzomorecSTnegutétazilutaban, ' 
ha meg fogyatkozic ertclmebe, bochafd meg neki, es 

, meg ne utáld 5tet az te erődben. Mind magabafoglal-
lya ezeket az fzent Pal tnondafa, mikoron imígy 
fzol. Fiac engedgyetecfzűlcitekncc mindegekbe. * " 

Indichanac minket az mi fzuleinknec tifzteletire 
$ z iutalmoc mellyeket iften igert azoknac kic tifzteli c szyteiec 
a z a attyökat es annyokat. Valaki úgymond az bőlch 
altal, tifzteli az ű attyat,űis gyonorkődni fog az .ugy- % % 
crmekibe, es az imadfaganac ideien meg .halgattatic. Eal.}'. 
Valaki tifzteli az ű attyat, hozzű életű lefzen. ,Tiíz-
te Ily,ed atyadat, hogy az iftennec aldoraafafzslfyölTfe"" 
reiad. A z atyanac aldomafa meg'eroíseti az fiaknac 
hazokat,;JndecIianacazb.űntetefckis,kikcelfenyeget-
tetnec azoc, "uafakic az ű fzűleieket, melto tifztefseg-
gelnem illetic. Atkozot, úgymond az ur, ualaki nem Dem.i?. 
tifzteli azű"attyat es annyat. A z anyaknac atka,kiEcclef, 
ízaggattya az fiaknac fondamentomit. |SokákatIatanc . 
hogy fele eleteket fem elic meg az kic az tffzűleicket 
nem"tifztelic,mert mikeppen hozzu elettelaiandekoz-
za az io magzatokat iílen, azonképpen nem elteti a z 
halaadatlan fiakat. Panafzo'lkodic némely ember fiaira, 
hogy nem bochűllic űtet, uallyon michoda annac azo-
ka i Mert n fem tifztelte az ű attyat annyat, es azon 
mer tekcelmcíet iften add,mellyel a mertfzűleincc.Lam 
haliad ez elot,hogy az gyönyörködhette az ű fiába, az: 
ki tifzteli32 ő attyat/- ; P Leg 
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Chrijlujhác Leg utolfzor,atrul tefzen emlekezetet az Euati-i 
— ^ ^ ' g e l i f t a , hogy <A gyermee lefaneuefc£c.MkJ>celchefeglenjde-

iehenj/lcmrfts etnberefaidualo faducjjeglcn. A z az,mikeppen 
naprul napra tefteben őregbedic vala, azon keppen 
bolcheb es okosb lefzen uala. Kit nem ugy kel erte-
nunc , mintha iduőzetőnkbe ualaha keuefeb, es ualaha 
tőb bőlehefeg lett uolna. Mert mihelyen annyanac mé-
hében az iftenfeg az emberfeggel eggyeíedet,azonnal 

~ - megtolt á f z ű z Marianac fia minden tokeilctes lelki" 
aiandekokcal, es ki rekefztetec belőle minden tőkelet-
knfeg, ugy kogy fem bolcheb fem ö k o f b annál foha 
eem lehetet,mint akcoronuolt, Hanem mint egyeb dol* 

• gaiban azonképpen ebbenis meg alaza magat,haíonla-
toísaleen mi hozzanc, az gycrmekíegnec erőtlenfeget 
fel ueue. A z benne lakozo bőlchefeget, a z teftnec ne-
uedekenfegé fzerint naprul napra beuebben ielengete. 

tSlkineue*Peldat aduan mi nekűnc, hogy mies naprul napra, nem 
ktiefUc, chac teft fzerent, hanem leg inkab lelkűnkben , es az-

kiki iokban neuekedgyűnc. 
Ala ualo dolog a z , mikor ualamely ember, men-

tül inkab őregbődic az termeízetnec folyafa fzerent, 
annál keueíbet neuekedic, főt naprul napra fogyatko-
zic a z iofzagos chelekedetekben, es mentül touab me-
gyén ideieben, attul meízeb tauozic a z artatlanfagtul. 

j-phe/t Nem azt akaría fzent Pal apoftol, ki arra int minket, 
ColofiI. hogy igafsagot ehelekcduen neuekedgyűnc az fzere-

tetben,Esimadkozic azkerefztyenekert, hogy iaria-
nac minden io chelekedetben, iftennec fcedueben"leucn, 
es gyűmőlebőzuen fneuekcduen a z iftenncc tudoma-
nyaba. Szent Peteris azon keer, hogy neuekedgyűnc 
szaii «r«nclefws Chtiftwínac malaíztyaban.Iai az fzaz 

í fztcndőí 
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efetendos gyermeknee, az az, a ki foha nem tud iílen 
fzerent okofkodni.foha az balgatagfagot el. nem had-

fya, foha az tőkelletefseget nem koueti. Dichekedúnc ermec. 
enne hogy foc efztendei kereíztyencc uagyunc,de ha 'fai. <??. 

eletünket meg tekentyuc, foha nem megyűnc elo az ke-
reíztyeni eletben , foha nem neuekedűnc az jóban ha-
nem meli touab, attul alab uagyunc. Mert nem kouet-
tyuc az Chriftúft, kirűl azt oluafsuc hogy neuekedic 
uala nem chac ideie fzerent, hanem bőlchefegeben, cs 

, mind iílen frtiind emberec előt ualo keduefsegben. A z 
az, vgytartyaes uiíeliualá magat,hogy mind iftennelj ,, 
fmind embereknel kellemetes uala. Szűkfeges ember-
nec iften előt az io lelki ifmeret, embercc elot az io hic 
neű. A zert mongya fzent Pal,hogy iot miuellyunc.nem t C o f -
chac iften előt,hanem, emberec előttís. Megint á bolch T ' r g j 2[ 
azt beízelli, hogy az io neű iob az foc gazdagfagnal. íccU-.+u 
E s tanét minket hogy gondot uifellyűnc reia, hogy io 
hirűnc neuűnc legyen, mert inkab meg marad az, ho-
gy feminint az ezer draga es nagy kench. 

Mind ezekből á mit ma tanultune,ki ki mind meg 
laísa hogy, az mi űtet illeti, hiufeggel es fzorgalmatof-
fagsal cl iarion benne. Bőehűllyűc az innep napokat 
az iften igeiencc halgatáíáual, minden ifteni fzolgálat-

, tales aitatofsággal fzentellyűc meg. A z fzűlec io mó-
don neuellyec öktafsac es uezerlyec az ű gyermeke-
ket. A z gyermekec es ifíac iftennec es az ű fzűleiek-

Béc, tifztefscget tegyenec, es engedclmefec le-
gyenec.Feienkent igyekőzzűnc naprul 

cies nenekedni. 

P a V í z 
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Viz kerefzt nap utan 
ualo mafod vafarnap. 

& mai Euangeliomot Szjnt lanos lm 
meg, a%Ji Eudngeliomunácmafodic refeehen. 

3 Zidoelen, menyfee%ce'Iecn Gahlettmc Cirnt b í j j 
Qfaluiala, es ott uala lefufnac-arnya*. Elhiuateepe* 
•ti nigkn Icfufs, es a^&. tanetuani d menykee^xk. Es 

I aíor elfogyummóntkalefus arnya & ne fa. 
^Ninchen loroc. Es monda neh lefut. M ifre^íinc 

ennekem es teneked ho^a af^onkl/at^ nem icetmegela^ en orm. 
Monda a%_&.anriyaijfrolgakitac*. Valamit mondani tinektec, min.? 
dent meg chelefydgyetec^ Valanac peniglen ott hat vedrec h-
$yhe%tetuen a^Sidohtac tifetulafoc fzerent, fa^iec mindenük 
fyt uagy három mertec Ior jerhet uala. Monda rf f^olgakfiac le* 

fi.ts: Toelchetec meg ui%gel 1 uedreket. Es meg tccítec cbordultic, 
Es monda nekiec lefut- Meréchetec immár,es wpetec a^lV*f%-
Mgynac. Es eluiuec. Mikor meg {oflolta uolm peniglen d nafc-
tiagy d lorra loett es nem tudj>y<t uala honnét uolm, él 

f^olgac tizjüc merettettec uala <tui%et tudgyuc uala, ch hyt 
UK legent A^nafenagy es mond neki. Mmden ember axjo lort 
eklaggya, es mikor megrefcegednec utan hituanht: St 

peniglen eddig tartottad dio lort . E^í chelekgde lefut-
a%J\ chodít tetehnec kezdetit, Galileit-

n*c,Cana neűü faluialan} cs 
hiuénec lenne a%jt 

Unetum* 
Ebbel 
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^ # B b e n ci cuangeliomban m e g iria 
^ 0 fzent lanos Euangeliftá,Chriftus unrnc 
^ J h ü k e p p e n jelentette legyen meg az ű ifteni #, 

jáfchőíéget á menyekőzőben. Mert a meneti 
| uiznec borr& ualo ualtoztatsfaual, meg-*íe e s t u ' 

Bizonyeta^ftersi termefzetét, meg rautata tifztit, es a% o m m > 
v tudományát úgymint neminemű pechettel meg erof-
féte. jfteni termefzetit azzal bizonyeta,hogy 3 uiznec 
allattyst es termefzetet el ualtoztata, áuizet borra te-

í i f e c i t ebben mutata, hogy mikoron fegetfe£űl 
K'matötuo'lna az fzűkolkődőknec iclenleen az tvado- / -

• manyaual.%Tu.imianyac peniglen ugy peehetle es erő£-
/fete ezzel á choda teteilel, hogy az ű tanetu.any hiue- . 
cec ű benne, es femmit nem ket,elkedenec a z 5 tudo- ^ ^ / 

' manyaba, hanem el hiuec hogy igaz ifteni tudomány. 
Mi ez Euangeliombol három tanulíagot uegyűnc. El-
fő legyen az Chriftufnac choda teteleml. Mafodic az 
choda tetelnec;hafznarul.Harmadic az menyelf ozorai 

_cs á hazafsagrul. 

Elfoe tanulfag. 

• A Z Gazdáknac fzegenyfege ada okot Chriftuf-
nac choda tetelre. Mert mikoron Galielanac Ca-

®a neuő faluiaban tnenyekőző lőtt uolna, az mi vrunc 
annyaual ftanetuanyual egyetemben öt ielen uala- Es a 
lor elfogyván monda nekj itmvyd ninchm loroc. A z igaf-
íagtulel fzakadot emberec azt mongyac, hogy kéu'e-
lyfegbcl indultatot üolna reia f z ű z Maria, hogy azt 

. "mondanaia fianac , mintha dichekedni, es magat akarta 
polna mutogatni uele, hogy « neki oly fia u olna, az kí 

P 3 chodakat 
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chodakat tehetne. De ha ki az euangeliomba ugyan ioí 

v be tekent,kilőmbcn talallya á dolgot,cs meg lattya ha-
~ ^ gy nem keuelyfegből, hanem fzeretctbolcs hitből Ko-

1 nyőrge fianac az uihazafoc mellet -
Sfíif 'm* j Szeretetaec iele az, hogy latuan az Gazdakttae 
titmac Inti fzűfcoíkodeíet, es hogy á bornac fogvatkozafa miat 
fIjS r < 1 ' kifsebfeget kezdenec uala az uendegec elot uallaní, 
: h taagára ueue az u terheket, es oly ízorgalmatos kezde 

felcloc lenni, mintha fziatenjS maga dolga uok uolna, 
Fiahoz folyammec azért, es ű neki fzolla melletteqta. 

. Betuatlminket,hogy egykúnc az mafikunknae terhet uíT 
tpht%, fellyűctes cgymafert imadkozzunc. A z hitncc bizon-

faga imezTnogyíizuaíl'folyammic fiahoz, es oly igea 
vutz'i. nem ketelkedic az ű fegetfegebe, hogy meg mikoron 
Mar: 11, egy keuefse kemendeden felelt uolnais neki,meg nem fa., , 
Uc,i, gyatkozec ű benne azhit, hanem mégis bizic.es azért 

inti á fzolgakat.hogy fzauát fogadgyac ű neki, ualamit 
fogna mondani,mert remelli uala hogy nem lefzen heia-
fca az ű kereié. Meg tartotta uala elmeieben á fzűz Ma, 
ria mind azokat,mellyeket az angyaltul,á paftoroktuU 
Magufoktul,Anna afzontul, Simeontul hallót uala, es í 
mit nem regen fzollotuala kercfztelő lanos az ű fia felől, 
Hifziuaía,hogy ti azigázMefsias. A Mefsiafrulpeni-

PjaL 4?. glen oluaftauala,hogy fzűkfegnec ideien fegeto,hogy» 
¥/*;£1, fzomoruknac uigaztaloia.Hifzi azcrt hogy fegetfeggd 

lefzen az fzegeny meg fogyatközot ui hazafoknac. 
chriftus az %_ Delafsuc mint fogada Chriftusannyanac hititeJ 
ft dwwwtkcrcfct y Monda néB lefus. mi {oez&nc teneked es enne^m ho^t -
mm felelt afíonyaná{i Nem fokcal kilomb,mintha azt mondottauol- • ••.; 

na. Tarch dolgod kerefeddel, mincm te gondod az ha 
uagyone boroc uagy ninchen i nem tniuelemá mit tulc# 
feeuanfzfemmikeppeajMit mongyucc az Chriftus fele-
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Irtirűi tTalam azt akaría jelenteni,hogy fzabad á mag-
zatoknac az ű fzaleieketmeg utalni i es meg reuogatnf, 
Semmiképpen nem. Mert ez elmúlt uafarnapi euangeli-
omba meg hallatoc hogy ű i s engedelmes uolt fzűleinec, 
cs oly nagy io akarattya, fgonduiíelefe uala ü neki an-
nyahoz,hogyaz magas kerefztfan fem feletkezec el r«-
la,hanem Ianofnae aianlaűtct. 

De bizonyos okai uannac hogy moftan ualameny- ' c 
re kemenben felel neki *ell2_e2Lliogy meg akar minkéi 
reia tanetani,mint fzokot azoknac dolgoc tortenni, kic 
az iftennec neuet;fegctfegűl hyac-Ygy teczeneiec néha „ 
mintha nem akarna minket meg halgatni,(őt oly főrman kot ifié 
tartya magat hozzanc, mintha tellyefscggel keduetlen/%wf*, 
es utalatos uolna ű előtte az mi kőnyőrgefunc, el felet- .. 
kezet uolna az u igerctirűl :Mindazaltal nem ugy nagy-
on á mint teczic,hanem hallyafztya az meg halgataft ho E í c/ j 7 i , j t 

gy proballya hitünket,hogy neuellye bennűnc az u io vur. t j. 
. tctemenycnec keuanfágat,es hogy mentül kefébbe ada .^ : : - i ' » 
Űc meg á mit kerunc attul nagyob bőchűletbentartafsec 1 , 
iHÍtűlűnc: Annac fölötte, hogy nyluan legyen minden | 
emberec előt hogy ű tule uagyon áfegetfeg,ki nem lehet 

* ne mai keppen,hanem ha előíor iol ki téried az mi fogy-
atkozafunc J g y tortenec dolga á fzűzMarianac mind 
azokcalaz kic mellet efedezic uala,nem mindiaraft hál-
gattatecmeg de meg halgattatec azért,mikor alkolmatos 
ideie lón az meg halgataínac. A z akcor lőn kedig,mikoc 
tőb embereknekis tuttará efec á bornac fogyatkozaíá, 
mikor nyluan meg mutata magat á fzűz hitinec alhata-x 

tofsaga.hogy nem fogyatkozec meg noha meg keferte-
tcc,mikorolynágy uala á fzűkfeg,hogy nem uala raod- > 
gyoc benne honnét uarhattanac uolna bort,haurunc nem ; > 
adot uolna. F 4 Mafodic 
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" 3 . Mafodic oka imez: Hogyjioba fzűzMarianac 
kegyélíege es felebaratin ualö konySrtUeteísege, kel-
lemetes uala. Chriíluíhal, dc miért hogy az choda tetei 
ifteni dolog, az ifteni termefzettűl nem áz emberfeg-
tűi(mellyet urunc annyanac méhéből ueen fel) fzar-
inazic, meg akar a bizonyetani, hogy efféle ifteni dol-
gokban, es mindenben ualami az menyorfzagot es az 

Tehntct* iduofseget nézi, ninchen,;ncmis lehet íemmi tekénjet 
wllM ua> a z teftre, tefti nemefsegte 5 uerte, atyafiufagra;Hanem 
Ki doVoL o t t mindnyaian egyec uagyunc az Chriftuíban, Az 
Zsremfí.* iftennec fzemei á hitet nezic. Ninchen azért fenkinee 

tnibea dichekedni, íem fidonac, fem gorognec, fem 
atyanac, femanyanac,fem kir^lnac, fem feiedelemnec, 

1 .Cor. u hanem az ki dichekedni akar, az uriílenbé dicheked-
"Uc, i„ gyec, vgy mint kitűl uagyon minden io adomany, es 

minden tőkelletes aiandec. Latodé, hogy meg az ű an-
nya kereíere íem Iecn az Chriftufnac,ugyaint annya-
nac kerefere tekentetr 3 hanem chac úgymint alhatatoj 
hitből fzarmazot keretire, esakeor ada meg á mit kére* 
mikor az ű oraia cl i3ue,azaz, mikor neki teczec,ffii« 
kor az ű iftent io uolta alkolmatos ideiet efmere len-
nk Ezec okai az Ghriftus kemended feleletenec. 
Móniit ö annyi a f^olgÁntc , udamit tinektec mondand míg 
mmellyetec. Nagy hiti uala ketfegnelkűl fzűz Mariamé, 
mert noha nem mutata a z ű fia femmi io keduet az & 
kerefehez, de mindazáltal ugyan hifzi hogy meg le-
fzen á mit kcuan, annakokaert hozza kefzeti á fzol-
gakáítis', hogy az ű fzofogadatlanfagoc ualami akade-
kot ne fzerezzen á dologban; 

gtJo fco* f®*peniglen- ot ht fauedrcc etc.. Á Sidoknac kó-
íd/»e. ZQflieges fzoksíoc fzeréntarra ualoc uckanac. azoc * 

. ' . , ' ucdrec* 
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uedrec,hogy az ki akarta meg tii'ztult es meg mofdot 
benne. Mert amint az Euangeíiftanal oluafsuc,á Pba- m*r, 7, 
rileufoC; es kőzőnfeges Sidoc kűlomben nem ettenec, 
hanem gyakorta meg moílac kezeket,meg tartuan ab-
ban,áz tí attyoknae fzokaíat,es ha az piaezrol hazok-
hoz iőttenec addig nem kefztenec az etelhez,mig nem 
meg mofdotíanac. Mely fzokas ű magabagonoíz nem 
üolc uolna, ha kilíő tífztafagnac okaert tartatot uolna 
meg. Mert á termefzetis azt mutattya az embernec, 
fcogy tifzta kezze l nyullyon az iílen atta aidot ele-
feghez. De á Sidoc ifteni tifztelet gyanant tartottac 
azt az mofdaft, es azt ueltec, hogy az mofdaclan kez-
zel ualő etelcűl lelke meg ferteztetic embernec, es ui-

. fzontag kezeknec meg mofafáual eluetetic lelki eímc-
reteknec fertelmefsége, Kinél nagyob balgatagíág nem 
lehet. A z é r t mongya vrunc nekiec, hogy nem az for-M#, i f i 
tőzteti meg embert,á mi fzaianbe tnegyen, hanem átni 
fziueből fzarmazic. 

Moneh kfitolgahvtc lefust Tcclchetecmcg i uedrekt 
5 5 ^ Semmiből tele teremthette uolna uizzel á uedre-
ket, de azért akara az fzolgaknac Ízolgalattyokcal él-
ni > hogy iőuendőre bizonfagi leanenec az choda te-
tetne 0. A mi ez utan kőuetkezíc, az mindaz Chriftus 
chodalatos ifléni chelekedetenec bizonyos uoltat je-
lenti, hogy nem ualami chalardíag uolt, hanem ugyan 
igaz iel : Mert i fzo lgac nyluan uizet tőltőttec uolt a 
uedrekbe, ki ugyan ualoba borra es io borra ualto-

- zot, ugy anniera, hogy á Nafznagy nem ertuen a dol-
got , chodalkozic uala raita honnét uolna az á io bor, 

' cs miért nem atta uolna az uendegfegnec elein fzokas 
fzerent á gazda azt az io bort, hanem utóira tartotta 

P 5 uolna. 
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uolna. Dc az fzolgac tudgyac uala hogy A uiz ualtl-
zoc iö borrá, 

• Az Mafodic tanulfag.1 

X 7 Zt éhtkk^ltFm "X 4 cb°&* íítc^m(c &c. Ez 
A " JtZ/len hafzna eiincc az ehoda tcteInec,hogy az Chri-

1 ftus dichőfege ielentetcc, es az ű tudomanya.es az ta-
netuanyoknac hitec erofzettetec altala A z Chriftus " 

Vkfn*faic fzemelye oly alazatos .uala,hogy nem felel uala meg az 
^ftck/e-Mefshfnacmclcpíagatia^deazíí chelelcedeti bizonet-
ktiesih- t y a c u a j a ^ t e t Mefsiafnac,es az ű tudományát ifteni ta-
ZOKftga. d o r n a o n a c lenni. Azcrt mongya uala tnafut,ottan chac 
1*<m, 14. az chelekedetekert higgyetec, hogy cn atyatnba uagy-. 
^ oc,esatyám enbennem. Szent Ianoíís azért fzol irr.i-

t , gyen az Chriítus chelekedetirul, mellyeKet u meg irt 
Faía- Ezec4uegre irattanac meg,hogyhiggyetec az 
Chriftúft elő iftenncc fianac lenni,es azt hjuen őrőc ele, 
letnyerietecaz u fzencncuealfal. • 

_jZWia meg tékentyűc enne_c az choda tetelnec hc> 
^ Iyet,mas hafzuatis talallyuc* Vgy iria azcrt fzent la-

tos, hogy ámenyekőzőben teue Chriftus ezt az cho-
dat, bizonyeíuaft uele, hogy ű ioua hadnáia es dicfser-
neie ámenyekőzőt,cs áhazafsagot. Szűkfegis uala azt 

triígncci meg bizonyetaiM, mert az fatan,ki az iftennec minden 
h«z«jfcig rendeleííncc elleníege,á hazaísag cllenis foc alnokfagot 
^míkrílt i n ^ t 3 ' esfocmeílerfeggel igyekezec,tellyefscggelfem 

g 'íniue tenni, auagy chac igenmeg gyalázni áhazafsagot. 
f Mihelen az euangeliom é fzeles uilagon ki hir-

dettec, ottan feltamafzta azNicolaitaknac ondoc te-
pelygefeketj kic az hazafsagot hatra uetuen elegy.es 
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JcózoHÍeggel elnec uala az afzon nepefccel. '? A z utaa 
megint az Tacianufoc es Encratitac nyluan karhoz-
tara c ezt á fzerzetet, kiknec tudomanyoc tifzta ördö-
gi tudomani uala. Ei menuen azért urunc lefus 3 aje<-
nyekőzőbe,az ű ellő chodaiaual meg bizonyeta, hogy 
iften fzerent ualo allapat az hazaísag,kiről immár mi-
nekunkis beuebben kel fzollanunc. 

f Thiiajlrio catalogus ad'mclus. Jlug.hb.de h^refi.híCr.í. Mer, 
Hm.i .ep.adHeliod.&ep,adSdbman.tom.z.adu.Luafiri.diaI. 

• fbilaftrius in catalo^o hd-r.voce jícr'tj. jíug.htcr.zs ,Ukr,tm., 
i. cent.loiwiu. Et to. 1,iti catalogofcrip.Ecdef. 

A i Harmadic Tanulfag. 

HOgy az hazafsagrul ualo tudomant kónyebbeo • ? 
meg erchetec, cs iobban efzetekbc uegyetec,leg 

előfzor azt kel meg möfldanom,mi legyen á Hazafsag. 
' A Hazafsag íze.ntfeg,es iftentűl rendeltetet tarfa- 'jtc h^éf-

fag kiben ketfzemely, egy férfi a es egy afzpnyallat,/®'^ íme 
meg oldhatatlan kőtéllel,tőruen fzerent egybekőtelez-
tetnec, f hogy magzatokat nemzienec, cs fel tarchac 
ifteni felelembe, hogy egymafnac fegetíegűl Iegyenec,, Cor. 7V 
es el tauoztaísac azparaznafagot. i.Ez á rouid befzed spbef, s, 
ugy aggya előnkbe mi dolog legyen a hazafsag hogy 
egyetembe magaba foglaüya az kereíztyeni tudomsn-
nac tellyes refzet, melythazafsagrul uagyon. 

,f.<~Gen: s- Fulgent.epi.i.cap.j. 1/Sdo.lib.i.offic.Btde.cap.ifi 
í i.Cor.7. jíug.lib.Q de Gefi.adlit.cap.7. Chryfoft.in'Pfil, 4^. ti 

• he. 5 .de 1>erbis EfitMdi Dom, B.ifil.li.de Vera atq' integerrima yirgimtatc, 
Leg előfzőr fzentfegnec mondatic á házaíság^z Mnemb 

az,egynec az anyafsentegyházbanualohetfzentfegec^CT,Ag 
kőzzűi Meltan peniglen,mert fzent Palis nyluan tulai-
donettya, neki az ízsmfegoec aeuezeüt; főt ugyan Ephef. 5* 

nagy 
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nagy fzentfegnekis neuezi áhazafsagot. Aztrnongy-
ac nemellyec, hogy á gorőg ige, kiuel ízent Pal cél ott 
az myíleriura, nem fzeatfeget, hanem titkot, auagy tit 
kos ízen: dolgot jegyez. V g y legyen bátor,nem tar-

ckryf.fom.tunc abbanis femmi ellent* Dearanfzaiu fzent lanos, 
fo.adpop. Cyrillus, Cyprisnns, az ur uac'horaiatis gyakorta ne-
•^íw.fíS3,ueZic myfteriumnac mind azalcal, fenki nemtagadgyi 
CriCJách°&y fzentfeg nem uolna. Es á mit deakuljfacraraen-
tó,4, ió. tomnac, magyarul fzentfegnec hiuunc, a Gorogoc azt 
cdp. 16 e-myftennmnac hyac ,mierthogy az kilfo lathatando iel 
4hbf<epi- at a t_ ualami ifteni ízent dolog titkoltatot el az fzent-
" ^ ^ f e g e k b e : Nemis ketelkedhetic benne, hogy fzent Pa! 
jámkix u. az myfteriomot, íacramentumert az az, fzentfegert ue-
$.<dsphe, tette, ualaki meg oluafsa es meg erti á mit ott fzol az 

hazafsag felől. Mert meg mutattya hogy az fzent-
fegnec minden tuiaidonfagi meg talakatnac á házaf-
fagban. -

szentfigtk AjrSacramentum, azaz.á fzentfeg,tudgyac ho-
leTMbhdygy ualam fzent dolognac jele, mert iegyez ualami 

fSidv hl'^zent d o ' g o r - A z házafságis affek tahat, mert kilío 
° ' iel uagyon benne, ki iegyzi az iegyzetotifteni titkos 

dolgot. Iel az ket ízemelynee lathatando egybe adá-
fa, es egybe kotelezefe mely fzokot mi nalunc lenni, 
kéz fogafsai, gyűrű uáltáfsal, efkűefsel. 

jr jíug.lii.i,demp. & mcupif .cap.i 0.10. Ifi.lib.i. d:Eccl. , 
t0k.otp.if, C0nc.Trid.fetf.z4. Lto Eptf.fi,.ad inquifitione! Épjffbpt 
Narbo.up,4, Chryfijl.hom.i0.inepijladEphef. 

A z ízentfegeknec kilío ielec, három fele dolgot 
íegyzenec, eggyet el multat, maft ielen ualot, harma-
dot kőuetkezendőt. Mind az három rendbeli dolgok-
Dac iegyzsfe meg uagyon a házafságban. Mert az 

ferfiunac 
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ferfimac cs aísonyallatnac egybe kotelezeíe , iegyzi 
az ifteni es emberi termefzetnec az Chriílufban uaío 
eggyeíűlefet,es ugyanazon Chriftufnac az anyafzen-
tegyházhoz ualo ragazkodáfat, ki immár regen meg 
lőtt. Holot mikeppen az ember el haggya- mind attyat Gen. t. 
ipindannyat3cs azű felei egehez rag^zkodic,azonkép-
pen az mi urunc, mintha cl hatta uolna attyat, az atya, 
fílent, ugy hiueca meg magat a z fzolgaciac abrazatty- ephtf. : 
at fel ueuen,el hagya annyat az ílnagogat, kiből teft 
fzerent fzűletec, hogy az ű felefegehőz, a z pogan--
íagbol gyűitetet anyafsentegyhazhoz ragafzkodne-
wc. Ezt az el múlt auagy meg lőtt dolgot iegyzi, es . •• ; ^ 
íattattya efzckben á hazas embereknee á hazafsag: de 
rém chac azért hogy tudgyac auagy hogy chodally-
5C, hanem hogy kőuefsefeis. Amim fzens Pal apoílo- Epf,eCr; 
íis tanettya őket monduan. Ferfiac fzerefsetec az tife-
lefegtoket mint Chriftus ízerctte az anyafzentegy-
hazat. 

Touabba uagyon áházafságnac kilío iclebeö,i.e- C g n c T / l d 

(en ualo dolognac iegyzefeis.. Mert az kilfő latharan-/e/í. " t í . *' 
do cheickedet, ki altal (á mini: ez előt meg mondoc) 
a z egybe adás fzokot lenni, iegyzi az iftenncc latha-
tatlan malafztyát,kit akcoron ád iften á házas cmbe-
reknec, mikoron iarulnac azigec az kilío ielhez3mely 
Igéket,az egyházi ízolga utan el mondanae az eíkuef-
ben. En úgymond az ferfiu ízeretem ezt á Dorko af-
font,fzerctuen hozzam uefzemházaftarful.. A z afso-
tsyállat peniglen; ízeretem ez Ianoft, fzeretuen hozza 
jpeggyec hazas tarful. E z igeknec ki monda faban ada-
tic iftentűl malafzt ű nekiec, ki meg erofsen űket az 
cgymaíhoz «alo faeretctncc, es y koztőc ualo egye-

nefsegncs 
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riefségnecmegtartáíára, A z eggyűt uaío eletnec terhe-
öcc es kerefztinefc el uifeléiére.es az a iouendo mag, 
zattyoknac iften fzerent ualo fel néuelcfere, Nemua-

t.cor.;. gyunc elegec mi magunktul, azt mongya fzent Pal,chac 
. - meg gondolriies az iot,fianem az mi elég uokune iften-

tűl uagyon.Tahat azházas émberec fem uolnanac eze-
cré elegec, Ba azon iften á ki fzerzette á házafságot, 

: - xnalafztyatnem ádnaia hozzanekiec. 
Harmad dölgotis iegyez abázas embereknee egy-

be adáfa,az mi iouendo eggyefuléfűnkeí á Chriííufsal; 
ki az őroc dichőfegben lefeen.- Ezis meg teczic fzent 

't.Ttm. 3. Palbol,mikor azt mongya,hogy meg fzabadulaz afső-
nyallat, a fiaknac fzalefealtal, há meg maradand a hit-
ben,fzeretetben, es fzentfeg ben iozanfaggal. 

s z m f c , • Lam aztis mongyuc:hogy ket dolog uagyon min-
•ff l e t dea-fzentfeg-ben,az reí,cs az ízeirtfégnec aílattya.Aiel 
°t0&' az,á kirűl mofl ízoll3nc,aHattya pedig az házafságnac 

&>ryf.bom, imez, hogy á házafságban egybe kőteleztetet ferfiu es 
fzonyállat,holtig eggyűt maradgyanac,es el ualhatat-

jfníbr. iib. lan keppen fzerefsec egymaft. Mind ezec igy leuenta-
1 Je j i ra gadhatatlan dolog, hogy fzentfeg legyen á hazafsag/ 
m cap.7. mert az fzentfegnec letehez á mi kel, minden meg ua-

gyoti ű benne. 
iftatrai' Aztis mondöc az házafság felöl,mikor azt ielen-
dslte d ha* tyűc uala meg mi legyen,hogy iftentűl rendeltetec tat-
Ztfsdgot. faíag. Mert az hazafsagot nem emberi okofsag talalta, 
Gen. z. hanem az ur iften ű magá rendelte, mikeppen Moyfes 

meg irta. Adamnac úgymond nem talaltatic uala, hoz-
ÉpktfJ.' z a hafonlo fegetőie. Almot"bochata azért Adamra az 

uriiten.eski ueen eggyet azű oldala chontyai kőzzűi, 
fhiíft tölte helyébe, es afeony emberre eppéte az ur iftco 
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azt á chontot, kit Adambol ki uott uala,.es uiue tlrctj 
Ádámhoz,cs monda Adanr,Ez moft'azentcte mimből 
ualo tetem, es az en hufotnbol ualo hűs: Minekokacrt 
el baggya ember, attyat annyat, es ragaízkodic a% il: 
fclefegehez, es ketten egy tettben lefznec Latodé 
hogy nyluan beízelli Moy fes, hogy iften teremtette es 
atta Adanmactarful az ű íelefeget Euat. 

Oly tarfafag peniglen a házafság, kiben te fer- . .. . 
fiu cs az aízonyallat tőruen fzerent kotelcztetnec \ 

^ É z az ige, toruenfzcrent ki rekefzt minden tőr- jkx^P-
ueíitelen clgyüleíí,ki fzokot lenni az paraznac kőzőt tfisr--c tir* 

. mert affele ondokfagot, fenki házafsagnac nem neuez- M m e ' 
bet. Touabbá tiltya oly ízemelyec kozotá házafságot, 
kic uagy az ifteni u»gy a z emberi tőrueny fzerent nem 
fzabadettatnas xeia, hogy az hazafsagnac kőteleuel 
egybe kőteleztefsenec s miért hogy uagyon ű bcnnéc, 
auag « kőíztőc ualami oly dolog, ki ugy ualafztyael 
űket egymaftul, hogy nem fernec egymafhoz es tor-
uenfzcrent egybe nem adathatriac., Tudnya illic az C o n . uter> 
kic uer fzerent ualo atyafiac auagy íogöróc, MertTf- mag.ca. 50 
felec negyed izig egybe nem taríalkodhatnac.} De azTrid-M 

• fogorfagrul imefzt ued cfzedbc, hogy az teT3eíe^T4: f r f^4.' 
gednec attyafiai chac teneked fogorid, nem az te gy-
crmelcidnec, auagy atyadfiainae , Megint az.te aty-
ádfiai, chac feleíegednec Sogori, nem az ű gyerme-
kínec auagy rokonfagmac. ,• Azér t ha te őzueggye -
maradna!,negyed izig aztcmegTöíthazaftarfbdnac 
attyafiai kőzzűi mas tarfot nem uehetnel magadnac. 

: JDe az tejdőbbi felefegedtűl ualo gyermeked,az utöl-
. w í e k f t g e d a e c mas fe tóű l ualo gyermekeuel egybe , 

adathaúc 
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ádathátie Azonképpen az te atyadfiai kozot, es házafJ 
tarfod attyafiai közot házafiag lehet. E z t a z egy igy-
űekert ákaram rőuideden meg jelentenem kic az tudat-
l a n i g ffiiat, gyakorta uécket téfznec effele dologban, 

Tdpokndc It egy illyen kerdes támad Szabadé az papoknac 
tsfzerzc e S fzcrzetefcknec meg hazafodni auagy nem i Mi azt 
%Wáde mongyuc, hogy nem, nemellyec peniglen azt untatty-
m-g ki?*- ac hogy fzabad, Mig ualaki pappa nési lefzen, auagy . 
födni. a z ízerzetefeknec rendire nem eí icűfzic^ddig fzabad 

ffiagauai, ha akaría meg hazafodhatic, ^ De mineku- ' 
tanna pappá lőtt auagy az ízerzetefeknec rendibe be , 
efkat, immár nemfzabados, kőtélbe uagyon, es annak-
okaert toruer,fzerent meg nem hazafpdhatie. Mert 

^ W y rendbeli életre atta magat tuduan es akarattya fze-
yprlMpPtmt, a# mely rendbeli emberektűi tiltua uagyon á há-
*7- r zaíság: csmierthogy ízabadakaratbol ellene mondot 

( [ h r f ó á házafságnac es az tt fzabadíáganac, többe uele nem 
; elhet. A z ű fogadafa ellenzi űtet, es nem erefzti há-

zafságra, mert fel fogadta hogy hazafsag nelkűl i»I# 
tifzta eletet uífel,. ' 

f Ep1.hicr.59. & inempendiam uera dbftrinafidei jfpojlslicx Ecclc 
fi<c. íÜtroníib.\.cont.lom.(s'ndu.Vigil. iíconi,cap>ib, 
Fulg. defid..ai2>ar..Greg.lib,%. cpí.34. Zeűepj.js.í^. Orig. 
bom.t 1 .in lib.numer. Eu/eh lib. 1. demonfi.cap. adlongum, CtnáL 
Tokt.z.cdn.i, Tokts.m $,Tolet.cani i6> Ccnc, 4, Carth. c<m. 104* 
Cmt.jírd am.z.ficundi Trid:/ejf.z$íc<m,$. 
• Epiph.har.61, 0erjih. 1 .tmt.Ioui, EnfilM.deuerauirg.&episft 
<tdVirg,kpfa. Jíugj/t 2f;$$.&'j?. Item de hona uid. cap. %. 5.11. 
Cyp.epif.ei.lih.i.ep.ii. Chryfüb.deuirg.cjp.19. 

< Es hogy fzabad legyen embernec fogadni,es I 
xccl: ?. 1X111 i#ennec fogadót, annac meg tartáfára köteles legy-- : 

Tfii. 75, en, meg bizonyul ízent Dayidbol ki ezt mongya. Fo-: 
gadgyatoc, 
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•'ts& g-aágyatoc, es aggyátoc meg iílenteknec az mit fogat- . . 

utoc. Moyfeíis azt mongya hogy mikor fogadáíl fo-
gacz az tc vradnac iílenednec, ne kefzel meg adni az ' 
mit fogattal. Hogy peniglen ugyan kiualtkeppen iocs 
iften clotkedues legyen házafságnelkűlualo tifzta ele-
tet fogadni, meg teczic abból, hogy Chriílus dicheriunt,'xs. 
azokat, az kic meg herelic magokat iftennec orfzaga- i,Cer,7'. 
ert. Szent Palisnoha nem paranchollya, de tanachul ag-
gya az fzuzeíegctEs nyluan ielenti,hogy az őzuegy-
ecj kic az egyházkőlehegen tartatnac uala azapofto- I , T "* ' Í * 

' 4 Ioknac ideien, fogadáíl tettenec rula, hogy holtig foha 
:!®i férhez nem akartanae menni. ^ Philo ki az Apoftoloc 
'c< 4 ideien elr, noha fído uolt, de mindazaltaí foc fzepdol-
®Jií gokat ir, az akcorbeli kereíztyeeec felől, es nagy di-
Míi cheretekcel dicheri uket,á tob dolgoc kőzőt azt mon-
% . gya felóiőc,hogy fokanuoltanac kőzőttőc, kic nem 
lét akarne meg hazafodni, hanem őrőc fzuzeféget fogat-
'la't tac iftennec* 

' f LitJehiueoxtemplotrice.IIalesapudKiceph,lil.%, Sccl.hyf, 
iip. 16.Et lib.'á.cdp, 39, 

y ; * Ha az házas embereknekis azt paranchollya az 
# ipoíloU hogy egy ideig, miígimadíágra adgyac mago-

kat,kulőn Iegyenec, es egymaftneillefsec • azpapok-
nac es fzerzetefcknec nem meltoe hazafsag kiuűl elni, 
cs holtig ualo tifztaíágot tartani} holot ű nekiec eiei 
nappal imádkozni es fzuntelen az ifteni dologban kei 

yll foglalatoíöknaclenni ? 
,),» -* Hier.in cap. 1. Spif, adTitum. Mdi in 1 . Cáp. LuC.'Epiph.Htr. 

fp.coHt.Catbaros. Orig.homaj.miihHMn^mbrJib.i.af.cap.so. 
i,8f •: Igaz hogy tiíztdetes dolog, esfertelmefsegnel-
b Jkűl ualo tárfafag, az 'hazafsag, de mind az altal kétt,(:0r:7' 
& felé í z i -
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felé fzakafztya az embert, nem engedi hogy t'ellyefl ' 
íéggel iftennec adgya magatjliaHeinkérzeréctetic á ha-
zas ember a z ű tarfanakis kedvet kerefni. Vifzon. 
tag az fzűzefeg , cs hazafsagnelkűl ado tifzta elet, 
alkolmatofsá tefzen az iftennec ualo konyorgefre ey 
fzolgalatra, es a f z ű z es házafságnelkűl ualo ember, 
nem köteles egyebnec hanem chac iftennec. Azerc 
az kic iftennec attác magokat, oly életben öltözte-
nec, melyben- magokért es egyebekert fzuntelen kei 
•Időzni, bizonyara illic hogy nem chac byluanua^ 
lo tifztatalanfagtul ^ de há-zafságtulis taual legye* 

j t t úzu' A z tefti bőIeEec,es az tífztafagnac ellenfegi Ke-
ftg ellcnfi' s j j a crölkodnec az fzent iraíbol bizonfagokat fzede. 
fdthrko-' S c t n i ' azrmiuaRafunc ellen , kiknec regen meg felelte-
itfre, ' nec Szent Cyprianus, TertuMianus,HíeroBÍmas, Ago» 

ftön,Baffius, esaztőb fzent Docfcoroc. Mert holot 
az iften mondafatuetícelö', mikoron igyfollaaz elfö 
fzűleknee, Neuekedgyetcc es fckafodgyatöc,az,mí 
ellenunc femmit nem tefzen. A z emberi nemzetnee 
fzaporodafarul, es az kőzőnfeges emberi nemzetnec 
fzol ott az iften, nem egyenkent mindenikunknec, az 
az, azt akaria hogy fzapörodgyec az emberi nemzet, 
de nem paranchollya fzinten" a z t , hogy en altalam ua-
gy te altalad. Mert ha nem minden ember fzapore-
tis,ugyan fzaporodhatic azért az töbi altal, Kercfz-
telöfzeat lanos nem fzaporeta, ugy teczic hogy Hlyei 
íem, Híeremias fem-, Elífeus fém fzent Palis dicheri 

- azokat az kic nem akarnac fzaporeftni , haijem inkák 
feazcű igekezaec mawjai, , 

" A4a» 
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Adam cs Eua kőtelefec ualanac fzaporetani,mert -

©ároknál tob fenki nem uala az ki fzaporethátot uol- -• 
na: De moíl nem köteles minden ember, Holot többen ' ''' 
Uadnac az kic áltál fzaporodaac az emberec azok- -
pal, mellyec nem fzaporétaac. Ha kötelei uolna arra 
minden ember bizony nem igazat mondana ugy fzent 
Pal, taikor azt beízelli högy iő embernecafzonyalla- ;* 
Wt nem illetői. ' " 

Nem iol cbelékcdet uoloafzeötlanoíís, hogy u , 
tiefti fzaporetot A fzűz Maria igyékezeti fem io uolt 
palna , ki azt monda az angyalnae, hogy nem akarná 
fer fiat efmerni. Igaz igy erched aztis, mikoron iften L u e : x-
azt monda , hogy nem io embernec egyedül lenni,Gen:z' 
mert fea egyedül marat uolna Adam, az emberi nem-
zet jtiem fokafodot uolna , de ha en egyedül maradoc 
iazert ugyan íokafodbatie egyebec altal. 

Hat houa tefzitee, ( azt kcrdic tűllűnc ) az fzent i.c«n T* 
Pal raondafat3kíaztparancbolIya, hogy paraznaíagnac 
el tauoztatafaert,mindennec felcfege legyen* De ügyei ILc 
•En nem talalom ezt az parancholatot ízent PalnaL%L uXfíuis 
Mert holot fzent Pal,tanachul atta azízűzefeget,miní 
ílleneiec ű hozzaiá,hogy egyfelől minden embert ke-
•fzerittene az nofzefre, maffelől egyebet bcfzeílenc, es >' - ' 
dicherneie azokat az kic meg nem hazafodnací Nem ~ ' 
-illic az-Chriítus apoftolahoz eíFele ellenkodo beízed. 
"Szol azért ott fzent Pal azoknac az ldc immár ínzas 
•cmberee,hogy noha io uolna embernec foha afzonialla-
lot nem illetni, de mindazaltaí bátor meg tarcha kjkl 
jMiod az ű fclefeget, azt l ki uagyon immár, cs bim, 

S L * ' farag-
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tíerjib. x.paraznafagnac el taooztatafaert. Hogy ez legyen az 
C°n\ V k l z e n C ^ mondafanac ertelme, fzent Hicronimus bi-
^dúr'z „zonfagomjTertulIianus,fzent Ambrus,fzent Agoftoq 
f. jug.libJzent Gergely, Fulgenrius-, { Aranfzaiu fzent Ia-
i. A ^ . n ö s ,Epiphanius, Theodoretus, Oecuraenius, Theo-
cosí:«. i ?• pWaélus , kic mindnyaian á hazas emberekről ertic 
ídCorr* £ Z t e f l c l t - Es ugyan a bőmbőlis meg tcczic. Mertaa 

kouetkezendo igekis az hazas embereket illetic, íienj 
azokat az kic meg nem hazofoc. Oly tauol uagyon 
fzent Pal attul > hogy mindennec parancholnaia az 
házafságot, hogy inkab úgymint engedelembol eí 
chac az erőtlenfegen ualo kőnyorűletefscgből fzen-i 
liedi el az hazas embereknekis egymafsal ualo oígy-
ulefeket, azt itéluea hogy iob uolna egymaft nem cf-
merniec. 

f Ja/g. Epif. t . iieconi, deíitocap„.7. Et de f . ad ?et: c4p.f, 
Ipiph. h<ar,CU OeaimM 7. cap. 1. ad QorJTheophy, h cap, 7, ^ 

- ^ & T ' Vgyan onnat fzent Falból mas heltis hozna: elő, 
tudnya illic imefzt. lob megnSfzni, hogy íemmint 

*.Cer,7. eegni. De maga azis, femmibe nem ellenkedic az mt 
- y • ertelműnkeL Mert az nőfzeíl auagy inkab á házaf-

fágot nem az fzűzefegneí auagy hafzag. nelkűl uala 
ttfzrafágnal mongya iobnac, haaemaz égéfneL Az 
égefen peniglen nem az tefti geriedezeit erti, ha-
nem az tefti kefertettűl ualo meg gyozedeft. Kinél 
úgymint annal az mi nem io , mies iobnac mongy-
uc az házafságot. Tekenthecze mit mond eg 
előt. Ha meg nem tartoztattyac magokat , haza* 
fodgyanac meg , V g y kouctkezic ez utan. Mert 

~ iob meg 
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iob meg nőfzni, hogy fent mint égni. az az, lob ho-
gy meg hazafodgyanac , hogy fem mint hazafsag 
kiuűl meg ne tartoztafsag magokat, meg győzettefsc-

A z t hifzem hőgy fenki ninchen auagy igen keues 
uagyon az emberec kozot,kiben az teflneegeriedeze-
fe, ( mellyet fzent Palis erez nala magaban) nem talal-
tatneiec, mind az altal batoríaggal azt merefzli mon-
dani ugyan azon fzent Pal, hogy az mely ember leá-
nyát fernee nem aggya, lobban chelekedic annal az ki i.cortj, 
fernec aggya,es az őzuegis ha uionnan Ferhez nem me-
gyén, bodogb lefzen, hogy feminint ha ferhez menne. 
Chac ebbőlis meg teczic hogy az égés nem kefertet, 
mertha az uolna, egye ualamellyc igaz nem lenne, ua-

. gy az hogy iob á fzűznec cs az ozuegynec hazafsag-
nelkől maradni,uágy imez,hogy iob meg hazafodni ho-
gy fem mint, égni: Holot fem á fzűz fem az őzucgy 
ninchen kefertetr.elkűl. 

De mégis azt alettyac, hogy hanem tobis,de amaz ^ j 
egy mondafa fzent Palnac, tcllyefseggel megbizonet-
tya hogy nőfőkncc kel az papoknac es p i ípokőknecf f^ 
lenni. Szűkfeg azt iria Timoteufnac , hogy a pifpőc, i.Tm;, 
egy felefegő ferfiu legyen Kerlec fzerelmes atyám-
fiát keréfztyenec, ualakic ualaha ezt az en irafomat ol- ^ # u 

uafangyatoc,uegyetec tízetekbe ebbőlis mely nagy él- cont.iotán, 
lenkedes kouetkeznec az fzent Pal iraííban,es az Chri szinti mt 
ftufnac ualafztot edenye, mely igen maga feledet em-/e/e/- -*rnh> 
ber uo!na,ha oly ertelemmel mondotta uolna ezt, a mint p^cett! 8 

- ezec akariac érteni. Immár egynehanfzor meg uaüotta gc<l, 
hogy akar mslli embernekis, iob házaíságaelkűl lenni,. 

- 0 _ 3 6ogy 
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hogy lehet tahat hogy az pifpőknec ugyaa fzűkfegej 
i.Tííh.3. jj-cpp^ felcfégcnec kellene lenni l Hifzem melto ká. 

gy ^ cőkclictcn) legyen az iuhoknal. Ha iob 
í^ecí. 3 4, hazafsag nelkűi lenni, hogy kefzercíteneie tahat az 
Hier:z3f pifpekeíarra az mi nem iob ies ha az ki hazafsag kiu-

űl akar elni,iol miueli, míert nem uolna io, főt iob az e-
gyhazi embernec hazafsagtul tauol lenn"' .Nem ugy e r . 
ched azért az fzent Pal apoftol mondaíat,hanem imí-
gy. ^ Azapoítoloknac ideien,mikor az anyafzente-
gyhaz uionan plantaltatot, az pifpőkíegere es papfa-
gra ualo melto fzemelyec á fzűzec kőzet,es az hazat 
fag kiuuűl uaío emberec kőzzűi elegen nem talaltat-
tanac, es annakokaerf az hazas emberec kőzzűlis fel 
uetettenec az egyházi fzolgalatra,az kiknec elegendő 
tudojmnyoc.es dicheretes eletcc. licit-

f Mg- !$• t. de aduit, coni, cap, 2 o. EpipB. in cotnpj9#^ 
fid, Jpoft. Sor. in uita "Kernig^ tom. 5. Hicepkorufnal taUlz efsfe 
exemplomokat rnégk az jípoftolok utannh. 

A z t akaria azért fzent Pal Rogy azhazas em-
^ bereckőzjűl ollyac uálafztafsanac, az kiknec egy 

felefegec uagyon,az az elfő, nem mafodfzor házafot-
tanac meg, hanem ugyan azon házas tárfo-c uagyoir, 
Skit előíőr uettenec uolt. V g y hogy mikor eggyet 
neuez á többit rekefzti ki, nem az. eggyet paranchol-
lya. 

Mert őtődic refzebenís ezen igéckel fol á íz. 
Pal. A z őzucgy uetefsék, úgymond, be, ki egy fer. 
fíttnak uok ieleíége; mint i t t , A Pifpők, úgymond, 
egy feleíegu ferfiu legien. Es ki; mondhatna azt őz.-
cegynek az kinek egy ferie uagion i Haualaki tfc 
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gadgya ezt ez magyarázatot alkolmatofmc lenni, 
akarom ha iob hat ád ennel, es meg mutattya , mint 
-tauoztattyá el , hogy egye befzede fzent Palnac I 
maiikat arczul ne chapia, ha itt az Pifpokot kfcfze-
feti reia hogy feiefege legyen, ki rcafut tanachul ad-
gya akarkinekis , hogy házafság nelkűl ualo tifz-
tafagban maradgyon. Arra ingyen fem melto fc-
lelnflnc. Hogy az apoftolokat uetic például, azt ui-
tattyac, hogy azoc mind hazas emberec uoltanac, es 
azért moftis meg kel hazofodnioc á papoknac. 

Mért ennec á mondáfnac Szűkfeg meg haza-
fodni., mindenkoron ellene ál amaz, hogy fzent Pal 
iobnac mongya azt , ha az ember meg nem hazafo-
dic. Esha fzinte igaz uoínais hogy az apoftoloc 
mind nőíoc lettec uolna , abból ugyan nem kquet-

• Tcezic , hogy minden egyházi ember meg nofzec. 
Mert meg teczic hogy az apoftoloc ideien fem mind ^ 
tioíoc uoltanac ápapoc es á pifpokőc, kiket azapofto-

- loc fzenteltcRCC pappá espífpokce. ' fuprí. 

A z ki oluafsa aZ Apoftoloktul az io f z e r t a r - 0 " ^ 3 9 * 
tafnac meg maradafara fzerzetet reguIakat, meg ta-
lallya hogy nem mind, hanem nemellyec.uoltanac chac 
íioíec az pifpokőc k ő z z ű i . Sőt meg aztis, hogy 
•az egyházi ren^beliec kőzőt , chae az Leftoroknac 
cs Gantoroknac uolt fzabad meg nofzniec,deaz kic c < M ; t í ! < 

nagyob rendre menténee azoknal, ha nőtelen korok-
ban uettec fel az rendet, ugyan nőtelen kőllőt mind 

• hókig maradűioe , kiualtkeppen az papoknac es pi-
%5kőknec. ... 

0 . 4 De 
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De maga az fem igaz hogy az apoftoloc feienkint 

^ neíoc letteaec uolna Szent Pal ketfégnelkál 
nltckmk nőtelen uolt. Ha ki azt tagadgya, nem lat az nyloau 
mltanah, ualo uilagofsagbanis. Mert ha latna meg talalna'u 
uagy a meg ugyan ű maganal fzent Palnal, hogy igy uagyon á do-
ITrrT l ° g á m m t c n ™ondom. Halhacza mit befzel. Mon-
fdefegtke^ dom ámőtelcnckoec,es az őzuegyekncc:hogy io ane-
i.Cor.7*" fciec ha ugy maradna: á mint en. Dc ha meg nemtarty-

ac magokat, hazafodgyanac meg. Latodé hogy magát 
ueti az nőteleneknec es őzuegyeknec pcldaul, hogy 
ögy maradgyanac á mint ű uolt, az az nőtelenűhEs 
ha azt nem miuelic, tahat meg nófzenec. A z noíok-
nec alLapattyatul kilomb allapatunac mongya magat, 
mert az mely allapat&a uuok ;aki abban meg nem ma-
radna , annac ád ízabadfagot reia hogy meg házafod-
gyec» Szent lanos Euangeliftass f z u a uolt azt mon-
gyac Epiphanius es- Hieronimus. Es hogy az tobi-
es uala mclliknec felefegec uolt az meg teres utan el 
hattac Iegyenec 3ket„ meg teczic abból, hogy miko-
ron Peter Chriílus, vrunknac imiilyen kerdeft uetet 

mr. i o. uolna eleibe, vram 6me mi mindent el hattunc es ko-
Xjk: i i. uettunc tegedet, mi lefzen- azért nekűnc i Idueze-

tőneazt feleié reia neki. Minden ualaki el haggya há-
zat, auagy attyafiait, auagy húgait, uagy attyat, uagy 
annyatyUagy íelefeget,uagy fiait, uagy mezeiet az en 
neuemert, fzaz annit uefzen erette, cs az őrőc eletet 
fögia birní. 

Minekutanna peniglen az Ghriftus fiiti ez egefz 
uilagon ki tériedet uolna, es talaltathatánac elegen az 
coteíenec kőzzulisaz egyházi meltofagra, ugy ioue 
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be ofzton az Romai egyhazba ez áz fokas',hogy pap-

eletet akarna uifclni,cs arrul fogadafl: tenne. A z 6 tőr-
uenbeli papoknac peldaiokatis heiaba uonfzac ide. 
Mert akcor fzűkfeg uolt nofőknec lenni, miért hogy 
chac az Aaron nemzetebői kellet az papoknac ualafz- Beda in 1 , 
tatni,mel nemzetnec magua fzakadot uolna á hazafsag- caP- luc. 
nelkűl. De moft ninchen á nemzetre ualo.tekéntet, cs E x a : 1 S* 
azért nem fzűkfeg az papoknac magot fzaporetant. ^ 

De talam azt fogia ualaki mondani, hogy io es al- mm.i's. 
Kolmatős dolog uolna az papoknac hazafsagneíkűl & i X. 
lenni,ha tifzta eletet uifelnenee, de lattyuc mindnyaían 
mint elnec, es az tífztafagnac paláítya alat, mely tifz-
tatalanul uifelic á papfagot* En nem mentem magunkat, 
es fenki bűnét nem fedezem. Tagadhatatlan dolog, ho-
gy nem minden pap ugy el á mint kellene* Mindazal-
taí nem kóuetkezic, hogy ha nemellyec meg nem tar-
tyac azt amit fogattanac ,tellyefscggeinem io legy-
en tifzta eletet fogadni. A hazas emberec kőzőt hany-
at talalunc,kic altal hagiae az hazafsagoth, nem tifztef- t.Theff.^ 
fegben es fzcntfcgben , hanem mint á Iö es az őfzuer 3 >. 
kikben bkofsag ninchen, ollyan oktalanul, es chac az ü 
teftekneekcuanfagiknac betőltefere elnec azűtarfok-
cal: főt nemellyec nem elegednec meg azzal,hogy ha-
zas tarfoc uagyon, hanem felebarattyoknac agyokatis 
meg fzeplofetic,es kilomb kilomb fele gonofz fzeme-
lyekcel őlgyődnee. Azért ugyan nem mongya fenki 

, hogy a hazafsag nem io,cs effele fertelmes embereknee 
©ndökfagokert fenki nem karhóztattya az hazafoknac 
teílyes rendet. Michoda orczaual mereízfic tahat ne-

s mellyec 
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tneltyec az egefz egyházi rendet, egynehány nem io 
cletű papért meg utalni es fzidalmazni K 

Hogy peniglen fzcmtclenal tagadgyac lehetfeges 
dolognac lenni , hogy chacéggis tifzta eletet uifelíyen 
mi kőzzőlunc, mely igazat mongyanac abban, azt en 
chac az iftennec iteletere hagyom. Nagy dolog hogy á 
házas emberec, gyakorta egy holnapig, kettőig, hati-
gis ; feőt efztendeig, auagy annalis touab, tauol uan-
nac egymaftul; A ferfiu iften tudgya hol iar, uagy kc-

- re{kedefe,uagy egyeb foglalatofsága miat, az ű felefe-
' gehazanallakic, haza nepereuifel gondot. Azönkőz-

be azt akaria mind az kettő hogy meg higgyőc hogy 
tifztan es iarnborul uifelic magokat. Ha meg lehet az, 
hogy á meg fzokot győnyorőfegnelkul azoc anni ide-
ig ;I lehefsenec, hogy nem lehetne el a pap az iften tór-
uenyebe meg tiltatot fertelmefsegnelkul í Mert azt 
mondani hogy ugyan fenki nem tarthattya meg magát 

i;- az tefti ehelekedettől, az Chriftus befzede ellen uagy-
on, ki azt mongya, hogy uannac kic megherélicmago-

-Sn I í, líat iftennec orfzagasrt. Szent Palnaltis azt feleié,ho-
g y eleg neki az ű malafztya az tefti geriedezeínec 

?&/. 4, m e g gyoz^fere.Azonképpen fzent Pal nyluan ualíya, 
hogy mindent meg miuelhetunc az minket erofsetá 
iftenbe. Mi magunktul femmi io nem lehet, de iften fc-
getfegeuel ezis, egyebis lehet. 

Annakokaert, mieríhogy az anya fzentegyhaz-
íiac tőruenye tyltia az papoktul es fzerzetefektűl á ha-
zafságot,ezeknecnem fzabad meghazafodnioc, es ha 
ualaki kczzűloc tarfat ualafzt maganac, karhozatra 

i. Tim, 5. melto fzent Palnac tanetafa fzerent, mert áz 0 hitit es 
fogada fat meg fgekte, Vannac egyebfele cfolgokis, 

kic 
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kic némely emberec kozot nem engcdle az cőruenfze-
rent ualo házafságot, dc moíl azokrulkefo uolna fzol-
lanunc, mierthogy kefzerectetenc, errűl egy keuefse 
hozzab befzeddcl fzollanunc,hogy feminint azpredi-
carionac fzokot oraia keuanta uolaa, mennyűne touab 
azért á dologba. 

Keet ízemely az az, egy ferfiu es egy afzony em-
ber kozoc aila-tarfafagnac mondőc lenni á hazaísa- Ha^fiag 
got, Nen^fejjfead azerc egy ferfiunae ket felefegenec, nem khet 
fem egy á#5ny embernec ket ferienec auagy tőbncc k:rf{eme* 
lenni. MWt az elíő hazas ember Adam az iftennec ta- l?l e í t .^ 

> netaíabW azt monda hogy ketten lefznec egy teftben. 
Es á mit Chriílus urunkis elő hoza Moyfcfbol, mikor \9_ 
iílen az emberi: teremte , egy ferSat es egy afsöriyem-
beit teremte. Miért uok tahat áz 6 tőruenbeli fzén-
teknec tőb fele fegec egynel I Haliadé, foc egyeb dol-
g o m cl tűrt iften az Sido nemzetfegnec, kit moíl el 
nem tűr. Ezt talam azért tűrte el nekiec hogy inkab 
teriedne es fokafodneiec az Abrahamnac magua,miért- GM. 1 X, 
hogy chaca'bban az egy nemzetfegben uala az ifteni ef- ftfalm.r. 
Keret,es az iőuendőMeísiaírul ualo hit. De az my tor-
uenybe nem egy nemzetfegben uagion az ifteni efmeret, ?y^/, 
hanem nap kelettűi fogua mind nap nyugatié dichcrtetic E/a;49. 
a z iftennec neue, es azért elegen uannac mindenűt az 
iftenfelo emberec, foem fzűkfeg efféle foc fcleíéggci ^ o c ' 7* 
ualo tarfálkodas altal űket fzaporétani. 

A k e t fzemely kedig el ualhatatlan képpen k ő - e l u á l h a t t n -
. lelcztetic egybe á z házaíságban. Mert ha á mmatun ^ 

Adam mondotta, az kettő egy teft, az egy teftet kettc'lefseg i 
: nem fzakafathatnj. A z é r t mongya Vrwnkií, hogy á 
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butt,t$, mit iften egybe foglak,azt ember el ne ualafza. Mi let 

legyen oka,hogy Moyfes meg engette uolt á Sidoknac 
az el ualáft, aztis meg ieleoti urunc ; A z ű íziuőknec 
kemeniuoítaert, nem hogy ugy kellet uolna lenni. Lat-
uan az ű íziuoknec kemeni uoltat, inkab akara hogy á 
ki nem kedueli feíefeget el bochafsa, hogy feminint meg 
őllye, maga a z hazaísagnac elíő rendelefe nem ugy ua-
la. De a z «?y tőruenbe megint a z regi % * z e í t hoza 
eló á Chriftus, es ugy akara hogy el ujfeiÉatlan tarfa-
f a g legyen á hazafsag. Tiltua uagyon azdfc| inden oly 
el ualás, mely az hazas embereknee tulai doLkaratty-
okbollenne. De ha ualamellic az ket ízeme%c tifzt% 
eletet nem uifelne, meg fzegneie az ű tarfanac adatot 
hitet, maisai őlgyődneiec, A z ű iambor tarfa az egy. 
házi biro eleibe hihattya űtet, holot az hitetlen fertel-
mes eínbertűl el ualafztathatic, 

Kerdes. A z mely iambor el ualafztatie az nem 
iambor parazna tarftul, uehete mas feíefeget maganac 

J t tl wlt auagy mehctc más ferhez $ Nem. Mert azt mongya 
ftcmelmdf Chriftus, hogy ualaki az ű ferietűl el hagyatot aízony-

e a l í } e r t el uefzi,paraznaíágot chelekefzic. Szent Palis 
Mat. ,p. 'úgymond hogy az úr iílen parancholattya ez , hogy á 
* Cor. ?, felefeg ferietűl el ne mennyen, ha el menend peniglen, 

-fernelkűl maradgyon, auagy bekellyec meg a z ű ferie-
uel, es hogy az ferfiu fe bochafsa el az ti feíefeget. 
Chriftus urunc az eí hagyatotrui fzol, ízent Pal arról á 
ki el hatta íeriet. Amaz el nem hagyathatot ferietűl,ez 
fem hagyhatta el feriet,hanem chac azért hogy parazna 
coít, mégis nem akaria urunc hogy íem az el hagyatot 
parazna, fem az li ki el hatta á paraznat, maisai nem há. 

- 2afed geyc 
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ssafodgyec. Hanem á mint oda ala meg mongya ugyan 
azon fzent Pal. A z afzonyember köteles az férfiúhoz, 
Biíg az u ferie el, ha meg hal, akcor cdoztaticmeg tűl-
le, és á mit az afzony emberrűl mond, azt erched az 
ferfiurulis, hogy nem kűlomben fzabadul meg taríánac 
kőteletűi, hanem ha meg hal. 

Michoda elualas tahat az á kirűl az elot fzollaI, [egyat 

hogy el ualhatic ember á parazna tarílul i A z egyűt <tzdiul*s, 
kkaítul ualo el ualas, Hogy ha az artatlan ízemely nem 
akar az fertelmes tarfal egyűt lakni tartozic az egy 
hazi biro meg engedni hogy kűlőn Iakiec.Es rőuid bc-
ízeddel az hazafsag az ki ratum conitigium, oly fze-
melyec kőzőt uagyon kicmtnd ketten alkolmatofoc reia 
hogy termefzet fzerent meg eímeriec egymaít, meg 
fzakadhatatlankőteí, es holtig el ualhatatlan tarfafsg. 
A z hideg es meg fogyatkozot termefzetű emberek-
rűl, es egyeb eíetekrül, kic fzoktac néha tőrtenni, es 
hazas emberec kezet zanabonat T talam el ualáílis fzsr-
geni, mofl nem fzűkfeg fzollanunc, kiki mind aííelc 
dolgaiban az ű tőruenfzerent ualo egy hazi biraiatul 

Hanem arraíntec minden iambor hazasembereket fía?afoc 
hogy ertuen mely erőfs es el fzakadhatatlan kőtellel kő- ua{* 
.tőfz tettenec egybe, igen oltalmazzac magokat c g y e n ^ / e m r * ; 

etlenfegtűl > es mindentűi ualami ellenkedic az eggef-
feggel. Szerefsec egymaíl eS fzerettefse magat eggyé 
á maíikcal. V g y fzeretteti peniglen, ha iamborfagban 
cs iofzagos chelekedetckben lefzen foglalatos, mert 5 
Iamborfag es iofzagos chelekedct,uala!ciben talaltatic 
'.annac fzerelmere, ugyan termefzet fzerent reiaihdit-
Jatic az; ember. Touabba az eggyefsegnec meg mara-

" " dafara 
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dafara igen haíznos az rendnec meg tartafa. Hogy 
rend legyen áhazas emberec kozot, cs mindeme az a 
rendiben maraggyon meg. A z ferfiu feie az afsony-
embernec, tahat enged/gyen az afzonyember az ű f e -

ufit. j . ríenec, tífztellye űtet, uranac hya, es fzolgallyon mint 
utanac, Touabba az afsonyember á ferfiunac hozz* 
haíonlo es fegeto tarLa: annakokaert illic hogy á fer-
fiuis ízereíse fekíéget, tifztefsegben tarchya, ne ugj-
uifellye magat hezza mint ízolgaiahoz, hanem mist 
Ezerelmes taríahoz. Chae tekenchenec Adamnac es 
Euanac teremtefere, meg tanettya az űket reia mine-
mű rendnec kel kőíztoc lenni. Adamot teremte iíleá 
clőfcor, Adamnac peniglen nem feieből teremte azaf-
£r"y mbcrt hogy feie 'legyen Adamnac, De fem Iába-

;:ogy fzclgalo leatiya, hanem oídalabol hogytár-Iá 
legyen. Ez á rend mely ne cm cg kel á h azas emberec 
kozőt maradni. 

Immár utolfzor arrul kelletie fzolla nunc,mi tie-
síi uegre gre fzerezteíet legyen ez á ket ízemely kőzőt uala 
j^rzeítíh t a r f 2 f a g . Auegre mint ez dottis mondoc, hogy magi 
« nemzienec.es fel tarchac űket ifteni felelem^ 

. r i . ben, hogy egymafnac fegetfegűllegyenec, es el tauoz-
" 6*-*~ • tafsacazparaznafagot. Ázhazafsagnac elio oka azért 

az fzaporodas kirűl igy ir Moyfes. Meg alda iften A & . 
rcot cs Euat,es monda nekiec, neuekedgye-tec es foka-
iodgyatoc, es tőlchetec be az főidet. Holot nyluan id-
lents, hogy á hazafsag az emberi némzetnec ízaporo* 
ckfansc toruenfzcrent ualo efzkőze.Denem chac aue-
gre, hogy é főidőn fokafódgyanac a z földi cmbercé, 
fsanem hőgy inkab eppűlyőn az anyafzentegyhaz, a©-
Bckedgygc fzama iílea fiaia«c?legyeoéc f ó k a a W # 



raeriec, fellyec es tiízteliyec az iftent. Meg Iafsac azért 
á hazas emberec, hogy az u nekic adatot magzatokat 
ranechyac oktafsac minden iora, es iftennec neuellyec 
á mint e z elmúlt vafarnapi prsedicatiobabcufeggel meg 
íanetoe őket reia, 

Mafodic oka á hazafsagnac ez,hogy á hazas em-
fcerec egymafnac fegetfeggei Iegyenec, ez uilagielet-
Oec terhet,nehez uoltat, gongyat, nyaualyaiat, keferű-
feget, nyomorufagat, egy mas fcgetfegeuel könnyebben 
uifellyec. Hogy ez igy legyen az iftennec befzedebi-
zonyettya, mikoron Adamnac teremtéfe utan imefzt 

.monda. Nem io az embernec egyedül lenni, terem- Ge*,s„ 
chűnc u neki hozza hafonlo fegetíeget, es ugy teremte 
Éuataz ü teteme chontyabol. 

Harmadic oka, az ptraznafagnac el tauoztataía, 
lati iften hogy hailando az ember á tefti keuanfagnac 
be tőltefere,annakokaert oruofsagul fzerze neki á ha-
zafsa got, hogy az ki nembir kilötnben magaual, es a z 
ű teftet ugy meg nem zablazza, hogy az ű keuanfa-
ganac femmi refzeben eleget ne tenne, uolna modgya 
benne, ttiikeppeti bünnelkűl az fzaporetafnae dolgot 

. chelekedhetneie : A z az , hogy ne ólgyödneiec ua-
logatafnelkűl, mint azoktalan allat akarkiuelis, ha-
nem hazafodneicc meg, es elne iftenfzerent az ű tag. 
faual. 

R,ouid befzeddeíaz paraznafag elle ualo ornofsag á 
hazafsag Azertmongya fzét Pal,hogy kiki mind tarcba TCOR. 7. 
tneg.es biria az ö feíefeget,paraznafágnac eltauoztara-
ifaert. Kit mind az altal né ugy erch,mintha chac a z hazai-
lag uolrw SÍÍKH fertelmes ?letíieccl Wuoztatafara ualo 

. ' . e f z k s z . 
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cfzkoz . A z i s az,de tóbbis uagyon annal. Meít Ita Ki, 
holtig ualo fzuzefeget, őzucgy leget, cs hazafsagnel-
kűl ualo tiíztaíagot fogadót iftennec, á mint nem regen' 
fzollanc roia,annac ezzel az hazafsagnac oruofsaga-
ual nem ízabad elni, mert karhozatra uolna melto erette. 

1.rim-5, azt iria fzent Pal,ha az ű hititesfogadafat meg fzeg-
neie. Ha azért cz kefertetet es tefti geriedezeft erez; 
magaba, mas oruofsaga uagyon neki, ellyen aual. Mi-

2. Cor i s choda az i az kiuel ízent Pal ele. Kerie az iftent hogy 
lác. i, ' negye el rula á keíercetet, kerie hitben femitnem ketel-: 

keduen, es uagy el uetetic, uagy malafzt adatic nekf 
mint ízent Palnac, hogy meg győzhefse á kefertetet/ 

1, Cor, 1 o.Mcrt hiu az iften azt kialva ugyan azon fzent Pal.ey 
nem hagy minket erőne főlőt keíertetni, de meg az ke-
fertettelis hafznot fzerez nekűnc, hogy cl turhefsac; 
Sanyargatni kel embernec a z ű teftet, cs rabfagra adni, 

i.Cor. 9. focuigyazafokban, ehfegbe fzomyuíagba,foc bcitol-
-,Ccr.i i.eíbe. Vond meg á teftul az mi űtet hizíallya es geriez-

ti,ottanbirhaczuuele. Senki nem mondhattya igazan 
hogy tifzta eletet nem uifelhet ha akaria,Ha ki azt mon-

M KP. \ 9. gya peniglen,Halgafsacza mit felel annac Origenes Te 
z.tet.tra.7,nagy foc borral meg sztatod tettedet, hus étellel hiz-

mindenben keduét kerefed, ofzton azt mondod, 
^ ' f i e m lehet hogy tifztan ellyec. Nem lehet mert nem akai 

rod = ha akarnad meg lehetne. Ezekből az okokbol 
fzerzstte az emb erec kőzőt iften á hazafsagot. -

Ha ki peniglen negyedic okatís fzamlallya, tud-
nya illic imezt, hogy az hazas emberec kőzőt ualo fze-
retet,taríaíig es cggyefíeg peldazza,es mintha efzűnk-
b s iuttaísa az Chriftafnac az anyafzentegyhazzal aalo 
egyeíylefer.esmi hözzaae aalo nagy faerelmét,abbjí 

fem 
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fem tarcocfcmmi ellent, főt őromeft melle alloc annac 
.az ertélemnec. ;De moftan arrulfokat nem ízolhatoc, 
jöert immaris fzokafom kiuűl hofzabban nyutottam 

. ibcfzedenset A z é r t tieget uetec az foc fzonac, cs chac 
.arra keree minden iambor keréfztyent az ki meg akac 
•liazafodni, hogyfemmire egyeb re ne mezzen az meg 
3iazafulásban,hanem chac arra a mi uegre vziften fzer-
rzetteá hazafsagot,kirul moftan 'befzellettőnc. Gonof- . 
:zul es az iften rendelefe kiuűl chelekefzic minden ua-
jaki uagy fzepfegre3uagy nemzetre,uagy kazdagfágra 
Kialo rekentetbe ualafzt tarfat maganac. 

Ha ezekis ott lefznec, hálát Jíel iftenncc rula ad-
- Ui, de nem iofőkeppen ezekre nézni- Epechűc 

az Chriftufnac fzemelye cs tifzti felől ualo 
hitünket,az menckozőben tetetec cho- * 

<dab ol, cs tarchuc bőchűletben a% 
liazaíságöt kit Iften az em-

beri nemzetnec iauara 
cserzet. 
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Viz kerefzt nap utan, 
í harmadic Vafarnap; 

mti EuMgtUomot fz>ent Maie irt* 
mg VHL rrfecbtn^ 

Z idixlen,mikoron le faltot uoba lefus dhgyrffy, 
[i keuetec &tet a^Jöc feregec. Es eme egy pok}os:tF 
* iftfieH imadgya uala frtet mondican. Vram, ka akt-
rod meg ttfetethac^engemet. - Es # %p#áw* ke ! 

! ^et, illéte&tecmonduan^ akarha, tifj^ttdymeg. E* 
hg ottan • meg tj^tuL ö poklofaga. Es monda neki lefutó 
Meg lafd Bgy fenkmec ne monpadhawmmcnyeLes mttíafdmtg 
magadat dpapnac, es mdfet<t%ti wndefydat, inellyctparancholt 
Moyfts li^nfagulá-ndiec^ Mikor feniglm be ment uolm lt~ 
fus Cafharntumían , Urula& ljoí>^a ti Centurh feruen &tet & .. 
monduan. Vram a^enföolgam betegen, fekf^tc a%.en halomi* 
tsgonofeulpxtítretic. Es monda neki úfiu. Elmegytceen,et ' 
mtg pi&gyetom ütet. Es fclelüen aCmurio mondA. Vr<tm> ' 
nem u>poc melto, bog)i bc iU en hantba de chac monfp 
ttd e^y f^oual,ottan me^ gyógyul enf^o^am. Mert ewm*~ 

alat-ttalóemíer uagyoc^cs tLtamií, uitc^ec u*m<tc, et 
m/far mondom egpfyec , menyei, et megyén, es b* a% ma/ifyae , 
imigyenfeolloct rde^l i&: es a^en f^ofgammc ha a%t farm' • 
ebolom fogy uahrmt mruflycn, meg mhtch: Halton ebeket le- J 
[M , chodalfo'^ec raita, es azoknac a $?c btet kreuetre uala mén-
ét. fiixony mwi<im tiem ttUkm er.ny IJraelh. De mag* 
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mniem t'mcktcc, hogy fokm-nap kelet tsntf ettyefectfefal üitec, 
bek tdefcdnee ^4írabmal,ífaakcat,IacoUal,mn!yekpec orfzg-

j o r f e a g n t c pínvlen.fiai ki uettettteca^ilfóefoctetfegefoe, 
•att lefzen (irte esfogtkmc ebikorgataft. Es monda lejus 
ffemuriemc. Menyei es A mint hitted, upjegym tetxfed. Es 
vréa meggyógyulna^ kfaolgak. 

1 Z mai Euangelium ket koenyoergoe 
I fzemelc ád nekűnc előnkbe, egyket ! 
| pokloft,malikat áCentartot,az az egy 

^ | fo legent, ki fzaz uiteznec uala had-
tiadgya. A poklos ű magaert, á Centurio fzolgaiaert 
ionyorge.es mindkét tő meg nyereámitkeuana, tnere 
amaz meg tifztula,imennec peniglen fzolgaia meg g y ó -
g y ula. Tanét minket ezeknec peldaia, hogy mies min-
den nyauaíya-inkban es nyomorufaginfcba, az aitato* 
fmadfagnac altala Chriílushoz folyamiunc, ű tűlc ua-
íiunc íegecíeget esfzabadulaft. Mert ű megfzabadet-
tat,mégis fzabadet mindeneket,ualakic u neki efedez-

Szollyunc mies rend fzerent mind az kettőruL 

A Polclofriíl. 

ÍTL A ikoron lefallot un'nx leftu A hegyvbl. MínekutánM 
^ / v j í az ű fzent attyanac akarattyara.hoíau befzeá 
J e l tanetotta.uolna á hegyen a z fereget,meg erofseti az 
"ö tudomanyat.choda teteliel. Mcrteme egy főssel mucn 
hmtgycL uila wcí.Vallyon honnet uette uolt ezt ű e uel: ké-
j e i t Chriílus fclffljhogy «tűle uarnaia meg tifzrulafatí 

B. x Hallotta 
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Hallotta uala az-űhiret-hogy hatalmas uolna es kegyes 
mindennel iot tehetne , es akarattyais uolna reia hogy 
iot tenne. Azér t iaml hozza monduan, Vrm, ha akarod. 

Nynchen mi nekűnc aermi nyaualyainkba bátor. 
^"fagoíbbizodalmuncazimadíágnaL Annac okaertaz 

iamborokkuzlamikoron uagy ualami ieles dolgot 
Í^Lw^gakartanac chelekedni,uagy lartac hogy uefzcdclemk&. 

"uetkézendőuoltű reiaioc es á kőÉegre , az fmadíag-
1x0:14. hoz foíyamtanac. Moyfes az tenger partyan áluan, e* 

latuan oldalul ket felől az^magafsago; hegyeket ^ha: 
tul penigleaPharaoí es a z ű feregeí, iílénhez foftafz-
kodic, kinec fohafzkodafa fel hata az iften eleibe, ne» 
kűlomben mintha ugyan nagyon kiáltót uolna , esaz 
uorős tengeren nyktfcozec fzaraz ut., mellyen bátor-
faggal altal uiuc,az iftennec nepet ,.cs meg fzabadula-

txsi i ? . E a c pharaonac dihos haragiatul. Mikor az Amale-
chitakcal u'uskodic uala az Ifrael, ugyan azon Moy-
fes á Hegyen könyörög uala iftennec á győzedele-
mert, es ualamikor kezeit fel emeli uala, mindenfzcr 

9 ' a í : 1 1 S ; Ifraelnec fzolgaluala az győzedelem.Mely fzűntele-
es nagy buz%oíaggal foglalta legyenDauidkiraly 

éxittlL 813gar á könyörgésbe, haborufaginac ideien kiualt-
kcppen,meg mutattyac azűpfalmufi'. A z Niniue beli-

JMH'i" cc, imadfággalcs boitőíefsel nyerec meg, hogy cl ual-
toztatnaia iften , az u felőloc ualo uegezéé, kibea 

•jStilis„ a z t uegezte uala , Kogjr á ulraíl el fzulfyefzteneie. 
Szent Petertis az hiueknec kohyőrgeíe fzabadeta meg, 
a z Herodefnec tomíöezebol Azonképpen ezis á Pok-
los,terdre eíűen á mint fzent Mathe mongya e$íímadüa® 
iüuakat, tifztulaíl nyere maganac. 

e a b i -
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Es bizonyara az kőnyőrgefnec igea fzep mod-

* y a ádac'tc nekűnc előnkbe, az poklofnac chelekedcti-
be. Kinec kőnyorgeíe meg ekeíéttetic az ű teftenec i o ^ . 
modon ualo aifelefeuel, fzauanac ekes zongefeuet, es 
íziucnec buzgó aitatofságaual. Teftenec uífelefe e z , ^ e í * 

' h o g y térdre efíc, ielentuen a z ő alazatos es méltatlan 
sokatjCs minket tanetuan, minemű tifzteíettel illyec az 
iften eleibe iarulnunc Kirűl fzent Cyprianus Doíloc 
imigyen fzol A z kie kiralyolccal es feiedeJmekcel fzol- Sem: S. 
Ianac,ugy fzabiac mind beízedeket , esmíndmagoc* Radont 
tartáfat, hogy az tifztefseg ellen ualamit ne miuellye- B o n ú n i u ' 
toec, kiuel az kiralt auagy fejedelmet meg bantanaiac, 
tahat fokcal,inkab illic,hogy mikor az iften eleibe iaru-

• lunc, mies ugy rendellyűc mind Imadfagunkat.es mind 
tagainknac álllíat, hogy az iftennec fzemei meg ne ban-
tafsanac, es kedue mi tullűnc el ne idegenedgyec. Hí-
tuan erkóleh uagyon nemely emberekbe, hogy meg 
chac fűuegeket fem uetic leá templomban,kenelyen, es 

' fel emelt nyakcal talpokon, nem terdeken aluan imad-
koznac, nem fzabiac ahoz magokat, miat ez á poklos 
chelekedectefteknec kilfő tartafanalis meg mutatuan 
á z ű fziueknec böifő dölyfös uoltat es aitatlanfagar. 
Ha ualami io indulat uolna belől á bennec, es ha gerle. 
dezne fziucc az ifteni fzeretetben, hifzede hogy á Ie-
lec á teftet utanna nem uonnaia, hogy kilío fzertattaf-
falis meg nem ielenteneie magat az ű lelkeknec, buzgö 
tioltaí A z t mongyafzent Pal,hogy nalaraely ferfiu, f e- i , Ccmi.' 
ie be fedezuen imadkozic, meg ondokettya az ű feiet, 
azért femmikeppen be nem kel fedezni Feiet, fiueget 

, fel nem kel tenni az ferfiunac mikor imadkozic. Annac 
fölötte a z ű alazatofsaganac es méltatlan uoltanac meg 

'*-• P. 3 mutata-
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B!U atafairrt, térdre kcí efniaz imadfcozo embernee-,, 
auagy 3 Z földre kel arczal borulni ,,mint ez á-poklos 
chelekedec^. 

Szc^ingcs Touabba az u fzauanac etceí-zengeíe c z ken,hogy 
imigyen fzol uala. Vram h* akxrod meg tí/^tetkac^cngemeti 

' Rőuid imadfag., de hatalmas mert minden benne ua-
gyon ualamineckelllenni az kereíztyeni imadfagbaiu 
Alazatofon uallya az a tifztatalan nyanaiaiar,es azért 
kértifztulaft, mduanhogy annac imadfagahatt felás 

jrtdr.fr cgben,áki magat megtuggya alazni.Hifzi hogy á Chri. 
ftus meg íegetheti űtet,mert ugyanis az ki iftentűl uala, 
mit akar kérni, f zűkfeg hogy hitben kerie femmit neia 

' ketelkeduen-. A z ű akarattyat a z Chriftufnac akarat 
tyahoz fzabia, reia hadgya magat, hogy ugy legyen 3 
mint ű afearia. Mert nem azért fzol háual,mintha ketel, 
fcednec urunknac io akarattyaban , hanem az lutifzcu, 
la iat az iftennec altarattyara bizza,mintha azt monda-
naia,amint urunc paranchola hogy mongyunc az imaj, 

mt.fi;. fogban. Lcgy,eate.akararöjd.mikent.menyben azonkep. 
p c a s f a d é n i ; : . 

Igy kel mi rceféűnfcis iroadkoznunc,es fzűkfeg ho-
gy illyeren fzep zengéfsel legyen meg ekefettetuenaa 
mi kőnyőrgefűnc A z mi nyaualyanknac es méltatlan* 
fagunknac gondolattya meg alazzon.de ketíegbe ne ét-
elién, hanem az Iftenncc irgalma kagaban ualo remen-
feg biztafson minket, baggyueiftenremagunkat, kines 
g-ongya uagyonrni_ reianc, es ű tuggya,iobban nalunk-
nalminelkdl fizukőlkődűnc Haazcmiuellyűc ielen lef* 
zen mi nekűnc az ű fegetfegé, es fzincen ugy kefzcn 
t-alallyuc az mi meg fzabadulafunkra az ű ío akarat 
íyat;ffiinca Poklos talala* 1} 

g k * 
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Mert ki niuituan lejut kpgt iflete &tei mondám, tktrkc, y 

mfxtuly TMfg.Sokan uannac kic nyaualyaioknae ideienimí-
gyen gondolkodnac magokban. Tudgyuc hogz vz\-.£fé, 
ftcnnec keze,meg ncnvrouidűlt,hogy meg nc fzabadet-
oa ha akarnaia.de ki tudgya ha akarc ízabadeuni uagy 
nem? Kiualtkcppen mert hogy az mi alnakíáginc oízlaft 
tcttcnec mi kozcűnc,cs az mi Iftenűnc kőzot, cs az mi 
fcűncinc befődóztc a z ű orczaiat,hogy meg ne halgat-
tafsunc.De tauozzce cl mi tűlanc eflele gondölat, Tc-

. kench meg e pokloft eshallyad tnit felel neki áChriílus. 
A poklos imigyen íz®? azvrnac. vr*m hatfarod meg tifc-
ttthac^engemet. Mintha azt mondanaia.Enoly nyaualas 
tiagyoc.hogy nem erdemiem az tc{egctfégcdct,dc min-
•dencc az tc ákaratodban^uannác hdyJieztetuen, te meg 
tiíztethacz engemet. Mit felél erre az mi urunc? akfrkc, 
tífctuly meg. Ezt az iget,akariac,frgyelmetefseggel kel 79 

hallanunc mert ebben tcllyeíseggel meg talaUyuc,mine- ̂ l h ' " T " 
tnű akarattá! legyen iften az emberhez. Tudnya illicio 
vs kegye: akarattal, akaria az embere minden nyauala-
tul es nyomorufagtul rr.cg fzabadetani. Azcrt hi mafut 
mindeniket ű magához monduan.. íűieteccn hozzam m t ' A 

inindny atan , az kic rmjtfkalkodtoc, es meg terheltette-
tcc.Megint fzent Lukachnal azt beízelli, Hogy az cm- xaerp. 

. fcerncc fia nem iőt ez uilagra hogy uefzeíTe á lelkeket, 
hanem hogy iduozeche , Es hogy meg kerefíc es meg 
ízabadecha azt ami cl uefzet uala, Es iol lehet az Luc'- l& 
mi bűneinc kilomb akaratuua lettec uala az iftent, dc 

.Chriftus urunc meg ha kan az mi bűneinkert , meg 
tryere attyatul , hogy illyen akarattal lenne mi hoz-
zanc. Akar azért minket ízabadetani, chac mi a-
fcariunc ízabaduM, hogyne mondhaíía mifé lékké 

- - R 4 azt 
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azt á mit nemellyec felől mond uala. Hiuálac es nem 

9 n ' * akaratoc, ki nyuitam kezemet, es nem uala ki reia te-
kentene,megutalátoc minden tanachomat, es az en fed-
defimmelnem gondolátoc. A bűn fördettya el iftenncc 
orczaiat az embertűi,ualaki azért á bűnt eí nem hag-
gya,nem akar azmeg fzabadulnr. 

De ertuen immár az iftennec hozzanc ualo iő a-
karattyat,teriűnc ifmet ipeklofra Ennec imadfagánae 

ZzUeli 4- jgen fzep zengefe uala, kihez hafonlatos leen fziugne-
ittatofiag^ kis aitatofsága.Hogy ugy legyen meg teczic abbolho-

g y meg nyeri a mit keuana , es mikor illette uolna űtet 
Hat: 15+ i l e f u s , % otun meggyoguh a^&.potyfíaga. Nem fzere-

ti iften azt i nepet, az ki chac aiakiual tifzteli űtet, de 
az ű fziuec tauuluagyon ű tűle, de fzereti az t az imád. 
kozo embert,ki nem chacaiakiuai berbetel,hanem fziu. 
bői könyörög ű neki. Tahat bizony aitatos fziuelefe-
dezectifztulafaertez a poklos,mert kilőmben meg nem 
halgattatot uolna, kőueísűc azért mies eztá poklolt, 
fia meg,akarunc fzabadulni á nyaualiakktul mellyek-
bea uagyunc r es ngyaggyuc konyőrgefre magunkat* 
íiogy tellyeíséggeí eggyűt iarion mind teílűnc mindlel-
Icűnc,es-az: belíŐ aitatofságnac megfelellyen teftunk* 
nec kilío magatartafais-

TipeW Vegezetre,minekütanna meg tiíztult uölna á pok-
Ch'nfw tf?los,aztBagya neki iduezetonc hogy el mennyen, et 
papifta-' meg mutaísarmagat á papnac. Tanctuan minketis az 
tarfdjl. engedelmefíegre , es az kőzőnfeges: rendélefeknec, 
x«, 14. fzerortafokiiac meg. orzeíere; A ö tőruenbe á pa-

poe tettenec Íteletet á: poklofoc f e l ő l , es bátor fzin-
ten meg tiíztult uolna!s ualamelhc , addig tifzta-
Bac oem tartatot, míg a papoc iccictí űtet. tifztanac 
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nem mutattá. E z á tefti poklofsagrul ualo rendelés,azchrjEh.^', 
ui tőruenbe á lelki poklofsagra fordet;atot,ki nem egy- d< S a cf,d) 
cb hanem á bűn, Mikeppen azért regenten chac aztfi^kinm 
tartottac ualoba meg tifztultnac lenni az teíli pokíof- tudhatni 
fagtul, az kit á papoc mondottac hogy meg tifztult, íümnec 
fzinten ugy moftis chac a z tartatic á bűntűl meg tifz- iotf«n* tn'. 
tultnac az anya fzentegy hazba, á ki az papoknac iter-**' 
lete altal bizonyettatic tiíztanac lenni, Annac okaert 
akar mint hannya uefse magat ualaki, hogy az Chriíluf-
ban ualo hit miat meg bochattattanae az ű bűnei,nem 
kglomben lefzen a z , hanem ha az papoknac ítelete ala ' 
ueti magat. Mert u nekic adatot az odozafnac es kő-
tőzefnec, á bűn bochatafnac es meg tartafnae hatalma. 
A z lefzen meg oldozna es meg b ochatua menyorízag- mt. ír. 
ba, á mit űc meg odoznac es meg bocÜatnac, az lefzen 

, meg kőtőzué es meg tartua, ti mit űc meg kőtőznec es 
meg tartnac é főidőn. ^ Nem lehet abban egyeb ha azt 
?karod hogy ibűntűL meg tifztuly, hanem az papok-
nac meg kel mutatnod magadat fzemec eleibe keluet-
ned az tc ondoc bűneidet utalatos pokl'ofsagat,meg kel 
mondanod nyaualadat, uallaíí kel bűneidről tenned. 
De errűl maíut lefzen tőb bcfzedunc, mofl: fzollyune 
immár az Centuriorul. 

f Orig.in í'fai^ -j.hom.r. ltem in Ltult. hom. i . Nyjfam oramnt 
%streos qui diósncerbwiudicam, Clemens ep.J,*dfr.T)o, C'ypr.delap/2 
Chryf, bsm,} o.in Gen. 10. in Blattb-. jíug,lib,iQ>dt ciuit.cap. 5^ 
Gregor.hom, 16. in Smng. 

A i Centuriorul. . 

IAruh lefwbo%_dCenturio. f Előfzőr Á poklofsaf tőn 
iot Chriftus.az utan IGenturioual. A poklos Sido 

K 5 á C c n -
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á Ccntufio pogan uala. Ninchen azért iílen elot uala: 
gátas.a nemzetfegec kozot, hanem minden nemzetfeg-
beijekcel egy arant k e f z iot teuni chac fcllyéc űtet ef 
folyamianac ű hozza. Touabba az poklos Sido, pj-
raízt,es fzegeny ember uala : a Pogan Centurio f5 em-
ber ,fzazuiteznec hadnadgya;es kazdag,ímindaz ket-
tőhoz io akarattal Ion az mi urunc.Tahatfem fzegeny-
fegot, íem gazdagíagot, íem porfagot fem nemeísegct 
nem nez iduezetonc, hanem azt tekerni meg ki minemű 
hitteliarulű hozza. 

f 2<etn{etfeg ualogausnints Ijlen elStH. Deut. i . 17.1, %eg. \6, 
lob j4.iro.18.a4. Atoi.42.Mjr. H.LUCÍ.0. JICLOR,)A,^OM.IT 

Gal. z.Ephef- 6. Calcjt 3- x,fa.i-lae.it 
A Centurioban meg talalom az igaz hitncc pci-

l̂ yen daiat. IVÍert nem mind igaz hit az, á kit az emberec igaz 
hitnec tartnac. A z t alettyacnemellyec hogy elégendő 
.Vtr uolna, hinni igaznac lenni azokat mellyec az Euan-
gdiómba meg uannac iratua. De eífele puzta hitet holt 
hitnec neuez fzent Iacab. Mas keppen ízo l az iras á hit 
felöl. A z iras fzerent á hit az iftennec á Chriftuíban 
igertetet irgalmaísaganac.bizodalma. Abrahamrul pl-
uaísuc, hogy hitt az iftennec, Vallyon michoda uplt aa 
3 mit Abraham hitt 1 chac aze, hogy iften uagyon ? Sot. 
pem chac a z , hanem hitt az iftenncc igeretenec, mikot 
Smeztmonda neki az iften. Nc fely A braham.en uagy-
oc az te oltalmad cs az te igen nagy b éered. Annera meg 
fokafetom az te magodat,hogy anni lefzen mint az cg-
nec chillagi. Ezt az iftennec igcretit hiue igaznac lenni, 
bizakodee benne,högy ictel ic minden kételkedefnel-
kpl ragafskodec az iften befzedehez.Eff. lc bizakodű 
fcitrűl ízol á Chriftus ualamikor imigyen ízol azoknac 
á a kiket ualami cy^ualyabol megfzabadec.Az te hited v 

- • FIÁM 
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.fzabadetmegtcgcdet.IllyenertelemmelmQngyakifded 
üicűknec lenni azokat,ualakic nem biznac iílenhez es 
nem hcízic hogy ha azegi madarakat ekartya, az mezei mt. 6* 
uiragokat eketsen fel öltözteti , fokcal inkab el fogia 
űket tartani. Illyen hit uala az Centuriobanis, ki bizo-
dalommal iarula urunkhoz. 

Touabba megtalalod d Benne az igaz atyafiúi íze-
.jsetetnekis peldaiat. A z mi fzeretetűnc nem mindenkor\emmth 
tifzta es igaz fzeretet, meri ha az uolna nem kerefoeie pddáa. 
az ű maga hafznat. Mi peniglen gyakrabban chac ott , . a>r, 
mutattyuc az mi fzerelmunket, á hol hafznot erezűnc, 
a hol hafznot nem uarhatunc, ott nem jelenti magat mi 
bennnnc á fzerelem Azokatfzerectyűc, esazokcal te-
ízűnciot,az kiktől uifzontag remeMytk hogy meg teer ' 
nekűnc az: io- tetemetiy. A z ízűkölködökcel,nyomo-
rult ízegenyekcel keucfef auagy femmit nem göndo.-
lunc,tuduan hogy effelektűl ezuilag fzerent femmit neta 
uarhatunc Dc az igaz kereíztyeni fzeretet nem azt mí-
meli. Hanem ehac azt nézi hogy atyafi,hogy azon: hitre / 
es bodogfagra hiuattatot az, a ki. ízűk clködic nalunc-
nelkűl, á kire mi ,azért & fzemelyec kőzőt íemmi ualo-
gataft nem tefzen, egy araot mindenekhez io akarattal 
.uagyon,es mint hogy mindnyaian egy iften teíemtetbc-
Btlnket,azonkeppen egyet ugy fzeret mint máit Effele C s-
i g á z fzeretet uala az Centurioba^ki- nem utala meg az a 
fzolgaiatnem neze ő benne az fzolgai a;a ualo allapa-
tot lianem böchűle űtet, ugy uifele gondot reia , mist -
fzinten űíinen magara! . . . > 

Tanullyac meg innet az urac, Bogy fzolgaiokra Vraknatt 
gondot uifellyenec, nyaualyaioknic ideien kiualt kep- ualounv̂ -

' gen*. Ha hiu [zolgad uagyoo teneked,,azt mongya á / 4£ « 
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«íf/e.? j . bolch., ollyan legyen te nalad,mintáz te tulaidon lef-

ked, esminratyadfiat ugy t a r c W űtet. Szent Palis ar-
ra int minket, hogy az iambor engedelmes fzolgakhoz, 

Ifhef-6. icegyefen tarchuc magunkat, tuduan hogy egy kőzőn-
feges urunc uagyon nekűnc ű uelec menyorfzagbao, 
kinél femmi fzemely-ualogatas ninchen. 

Monda nefy lefus, el mepeceen,es megpoptum ttet. 
Latodé mely nagy tekenteti uagyon urunknac, az iften-
hez ualo bizodalommal es atya fiúi fzeretettel,meg eke-
fettetet hitre,-mindent meg nyer, főt gyakorta tőbet ny-
er ű tűle ez illyen hitt, annal á mit keer. 

Feleken a^Centmo monda* Vram nem uagyoc melto etc. 
fíipitcgj' Mindenik ki mutattya magat az hitnec gyumolche a 
ms>ltA Centurioba. Nem íuualkodic fel magaban nem tulai-

donetnagyot maganac az hadnagyíagnac tifztibolfőt 
mentül nagyob,annal inkab meg alazza magat, Vgy-
annera, hogy á mit urunc Chriftus őromeft es keréfnel-
kűl meg akarualais miuelni, meg arra fem alettya hogy 
ű melto uolna. Mas felől peniglen oly nagy hatalmú-
Dac uallyá lenni á Chriftúft, hogy teft fzerent ualo ic-
len uoltanclkűl, chac -egy mondafaüalis meg gyógyet-
fcatnaia az ű fzolgaiat, es minden nyaualyaknac, min-
den teremtet allatöknac parancholhatna. Mert ha en 
< úgymond ) mas birtoka alat ualo ember leuen paran-
cholhatoc az en fzolgaimnac,es ualahoua űket küldőm, 
cl mennec,ualamit nekiec parancholoc meg miuelic,me-
ryuel inkab meg gyógyul az en fzolgam, ha te mon-
d o d ^ meg lefzen minden ualamit pacancholfz i Efféle 
fiitet keduel az iften, az ki u neki minden hatalmat es 
irgalmafsagot tulaidonet. D e talam azt mondanaiaua-
íaki. Nem talsloc en illyen tőkelletes hitet magamban, 
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ef azért nem nyerhetec femmit iftentűl. Haliadé aty-
ámfia, A z t mongya iften Eíaiafnal a z Mefsias felől,ho- E f i a r r 

_ gy az meg romlotnadat él ném tori, es az fűflőlgőlent, 
auagy fzofz t meg nem oltya, Nem utallya meg ÍZ tat 
urunc az kifded hitűeket, az kic azon igyeiceznec ho-
g y naponkent ncuekedgyenec es gyarapodgyanac á 
fiitben. A z mikora hitecF uagyon azzul iaruly i {lenhez, 
es keried űtet az apoííolokeaí, hogy oregbíche hitedet, 
meg aggya előfzőr neked az hitnec tőkélletefséget, ha 
ftered es az utan aztis £ mit hited altal akartai ű tűle 
nyerni.. 

fíáum ebeket lefus chdaíko^ec réti, es a^c 
űtet kuetic u*U monda. 'Si^ony.mondom nem tahitim enni hitet 
Ifrttefbe. Gyaktfrta fzinten ott nem találod á hitet, á hol^ew mm-
aletanad hogy leg inkab kellene- talaltatni. A z Iírael *«W ot 
fiait, kiknec kiualtkeppes igertetet cs adatot uala az 
Chriftus, főiül haíada hittel' ez*egy pogan Ccnturio, 
Sokan dichekcdnecmoftanis,hogy nalocuolna az iften-
ncc efmereti, es meg ielent uolna nekiec az ű eleiktől el 
titkol'tatöt igaz hit, de maga nem mutattyac nemis rnu-
tathattyac meg annac az nemes tőkelletes hitnec íem-
minemű Jelet, es íemmincmű gyűmőichet. Sőt azoc 
Kőzzűi,az kiket űc hamifsan utaíatos íicuuel baluanyo- ' 
zéknac hinac, talalfz fokakat , kiknec egykben tőt io, 
tőb aitatofsag, tőb ifteni es atyafiúi fzeretet ( ki miná-

* az hitnec gyűmőlehe ) uagyon, hogy fem mint minden 
effele magoc hanyo tifztes meg uilagofettartót nem Re-
refztyenekbe. Oka ez , inert el reitette az'atya iííen M^Mr; 
srz ű fianac efmeretet, ez üilagi dölyfös boíchektől es 
@Eoíőktul,ímeg ielentette az alazatos kifdedeknec. 

Sókn nítfk^Iet es mjs mycfxctfdxl ifricc etc. A z hit-
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ttioUdt nec á SÍ dókban meg fogyatkozafa, cs az pogan Cca-
éititknff turioban ualo beuelkedefe, okot ada reia Chriftufnac, 

h °gyfzolíana azSido ncmzeinec hatrauetteteíerűl,es 
teje* az poganeknacmegterefekröl. Ncra ucuec áSidoc a j 

neídc igertetet Mefíiaft,aieg utalac az iduezetőt,es an-
nac okaert,meg uona iften tűlőc az ű keduet cs malafz-
tyat, cl uete uket az ő irgalmafsaganac fzeinci elől, cs 
helyettec az hitre, az anyafzentegyhaznac eggycfse-
gerees az őroc eletre hiua azpoganokat,MeIyhiiiatal-

*>M.\o. rul mafut urunc imigyen fzol uala. Mas iuhaimes uan-
nac, kic meg ninchenec ebből az akolból, azökatis bc. 
kel hoznom, fegy akol lefzen cs egy paftor. Vgyan 
azontielcnti uala iften Efaiafnalis,mikor a z anyafzcnte-
gyhaznac imigyen fzol uala. Ne fely,mert cn teucled 
uagyoc, Nap kelet felöl elő hozom az tc fiaidat,es nap 
nyugat felöl egybe gyuitlec tegedet.Meg mondom az 
cfzaknac,addide,es az dclncc.ne tartoztaíd űket, hozd 
ide mefzűlaz cn fiaimat, es az CD Icanimat az főldnee 
iitolfo hatarirel, 

Holot peniglen azt fflengya tirunc,hogy az kjeá po-' 
ga&fagboíraeg terncc, le fognac telepedni oíbrabmud lfak-
cd,és hcoíbal a^mtnycfyec orfeagaban, mint kellyen azt er-

xphfa. leni meg magyarazza fzent Pal,imigyen fzoluan- Meg 
iclentetet az fzent apoftoloknac cs próphetaknac, hogy 
á pogan nepcc őrőkőfi az iftenncc jgeretinec.Az le tc-
Iepedes azért femmi nem egyeb, hanem hogy rcfzefec 
azokban az igeretekben, meílyeket Abrahamnac, Ifa- . 
Bk'asc,es lacobnac tőt uala iften, es azon teftnec cagiai, 
«nint azoc á ízent patriarkac, 

^^orfeagnacfia! pmigjm ki af«afeec.Ny!uan feölot 1% 
Sidoknac eluettetcfekcűl^ic előfzőr a z iften orízaga-
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jítée fíai, azaz,őrőkőfí ualanac. Nekic tétetteüec aala az Gkr.^i 
jgéretee,űc ízerelmetefec es kedueícc ualanac iften elot %m. i u 
a z ízent atyakert.ugy annera,hogy elíő magzattyanac 
neuezi űket. De meg faualanodanac,el ízakadanac atty- í y S -
®ktul,bűnősneppe.,esalnac maggá léuénec.Annakoka- ° 
er faz Chriftuíís fenyegeti űket,hogy k> mutnec Honnét? 
A z r anya fzentegyhazboí, az menyeknec orízagabol,' 
fiogy ne legyen íemmi refzec az iftennec igeretiben.ne 
laísacaz ű fzent fzenét,tauolIegyeaec azízenteknec 
cggyeísegetűl eS tarfaíagatuLBoua öettetnec i •Axjvífat Kjl/s « 
fuhfegebe. Meltan pcnigTen, miért hogy meg utalcac az W/e/of«> 
embereknee uilagofctaíara adatot uilagöfsagot. I n k a b ^ ' 
fzerertec az hitetlenfegnec í5tetfeget,hogy íem mint az 
ígaíságnac uilagofsagat.Mic keterteni az kilío íőtetfe-

fen i A z őrőc karhozatot,kimindenkoron koueti azt az 
elfő í5tétfeget,tnelyroífzolualaaz propheta mondu-

an. Vakech mégfziuet ennec á nepnec,mertuaíaki uak-
íágban eelitt ez uilagon,nem érdemli az őroc dichőfeg- _ 
nec uilagos fenyefseget,hanem köteles az ueghetetlen 
Ic'arhozatnac főtetfegre.Oií/c/%« Sincs es fogtam chi^yga-
tafa. Azaz ,o ly rettenetes keen,kit ember íem gondolat-
tyaual meg nem foghat,íem foaiaualmeg.ncm mondhar^ 
liancmchac némineműhafonlatofsag altal imigyatnugy 
jelenthet. Ollyan ízabafuuan leízen dolgoc az-karho-
zatnac helyen ,mint annac az embernec, kit a z hideg. 
ielés tőr, ki néha a z rettenetes nagy heuíeg miat, ne. 
tia az htdegfegtűl annera nyughatatlan , hogy ítr e í 

- íaigat, írneg fogaites egybe chikorgattya az nyaua-
lyanae nagy uoltaiert. Raitoc efec az Sídokon m i n i 
a z ualamiuel urunc itt fenyegető űket, es á mint 
i n e k i c íort.esec d.olgoc, nekűakis meg tőrtenhetic, 

hegy 
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hogy ha halaadatlatiee lefzűnc.- Meg Iafsa azcrt mm: 

jggm. i i , den ki fen aI,hogy cl se efsec, Mett haaz termefzet fze-
rent nalo ágaknac nem keduezet az iften, -nekűne fe« 
keduez, az kic a poganfagbol okattunc be az anya-
fzentegyhazba az igaz hitnec altala. 

Es monda lefus k Centuriomte, mennyel, es a mint hited up 
• legyen tenefyd, es ̂ orabtn^meggyogyuka^tif^olgm. Bizo-

90. 144. nyara igaz lam az fzent Dauid mondafa, hogy a z űtet 
felókne.c akarattyat chelekedi az iílen meg halgattya 
-az ű konyorgefeket, es meg ízábadettya űket. Kit meg 
bizonyeta Chriftus urunc, mikoron a z po'kloft meg 
tifztetta, es az Centurionacízolgaiat meg gyogyta. 
Mies azért fellyűc.az iftent, bizodalommal folyam, 
iunc ű hozza, higgyuc hogy meg ottis iot tehet miae-
lances meg ízabadethai min1(et,á hol az termefzet fze-
Tent ualo efzkozo.c meg fogyatkoznac, cs hogyaka-
rattyais -uagyon az io tételre. A z meg fzabadulai utaa 
el tauöztafsuc az hálaadatlanfágot, %ogy ugy ne iaá-

unc mint az Sidoc iaranac, tanem Ábrahamual, 
Iíáakcaljlacobbál telepedhcfsűnc le az őrőc 

.eletnec nyugodalmasa. Kit engedgy-
en nekűne az őrőc atya iften, 

a z ű fzent fia ert'Icüis 
Chrift i j íat. 

v a 
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Viz kerefzt nap utan 
ualo p.egyedic vafarnap. 

Szjni Matenal talakd meg ez, mai Ettan-
geliomot,VIU, refceben. 

' Z idoclen,mikor le ment uobtt lefusd^ baioeb-
i kaha - keuetcc ttet a^á tanetuani. Es eme nap 
J indulat lem a^tengercn , ugy armera hogy n%Jw 
™ iochka le burcttatneiec a^babokul, lejiupenig-
-: len xluf^ic ualá. Es larulanac A bo^a a%_tanet-

Uítnoc es fel-Hoekec űtet monduan , ?>ram.fi(aladecb minket mert 
el ucfi^nc. Es monda nc kic lefus. Mitfeltec kifded bi$uec? 
oron felkeluen, paranchvU a feeteknec es A tengirnec,es nagy chen-

-"iefíeg Uen. Touabla emberec cboJiikp^anac raita monduan. 
Mi dolog e^jmertd f^elcc es a tenger engedncc neki. 

1 Nnec az choda tételncc hiftoriaia, 
| az anyafzentegyhaznac ezuilág fze-
Srent ualo allapattyates fzercncheietad-

_ggya ir.ielonkbe. Mert mikeppen á ha* 
j melyben Chriílus uala az ű apofíoliual 

egyetembe,oly nagy hab es fzelaeíz tamada,hogy chae 
nem mind azbenneualokcal egyetemben eiueíze 3 A -
zonmodon hányattatic ez uilagnac habotu tengeren 
íeíloua az anyafzentegyhaz, es fzuntelen haborgatta-
iiCjUgy aanicra,hogy egynchanfzor chac nem elmérSI. 

S Azoakozbc 

iocbka el 
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A z o n k ő z b e peniglea alufzic á Chriítus, az az, ugy 
tartya magat hozzanc, rn'mrha ingyenfem tudnaia mint 
oagyon dolgunc, auagy chac nem gondolna femmit az; = 
miuefzedelmunkel : .vgy hogy maid mies mondbtno-
ioc azt á mit lobnál mond uala Eíiphaz.A kőd az iften- j 
Bee reirező helye, nem gondol mi reianc femmit, az eg. j 
hec farkainal fka i . De maga mint hogy az apolM. 
tul fel ferkentetuen, paranchola az fzsleknec es az ten-
gernec es chendefség leen, azzonkeppen minden idők-
ben fel kőltetuéa az hiueknec kőnyőrgefeuel , pa. 
ranchol az uefzedelmeknec hogy ne árchafsanac, et 
mint egy hiu kormanyos meíter uiíeli, uczcrli, es mind 
addig igazgattya a z anyafyentegyhazaí, mígnem min-
denhaborufagoktűl megfzabad'etuan,az őrőc elctne? 
partyara uifz i uret.. ' _ j 

AI Summafa enncc axEuangciiomnac. i 
rTZ^ It három refzre ofztoc; El fő refze fzo l az anyjv 1 
! J \ fzentegyhaznac nyaualyairul es uefzedelminíL 
Mafodic,á Chriftufnac álmárul,es az hiuekneckőnyőr- • 
gífekrűl,mellyel feí ferknetetic az alombol, az mi meg j 
fzabadulafunkra. Harmadic. azökrul az ha£znokrS„ j 
mellyec kouetkeznec azanyaízeutegyhaznae^mindk^ - | 
feonjfagibol es mind meg fzabaduláfábol. j 

' . E b e R c G c j 
li A Tfyron te ment uotna lejűs dhmchfala kpeuetcc 8itt 4% | 

±V1 * tanetuani. Haluan hogy urunc tanetuaniuai e- | 
gyetembe egy haiochkaba mene be ,'nem cHac arrul 

"anemanü-

i 
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Leg előfzőr azért, aliaiochkaaz anyafzentegy- H<*o *> 

hiZaac peldaia uolt, kit meg erthetűnc az fzent: Petet 
apoftol leuelebal, ki azt mongya hogy a Noe Barkaia . 
az kerefztyenícget peldazta. Sőt Chriftus urunkis mi- l T e $ ' '* 
koron az enangeliomnac predikallafat az halafzashoz ^ 
fcafonlettya , nyluan^ jelenti hogy az anyafzentegy- L u C f* • 
h í z kiből s nem kűlomben terieíztetic ki az iftennec - - -
igeié, miat i haiobol az haló , hafonlatos az haioch-

Touabba a tenger femmi nem egyei),hanem ez ui- T t n g „ ^ 
lag : Mert mikeppen az tengeren euező emberec tud-.uilag. 
gyac az ot ualo ueízedelmeketbefzelleni,azonképpen 
ez uilag , rakua ueghetctlen foc nyömorufagokcales 
uefzedelmekcel. Annak főlótte az haboc es fzeleckik- f, 
tul az Chriftufnac haiochkaia hanyattatic,az foe 
zefec,haborgattatafoc^,foc feje nyauályac, mellyec ala 
aettetetc uilagon az anyafzentegyház , kic annera fo-
kac, hogy eggyenkent lehetetlen uolna m''nd.elofz3m^ 
lalni , annakokaert kozőnfeggel fzoluan felőlőc , Jia-
romfekknec talallyuc azokat lenni. •• 

Elíő rendbeli fzelec e,s ha!30c,azFoccretneMegec, t - ^ g m 

hamis tudomanyoc ,mclly elitül gyakorta oly igen meg nekfegec, 
. haborettatöt es hanyattatot azanyafzentegyhaz,hogy 

chac nem tellyefseggel femmiue lőtt. Mint am Illyés B ( t ( d T r t > 

proDhetanac ideieben ki imigyen panafzoíkodic uala p^ e t a^ " 
a z fínagoganac meg rqmlafarul, es foc nyaualyairuL 
Vram az te Prophetaidaí meg őltec öltaridat el tőr? ? , I v e á' ! > 
tec, es chac ennen magam marartam. Mert az balua-
o y o z o Achab király, es az ű ift entelen feleíege Ieza-
fcel az iftennec haiochkaiat az foc baluanyozaíbk-
iCal, es hamis próphetaknac talalínanjual annera meg 
v S a nyomó-
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nyömorettottac uala,hogy cl uefzéinec lattathatöt uol-

, naJVÍit fzol lyac az Makabeus atyafiaknac ideierul, nú-
^ o r o n Antiokus kefzeret uala mindeneket az iftenncc 

' 'tőruenyenec hatra uetcíere,es az meg tiltot elefegekncc 
etelere £ Soc egyeb efíele peldakat talaíunc az ő tőr-

o r ^ ő í ] u e n f j C < > A z euangeliomnac ki hirdetefe utan peniglen 
Simon apoftoloknac ideiétől fogua mindgyaraít rettene-

tes keppen, kezdetec ellcnzetni az anyaízentegybaa 
a z eretnekektől. Kic oly igen elő uittec igyeket, hogy 
a z tartomanioc es uaraíőc, mel lyekhczaz apoftoloc 
i r tácazű leueleket, ehacnemmindel ízakadtanacim-

Jrms* m a r a z {f C r e fztyen anyafzsntegyhaznac hititűl, Ar-
riufnac ideien arra intőt uala igyeaz Chriítus haioch-
kaianae.fiogy aleg meric uala az emberec nyluan ualla-
ntaz: apoftoli hitőt,es tudcmiant.. Moftanis mely na-
g y haborufaga legyen á. kereíztyeneknec az Luter 

Lutcrm-' jvi a rt 0ntul fzarmazot foc fele teuelygő nepektűl, nem 
K*~ f z ű k f e g moadartotnj,roerír tudgyatoc mindnyaían. Em 

e&ac ncmmeízcts innét, e g y iftentűl fzakat. kegyet-
len:,birfaggal fogfaggal, es- foc keppen ualo nyomor, 
gatafsal kefzeretti az ű alatta ualo fzegen nepet az 
hamis próphetaknac tanetafökat halgatni. Ha uala-
melIyc Dcniglen f z e g e n y e c k ő z z ű í az Chriftufnac ta-

. óacKat kouetuen, a z idcgenekncc fzauoicat nemakari-
ac halgatni, hanem úgymint io luhoc ide be iűnec mi 
-fcozzac, a hol tőruenfzerent. ualo igaz. lelki paftoroc 
uannac , itt hallanac predicatiot, ir gyunoaces commu-
nicalnac, iai keferufeg chac mondanyes, meny ucíze-
lyt,fzidalmat,tőmloczőzeíl,marhaioknac elragadó-
zaíat kellmiatáTzémiedniec, Chac c z cl mukhufuetba-
Üs tőrtcűtenec efféle dolgoc;. 

EsBogf 
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Es hogy az cretnekfegec fzclcc cs haboc Iegye-

n e c meg bizonyulfzent Pálból, mikor imigyen beízel-
:gct.Nélegyűnc immáron fcabozo aprogyermekee,es ne 
uifeltefsűnc minden tudomannacázeletűl, az emberek-

ítiec alnókfágokba,teuelygefnec.tnegciiálatafaba. V g y a - Tretnek/cg 
Bis,nagy haíonlatofsagoc uagyon az eretnekfégekncc n e c^ e!h,% 

-az fzelékhez es babokhoz. Mert mikeppen,noha.az %dr0*U t°l 
-fzclec nem egy felől funac , es az haboc a (engcinrc^,*, 
ikilómb kiíomb refzerul taroadnac, un kőfztőc uinac es 
,egybe űtkoznec , osindazaltal mind cgyarant az ha-
:iot hannyac uetic,es teroua hordozzac,azonképpen az 
•leretnékfegckis, űn kcfztocujfzalkodnac^éllenkedncc, 
'CS egye az mafíc ellen tufakodic , de azcrt,az egy ko-
zoníegcs apoftoli igaz anyafzentegyhazat,egy aka-

sfattal ellenzic es oftromlyac,cs chac abban ertnec egy-
e t ,mintf01 d ethatnac fel az 'Chriftus Jiáioiat. Vriftea 
mely ondoc rutetaft es fzidálmat miuelnec egymafon 
azCaluinsíhc es az Luterec á többi k ő z ö m maga 
Galuinus Ioá'kitnus Veílphaluíon cs,uifzontag ez ama- ^ t ^ u d * 

:Zon ? Mély nagy gyil lolfcg es engefatelhetetlen mí-fuddom. 
zauonyas uagyon vigandus kozot es Maiotkozőt,ho-
g y beket hadgyac á többincc, chac ebben ez uarasba-
uis hanyfele ellenkedő uelekedeft talalnanc'azoc ko-
zot , az kic mi tűllűnc el ízákáttanac ? A z e c k ő z b e 

• chac ez egy dologba egyéneire, hogy az Romai íze-
ket es egyhazat egyetembe louődozic , eggyűt haboc 
gattyac , -egy aranr ordetnac es ugatnac ellene. V g y 
annera hogy naponkent meltan Tdalt imigyen fzent 
Dauiddal a z Chriftufnac meg cyomorodot iegyc-

*ic. Szabadech meg engemet í f e n , mert habowjfig-
mc uizci be haíotcanac az sn lelkembe A z ten-

- .S 3 gernec. 
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getnec mclyfcgere m e n t e m e s á. uefzelmeretet eeS-

töenfzt*' ^ D e mondanaia ualaki, Há a z Chriftus anncra fze-
usdl Ifim tette a z anyafeentegyhazat, hogy eletetis erette atta. 
aZ-eretne- hogyfzenuedi el, hogy illyen igen dihőfkődhetnee el-
j7q>P 11, k o e az eretnekfegeknec fzelei es hab iai í Tuggyadho* 

' ' g y az hiueknec nem uefzedélmekre,hanem meg próba* 
lafokra es kefergetefekre engedi azt azTni iduezetonc 
fiogy meg ielennyec, es nyluan légyen kichbdac az al-
liatatos kerefztyenec , es kic Iegyenec az Keputaloc. 
Bizonfagot tefzen errűl Moyfes,mikoron imigyen fzol 
az hamis prophetakrul, kic a nepet az iftennec igaz cf-
m e r c t i r ő l , e s tifzteletkűl e l akariac hitetíii.' Ne haigafá" 
Hgymoitd az ollyan próphetaknac auagy aiüiodoknae-
befzedit,.mertkiíerget titeket az-ti uratoc iftenetecr. 
ha fzeretiteke űtet tellyes fziuetekbol es tellyes lel-
betekben auagy n e m , Vgyanis á fzeretet nem 0* 
rűl az hamifagnae hanem oruend'ez- az igafsagnae, es 
ualaki igaz truzgo fzeretettel ragafzkodic az iften-

t..Cor,ií fhez,nem kaanyea hitettetic el az eretnekektől: Azért 
mongya uala fzent Palis hogy fzűkfeglenni az eretnek-
fegeknec , auegre hogy az kic meg bizonyettattaaac 
nyluan Iegyenec Soc iambor tudós emberec nyugodna* 
nac,ne mongyam uefzteg heuernenee, ha a z eretnekek; 
nec ellenűnc ualo irafoces kialtaíoc a z fzent irafaac 
forgatafara es azmunkara űket felnemebrefzteneie. 

T i kőztetekis uannac netalantan ollyac ki rit-
kabban iarnanac az predicatiora, es az iftenhez nem* 
gyakran fohafzkodnanac , ha az haboruíag , es az: 
íöc'teuelygőtoeceUcukeáejG.'ielflqm.iiitnaiac a z ű í z e -

- ngkcfc. ' " r. 
A t u a é 
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Annac fölötte, mint az arany á tűzbe eí ualafz- f W ? -

tatic az ereztűl, es meg tifztul, fzinten ugy azhiue-
4ris, a z ellen mondafnac ideien meg ualafztatnac es ki 
teleanec azoc k o z z ű l , az kic chac fzennel es kep 
•Btalas keppen uoltanac eggyűt ű uelec. Meg en-
ni re el nem aradot uala mi kofztűnc az foc teuely-
ges, fokán ezec k ő z z ű i , az kic moíl ellenűnc uannac 
ugy fflutíttac magokat mintha mieinc letteaec uolna, 
D e maga ki meatenee kőzzű lűnc, mert nem uoltanac 
mi kőzinkbe ualoc. 

Megint la toc oílyakat hogy uelűnc maradnae, 
kic felot nem hittem uolna hogy illyen alhatatofoc.uol-
tanac. Moíl uagyon az roíialafnac ideie , mesgro-xacjí. 
ítallya ákefertet az hiueket, es az io mag meg ma-
rad, de az őrdqgnec magua ki hull á tifzta búza k o z -
zű l . iauokra uannac azért meg az eretnekfegekis 
az hiueknec. De uifzontag az hitetleneknec uefee-
•delmckre. 

Mert úgymond fzentTal, hogy az kic. az'tgaf- iThtf. tl 
fagnac fzerelmetnem ucttec, hogy iduezűltenec uol-
na, bochatotű k ő z j k b é a z iften teuelygefnec lelket, 
f iogy higgyenec á hazugfagnac , es meg iteltefsencc 
mind azoc az kic nem uettec azigafsagot, hanem az 
hamifsagnac hittenec. Éfícle emberec foha nem f z i -
üec fzerent. kouettec á Chriftúft , cs azért irtihelyen-^"*'* 
tneg ielenec az prophetaiban , az karomlo oktalan be-
•ftia , az ki karomlya aZ iftennec neuet, es az ű haile-
fcat, ottan imadac űtet, ű uele egyűt partot űtenee az 
iften ellen ,es ámiat azorockarhozatra fognac uet-
íctni. ^ j 

Máfed rendbeli fzelec cs haboc, az kegyedenfe- imftg«v 
s 4 "" g : c « 
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gec cs oldőklcfec, kic miat az mi urunknac ki ebi n fir~ 
iochkaia gyakorta igen .meg ízorettatot e r hab'oretta-
tot. A z iftentelén Manaíses király, anni foc artatlan 
uert ontata ki-, hogy mind-fzataig meg-; teléc uerrel 
Hierufalem; azt mongya az iras. Szent Illyés prö-
phetais,. arrul panafzolkodic hogy az iftennec pro* 
phetai, meg olettenec , es chac egyedül ű. maga mara-
dot. A z Chriílus el iouetelí utan, mely igen dihof-
kottencc Iegyenec a-kegyedenec. az anyaízentegyhaz: 
cllen, meg Bizonettya az fzantalan foc martiroc ue-
reneekioBtafáW'halaiat terodéfnee, Neronac, Maxen-
tiufnac, Domkianufnac e&egyeb eflelé regi iften-
kergetőknec; hallöttatoc az: ű, nagy kegyecleafege-

m t n t k f h ^ Naponként hallyatoc aztis, hogy Angliába, Da-
niaba, Scotiaba, Nemet orfzagnac nagy refzebe3nin-
ch'en helyec az-regi hiten ualó kerefztyeneknec, hanem, 
kic mególettenec u^yanottanbennoc, kic ki űzette-
neconnet.: It milíofztánkis magyarorfzagban keues; . 
h e l y uagyon: immár holot kellemetefec uolnanac e; 
nem kergettetnenec az iftennec. fzolgai. Timagatoc 
tudgyatoc-, meni fzidalmat, fenyegeteft; es mindenfele-
b'ofzufagot fzenuecíunc mies ucletec egyetembe az: 
hittűlfzakatáktul. Hogy peniglen eöele nyaualyak-
nac fzenuedefe; haboknac cs ízeleknec neuezteísec,. 
tudgyac az k'ic á fzent iraffi'oluaŰac. Szent Dauid az 
Chriílus kepcBen panafzolkoduan iftennec , az u la* 

¥fal:c$;. bcSru0giröK es nyaualyairul imigyen f z o l uala. A z 
#5iZS7;- te lfab'aid en reiam fzallottanac. Reiam hofztad 

toináén hab'aidat;. A z i í l e n i s mikoron ánepet , eífele 
Kaíiorufagokaíc- ess nyayalyaknac: reia: boeKatafaual-

fecye&ctk 
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fenyegeti, gyakorta azt mongya>iiogy az fzellel futat- efi> f * 
tyae l , auagy minden foelfcle elüíztya es budofUttyar^re 

űket- De hegy effele haboruíágokis nem ueízedelme- ' 5 ' 
* lere, hanem Baíznokr# legyetiee az Chriftushaiochka-

íanac,es az haiochkaBaneuezáhiueknec,meg bizonet-
tya Moyfes , mikoron elo fzamlalüan az foc fzantalan 
nyaualyakat, mellyekceFiíten fenyegetiazókat,kic az 
ű parancsolatit meg, nem tartyac:, uegezetre imigyen Lmt.z*. 
í zoL Akcorimadltozni fognac az a bűnökért, esmtg^, 
emlékezem azen frigemrűíj mellyet fzerzettem Iacob-
bal, Iíaakcal, es AbraFiammal. EíFele nyomorufagoc 
altal azcrt gyakorlattatunc h o g y efmeríűc magunkat 
fcűncfőknec lenni, á bűnért büntettetni,peniteneiat tar-
chünc es meg íobbechyuc cletűnket;. 

Harmad rendbeli fzelec es haboc, azríoc fzanta- Mnfcer 
Un bűnőc es botrankoztatafoc,kic igen ellenkednecaz íotranko^-
urnac haiochkaiaual, es fokakat krugratnac belőle: Int u t a f i c -
minket fzent Peter, hogy meg-tartoztafsuc magunkat, r.fw. si-
afféle tefti keuanfagoktul, kic tufakodnac az Ielec el-
len jioeletűec legyűnc, hogy az kic ugy ragalmaznac 
minket mint gonofz teuoket, az io cheiekedetekbőj. 
bőchűluen-minketjdícheriecazriftent. A z t akaria ho^ 
gy oly eletét uifelyűnc,kiből dichertefscc megaz igaf-
fagnac ellenfegitűlís az iften. Chriítus urunkis azt par- Matth. j.. 

- ranchollya,hogy ugy uilagoíkodgyec az miuilagofsa-
gunc az-emberec előt, hogy lafsac az mi io cselekede-
tünket, esdicheriec az mi mennyei fzent atyankat. D c 
fögnake ualamit mi raitunc ezec a z intefée 4 Semmit 
írem. JVallyon kichoda azmikőzőetűne, k i u g y n e m ' 
eIhe,Bogy nem chac nem dichcrtetic az hitetlencc ko^ 
ssoi-iítcn az mi io Qhelekcdetűnkből , hanem meginkaö ' 

s 5; káromlás-
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ltaromlatikes. Mit góodo lz hogy fzollanac a z SidoeJ 
Tőrokoc,es egyeb iftentelca nepecá Chriílus felől, cj 
a z kerefztyen hit felől, mikoron Iattyac hogy mi ke-
refztyenec meg az poganoknalis alab ualo eletet uife-
lűnc í Hanyan fzőkaec naponkent az tőrőkőc kőzze 
mi tűllűnc,megbotrankozuan az mi alnokfaginkbaa, 
thalardfaginkban, egymás ellen ualo gyűlolfeginkben, 
foc kílőmb kilomb fele gonofsaginkban, es tifztata-

£g>há?i lanfaginkban i Es ki leg goűofzb es artalmafb dolog, 
e m f f e fő keppen miegyhazi emberec aduec okot az botran-
"tláZis kozafoknac. Mert ollyatanoc uagyunc,mint amaz,ki- • 
Hom. 2> ' aec fzent Pal imigyen f z o l . T e egyebeket tanetafz, 

ftemagadat nem tanetod. A z t predicallod hogy fenki 
ne Iopisn, de te i o p f z : hogy fenki ne paraznalkodgy-
ec,dete parazüálfeodol, utalod i b altia nyok atesfzent-
ícg tőrő uagy, díchekedel az tőruenbe, es á tőruen-
nec meg fzegefeael az ifteni tifzteíetlenfeggel illeted. 
Mert áz iftennec népe karomlatic ti miattatoc azpoga-
boc.kozőt. Bizony azért meltan panafzolkodic iftes 
a z papoc felől á prophetanal monduan ű nekiec. El-

W , 4, tauoztatoc a z atftií, fokakat meg bottrankoztattatoc4 
toruenybe, Altaían fogua fokac romlafenac mi uagy-
unc az oka, kie azmihituan eletünket látuan, eletünk-
ből tefznec íteletet tudomanyunc felőlis, es még bo-
trankozuan mi bennűne, az mi elleefeginknee táborá-
ba fzoknec mi tűllunc. Mindazaltaí effele Pribekec, 
Bem menthetic meg magokat itelet napian a z mi bűne-
inkel. Mert ha mi gonofzoe uagyunc, az mi.gonofsa-
gunkert, ne tagadgyae űc meg hiteket, hanem iufsoa 
c f zskbe azCiuifttjS «ondafa,estatchac ahoz mago-
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tat. Valamit úgymond tinektec mondanae tarchatoc Mttu i p 
es miuellyetcc, meg, dc az a chelekcdetec fcerentoe ; 
chelekedgyetec. Hogy penig a bűnőc esbottrankoz- , 
tatafo'c ízeleknec mondafsanac az iraf ban, meg ér-
theti akarkies Efaiaínae imez mondaíabol. A z mi bü-E/a:6^,- • 
Beinc mint egy ízei el uittenec minket. De ezecfem 
lehetnec ueízedelmere az anyafzentegyhaznae, kirűl 
imigyen fzol Chriftus* Olíyatan az ea- iegyeíem,c^:2. 
mint az tűis kőzőt fel neuekedet Iilhim. Nem uefeeti 
el az tűis, áliliuoinac ekes fzepfeget, nem rutethattya 

..meg az anyafzentegyhazatis, es nem fordethattya 
fel azoknac bűnőc, az kic rem kereíztyeni-, hanem 
inkab pogan1 eletet uifelnec.. A z anyafzentegyhaznae Mat, vft-
uarfaiaba, begyűláec a gonofzokis á io halac kőzőt, 
de az ioc el nem hanyatnac á gőnoízokert, hanem a z 

. őrőc eletnec edenibe fzedetnee. A f z ű r ű n egyut m-Lucif,. 
gyon moftá polyua azgabna maggal, de el ualafz-

"tatic ez utan az Chriftus iteletinec fzoro lapattya-

Effele fzelec es haboc kőzőt forog aZert es ha-
cyattatic az anyafzeötegyház, es..ugy- uagyon ez-ui*-

• fegon do lgaű neki, mint a z haionac á tengerea,. 

Mafodic r e f e . • 

IEJMfaágén duföcmt*. Chodaüagy dolog ez, h<£ 
gy á kirűl Dauid azt mongya. Nem fzunnyadoz-

es nem alufzic az á ki őrzi Ifraelt, illyen nagy uefze-
áekmne-c ideien eLalut- Mit akar ez a nagy á lomi 

Jegyest-
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l e g y e z bizonyualamit az Chriftufnac teft fzetenfas-' 

Jfjiemek lo aluafa. Mondattatic azért aziften;alunm ,.niikoEeffl 
aliufí es netn.mindgyaraft ízabadettyameg az hiuéket, es nem 
fii kelefs. (íet meg büntetni az hitetleneket. Dauidnac amaz tnon-
_?/«/«.45.dafafzerent. Kelyfel,miertalufzol u r a m , k e l y f é l s j 

rne uefs el mind uegic előlied: Miért.fbrdettod eí orcza. 
•dotmi túllőne,eí feletkezel az minyaualyankrul i Ke-
l y fel fegech minket es ízábadech me^ a z te ineuedert 
Megint mondatic felkelni,tnikor a z bueít m^gízaba-
dettya, es i gonófzokat meg bünteti,miat.ugyan azon 

77/fzentDauiHboi meg-teczic, holot imigyen ;fzol iftea 
felől. Fel ferkenealmabol azur,es raeguere az.ű elleu-
iegit. Azért Jciált mala tnafut monduan: kellyen fel az 
Iften es uefzeriecel az iieÜenfegij fuísanac cl előtte az 
kic űtet gyulolic. 

De.aiiart-alufeicaz iílen, az &z miért nem 'íleti 
j»egfeábadetan*uz iökat, es meg büntetni i gonoízo-
fkat^ Azért hogy uaria á fzenteknecbekefcggel ualo 
:ízenuedéíéket,íesaz bŰBöfőknec meg terefeket. A z 

3*. i . 3amboro'knachalhaczamitrnond Iacab. Orómnec tar-
ídatoc atyamfiai,. mikoronkilómb kilomb feleltefertet-
ben eílecytuduaniogy a z ti hiteteknec.kefertefc beke. 
feggel ualo fzenue.deil chelekefzic ti bennetec. A g o -
aoízoknac peniglen imigyenfzöl Pal Apofto l . Neffl 
tudgyatoke hogy az iftennec kegyelmes uar,a fa peni-
tencia rabi titeket { Touabba reíléc uagyunc a z ímad-
kozaíra, nem líerefsűc oly hittel és b u z g ó Szeretettel 
a z iftent,á mint kellene. Sőt meg remelhettyuc hogy 
üítekedcfsel ellene alhaturic az eretne'keknec, emberi 
eroueí oItaIma?hattyuc magunkat á z 'kegyeflenektúí, 
e íaunkbc lem iut hogy iftenhez folyamiunc. Hanem 

•miket 
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mi Kor ofzton minden emberi e f zkóz esfegetfeg meg 
fogyatkozic, akcor fzoktuc az iftennec fegetfeget ke-
refni. Annakokaert reianc Bechattya es raitunc haggya 
ideig az mi urun c á kefertetct es Eaboruíagot,hogy c f z -
tekellyen minket, ferkegefsen es indechon a z u irgal-
mafsaganae keréíere. A z é r t mongya uala fzent Da-
uidnal , hy fegetfegűl engemet az habqrufagnac napi- 2/al. 49; 
an Latodé hogy az Apoftolokis ugy kezdenec kialta-
ni, hogy e l fog uala immár merülni az haio monduan. 
Vramfealidech meg minket mert elutferne. Minekűnkis an-
nal inkab kellene kialtanunc es az iftennec irgalmafsa-
gat kernűnc,menyijei tőb uefzely es tőb nyaualya kor-
oyekezet meg bennünket* 

De laísuc immár fel ferkentetuen a Chriftus mit 
chelekedic, meg feddi előfzőr aztanetuasyokat mon-
duan, Mitfeltec kjdedhituec ? Es akforonfel kefuen ftranchoU 
if%eleíótecesa% tengernec,csnigy chxndeföghxn. E b b ó l ta- tínőféknec 
nullyuc meg, hogy mikor iftent nyaualyainkban feget- hf-Umagim' 
íegöl akariuc hini,fzűkfeg hogy előfzőr meg fedgyűc "ínemkor 
es pirongafsuc magunkat. A z a z „hogy efmeriuc ma- jflent /e, 
gunkat bűnőíőknee lenni, uallyuc hogy minden nyaua-^t/^c/ 
lyabűnűnc fzerent fzallot mi reianc, iőt fokcal nagy- hioc-
óbbat erdemlettűnc uolna annal a mit fzenuedűnc. Haf 
azt miuellyne kőuetkezic ofzton á fzeleRncc cs á ten-
gernec, az az, á mi nyaualyainknac meg feddeíe, es az 
mi meg fzabadulafune. Es nem ckac az kőzőnfeges 
nyaualyakbá, hanem kinec kinec mind" az ű tulaidon 
nyomorufagabais azt kel miuelni. Tudnya illic, ha ua-

. lamely fzegeny nyomorult ember, kit á fzcgenyfegncc 
terhe igen meg nyomot,az ű fzegenyfegebe iftentfe-
gptfegűl akaria hini, f zűkfeg hogy előfzőr ű magat 

meg. 
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meg fedgye, efmerie es ually a, hogy nem chac azt, fo-
nem annal nágiofa ízegenfegetis erdcmlettec uolna az 
n bűnei :kit ha meg miuel, az iftenis meg feddi á fze-
genfeget, es el uefzi rulla, auagy chac meg mertekli, 
cs taplaíaft ízercz ű neki. Megint há ualakit beteg-
feg bánt, es keuannya meg gyogyulaíat, pirongafsa 
msg magat, tegyen ualbft rulla keferues fziuel, hogy 
nem chac betegfeget de halakis erdemlcttenec uolna az 
üalnakfagi, er ottan meg feddetic, a z a z el ueteticaua-
g y meg kónnyebettetic az ű betegíege. Dc miért ho-
g y kcuefcn uannac á kic ualoba meg feddeneiec ma-
gokat,au^y el fzenuedneiec magoknac meg feddeíet, 
r-m choda ha az iften fem feddi meg, nem ueízi el, 
meg fem mertekli az mi raitunc ualo foc nyaualyat et 
lycmorqfagot. 

Bizonyara mikeppen az apoftoloc kereférefel 
ke!e es áz tengernec habiait le fzalletuan, chendefse-
get ízerze, azon modon miflden időkben fel ferkente-
tic az ű hiueinec kSnyürgeíeuel, chac iarion előtte a 
mi imadfagunknac magunknac meg feddefe. Azért 
mentül inkab meg fokafodtanac az mi nyomorufaginc, 
meníuel nagyob hatalmat uettenec raiciinc minden fele 

• elleakedefec, mies annal inkab konyőrogiűnc esfirtaf-
fuc az mi iftenűnknec irgalmas uoltat, Vegyune pelr 

9fíh$, dat fzent Dauidtul, kiminekutanna imigyen panaízol-
kodot uolna az ű elleníegerűl: A z t monda az iften,el 
fordettottaorczaiat hogyne lafson , Leg ottan utann» 
uete imez fzep kőnyőrgeft. Rely fel uriften, emelked-
gycc felazte kezed ? el nc feletkezzel a z fzegenyek-

Harmadic 
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Harmadic Refzc, 

/ f 2 emberec chodatíp^nac u*U raita etc. Mikeppen fiz Ditfö/ege 
i/JL fzeluefz meg fzűnuen, az haiochkanac fzaba- «? 
dulafabol magafztaltatee es dicherreíec á Chriítus, 
azonképpen mindenjdokben, nagyóbuolt az anya- ® 0 ^ f 
fzentegyhaznac dichőfege az haborufagnac,hogy femgdolho'g 
mint az bekefegnec ideien. Nagyob tifzteísege kouet- nem mint 
kőzec az kichin anyafzentegyhaznae,mikor Abel Ca-
•intul meg őletec hogy fem mint az utan Sethnec es az 
tob atyaknac ideieben,holot ualamenire bekefegec uala 

; az hiueknec. Mert akcoron az ű tulaidon fzaiaual bi- " 
,Zonfágoc ten rolla az iften, hogy gongya uok neki" 
Ábelre azt monduan, hogy Abelnec uere fel kiált á 
.földrőlaz egbe. Nagyob dichőfege Ieen az uizőzőn- cen.7, s. 
•kor az anyafzentegyhaznae,noha egy barkaba fzorult 
aala be, es imide amoda hanyattatic uala á uizen, hogy 
fem mint ugyan azon uizőzőn elot, mert chodakeppen 
meg oriztetec es meg tartatec az iftentűl, es nyluan Ion, 
mely nagy gond uifeleísel uagyon iften az ű híueihez. 
Mikoronifigiptuíbanazlfraelneefiaiigetimeg nyomo- ixsi. 1, 
rettatanac.es az nyomorufagbol choda keppen ki fza-
fcaduluan,az uőrős tenderen altal fzaladanac Pharao ki - Ex»: 1 4 . 
.ralyelőt nagyob dichoí egere Ion az,a^ anyafzentegy-
haznae, hogy femmintazlofeph ideibe ualo bekefeg e s Gen, 47, 
iölakas,mert mind őrőkce meg marad,annac emlekeze-
ti, hogy foc choda tetelec altal ki hoza iften az őueit 
az infegnec es rabfagnac helyerűi, es be uiue az meg 
igert kóuer főidre. Szereti uala Iofephet az ű attya 

' Iacob, de abböl kenes tiílefsege es dichőfege tőr-
-Scot yoíflft ű nski j ha az o attyafiai d arullyac ' ' . 

^ 
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<®«t- 35- uala ,£S JEgiptuíba el nem attac uolna, holot noha io 

falka ideig á tomloczbe űle, de ofzton onnét ki uetetu-
Ge«,4i. £ü az tellyes Jigiptufnac feiedelmeue tetetec,es uege-

zetre 3 clccte taplala mind attyat mind attyafiait. A z 
pufztaba negyuen efztendeig fatidofec az anyafzente-
gyhaz, holot néha ehfeg, ceha fzomhetag, néha az ot 
lakozo pogan aepec miatdeget fzefiucde^deazonkoz-
be oly tiíztefseggel iilete űtet az iílen, hogy foha meg 
Iiem halandó dichőfege kouetkőzet belőle, foha íem 
cheickedet az utan az igeretnecfőldeben, affele nagy 
dolgokat az Ifraelnec fiaiual,tnint ott az ifzonyu kiet-

Xx.16.17lembe. Mert mannat a z egból, uizet á kűfziklabol,es 
minden eilenfegeken győzedelmet ada nekiec. Chriftus 
arunc az magaís kereíztfara fel fefzettetec,holot nagy-
ob tifztefsege tortenec ű neki, hogy fem mint uirag ua-
farnap nagy dicherettcluitetcc be Hicrufalembe, Mert 
oly nagy chodactortenenee, kikhez hafonloc az elot 

Nat.ti. nemtőrtentenec uala, A z nap el uefzte telíyefseggel 
í w : z j . fenycfseget, főid indulat lőn,kűfziklae megrepedeze-

occ,az templombeli foporla kette hafada 5 hallottat fel 
tamadanac. Nagyob dichőfege uagyon az anyafzen-
tegyhaznae ez moílani haboru időben, honnem mint 
Conílantinus Chafzar alat uolt, mert noha egyfelől az 
pogan tőrőkőc mas felől az teuelygő eretnekec.'har-
madfelől az foc botrankozafoe es bűnőc kegyetlenül 
oílromlyac űtet, mind az altal, femmit nem tehetnec ne-
ki, hanem ugyan meg marad, es min denkoron uagyon á . 
Chriítufnac egy kis íerege, kiben efmartetic, es igaz 
tifztelettel tifzteltetic. Nem uehctnee foha hatalmat a 

Mtt:íe, pokolnac kapui,az erős fondamentomon fel epetettet 
anyafzenfcgyhaz ellen.Marádgyanc meg chágaz anya-

fzente-
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fzcfitegyhazban, ferkegefsűc á Chriftuíl buZgOfS ai-
tatos konyórgeíekcel, altalan fogua meg tart,meg oítaí-
tnaz minket, es meg fzabadct minden fele foc efíenfco-
<dő fzelektűles iaboktul. 

Viz kereíztutan̂ oeta: 
áic Vafarnap. 

mái Euangeliomtf&mt Maie irU* 
M^EUDNGCLWMIMCFCLILREJZFLEFI. 

3 Z idősben, monda lefut & UMltwmic imiWycn 
' példa lef^edet. Hdfonktos menyehiec orf^aga a%_ 
' emherhe%_fy ?o magot unt me^eicíe.De mi-

koron afamanac a^emberec,diQeuc 4%jUenfeg, es 
j krmkolt uett a^bu^ak<c^ibetlmene, M/faronpe-

. niglen fel mt uolm a^gabna, es termet uolm, akcor meg tec%ec . 
fae^te a bÁolts. Es laruluan urokÍ)0^ct%_chekdes cmkr fzolgai, 
tnoiidítn.tc ncki.VramUm io magot uetetteluala <t% te me%oedbe,hai 
íkonkoly honnét u.igyo>P.Es monda nekiec.-A^ellenfeg miueltc a%t. 

falgacpenigltn mondatic neki->A^rode hop elmenymc,es 
f^ccfgyiíc d konkok' KsmondstM,tnertegyn!dlankait kjfeeduen, 
uéle egyetembe !qfedf>gm<ttoc,i hnytü. Uadgymc rnxni mind 
fyuoetMMú/ig, es a^aratáfnac ideten megmpndsm gratoknac. 
$%edgyetec egybe tla fecer i kpnkolt, es kcetx^etec kguékbs meg • 
'tgi-u(re,<A^bn^at^mg!ínpachetec beatenchürxmle* • 

T Chodal-
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es eredeti. 
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|Hócíalko2nac fokán ra-yta, honnér 
J iőt Tegyen Be ez uilagra az foc gonoíi 
x fagnat óndökfaga. Nemis ok nelkűl! 

Meri mikor iften ez uilágőí teremte,, 
| femi oly nem uala benne, ki io nemuolr 
^ uoína.Sőt á mint.Moyfes mongya,uala-

mit iften teremte, az mind igen io uala, es az utaa ne-
uekedenee az iften teremcet allati kőzőt á gonoísagoc, 
neto kilómben, mint á konkoly s buza kőzőt. Nemis; 
kőnyű uolna meg tudni;, honnét, kitűles mi okbol tör-
tént legyen ez uilagnac az ű io allapatíyaből, il|ye» 
fzőrnyű gonofz allapatra ualo ualtozáfa,ha az Chriftus: . 
azt meg nem i'eíentette uolna; De nyluan meg moogyt 
urunc ez mai Euangeliomba ,• ki legyen oka es eredet* 
minden alnakfagnacesgonofsagnacez uilagon, Vgy 
hogy. konya akackinekisazt meg tudni es meg ertenî  
ualaki ez Euangeliomnac magyarazattyat figyelmetek 
fcggelmeglralgátty^ 

Harám rcfzc uagyon pcniglenaz Euan-
geliomnac,, 

Et íő rcfzcBe, ki ucfzi Chriílus az'iftent, hogy# 

femi gonofznac nem oka,es meg tanét minket mii 
Bogy az őrdograluagyon minden gonofsag ez uilagon.. 

Maíbdic refzeben,mi reankis haromlec ebben m- ; 
fa mit,hogy mies attűnc okot re;> az 5rd5gnec,frogy bc 
feinthefse ez uilagra ágonnfsagnac konkolyát. 

Harmadikba meg tanét minket reia, mitfcellyea: : 
ehelekednunc, mikor lattyuc ez uilagon el üzaporodni 
i gonofsagnack<?nkoIy;?{. •' 
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B f o c 'Rcfic. : . " • 

ÍJ jffonUtos menyefyec orf^aga. A z menyeknec orfza- Mmniek-
J ga , nem mindenkor egy ertelembe uetetic az E-

uangdiomba. Mert mikoron ízent lanos aztmonda.f^t k J* m 

Tarchatoc peniteneiat,el közelget menyeknec ocfzaga. ertelme. 
Akcor áz menyeknec orfzagan ertetic az bűnoes em- a w . ; . * 
.fcernec|meg uiuláfa,az uy e i e t k i r e az penitencia altal 
.teret minket az iften,es a z bűnnec rabfagabol megfza- • w * 
badetuan maganac foglal, ugy hogy még it ez uilagon 
mennyei eletet kezgyűne elni, Hogy le uetuen az regi Epf>t£ 4* 
itletet, az az. á regi embertömeg uiuiyunc lelkűnkben 
,es elmenkben, az iften fzerint teremtetet uy emberbe 
cltőzzuncagaísagban ef fzentfegben. Hogy nelegy-rM.-f, 
iunc immár az Chriftus Iceréfztinec elíenfegi ^fe azoc 
Icőzöt nc t laluííunc k&n echaíociftencc, liancm az mi 
jtyaiaskodafunc menbe legyen. 

Néha megint az mcnyeknec orfzagan ertetic ű 
maga Ghriftus, ki malafztyánac altala mrbcnnűnc la chnjlus^ 
"kozic,es az Euangeliom, ki altal áz iftennec orfzagaba u^ét'}nc'• 
fiiuattatu&c es gyoketunc. Ilíeyen ertelemmel morgya 
uala vrunc A z iftennec orfzaga bennetec uagyon, ÍSSLUCIT. 
Jiolot az menyeknec orfzagat hafonlatoínac monda l e t i - m t : 1 ?" 

• ni az muítar maghoz, ot nyluan az Euangeliomot eríe 
. s z menyeknec orfzagan. Mely Euangeliom noha kif-
'dednec teczic es ala ualoidolrignac , de mind az áltál, „ 
•iduofsegre ualo erö, es annira neuekedec áz apoftoli m ' ' * 
• predicallafnac altala , hogy mind ez fzéles uilagot be 
töke,mikeppen hogy noha kichifikc az muftar mag, de 

%zert erős, es mikor az földbe uettetic , chac hamar ki 
t é l es naggyaneuekedic. 

T a Touabba, 
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. Touabba,iegyzi néha az menyeknec orfzaganac 

Etungdf neuezeti, az Euangeliomnae gimolchet, kic teremt aa 
ermtc hiueknec f z i u ő k b e , arról mongya fzent Pal, hogy a z 

% m i 4 . iftennec orfzaga igafság,bekefeg,es fzent leiekbe aalo 

Annac főlo tte, gyakorta uetetie az irasban, az o. 
crSk hdogjfe cleteec bodogfagáertis: mint mikor Chriftus azt 

monda,hogy fokán fognac iűni nap kelet, es nap enyef. 
zet felől,es Abrahamual, Ifaakcal, Iacobbal le teleped-
ni az menyeknec orfzagaba. 

5". Yegezetre,az menyeknec orfzagan fokfzor (mi-
'Jnltfzm'kzt\t cz mai Eu.angeliombanis ) ez uilagon uitezkedd 

L kerefztyen anyafzentegyhazat kel érteni. 

Bizonyara peniglen,meltan modatic a z anyafzea* 
fegyház menyeknec orfzagánac :mert ollyan mint egy 
igen fzep ekes palota, kiben az iílen lakozic, Azért 

i rím 3. mongya fzent Pal högy az anyafzentegyhaz, az ela 
iílennec háza,az, igafságnac ofzlopa, es erőfsege. To-

£ ^ ' Í U uabbaaz anyafzentegyhaznae gyűlékezetiből, plan-
taltati c az menyeknec orfzaga, az az,innét gyűlek'ezic 
es fokafodic. az menyorízagbeli bodogoknacfzáma-
e j az anyafzentegyhaznae. tagiai, még it ez főidőm* 
£rőkő£ a z menyorfzagnac,es a z őrőc eletnec. 

E z azért a^menyeknec o^vg^,azaz,á Vitezkődő 
anyafzentegyhaz, hafonlatos emberies^ 4' w wigoi 
uete a^me^eiele. Nem f z ű k f e g hogy igen fzorgal-
niatofoc legyűnc cuaec a z peldabefzednec magyara-
zattyarol; kit űnőn maga meg magyaráza a z Chriílus, 
chac az kel hozza-, hogy a z mi vrunc magyarazattyat. 
igyekezzunc megerteni es efzűnkbeuenqi.. 

, ' a z t 
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A z t mongya azcrt: hogy a % a%jo magot mi, 

embernec : d me%ce e^uilag : a io mag ijlen or/^aganac fiai: 
i konkoly a^ ainoc fisc : ellsnfig fa konkolt ueutte, 
ccrdag: akaratit, é uilagnac uege^eti: aratoc 4% d>tgya-

Ebből ki teczic kogy á io magon azt kel erte-
nűnc, á mit az iftenncc fia é uilagon uet, esaz á mi ab- • 
bol terem, az az, az iftennec igeiet, es a gabnat ki ab-
ból neuekedic, tudnya illic az iftennec fiait. 

Igazan mondom, fzep hafonlatofsag. Mert mi-
keppen á fold ű raagaban heu es Srcs, esnem teremt ' ' 
kalőmben gyűaiőlchőt, hanemha mag uettetic bele,a-
zonkeppenaz ember ű magaban űres minden igaísag- Emhernek 
tul,es az igafsagnac gyumőlehet nem termi,hanem ha be afol&á? 
uettetic az iftennec igcieuel. Mert oly igen meg romlot Wonktof. 

•vaz emberi bűn miat, hogy nem chac igsíság ranch ű ^ 
benne t dc meg annac fölötte az alnakfagtiac rabiam 
let. Annacokaert, ha az igafsagnac gyűmlchetakariuc 
termeni, uagy az orőc bodogfagnac gyűműlehetaka-
riuc el uenni,fzűkfeg hogy be uettefsűnc,az iften ige-
ienec maguaual.Ninchen a mi termefzetűnkbe az á meg, 
i ki minket meg eleuenéthetne , es uiouan nemzhetne, 
hanem az iftennec igeie tamazt fel minket, es azviet 
meg. Arról mongya fzent Iacob. Akarattya fzerint Ue. t. 
nemzet minket az iften, az igafsagnac igeie altal. Me-
gint fzent Pecer. Vionan fzűlettetec,nem rothadando, í.Ttt.i, 
hanem rothatatlan magból, az clo es orokcc meg mara-
dó iftenncc igeie altal. 

A z t i s monda á Chriftus, hogy uilag i me%cet 
Miért i mert mikeppenámezőt miuclnikel, azonkép-
pen ffiiükeúSjkic ez uilagon Iakunc, hogy az igafsagnac 

T j gyűmől-
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gyumőlehet teremthefsűc. A z bűnnec tuiífe,.be nőtte 
a z miíziueinket, meg kel azért irtanunc a z penitencia-

Itrt 4. nac kapáiáual, (. az propheta mondaía f zer int ; ireha-
ofet io_ toc irtouant magatoknac es ne uefzetec á tuis kozóc).es 

megke lőtoznűncaz Chriílus uéreuei, esaz fzent lek 
keuel,hogy meg ne fuladgyon, es el ne uefoen bennünc 
a-mag. Es immár ertheted, hogy azifteműlniivchen e z 
uilagon á gonofz , es- nemis-oka ű fzent felfege femmi 
alnakfagnac.ugy mint az ki nem konkok, hanem io-ma-. 
got uét ezuilagnac mezeiebe,azon igyckőzic hogy az? 
á fzent igeienec altala, io gabnáua3az az, iftennec fiaiu* 
tegye az embereket. 

Honnét nagyon tahat az foc gonofsagiMeg,motí.' 
gya aztis az Chriílust<A^ellcnfeg vetette konkolt,!Cz:ivr 

A pokolbeli ordőg hozot be ez uilagra minden alnak* 
fagot,.es gonofsagot, u tűié cs ú altala uagyon m i n d # 
konkoly. 

$í*nkoly &z Michoda a konkoIy?Könkoíy minden eretnekfeg^. 
hamis tudomány , teueLyges, ki elLénkedicaz iftennec 
igeieuel,es az mi Kitűnknecagazatiual, a z iambor fag. 

l.lib.quxft. gal es io erkőlchel kit kezde hinteni a z alnakfageae. 
meftere az őrdőg paradfchomba, es azutanis fohjwncg-

1 K nem fzűnec fem fzűnic hinteni. 
Gena*. f . Mihelt az iften teremte azembert,es a z ű f z e n t ige-
%Ta'2'i ist,akarattyat,paranchorattyatsada eleibe,azonnalelió-

ue az ellenfeg.es konkolt hintetaz az bazukfagot,hamis 
tudomant fuga azembernec fűlebe, elfzakazca űtet a s 
iftentulsiflermec feboláftenncc ell'eníegeue teue. 

»• A z emberi nemzetnec efeti atan, megint io magot 
Gsmi enos «;ezde uetni az iften,igerucnazafzoniallattol fzúleten<-
® a í , ( ? > 7 ' d o G k i f t u f t , ki meg rontando uolna az pokolbeli ki-

gyonac 
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igyonac mergesfeiet. Otis azonnal ielen len az ellenfeg, 8.^.279?. 
konkolt hince á buza kőzze, es anni foc fzantalan t e u e - ^ 1 * ; ^ 
-lygefeket, baluanyozafokat tamafzta az emberec ko- ^ f ü ^ . 
zot, hogy aleg marada meg az iőuendő mefsiasba uúofitijpáni-' 
iit,chac az Abrahamnac maradeki kozottis. *rcha. 

.Moyfes altalis io magot uet uala az iften,tőruent- G e " ' ' s > J Z 

ad ualo az lírael fiainac, a z ű parancsolatit az kű tab- ^ 
tan tulaidon uiaiual iria uala: es eme azonkőzbeaz őr- , . g w . 
;dog konkolt uete, ugy annira hogyazíidoknacferege~4.5 &c-
bc arany boriut imadtata az kőfseggel» Exod.zo. 

Annac utannais ualatrsenyfzer az iften,az ű fzent u 

igeienec tifzta maguat uettetteazfzent atyac, p a t r i a r - ^ ; 7 . * 
kac,prophetac altal,úgymint a Samuéig D auid,c Illyés, <f. j . % . 
d- Ezechie-s, e Iofias.es egyeb.ec altal,azonnal ielen UokP e r l o t M n l '-
a z ellenfeg, es űis az ű dogleletes tcuelygelinec, balua- ^ x i c ^ . 
ayozaíínacjgonofsagioac konkolyát közibe hintette, reg.ij&c. 

Vegezetre űnen maga Chriítus fzemelye fzerint EccIe/,̂ 8, 
előfzőr, es az utan apoftoli altal ueti uala az Euangeli- 1^o b- 5. 
lOmnac fzep es dragalatos maguat,de az ellenfeg akcorö 
fem kcfec, baneni noha a ztnagot telly efsc gge 1 el n e r o ^ ' ^ ^ j j 
iiezthete,de mcgiskonkolthinte közibe,az az, hazug-.5,^.34, 
íagot es teuelygefeket, kic miat eleitűi fogua foc ízan- ^ 
talan ezer embert uefztet el es mcít femfzűnic uefztcni. ' 

Sőt íatuati hogyel közelget ez , uUagnac uegezeti, esí,í>«,3„ 
nem fokáig dihőskődhetic immár, naponként kegyet: 
lemben igyékezicartani, es annac okaert egyzerfmind 
kiontya minden alnakfagat,klőmb kilomb fele eretnek-
fegeked 3az igafságnac uallafarol hamifsagra uonuan,c3 
«1 chalogatuan az embereket. 

A z kiket peniglen hamis tudományai el nem hitet- •: 
let jazokat erkőkhőkbe, eskilfő eletekbe dőgleú meg* , 

T 4 es a z 
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es az gonofz keuanfagoknac, fertelmes bűnőknec, g y . 
ónyőrűfeges eletnec miatta foglaüya maganac. Innét 
uagyon hogy fokát talaiz az emberec kozőt, kic nöha 
hiteknec uallaíaba, az anyafzentegyhazzal eggyet er-
tenec^de mindazaltaí ifteni felelem nelkűl uadnac, e j 
a z ízeretettűl űrefsec, nem tartnac peniteneiat, hanem 
keputaloc , es ondoc gonofsagokcal meg ferteztetie 
magokat. 

Kcnkolybol Mind konkoly azért, es gonofz mag az, ualami 
uagy az hittel, uagy az io erkolchel ellenkodic, es eb-

tniltJSk. ^ ej a z p 0 | { 0]{5 e j j crdogcűl h'wtetet konkoly5ol, neue-' 
kednec az alnac fiac, kiket imiilyen neuekcei neueznec 

a.5'etti. az Apoftoloc.Hazugfagnac meíleri.kic bc hoznac kő- _ 
ziukbeuefzedelmesízafcadozafokat,kic altal az iften-
necutakaromlatic.. Chalardfagban ehufolkodoc,az b 
tulaidon keuanfagoc utan iaroc. V magokat fzeretó 
emberec,. telhetetlenec, pupofoc, keuelyec, karomlo.e, 
fzűleikuec engedetlenec}haIaadatlanoc,gnofzoc,kóny-
orűleteüegnelkul ualoc,beketeIenec,ragaImazoc,ízen-' 
Kcdeteíseg nelkűl ualöc,kegyetlcnec, irgalmaísag nel-
kűl ualoc, aruIoc,uakmerőc,fel fuualkottac, kic az tefti 
gyónyorűíegenftennel inkab ízeretic, a z ifteni tifzte- : 

ietnec chac kilío fzynet uifelic, de ereiet megtagadgy-
ác.feic kőzzűi nemellyec a z hazakba be hatnac, cs fog-
fagra uiízic az bűnnel meg terheltetet afzoniallatokát, 
kic uifeltetnec kilomb kilomb keuanfagoktul • minden-
kor tanolnac, de foha az igafsagnac efmeretire nem hi-

Mtt t£:kke thataac.EÖelec mind alnac fiac, es a z őrdogtűl hintetet 
g - ^ k o n k o l y m c g y í m s l e h i . 

titetet em- D e mi dolog hogy azt mogyít urunc , hogy az 
htechU koakolynac g o n o f z maguat cl uetijen cl mene a z ' 

ellenfeg? 
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ellenfeg? El tauozike a z őrdog azdktul, kiket uagy 

" hamis tudomanyal, uagy gonofz erkőlchel egyfzer be 
tőit t nem femmikeppen, hanem azért mondatic el men-
ni, mert ál orczat uefzen magara, mas abrazatba öltő- %, Cbr.i r, 
zic, nem akar eileníegnec i(mertetni, hanem iften lelke. 
nec. cs io angyalnac, miképpen meg teczic az uifza ke-
reíztclkedet Anabaptiftakon.kic igen hannyac az iften-
nec lelket, estitkon ualo ielent elit, maga az őrdognec 
alnac mefterfege, es fugorlafa uifeli űket. 

Azér t mongya urunc, hogy nem dob,hanem ak-
cor teczenec meg á kohkolyoc , mikor fel neuekednee 
cs gyűmőlchőt tcremtenee. Mert az hamis tudomany-
oc es gonofz keuanfagöc egy élőfzőr nem akár kitűl 
hamar i(mertetne: meg : miért högy az cretnekecleg 
inkab emlegetic es hanyae. uetic az iftennec igeiet, es 
dichekednec az igafsagnac eíineretibe,iol lehet fem az; 
iftennec igeie ninchen naloc, fem az igaísaghoz fem-
mi kőzőc nincken , hanem az baran bfir alat ragadozo 
farkait uiíelnec magokban. De mikor ofzton fel neue- *»' 
kedneces gyűmőlchőt kezdenec termen:, akcor meg 
íelenic hogy nem Chriftuíe, hanem az őrdog magua 
uoltanac. Vgyanis a z ű gyűmőlchőkből ifmeritec megskttbj. 
űket,azt beízelli mafutfelőlőc az Chriftus. 

Michodae (talam kerded ) ezeknec az ű gyűmol-
chőc % Sokac, Kikrűl mafut es mas időben kellétic be-
uebben ízollanunc: de á többi kőzőt, elíenkcdefec, cat. ft 

uifzauonyafoc, egyenetleníegec, fzakadozafoc, es 
kic effeleket hintenec, nem iftennec fzolgalnac hanem 
az ű hafoknac: mert az iften nem uifzauónyáfnac, ha-- u 

nem bekefegnec iftene. ^ 
E z t á uegre aoüdararouidcden, hogy el taooz-

T 5 tafsatok 
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tafsatok: azoknac tudományokat es tanetafokat, kíkaec 
gyűmolchit lattyatoc az egyenetlenfeget,es foc fele ui. 
fzalkodo uclekedefeket lenűi, mert bizony azoc koa 
kolyoc es ordogtűl uannac. 

f/á. f . Immár erted högy az iften, kinec á propheta igy 
f zo l , nem alnakfag akaró iften uagy te,nem oka femmi 
gonofznac,mert u io magotuetet a mezőbe, de az 5r, 
<iőg hozot be minden konkolyt,teuelygeft5bujit es go-
jcoísagocez uilagra, 

Mafodic refze. 
ST\ E mi adot okot es ajkolmatofságotreia az őrdóg-

teethmd Z V nec,hogy azt miuelheísel Á z mi aluafunc. Mikor 
érdig az tlmtmc.Ugy rnoad vrutic., a%_<cmhrec, el íme a^ellenfeg cs 
iikrf. fynkott uete a^Jbu^t kpe^he- . 

Semmit nem, tehetne bizon dolog az ellenfeg, fa 
az embereknee tunyaíagoc űcet reia nem bochatnaia* 
Halhacza mit mond fzent Iacob. Allyatoc ellene az 

&f.4> őrdőgneces el fut titolletec.Mi-reianc harentaticazért 
nagy reíz oka minden gonofsagnae;ugyminr kic hatal-
mat attunc az őrdőgnec a konkoly uétefre, ki nem te-
hetet uolna femmit,iőt el futamot uolna,ha ellene tufa-
fcottutic uolna. 

Senki peniglen ebből ki nem uetetic : egy araflt 
mongya Chriílus mindnyaiunkrol, hogy alutEanac-a? 
emberec-

Mert ha leg előfzőr uígyaztacuölaa az lelki paf* 
toroe ,enni konkoly nem termet uolna az ur mezeiebei 
^e mikoron ezec alufznae s az áz nem iarnac el hiuei 
cs fzorgalmatofon az ű tifztekben,nem tanettyac, neai -
iflfic, oem feddic az kőíseget, ocna uetic clicnec az ha-

-nűstrí 
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mis tanctőknac magokat,nem tufakodnacaz mi fótank-
ttec agazatiual ellenfcődo uelekedefec es teuclygefec 
ellen,ém lattyue mely igen el hatalmazol az konkoly 
ílintő ellenfeg. 

Mikor Aarőnpap nagy mely aImotaIunéc,azkőf-
fegnec keuanfagahoz aduan magat, mi kőuetkezec a z 
ű aluáfebol í A z baluanyozafnac konkolya fel neue-
kedec az ífrael fiai kőzőt, ugy annira, hogy az arany 
boriut imadac iften gyanant. 

Mikor Ghriftus ez uilagra iőue, rakua talala e z 
uilagot konkolyai. A z templom, latroc barlangiaua te-
tetet uala,az ifteni tifztelet,az iftennec parancholatiual 
ellenkedő emberi fzerzefektűl meg homalyofettatot 
Hala,az kőfseg míníen fele gonofsagbaa el merült ua-
la Honnét uoltanac mind ezec i Á z papoknac , iraftu-
doknac, es ízerzetefeknec gonduifeletleníegeből, f ő t 
fofuen kereskedefekb51,keuelyfegekból tiíztefsegke-
iianafokboL 

MoftiS mit láczazmí urunknac mezeiebe í V a -
fyon á mi raita nőt,hanyad refze aunac buza % Nem de 
teuelygefnec es bűnnec konkolyauale rakua i Bizony 
ezmoítani idoben keues io nagyon e z uilagon de íoc 
gonofsag. Ki oka annac? megmondom, mert kefzeret 
engemet az en biuatalom meg mondani, noha neraőrő--
B)eftmutogatűau,haegyeb lehetné benne az mi magunc K'k 
fzegyenanket. A z mit mondoc peniglen ,ugy mos-
dom,hogy inkab akarnam ha hamis uolna , dc netalam 
igaz fog lemri.Mi,mi,az az a pifpekec, papoc,egyházi nekesgo-
fzolgac sagyunc nagy refze re oka,hogy ennire eí ara -notfagöfU 
dot kőztanca,zfoc teuelyges, eretnekfeg, bű ncs min-
dcngonofsag.Mertaz mi azmisne, azt kereísű c, nemazt 
g mi az Chriftu&v Hogy 
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- - Hegy ez igy legyen, aZ mi tulaidon chelekedet-

tnc biz.oriettyac; mert ez üilagi dolgainkert, es hafz-
nunkert minden munkát, faradfagot, gyűlolfeget őrő-
meíl fel ueízűnc, akarkiuelis ízembe merunc menni • 
De az Chriftuínac fzent uereuel meg ualtot lelkekert, 
ebbe femmit nem mittelűnc, Ha ualaki dezmankat ua-
gy egyeb iőuedelmunket illeti,az ellen minden meder-
feggel kefzec uagyunc állani es tufakodni; őromeft ki 
uonízuc ot mind az ket kardot. Ha az excommuni-
catio, kit gyülekezet kiül ueteíhec, uagy atoknac hiu-
unc mem fog,ez üilagi erőuel, hatalommal,es űftőc uo-
oafsalis kéízcc uagyunc oltalmazni az mienket. Senkit 
nem nezűnc ot, íenkire femmi tekentetűnc ninchen. nem 
felűnc fenkitul, az időncc haböru allapattyaual fem 
gondolunc. Ingyen mikor lattyue, hogy azíarka^az 
Chriftus iuhait ragadozza, azzal keuefet,auagy inkab 
femmit nem gondolunc, foc fele es íoc keppen ualo te-
kcctctűnkneckel Icnm.Vettyac azidőneceíze uefztét 
es habom uoltat, Vettyue hogy há imennec, uagy 

'amannackédue ellen ízolunc, tőb gonofz kőuetkezie 
belőle: foc mentfeget talalunc magunknac, ugy annira, 
hogy ha igazat kel mondanunc, chac teiere gyapiara 
uifelűne gondot azluhoknac, ű magokra femmit nem, 
Soc uagyon kőzullűne.ki chac azt íem tudgya,ha uad-
fiakeuagy ninchenecíuhai, de ha azt tudgyais.foha tá-
lam egyiget femfzollot nekic az iftennec utairol,es az 
telkekr.ee iduefsegerűl, mind az altal chac nem uerrel 
feietikifzegenyekneeteieket,eí chac nem bőrőftűluOí-
nattyalegyapiokat. Soha nem erkezűne hozza az na-
g y foc gondtul, hogy az iuhokat meg latogafsuc, de 
fzamet uetni rola, uegere menni, be attaké mind az iő-, 

uedelraet 
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ijedelmet á iuhoc uagy nem, ahoz hózza erkczűnc. 
Magunfcoac, haíunknac, erfzenyűnknec, (hogyátőbi-
nec beket badgyac) eleget uigyazunc, dc az iuhok-
nac alufzunc. Nem choda azért ha az ur mezeicnecí 
tníucíi aluuanaz konkoly fel neuekedic. 

Mind igaz cz á mit magunkról mondoc,es keuan-
nam hogy ha mi alufzunkis, uigyaznanac á mas renden 
ualo feiedelmec.Nem uágyoc oly, ki iregylene mag iam-
bornac iamborfagat, es bannam ha ki nallunknal iob 
uolna. De kichodaaz, mutafsa meg ualaki, es bátor di-
cheri űk űtet i E z üilagi királyokéi feiedelmec , urac, 
nemcfsec,Gapitanoc, hadnagyot,Ifpanoc*tifztartoc, 
birac, polgároké i Sot ki alufzic inkab ezeknél i Bizo-
ny keuefet latoc kozzűloc, kic az korőztyenanya-
fzentegyhaznac, es az kerefzt yen hitnec oltalommal 
uolnanac,kic ki uonnaiac az iftentűl adatot fegyuert, 
az konkoly hintő őrdőg tagiai ellen, kic Iofias kirally- 4,J^g,r j , 
al kerefneiec az iftent tellyes fziuokből es lelkekből, 
ki tiztatanaiac az iftennec hazából az baluanyozaínac, 
az az, hamis tudomannac ondokfagat. De mit tifztet-
tyac iftenert i ha fokán uannac inkab kőfztőc ollyac, 
kic az oíuokeal toluaiokcal tarfalkodnac, az eretne- Efij, i. 
keknec partyokat fogiac, az igafsagnac ellene. Chac 
egy kis nemes emberis maganac ualo baluant igyekezic 
faragni ez moílani időbe. A z varafoknac birai fő ne-
pei azon keppen, es Nabugodönozor peldaiat kóuetu-i%B. j, 
en, fenyegetefsel, birfaggal, bottal erőltetic az al'attac 
ualo fzegeny kőfseget az ű baluanyoknac itnadafara. 
Nem hogy fel ferkennenec az őrdeg ellen, es ne had-
na'iaca konkolyt hinteni az ellenfegnec,de inkab űc bo-
ronallyac be utanna az cl hintet gonofz magot, űc őtő-
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zic,űc tartyac nedueíTeggcl hogy hamareb ki kellycíî  
cs mely gy e-keret uerien. Oh kegelmes Chriílus ha lat-
hatom az te bozzu allaíodac ,az• te ellen fegi den< 

A kőz nep azonképpen , az fem íokcal iob az ű 
előtte iaroknal,af uíznac feicnkent ezekis. Mert az iften-
occ igeiet reften halgattyac ^ nem kell nekie femmi io, 
aitatofsag nelkűl ualoc, örömesben íetainae'azucza-
kon,auagy inkab űlnec az piaczon,es ot embert raga!-
mazr.ac innep napon , hogy fem mint az templomba 
mennencc az kőzőnfeges ifteni ízolgalatra, imadfagra 
cs kőnyőrgefre. Nem 61 deklic magokban az gosoíz 
kcuanfagot uígyázafocal, bőitoleísel: nem foglallyac 
magokat iftennec fzolgaíattyabattutiyac.reftec minden-' 
iora , heuolkodoc, ingyen efzekbe fem iut, hogy meg 
kel halnioc , es az iftenncc itelő fzeki eleibe kcfzeret-
tetnec iőuendőre menni.Hozaioe fór az őrdőg, el fza-
kaztya űket az igaz hittűi , teuelygeft hint íziuokbe 
auagy bűnőknec,gonofsagoknackonkolyát. 

Holot azért ertyűc es lattyue, hogy mi miattune 
aradot el az föc gonofsag ez uilagon, teritlne meg, es 
rarchyunepcnitenciat.Serkenyűnc fel az alombol, mert 
fca meg nem fzűnűnc az cllenfegnec fegetői lenni az 
konkoly hintesbe, bizonyara uelle egyetembe az itelet 
napian az őrőc tűzre uettetunc, 

- Harmadic Rcízc. , 

T^ru^u*npmiglen 4%jchetedesemlemec f%olgá urotyo^ 
titán , mit A rmndctmc. Jnnet tanullyuc meg,mit kellyen miuelnűnc, 
kellien mikorlattyuc az konkolyt meg fokafodni. Bizony azt 
melnink. kel rnondanunc á mit ezec ez folgac mondottac caía. 
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Vrunc !am h magot uctel a%te me^ocSe, hounct uagyon a^ert Í 
fynfabí Mely Eefzedben leg előfzőr chodalkoznaerar-
ra az fzolgac,hogy enni foc gonofz aradot el ez uila-
gon. Touabba uallyac hogy nem iften oka az gonoűag-
nac,mert h io magot uetet uolt á mezőbe. Vegezetre 
nem teczic ű nekic,iőt ellenec uagyon,es panaízolkod-
nac rulla, hogy el foglalta á konkoly az urnac mezeiét. 

A bizony dolog hogy meltan chodalkozhatune 
azmimagunc tunyafagunkon,meItanis kárhoztathat ty-

1 uc magunkat erette, hogy az mi gondiiifeletlenfegűnc 
ád hatalmat az ellenfegnee á konkoly hintefre. Meltois 
uolna hogy ezen fziaunc fzerint kefergenene, latuan 
hogy mi miattunc az iftennec neue karomlatie, az any-
afzentegyhaz pufztuI,esfoelelkecuefznee el. 

Halgaflacza mint kefereg raita fzent Pal, hogy q 
azGorintus belicc kőzőt konkolt talak uala.Félec raita z- ^ r * » 
úgymond:,hogy mikor hozzatoc megyec, nem ugy ta-
lallac titeket á mint keitannami Mert netalam uifzauo-
Eyafoc, ircgylíedefec, akaratofsagöc , egynctlenfcgec 
ragalmazaíoc.fugorláíoc uannac ti kőztctec, es egyuld 
ifmet meg aláz engemet az iften nallatö c , es (íratni fo-
gom azokat,az kic ez előt ueekeztenec, es nem tartol-
tac peniteneiat az tifztatalanfágrul azkitchelekedte-
nec, meltan íxrhatnanc espanafzolkodhatnanc az iftent 
tifzteletnec megfogyatkozaíárul,mondüan azprophe"--
tanai. Vriften,megszidalmazza es ingerli az ellefeg a tc *fd, 73. 
neuedetiLatodemint gonofikodica fzent hely elleni 
Es bizony ualakinec fziue nem eped az anyafzentegy-
fiaznac nyaualain, nem igaz kereztyenaz. 

Mitmondnac touabba áfzolgacaz cheledes ember-
e s e i Aktroic Ugy elmmfinc, es konkolyt! 

a z c h d ^ 
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.J? hiuek'Chriftushiueinecimadfagaez,azteuclygefec,e» 
Hskimíi> botraokozafoc ellen, mert az hiuec fzuntelen kőnyő. 
^ rognec az iftennec nem chac azért hogy minden íoual 

legyen az anyafzentegyhaznae hanem azertis, hogy 
' oltalmazza űtet minden gonofztul, es meg alazza az á 

n i . ellenfegit. Kerietec úgymond Dauid, azokat, kic be-
TFAT.&Z, kefcgere uannac hieruíalemnec. Vifzontagmafut,Meg 

fzegyenűllyenec es uefzenec el azk ic nekem gonofzo-
mat akariac. Mies azért keriűc az iftent, hogy tifzte-
cha meg az ő egyhazat á foc konkolytu!,es ennec utan-
ca keueíbet alugyunc,főt uigyazzunc mindnyaían,tu-

i,3>«.5. duan hogy az miellenfegűnc az ordog, mint egy ííu® 
orofzlany kereng, kereíuen, kit be nyeílyen. í 

MkrtUltid De mi doloahogy az cheledes ember nem enge-
vrunkki dielmenni az u ízolgait, es ki fzaggatni a z konkolyt? : 
giomldni i Mert azt mongya fzolgainac. B&dgydtoc noeni mind. ; 
•kanküt, faifele m*gotaratfa(jg etc. Ezt á helt gonofzul ertic azoc, 1 

kic arra magyarazzac,liogy az eretnekeket es gonar | 
fzokat nem kel büntetni,hanem tnind el kel fzenuednj í 
es törni akármit fzollyanac es chelekedgyenekis itelet 
napig. Mert Chriftus nem oltalmazza it az teuelygő-
jket es az fertelmes eletüket, hanem uigafztallya az á j 
hiueit, hogy ne botrankozzanac meg benne, ha lattyac í 
hogy nekicit ez uilagon á gonoízokcal elegy kel lak- \ 
nioc,mterthogy lefzen meg oly idő, kibe meg mefie- \ 
kednec ezeknec tarfafagatol. Mintha azt mondatnia: 

— mit tehettec neki, ha ez uihgnac ugyan ez az u fzokot • 
allapattya,Tjogy á ioc kozot gonofz'oki: uannac: Va- > 
fiatoc chac egy keúeíet, 'ingyen maid ki ualafztatMC 
ti kőzzuletec az alnac fiac, es mind ti, fmind űc cl uc-
ízitec erdemetec fzseriűt ualo iutalraotokat. j s - -

Touabba ' 
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Touabba nem egy altalyaba tiltya urunc ki gySmlali* 
az konkolt, hanem félti á .buzat hogy ki ne fzaggattaf-
fec az konkolyai egyetembe. Epuídúgymond, a konko-
lyt fafeedusn h f^tggatnatoc uellc d bu^atis. Azért á buzat. 
meg oltalmazuan, hogy a konkolyai egyetembe ki ne 
fzaggattáfsec,ncm kel keduezni akonhoIynac,meg k e l ^ g 
mindenkeppen büntetni az eretnekeket, es.az gonofz ?rou.ts. 
fertelmes eíetilöket, hogy el ne hicefecaz Chrifíusnac LENM. 14. 
juhait,ne tegyenecbotrankozaftazhiuec kőzőt,ki kell ? t ! * 
ti elléncc mind az ketfele fegyuert uonni. Előfzőr az 
egyházi feiedelmec es egveb lelki paftoroc, az iften-
nec igeienec fegyuereuel, uagiac, az az, inchee, fedgy-
ec,orczazzac űkec hogy terienec meg Ha az nem fog, 
atkozzac meg azuakmerőket es engedetleneket, mi- ' 
keppen fzent Pal meg atkoza áparaznat. Ha mindez- r.Csr.y. 
zel fem gondolnac cz üilagi feiedelmec es birac,uegy-
cc elő az iftentűl nekiec adatot tefti feguert, azzal 
btlntefec az alnac fiakat. M ert meg hatta azúr, hogy á D e w > 1 , 
hamis prophetac megőlefsenec irgalmafTag nelkűl. Es ' 
nem beiába uifeli az biro á fegyuert, hanem hogy azio 
chelekedetnec tifztefsegere legyen, es á gonofznac fe-

. 1 címere. Kűlomben fem irthatni meg ábuzat ákon-
kolytul, hanem ha ez üilagi feiedelmec, az lelki pafto-
rokcal egyaránt fogiac á dolgot. Mert akarmit erő-
kődgyunc mi,de ű nalloe nelkűl keuefet tehetűnc. 

Mindazaltaí, ualamelykefore, hanem elcb chae 
itelet napianis ketfeg nelkűl meg ualafztatic , es meg 
tifztettatic á buza á konkoly tuL Akcoron ( ketefz-

. telo fzent lanos monta kint) kezebe lefzen Chriítuf-
6ac a z fzoro lapat, es meg tifztettya az a fzuniiet,es b 

V fcegyűííi 
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* Ka meg egeti * áz az,el ualafztya, az íokat á goaof-

zoktul,azokat be uiízi az orác eletbc,imezeket penigr 

len 3z őrőc karhozatra ueti. 
Keriuc azon á mi vrunkat,tve fzunyec meg hinte* 

Ili ázmi íziűunkbe,az ű fzent igeienec maguat,gyára, 
pechon minket naponkeat az igaz hitben, adgya hogy 
hitünket chelekedetekcel bizonyethafsúc meg, es ne» 
uekedgyűnc az iftennec churibe ualo buzaua. Nifsa 
fel az mf fzemeinkct, hogy ne alügyune, es ne aggyunt 

okot az őrdőgnec a konkoly hintcfre, alazatos es:. 
fzuntelen kőnyőrgeíre geriefze elmenket^ ' 

hogy nyerhefsunc tifztulaíl es fzaba-.- > 
dulaftaz anyafzentegyhaznae. 

* foc konkoly tul 
• amcn*. 

septuáge&n* 
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Scptuagcíima, Vafar. 
nap. 

Ez, Euangeliomot Szent Mate irta 
mg; XX, refeeleu, 

Z időtlen mondd Tefus <t% & tanetuanmc {Hyen 
példa hef^edet. Hafonlatos menyeknec orfzaga 
chcledes errlerhe^mefy ki meneio reguelmunf,a-
fokat fogadni a%_ &f%celeiéle, Mfyron: peniglen 
meg f^egoedott uolna -a%_ft munkjfiual napi , 

fennie, eíkü'de ü&z bfecelaele., Eskj menuen harqrn om ta- [ 
un, Uta egyelcketü aluan heuolkodua a^fpTac^onfes moma nekiec. 
-wennyetec elties d%_enf%oehmle , esi mi meltolefyen meg adom A 
l inek(ec. J^oc peniglen el menenec, , Megint ki mtne hat esifenc^ f 
ura taian/s a^onkeppen chelekedec.Ti^enegyorataianiíklmene es 
fata nemeseket aluan es monda mí^ec. Mit állotoc it napot- naptfljg 
fauolkoduan? mondanae neki. Mert fenki minket meg nemfogadot. 

- •Mondt nekiec: mennyetec el ties enfyochmle M ikoron penig-
-len eftue let uolna monda J f^oclaenec ura finc^elcrenec: 
Uid eh munka/ókat, es ad meg ne-Bc lerefyt, elkf^ducn 

utoJfoktul as^kg elfcekg- Mikoron a^erteh lottenec uolna a^ 
kje ti^cngyorataian mentenec uala a^fyoehle, ueucnec egy egy 
foi^t Eh i&uen annakutanna a^ el/oekis alettyac uok hogy «c íoe-
íetu ucndxc uolnanac, de maga &kis chac egy egyfen^t ueueuec. 
Ese ueuen murgodnac uala agjcheledes emler cíen monduan: 
0opc ihaccp oraig miuehenec, tnegü epenhke tetedHetbo^ 
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%4nc$c uifeltkc n^cgefcnapnac terhet es heuet. Z)e 
luen, egynec kgrt&lloec. monda.. Baratom nem tcfoec teneked 1,4. 
mifíat: nemde egy pengtef%g£petiek meg emieleml Ved fel } 
tnr a^tied,es menyei,mert annit dktroQ c^uwlfonakis adni mint te-
neked. víuigy nem f^alads énnekem a^c nmtetnem i mit ak«oc\ 
iduagy tahm a%_teJ^emedalnac,mert en io ungyoc ? Ezenképpen. 
Icfenec. a^utolfoc eljöec, es a^e'fac utolfoc ; mertfof^c a^hm--
UHFOCFDE^EUE/CC A^WTLAF^TSTTAC.. 

Honnét neucircrer legyen ax mai nap Scptua; 

gefíma Vafarnap nac. ' : 

T# Xlnecelőttn azBuangcIíotnnacmagyarazattya-
j [ y j hoz kezdenec meg mondom rőuidcdcn miett 
fiiiuc eílzc ez mai uafarnapoc Septüageíimanac. 

| Z él m u k napokban emleke7enc 
Irendfzerint az Chriítusel iőuctelerűf, 
ifzuíeteferal,korul metelkedeferill, m e g 
gielcneíerűl; es. kerefztelkedeferűl. Kő-
luetkezendő keppen cmlckeznanc ket-

lene itnraar azű.ken fzcnuedefcrul halalarul De az a-
nya fzent egyház az fzent Ielec iftennec igazgatafa-
b o l e g y keueiíe hatra; ter, az, Chriílus el íoucteli-
ncc előtte ualo űdokre , cs ez. mai náptul fogua,M 
egymás utaa kőuetkoző uafárnapon, ez. uilagnac het 
idcirűl teízen emlekezetet, hogy.meg erehuc, mikep-
pen az atya iften minden űdőkbea hitta az embe-
reket az Ghriítusban ualo, hitre s cs a z ű fzent ige- í 
icncc altala, gyqitot maganac anyaízentegyhazaf* 

Yoltaaakii 
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Voltanakis mindenkoron ez főidőn uaíakic, az-kic if-
pcrtec es dicherteeaz egy igaz őrőc iftent, noha gya-
Jcorra az emberi nemzet igen el merült az baluanyima-
dasban. 
. Az vilagnacidei peniglen ezeeEIÍő^Adartitulfo-
gua Noéig: Mafodic,Noetul fogua Moyfeííg: Hárma ylUg* 
die,Moifeftul foguaDauidig:Negyedie,Dauidtul fogua ̂  
az Babilóniai fogfagig-.őtődic, az Babilonjai fogfagtul 
fogua Chriítufíg ̂ Hatodic, Chriftuílul fogua itelet na-
pig; Hetedic,az őrőc eletnec nyugodalma,kire hiuata-
lofac,esualafztattacsmind eleitűi fogua,aziílenfelő em-
berec. Ennec ez het ydőnec rendiben az minemű alla-
pattya uolt,uagyon,es lefzen a z anyafzentegyhaznae, 
arról emlekezűnc cz het vafaroapon. De az hetedic 
időrolhetedic az az íetare uafárnapon fzollyunc, ha a z 
iften azt agya ernünc, moftan az hat űdorűl i e l roui-
deden ízollanunc." 

Adamtul fogua mind uilag uegczeőglen, ízínten 
ollyan az anyafzentegyhaznae allapattya, az minemű 
uolt Babiloniaban az hetuen efztendei fogfagbanaz 
Ifrael fiainac allapattyoc. Rabfag, Grálom, keferűfeg.' 
JNÍehezen uartac az fidoc az hetuen efztendőnec be te-
lefet, tuduan hogy akcor kellet az ű fzabadulaíoknac 
lcnni:De bizony chae alig uaria az anyafzentegyhazis 
az itelet napiat,ertuen hogy minden nyornorufaginktul 
ualo meg fzabadulaíunc, akcoron foglenni, Annac oka-se/j««gc/2-
ert az minemű hafonlatofiaga ugyen az anyafeentegy-manakne* 
fiaznac ez uilag fzerint ualo nyomorufaganac az Ba-
biloniabeli hetuen efztendei fogíaghoz, azcrt biuatta-
tic ez roai Vafarnap Septuageíímanac , az az hetuene-
dikcec.noha chac hetedic az utolfohőz, az az,azleta-

V 3 r e v a - . 
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re vafarnaphoz, E z iouendo vafaruap peniglen Sexí-
gefímanac,az az Etatuanodiknac^es az utan nalo vafar-
nap Quinquagefimanae ,az az.őtuenediknec neuezte-
tic,, e s e z fzerint apronkinkint mind keuefb Iceuesb 
fzamra hozattatQac az napoknac ízamoc, az itelernec7 

es az anyafzeDtegyhaz meg fzabadulafanac. el kőzd: 
geíeferrec ielentefeert. 

De las fzep dolgot,az mit fzent Pal Apof to l mon-
da a z hiuekrul, hogy meg e z világon uagyunc , nyo-

Homts. gűnc magunkban, uaruan az mi teftűnkncc meg uiula-
2.Ccr:?. fat, es fohafzkodunc beuanuan az mi mennyei lakóhe-

lyűnkbe bc menni, azt az anyafzentegyhaz ma, es z% 
utan ualo napokon meg az ceremoniaknac kiualtkeppe® 

fzonrorirmodgyabanis meg ielenti. Mert leg elóf-
nití.. z ő t meg ualtoztattya a z egyházi öltözetet,ej mind az: 

oltárokat es mind az oltáron aldozo papokat feketebe 
öltözteti. Touabba,az mifenec, cs egyebifteni fzol-

• . "galatnae. rendiből, azokat az dichereteket , kikben fö 
keppen ualo uígafágnac ieleníefe uagyon ki hadgya^ 
(úgymint az alleluiat, Glória ín excelíift, az az,az an-
gyal i eneket, kit Gkriílufnac fzűletefe -koron mondá<-
nac a z angyaloc.Te deum Iaudamuít.) es mintha ugyan 

...... keferues fzabafu enekeket enekeí ezec helyebe, Miért? 
fiiért kefergi es íírattya az ű foc nyaualyait es nyomó*, 
írufagit, kikcel it e z főidőn meg kornekeztetet, es kö-
nyörög az iftennec ezektűi ualo meg fzabadulafa-

• ~ ' « r t -
Ezeket rőuid be fzedde f azokért íiözam Be ez 

predicationac kezdetibe, a z kicazűdőknec rendelcfe-
eec okat keuannyac erteni. Ideie immár hogy az Euaa-
geliomnac ráagyarazattyahoz kezgyűnc. 

. A a ; 
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h i Euangeliomnac. magyarmtrya. ' '' 

z mai fzent Euangeliomba, egy igen fzep példa { 
befzed adatic elünkbe,az menyeknec orízagarol, p . • t, A 

s z az, az anyafzentegybazroL Kiben az afiyafzente-
gyhaz hafonlettaticaz fzőlőhozrIVIerc mint egy nemes 
draga ízolet,ugy.plantalta az atya iften űtet, -es benne 
űkeete azfzepfeges f ző lo tokét az ChriftuíF, _kin fel iogn, i f , 
ueuekcdnec az fzolő ve fzoc , az kerefztyenec, es ű 
belőle te-rmékenfegre ualo erőt es .nedue£Feget; uonfz-
nac,hogy edes fzőlőt teremhefsenee, az az, oly i.o cse-
lekedeteket chelekedheíscnec^kíc keduefec es.kcHexnc-
tefcc lehefsencc Mcn elot. 

Mikeppen kedig imez évííagi fzőlőflec,fletn eleg y ' 
i é , hogy az főidbe plantaltafot, haBcm fzűkőlkődic 
itíiúeles"' rielkűlis, es az fzőlős ember miríd trn'taflan mi-
aefeket fogad a z ű fzölciebe, kiknec az ú munkaiokert* . 
melt-o bért es imáimat ád : Azenkeppen az-atiyafzen- flf. . J f c 
tegybazbanis miuefeknec kel lenni, kiknec az ű miue-
kert az atya iften uégezetremeg adgya az őrőc eletnec 
napi penzetr De hogy knőyebben efzetekbe uehefse-
tec azEuangeliomnac értelmet , Három refzreofeföm 
az en predicat'iomaL 

Elfő refzeben meg mutatom , hogy fzűkfeg iot 
, -ehelekedm azoknac, az kic iduezűlni akarnac , mert 

az iften írem kedüeli es nem tűri az Ű fzőleiebe aztu-
oyakat es heuolkodokat. 

Mafodikban meg mondom , kic chelekedhetnec 
Iot, cs hol es mint kel chelekedni. 

Harmadikban meg bizonyetom , hogy noha 
.V 4 aziften 
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az iften.az $ io uoltaból adgya az embereknee az 5-
róc dctnec bodog[agat,de mind azalcal nem munka nel-
kűl,es chac azoknac az. kic munkálkodnám 

. . . . . . . . . ^ í l foe. reíze. 

HiAfontdtosmenyefyec orfega &c. _ A z anyafztfci 
tegyhaz miért, hiuattaíTec menyeknec orfzaga-

jt?jím4' nac,ez elmúlt vafarnapon meg hallöttatoc. De hiuatta-
zenteghdz tícfzo!őnekis,nnnt am EfaiaíaaL A z f e r e g é c Vraosc 

ügymondfzőleie az Ifraelnepe. Ebben az iften fzok-
' iebenaz atyatulultetet ízől© tőke á Chriftus,es azfzo-

* - lő uefzoc a z kereíztyeűec. A r r u l toonda vruticaz? 
im. i í , apoíloloknac fzentIanofnal. En uagyoc az fzőloto-

ke,es ti uattocaz- f z o l ő uefzoc A z áz, á Ghriftus ha-
fonlatos az: fzőlo tőkekez, cs á kerefztyenec az fzo~ 
lő uefzohőz. -
. Mett: .mikeppen á fzőlo toké termi ávefzőkcr^ 
azonképpen á Chriílus termi az keresztyeneket.Es mi-
keppen az vetzőe á. tőkebői uonfzác az nedtrefsegetj, 
es az neuefrees termeire ualo erőt, azonkeppeaaztó-
uekis minden ízcntfegnec es io chelekedctnec neduef-
feget, iot a z eletet, es az icüiefsegetís a z Chriftuílut 
uefzic. 

itfrtir&kn- De azt fögítdam hifzem hogy- meg mutatom ez 
tí ksrezti- moílani prejicationac elfő refzebe,. hogy mindén ice-
tnnekfzyk refztyennee munkálkodni es iot keícbelekedni az any-
te f «#»-afzentegyhazbaa, ha iduczűlniakar. Hogy az ugy le. 
kkette. S 7 e n , cz mai Euangeliomboí nyluan ki teczic. Mert 

d cheledes emler io regptlB mmt munkifofiatfogadw-d%_tt. foctk* 

k h . Nemis akarialogy fenki tunyacs W o l k o d o legy-
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ett,fot feddi azokat az kic heuolkodnac,mofiduaö: Mit 
alíatoc it nap ejlig beuoföpdwtn ? Tartozunc azért uelle, ho-
gy iot cheíekedgyűnc, es nem oly dolog az io cheic-
kedet , kit ír/s reianc hagyot uolna az iften ugy hogy ha 
akariuc meg miueUyűc,es ha nem,beket hadgyunc neki 
es mind az altal vg^an iduezűlűnc, hanem ugyan pa-
ranchoht.Mert az tőruenbe parancholua í zo l az iften. 
Vrunkis parancholua monda, mennyel es tőbe ne uet- W*. f , 
tezzel. Szent pal azonképpen moiigya hogy meg fza-
Baduluan az bűntűlaz igafsagnac rabiaiuagyunc. T a - . f l W g. 
Kat nyluan uagyon hogy fzakfeges embernec ha idue-
zűlni akar iot chelekedn^mierthogy az kikceí egy napi 
pénzbe meg fzegődec az cheledes ember,u nekiec fem 
fizete addigfemmit, mégnem munkalkodtoac,. 

Es ha az teHyeSfzentiraft fel forgatodís, min de-
nűt ugy találod, hogy azoknac, az kic be akarnac a z r 

orőc életre menni, parancholta e z io chelekedetct. Ha 
be akarfz a z eletre-menni, aztmötigya Chriftus t a r c h m t : ' s * 
meg a z parancholatokát. Annakis aki azt ícerdi uala 
tőle,mit chelekeduep uehetneie a z őrőc eletet,imigyen Luctio. 
felele. S z e r e f W az te vradat iftenedettellyes íziucd-
Bői, tellyes l ( # 6 p l , es minden tehetfegedből. Az? ' _ 
Htolfo iteíet kőris íítoknac fogia ezt mondani, iőuetec ' 
atyamnac al dotti, uegyetec cl az tinektec kefzfettet or-
fzagot,az kic iotchelekettenec. Vgianazont ielentiaz 
peldabefzedbenis, mikor az heuolkodo fzolgat őroc ^ 
kenra uetteti, es annac az ki kereskedet c's ni ere uala, i I < c : ,J-
őrőmet hirdet A z gimőTchtelen fige fanac meg atkoza# 
fe es kiuagatafai s azt bizonettya. 

De nem fzűkfeg erről foc ízoual fzolfanunc, mert 
tagadhatatlan dolog cz , hogy fenki nem remeiheti 

V i- ' egyet 
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egyeb az őrőc eletet, hanem chac az, ki iot cheleke-
hic. ; - J 

Mafodic reíie. 

iekedbefse? J a z u r fzoieieben, az az, az anyafzent egyhazbaa 
uannac. Mert uala még az ember á piaczon ál,mind ad-
deg heuöíkodo, hanem mikor á cheledes ember bekul 
di űtet az ű fzéleiebe, akcor munkalkodhatic es chele-
kedhetic iftennec kellemetes cselekedeteket. 

1 >™n'5* Az.piacz peniglen ez uilag, ki minden gonóf-
faggal rukua,"kiben minden iftentelenfeg, bűn es alnak-
faguralkodic, es ez uilagon íemmi io ninchen, hanem 
ualami uagyon,az uagy tefti keuWfág^uagy telhetetlen-

I.ioamu £-eg yggy kcuelfeg. Azért hiuatic az ordog min 
eai}. 14. faitalaBfagnac meftere , cz uilagnac feiedelme 

nec ~ ' . ' 
E? -te'úagí" Termefzet fzerint ez uílagotf minden ember Le 
ember mn- uo^odo^z az ű magárul femmit ölyiot nem cheleked 
kodo, e"°' ketic, az ki iften előt kedues uolna ,csj£m chac heuo! 

kodo , hanem gonoízis, mert az Mwcrnzyunec erze-
Gin. 8. ketffege es gondolattya hailando a^otiofzra, ifiuíága-

A z t latuan az cheledes ember az mi iftenűne, 
konyorűle raitunc, esio reggel mene mimktfo iat fogadni 

ft fzodeklc, az az , Eleitűi fogua, minden időkben, 
íöc keppen ielentette es iímertette magat, meg nylat-
koztatta az ő akarattyát, az embereket gyuitőtte az 
anyafzentegyhazba, holot parancholatokat adot ű ne-
kiec, tanetotta űket, mikeppen kellene felelemmel es 

rettegefseí 
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• fettegefseí^chelekedni a z ' ű iduefsegeket.' A z tof> ki vhitipX 
meneteli k ő z u l peniglen őtőt, ki igen jeles uolt fzamlal 
elő vrunc ez mai Euangeliomba. io ki mene* 

^ V 0 l c a 7 io ideien , igen reggel, mert mindiarafí ' j 
hogy e z uilag teremtetee ki mene, mikoron az tőb al- *• M 
latoknaeteremtefe utan monda aziften, Teremchűnc T ^ é m ' ^ ( 
embert az mi fzemelyűnkre es hafonlatofsagunkra, es G e n : i * j 
teremte AdaraotEuat, ielentuenazű ifteni iouoltat.es y L í ^ ^ f Á 
bőlcheíeget. De miért mene ki akcoron ? Mmtfikt | 

fogadni a^_ " J%otleieht, az az,' áuegfe teremte az embe- ' I 
reket hogy az anyafzentegyhaznae tagiai lennenec, if-
merneíec fzeretneiec , es dicherneiec az ű terémtoiő-
ket. Mégis fzegődec uelec egy napi penzbe, iget-
lipn nekiec az eletet, ha fzaüat fogadnaiac , es ű %eki 
Izolgalnanac, Viízontag fenyegetuen' űket azbaM-
lal,ha engedetlenec lennenec; Es minekutanna az őr-
dogtál meg chalatuan bűnbe efenec , ifmet meg uiieta 
az fzegődlcget, fogaduan , hogy el kűldeneic az af- * 
zonyallatnac maguat, ki meg rontandó uolna, az mer-
ges kigyonac feiet. 

JjL Mafodfzor kimmé három erafaAm. Mertmikorön í t 

a?emberi nemzet megfokafodot uolna ez főidőn, lat- Vi? 
tuan az iften hogy igen el merultenecuolna á gonofsag-
ban, el uegeze magaban, hogy el uefzelTe az embereket j l é f 
v i z özönnel, kit mégis monda "Nöenac/Ez len ifteö- w** 
nec mafodie ki menetele , kiben jelenti uala á gono-
ízoc ellen hatalmafsagat es haragiat, Noéhoz peniglen / 
iragalmafságat. Mi uegre i hogy miuefekt fogadna 
fxxkiele , hogy Noe es az ű maradeki, az iftennec 
4 ^onofzoc ellen ualo kemeny Ítéletiből tanöleaiac 
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megűtet felni, es mas felől Noéhoz ualo irgalmafsagi-
bol fzeretni .Mert e z á ízőlőbe ualo dolgozás, felni es 
fzeretni az iftent. 

? • f Haraadízor^f ment lat vrt talan. Michoda űá&eij 
Jbrahmoala^~[;13t: ora?,AbrahamnaiLukÍ£k<n.Mert mil?or»n 

feletkezuen laísanlafsan az emberec á u iz őzőnrű!, 
ifmet el feakattac uolna iftentűl,ki mene az iften, az az 
meg ielenec Abrahamnac , fríget f z e r z e ű uelle, nagy 

, igereteket ten neki. Mi okért < hogy mmefekt figaéiaa^ 
«e«, 18, Tudom ugy mond, hegy meg paranchollya 

Abraham az ű fiainac, hogy meg őr izzec az en mai-
mat. A uegre ifraertetete magat Abrahammal,azért fo-
gada kiualtkeppen ualo nepeue az ű maradekitjiogy űc 
Iegyenec az anyafzentegyhaz,fzolgallyanac iftennec. 

4 * G Negyedfzer. TKj mene kfoie^orafyr. Mikor az A-
^ ' brahimnac maradeki Aegiptusba cl.plgyultec uolna az 

poganoc kőzőt, nagy rabfagba es infegbe uolnanac, if-
met ki mene az illen , es ez uilagon iclente magat nagy 
rettenetes bűntetefecelaz Acgiptusbcliec ellen, eski-

' '• ' ualtképpenualo atyai io akarattal, fzabadetafsalazű 
hiueihez. De miért chelekcde azt í hop> m;uefeietfog^m 

... Vem: 10, A z é r t mongya Moyfes. H a l i a d é i u l , 
: •" azt keuannya az te vrad iftened te tűlled, hogy felly-

cd ű tet,iary az ű utain,es fzerefsed űtet* 
,. T

: J Ű ; tizenegy wdukn, el eftue fele, ( mert az 
•cwn/mt- ftdoc"azorakstnapkelettuTfogua fzamlaltac, ugyho-
•• . g y mikor az nap tamadot, akcor ütőt egyet az óra i 

nalloc,es hogy el enycfzet,tizenkettőt^mikor mégis az 
pogan nemzetfegec az piaezon allananac licuoíkodu- : 
an, ( miérthogy fenki űket az ur fzőleiebe nem hitta 

" v u a ^ 3 c g y propheta íem predicallot uala nekiec, esűe 
" f -- nem 
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sem tudgyae es nem ifmeric uala az iftent "^őtódíor c z 
uilaguegezeti fele, ki megyen uala az iílen,telentuenes f ^ k ^ i 
jfmertetuen magat az emberekeel, a z ű fzerelmesfzenE f 
fianac altala. Miért I begy mmfefo fogjdna a%ú feockkle, 0* 
kiknec ez uilagnac uegezetikor rounkaiokert meg fi-
zetne. Mert azért iőt á Chriftus ez uilagra hogy meg 
kereíse es iduezeche az t , á ki cl ueízet uala. Azért 
Lala meg, hogy az iftennec fo c fele ofzlot fiait egybe iöan, g. 
gyuiteneie.Ez az atya iftennec akarattya,hogy raindeö 
azkilattya áfiates hifzen u benne, el ne uefzen,hanem 

• uegye az őrőc eteted 
Ezekből immár kőnyű meg crtcni, miért mongya 

Chriftus ez Euangeliomba, hogy otfzor mene ki az | I . 
cheledes ember,muakafokat fogadni, az ű fzőleiebe. Kl 

Touabba, mikeppen hogy ez uilagnac, minden E m i e r i t l e ^ . 
időkben mutatta es ielentette magat az iílen, azonkep- n e k S f ^ 
pen feicnkent,es egyenkent minden embernec mutattyaw, t 
es ielcnti magat,az mi életnnknec miadenrefzebe.Mert 
az gyermekíeg,ifiufag,őreg emberfeg,uenhődes, es az 
meg eret uenfeg,femmi nem egyeb,hanem őt ora,kiben 
az iften ki iű hozzanc,meg ielenic nekűtK, es hi minket 
az ű fzőleiebc. Vallyon ki neueli az gyermechkeketí 
ki igazgattya az ifíakat i ki ad erőt az öregemberek-

. nec i ki uiíeli gongyat az meg uenhődöknec i ki tap-
Ialya az erőtlen ueneket i Iften. Hallódé mit mond ízent 
•Dauid. T e uontal ki iften engemet anyamnac méhéből, 2 I t 

te áltálad "lőttem ki az mehből, anyamnac mehebőlis ea 
jftenem úagy tc* Latodé hogy fogantatafunktul fogua 
tiind az iften gonduifelefe alat uagyunc. Es "mit akar 

• az mi vrunc egyebet mind enni foc io tetetnenyeuelis, 
. taa:m cl.acazt,hogy a z ű fzőlciebe munkalkodgyunc, 
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a z az, az anyafzentegyhaznae tagiai legyűnc , fzeref. 
íűc es fellyűcrftenűnket. 

xduefiegte Es ha iol ue fzed efzedbe á mint mondoc, meg ta-
^Wurér, noihattad eddig hogy azoc chelekedhetnec chac iduef-
tfik J bu fegre aalo iot, az kic iftentűl hiuattanac, a z ű izőleie-
filuí™'nec miuclefere. Mert úgymint mi magunktol nem 
„ek-~ ' uolnanc elegec , chac meg gondolafarais azionac, ha-
z.Gw; s. nem az mi eleg uoltune iftentűl uagyon , ki az tőrue-

nyaltalmeg feduen az mi reftfegűnfeet,hiu es kűld min-
ket a z ű fzőleiebe: az az,tanet az Euangeliomnac hir-
detefe altal, meg uiet fzent lelkenec altala > meg igaz*, 

Zpbtf.%. meg bochattya bűneinket, es erőt ad reia, hogy iot che-
, . lekedheísunc. %alkomani uagyunc,azt mongya ízent 

' = -- Pal kiket alkatot az io chelekedetekre,mellyeket ízér-
zet , hogy azokba iariunc. 

De nem eleg az hogy kűld az iften minket, hanem 
- i o g y mies be mennyűnc az ű fzőleiebe, az anyafzen-

tegyhazba mondom. Ot maradgyűnc es ot munkalkod-
gyűunc,ha iutalmat akarunc uenni. . 

'^jíz amtéf-' "Eleget munkalködanac az regi. pogán bőlchec, 
fottezhaz az kűlfő io erkőlehbe io chclckedetbe fog]aluan es fer-
kyvél «ew celmes bűnőktűl öltalmazuan magokat, de mierthogy 
r fh az anyafzentegyhaz kiuűl munkslkodanac , nemada-

C& ' toc meg nekiec az napi penz. Eleget faradanac az 
ínc-. is. Pharifeufokis, mint am az egic dichekedic uelle , hogy 

dezmat adot, büitőlt es gonofsagtul oltalmazta ma-
gat : De miért hogy nem á Chriítus fzőleiebe es nem 
iftennec , hanem embereknee íatafara farattanac ,nera 
iftentűl hanem emberektől uettec faradfagoknac er-
demet. A T p t ő k ő c akisjH«nkalkodQ9f, imadkoz-

O&, • 
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nac,Euitőlnee, alamofnalkodnac : De azért ugyan nem 
adatic nekicc az őrőc elet, mert nett az anyafzente-
gyhaz tagiai. Vegezetre az eretnekec mierthogy i.Uan, 
kőzzűlune mentene: ki , es nctti tnarattac meg uelunc 
az hiueknec gyülekezeti be , noha kerefztyeneknec 
roongyac magokat , noha ualamenirs io cheickedet 
fzobafu raunkabanis munkalkodnac, de azért ugyan 
Bem illeti űket az napi-penznee igereti,nemis lefzen re-
fzec a z fizetefbe- Meg Iafd azért ember hogy á fe-
regec iftenenec fzőleiebe talaltafsal,ha bért akarz. uens. 
ni ű t ű k -

| jVe^ezetre aztis tanoíd meg it e z arant kit Kel xfnttkm-
Bffljelned, michoda munkát kel munkálkodnod. Arra munkdmei -
tegedet meg tanét á t iz parancholat, Nem akaria iften P*ran' 
hogy ualaki az őnnőn feie gondolarttyat kőuefíe, hanem 
át i z parancholatranezzea, ámit ottalal abbafoglal'-
*ya magat. A z é r t mongya Moyfefnel. A mit en paran-
choloc teneked, chac azt miueld az te uradnac,fe hoz- - D s w ' ' 2 r » 
ízafletegy, fe elneuegy benne. 

§Meg tálalod á t iz parancholatbt ttmiel tartó-
ftenednec. Hittel, tifztefseggel, imadkoEafs^ 

:tettel, felelemmel: aztis meg talalod miuel uagy 
ados felcbaratodnac , azzal, hogy fzerefsed űtet, úgy-
mint tennen magadat, A z t miueld úgymond Ghnitus, £ # c ; r o >. 
esel fz . Vgy<< ugytaL 

Hatmire ualoc ( azt kérdi tűllunc egy ualaki ) az<papifim * 
Papiftac k ő z ő t , kinee kinec mind az ű tulaidon ma^ate/sagok 
manac ualaíztatpt aitatofsagi i hogy nemely etnbeí 
az. ízerdat , nemely az péntekéi,, cemly az izom-

hatot-
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batot bűitoli .Ki az fzent ferencz fzerzetet, ki az fzeat 
Damonkofet,ki az fzent Benedeke tualafztya maganac, 
mert ezec mind a tiz parancsolat kiuűl uannac. 

Haliadé , ezec, az mi atyankáainác kiualtkcppen 
ualo aitatofsagi,nem egyebec, hanem néminemű eízko. 
zőc,kikcel űc hozza íegetic es alkolmatofsa tefzic ma-
gokat , hogy a tiz parancholatot kőnyebben miuelhef-
fec.Es mikeppen az fzőlo miues,mikor kapalni auagy 
meczeni megyén, nem chac kapat auagy merő keftuif-
zen uelle,hanem fen koueti;,hogy legyen miucl elefete-
niaz kapat, cs az mető keit, es kőnyebben uaghafsaá 
kapauai á főidet,metheííe á keííel a z f z e l ő ucfzőt,a»a ' 
keppen aki azúr fzőleiebe akar munkálkodni,es-aziz • 
parancholatba parancholatöt chelekedeteket akaria 
chelekedni,nem gonofzul miueli,ha bőitel enheti teftet, • 
es egyeb fanyarufaggal őldőkli,hö^y Delegyen fel ru-
gó, hanera engedgyen áleleknec,es őrőmeíl fel uegyeá 

i i,tizparancholatnac terhet: mert fzent Palis azt miueli 
uala.Touabba az fzent ferencz,fzent Damonkos,fzent 
Benedec fzerzete minem egyebre igazgat tegedet, ha-
nem chac á tiz parancholatra. Ha ualami kiuaitkqw# 
ualo fanyarufagot uagy bőitőleíbe, uagy kemeny## j 
uifelefbe, uagy uigyazasba ád te elődbe, chacáuegre 

- aggya,hogy fzelédeched uele teltedet, kőfzőrűllyed 
es ebrezd lelkedet, hogy Iegyenec alkolmatoíoc, az 
tiz parancholatnac chelekedetire* , 

Hifzem nem gonofz az regi ízent iamboroktul, 
fiitnec es egyeb io chelekedetnee peldaiaí uenni i Ez?c j 
azűfzerzeteknecregulaiba nem egyebre tatietnaciain-
ket, hanem hogy iariunc á tiz parancholatnac uúin, i 
mint űc iartanac.Miatha azt tr.ondanaia miudcnic fzent 

fallal 



Pállal. Kőuefsetec engemet, mint en kouetetn a Chri-
ftúft Nem tefznec azért ezec femmit az iftennec pa- '* &1"-11* 
rancholatihoz, fem cl nem uefznec tenne,az ű kiualt-
kepcn ualo aitatofsagokcal. 

A tiz parancholat, kőzőníeges tegulaia es tűkő - T/f ptrm 
reákerefztyen eletnec ; á tiz parancholat utan, min filfnscty 
den ember tekenche meg az 5 hiuatalat,iarion el abban, 
minden dolgát cs hiuatallyal) a ualo munkai at ugy 
cbelekedgie , hogy á tiz parancsolattal eggyűt fol-
lyon. 

Vcolfo refze. 

LEg utolfzor immár azt kel meg Bízonyetanow, 
hog^ noha az iften az ű iouokabol aggya ember-

nec,az őrőc eletnec iutalmat,de mind az altal nem mun-
ka nelkűl,es-chac azoknac i kic munkalkodnac. 

Kiben femmi ketfeg nena lelet. Mert nyluan mon. íjknfemfe-i 
gya vrunc , hogy az cheledes ember az munkafoknac ?«- műnk** 
ígere,es eftuefele azmunkafoknacadataaz napi pénzt, 
De tneglafd, hogy iozanonerchedá mitmondoc, és íe 
egy fele, fe mas fele el ne teueledgyelmert fokán 
uannac, kic ebben meg botrankoznac. Nemellyec mi-
kor hallyac, hogy chac az munkafoknac adatic az iu-
talom,tőbet tulaidonetaacazű chclekeűeteknec,hogy 
fem mint kellene,mintamaz kérkedő Pharifeas. Nemei- Luc;it. 
lyec megint, gondoluan hogy az utolfoknakis ugyan 
annit fízete á cheledes ember , mint azoknac ákie az 
egefz napnac terhet es heuet üifclec, uelie hogy iften- ! 
nec íemmi tekenteti ninchen áfizetesbe,az mi cheleke-

X d etünkre, 
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detűnkre, hanem chae tífztan aiandekon aggya nekűnc 
az.oroc eletet.Teuelyeg mind az ket feí. 

D e mi el nem teueledűnc, hanem a z euangelíom-
nác igaz erceimet meg talallyac , ha a z kozep uton; 

lutalmn.'- jarunc. Ha kerded meílyc áz igaz cs kőzep i>r 
kmuda azt fzent Eal e z mai Epiíiolaba igen fzepen donkbe. 

i.Cínp, • rsTcrn tu ágyatoké agytnond,hogy a z kic az paly.. 
at'fettyac, mindnyaían futnac, de egic uefzi elazlutal-
mat* VgyfufTatoc,hogy megfoghafsátoe. Minden pe-
d ig len ki á g y o z k o d ő helyen kűzdic,mindenekrűl meg> 
íartoztattya magat. Es^azoc azt.auegre miuelic hogy? 
a z meg rothadando koronát el uegyec, mi peniglen a? 
rothatatlant. Ket peldat h o z it elő.fzent Pal, egyket 
az palyafutokrol» mafíkati k ű z d o k r ű l , kikbűlmeg 
teczic mit kellyen tartanunc az iftennec kegyelmefse,-

/«tó/^erűl?es a z mi ckclckcdctHÓkncc erdémerűl 
btiiht dó* A z palya futasban elfő dolog , a z iutalomnac 

auagy az aiandeknae feltetele, mellyet az á kifel te-
f z e n , nem Eótelefsegboí tefzi fel", fem tartozasbol(. 
hanem chac io akarattyabol. Mert ha nem akarna!-
ia, fenki űtet tőrueny fzerint nem erőítethctoeie re-
ia hogy fel tegye. Es mikor fel tette mindeneket h'm-
ugyan es ingerl á futaira, auagy a z győzko'defre, de 
fenkit nem kefzeret, hanem azt meg kialtattya, hogy; 
aze lefzen áz aiandec, az ki eleb eri á e z é l t , auagy 
meg győz i az ű k ü z d ő tarfat. E z t haluan, az nye- -
refeghez ualo remenfegbe , fökan h o z z a kezdnec i 
futáshoz es az gyozkodeshez, A ki gyorfab eserősb-
UíCafiOj.aaaaciut a z ie l tetetet jutalom. A ki fotói fem* 
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álcart peniglen az meg regen tutta hogy üeki femmit nem 
f&dnac* 

No immár, az kinec cfét ag iutalöm, kinec kőí-
Eonheti az ű labainake,uagy annac azkiatta-í Bizony 
,fca efze uagyon inkab annac á ki atta, hogy fem mint 
-az ű Iabainac. i g a z hogy az A labainac gyorfafagais 
iegetetteotet,főt labai iramkodaía nelkűl, íoha az iu-
•ialomhöz nem iutbatot- uolna : de megint chac beiaba 
futót uolna, ha amaz iambor az ű io fzabad akarattya-
;bol ideien iutalroát nem rendelte uolna á gyorsfutafoac, 
.Egyűt iar azért cz kettő, hogyaz aiandec io akarat-
itól rendeltefsec, es hogy annac adafíec az kigyorfab-
Jbanaz tőbbiael. 

Igaz igy uagyon dolga az iftennec , kegyelmes 
•akarattyanakis az mi io chelekedetinkel. Chriftus u-lutdmwi^ 
xunc az ű ízent uereuel erdemlettc es uette meg bune- ^c érdemi 

„ inknec bo'cbanattyat, az íduefseget es az Srőe eletet 'Chriftusd' 
Es mind ezt az mi erderaunc nelkűl hirdettette ki az^*-
•apoftoloc altal es igerte minekűnc. De azonkozbe 
"aztis meg predicalta es prediealtatta , hogy ualaki el 
akaria ezeket uenni, ualtig igen fofson erette. Hal-
fracza mit monda, Valaki en utannam akar iűni, ta- ****•ie' 
gadgya meg magat, cs uégye fel kerefztit, cs kouef-
íen engemet.. Halhacza megint mit mondatot fzent 
Pallalis, Vefsűnc le rollunc minden terhet,es korűlünc H e S : 1 *' 
-allo bűnt, bekefegel ualo fzenuedes altal fuffiincaz • 
mi előnkbe ucttetet győzkődefre, nezuen az mifü-
tűnknec fzerzőiere es uegezoiere Iefufra, ki mikoron 
migafag uettetetuolna cletbc;kerefztet fzennede-

.Rőuideden: Chriílus ez uilagnac piaczaroI,az u 
X 2 fzőleiebe 
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fzőleiebe hiuot minket, azt parancholta hogy munkai, 
kodgyűnc az napi pénzért,es ha munkalkadunc, meg 
adatic minekűnc a z meg igert ber. 

Kerded immár, hogy a z munka utan meg 
nekűnc az i í len, kinec tartozune azt kofzonni, az mi 
munkanknakei Semmi keppen nem. Mert ha Chriftus 
a z mi munkanc nelkűl nem nyerte uolna , es nem igert: 
Uolna nekűne , chac heiaban munkalkodnanc. Azért 
a z íduefseget, es az őrőc bodogfagot annac kőfzond 
a z ki kefzetette es igerte , á ki ioj akaratból hiuot min-
ket az ű fzőleiebe, es erőt adot h o z z a , hogy munkai-
kodhafsunc. 

Annae okaert noha az á mi d o l g u n c , hogy f u t 
func es g y ő z k ő d g y ű n e az iutalomert, dc mégis min-
denkoron azt kel uallanunc,hogy femmit nem tehetnenc, 
femmi haíznat nem üehetnőiőe fem győzkődefiink-
nec, ha a z előt á. Chriílus a z u erdeme altal az mi er-
deműnc nelkűl meg nem kefzctette uolna azt az mit 
kerefunc. Mind a z altal em hallod hogy az őroc 
eletet bernekis neuezi a z euangeliom. Híd eh mm-
fafokdt azt monda á Vinczelernec a z cheledes ember, 
eifi^e^d meg nekiec lerekt, mert az iílen chac azok-
nac igerte az kic munkalkodnac erette > cs chac azok-
nac adatic,az kic futnac es k ű z d c n e c 

llkiftll De ha mégis azt keuanod, hogy cntielis nyL. 
mit ket bú uabban mongyam meg , a z őrőc eletnec iutalmat az 
•tfatal dtdmichetíkedetűnknec kelle tulaidonetani, uagy chac 

a z iftennec irgalmafsaganác? imefzt ued eízedbe, ho-
g y ebben e z példa be fzedben, ket fele hiuatalrol te-
feen vrunc emlekezetet. Egic hiuatallal, a z fzőlobe 
hiuattune, maíikcal az iutalemnac feluetelcrc. A z ű 

fzőleiebe 
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fzőieibe hiuot az iílen "minket tellyeíTegel chac az ű 
Bjeg mondhatatlan nagy io uoltabol,nem tekentuen e g f ' 
maíazemnitis, fem chelekedet'nkre fem erdemünkre. 
De mikoron az iutalomnac fel uetelere fog hini,akcor 
azt kezdi mondani az Vincelernec. fítd eh a^munktfi-

meg neíí>eclereket. it emlekezic imtnar ag 
tnunkarolis kinec bere,az az, iutalma uagion. 
; Ezt az ízent iraíhactgycb helyeiből iobban meg 
erthettyűc. Mikoron Ghriftus az Apoftolokat el kűl-
<je,högy minden nemzetfegekethyanac az u fzőleiebe, 
azt monda nekiec, El menuen predicallyatocaz euan- M a r : l í * 
geliomot minden teremtet allatnac .Nem fzol ot femmit 
az mi chelekedetinkrol es erdemünkről, mert ingyen 
hiuot minket az iften az anyafzentegyhaznae tarfafa-
gaba.nem gondoluan azzal, i mit az előt cheleJcedtűnc, 
sagy io uolt az,uagy gonofz, Dc itelet napian kilom-
ben lefzen á dolog. Mert akcoron azt fogia möndani 
az ioknac. louetec en atyamnac aldotd, uegyetec az ti a ' 
öektec keízetetet orfzagot, mert ehezem es ennem ada-
toe, &c. Megint, Mennyetec el atkozot emberec a z 
&6cn1zre. Mert ehezem es nemadatocennem, It im-
már, latod, hogy az iutalomnac fizetefeben emlekezic 
az mi chelekedetűnkrűlis. Mintha az mi chelekedetűn-
kertis tartozneiec iften minekűnc az iutálomraalVgy-
anistartozic á mennibőlazmi chelekedetine a z f z o l o 
tokenecaz Chriftufnac, kibebe oltattuncgyűmőlchi, 
es mierthogy nem iílen ellcnfegitűl hanem uionan í z ü -
letet fíaitul, az Chriílus őrokos tarfaitul chelekcdtet-
nec. A z Chiftufnac orczaiara nez az iften i mi chele- íV^ :8 J» 
l£cdetűokb.en,azt tekenti meg, hogy üemrni chele'ked-
tűc, hanem az a malafztya mi uelunc. 

X j Tartozic 
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Táirtozic azért aziften nekűnc bérrel az mi 

kkedetinkert, nem az chelekedeteknec termefzetfZe_ 
rint ualo ereieből, hanem az n igeretinec igaísagabol; 
mert mikoron azmunkafoknacberc igert, akcor adoifa 

Jt őrcA tette magat uelle. Honnét imezkőuetkezic, hogy az o* 
tíet ^ f g e e l e t a i a n d e k i s , berrs. Aiandec mert nem kilombea 
Jafoe"1 tartozic uelle iften-,hanem chac azért hogy igerte :Ber, 

mert fém igerte fem aggya egyebeknec hanem chac a? 
munkalkodoknac. 

De mégis egy kercfés aí'elottiinc,k'it ha meg feitec 
eluegezemezpredicatiot. A z cheledes ember,egy a-
rant fizettete azr Vinczelerrél mind azoknac á kic nap. 
eítig munkalkodanae, es mind ímezeknec , á kic. chac 
egy oraig miuelenec, ugy kelle ezt ertenan e, hogy az 
őroc életben, egy arant ualo erdemét es-egy. arant nalo 

wedógfigha bodogfagoc lefzen mindeneknect Nem. Mert Chriíh* 
timbire'* a z t m o n g y a f z c n t l a n o í n a l , hogy az ö attyanac haza-
fú.. ' ban íoc láko helyec uannac. A z íöc lakó helyec,az bo-
íesin: 14." dögfagbanualo kdlombozefec.Szent Palapoftolis azt 
i».Ccr, 15. beízelli, hogy mikeppen egic chillagaz maíiktul ka-

lombőz áfenyefsegbe, ollyan kűlőmbozes lefzen a% 
hallottaknak fel tamadafabanis , kűlomb az napnac fe*-
tiyefsege, kűlomb az holdnac., kűlomb a z t ő b ehilla-
goknakis,. 

Lattyue fzemeinkeí hogy á m i a z ' cbillagoknac: 
helyet illeti, abban u kőfztőc ninchen kűlőmbozes* 
mert mindenic azegen uagyon , dé mindaz altal-nem* 
egy arant uaío fenyeflege uagyon mindemknec. A z o n -
képpen hogy ez mi rothatando teftűnc, rothatatlanal-

1. or. t-9. i a P a f ba őltőzic, hogy az halandó te f t , halhatatlanná 
^ligu/íiimualiozic , hogy, menyorfzagba le ízunc., es orőkce 

cluu^-
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«lunc,cz egy arantfögia illetni rnindnyaiunkat: eí c z 
j napipenz,Dcaz egy orőc eletbe kűlomb kűlorríb lef-
z e n az fzenteknec erdemee A z é r t mongya fzentPalis, 
A o g y kiki mind az ű rendijbe famad Fel 

H o g y peniglen á fizetett az utolfokon kezdeti cl 
a z cheledes ember, abbolis ki teczic, hogy az fzegőt-
fegnec, a z az,az igeretnec ereiéből kőaetkezk inkab 
a z mi berűnc,hogy fem mint az mi chelekedetnnknéc ml 
uoltabol. Vegezetre M ö t a z t m o n g y a Chriftus hogy 
«Xjlfxc el ueuen tt%jgpi egy^ugoétac uak a^cheledes em-
Ier ellen monduan. E^utoljoc chac egy orafg miuekenecjmegis cgp-
(nfoefy teuedíxkgt mi ho^anc,a^jiupnuc terhet es beuct uijel-
ífic.NenTugy erchazt,mintha az bodogoe közot iregy-
feg lenne auagy zugodas;hanem hogy a z i í lenoly n a - m í ) ^ w > 

gyra bőchűli az u fzent fiaert a z kerefztyen embernec 
égy keues fzolgalattyat, es oly beuen fizeti meg mun-
kaiat, h o g y fia az emberec t ő z ő t ualakinec ollyan bc-
tien fizetne az ű vra,maid iregy kedtiifognanac arra a z 
tőb fzolgac. De ezt aziften az ű fzabad akarattyabdl 
esio uoltabol miueli, azért ha ualaki azt aletanaia hogy 
nem iol tefzi ainoc fzeme uoinaannac,fflertalnoc es ha-
4nis ítéletet tenne vra felől. 

Mi adgyuac halat rolla az mi rrunlcnac,hogy min-
det az ű fz'oleiebe hiuot á piaezröl, nemis fzűnic min-

den üdékben hini munkaíokat,Wknec mikor ideie 
Jefzen,az ű igereti fzerint beűíegcs fizetef-

fel meg fizftidtíakaiokat, 

X 4 Sexagc-
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Sexagefima Vafar. 
nap.. 

Ez* má EtíMgeliomot faent Lukach im 
meg VIIL rtf^clcn. . 

32 idoelen, Mt^ronjöcfereg gyűlne,esa^mi^ 
I fokbólfictnenec lefusho%mord* ntfycc bafevhttof-
s ftg alul, Ki tnew a.maguetce cluetnU^i, mugf. 

<tt.Es mifyronuetí,nemeibe efec a^utfekn.esehy-. 
i£!—lcmottittec}es <t%egimadiirac meg eucc a%t. Esne-

mellicefec esfelneue{edusn megfér ada ,mert nem 
udt neduefiege. Es nemellicejec <t%úir {oe^e.es uelle egyetemit 

Jel neuskeduen ct^ t&fíec megfoitac im. Es nemellic efec ,*%,* 
fceldbe,es ki k'Men fe*%_dmigy*moclcheet terme, Eleket mornlum 
fok UiU- lAtztinecfixle.uagyonhallafra;halgafa, Kerdicutlape* 
wglen&tet tmetum,rm uolna. e%ji pclda íefzvd.Rifyec mond** 
TS'ektec adatot.tudni a%j/lcn orfedgánac titkiat, de egyeleknec felr 

iítlef^edbenfiogp htuan ne Ufanac^es haluan necrchenec. De m* 
ga e%d példa lefxed.JZ mag a^jflenncc igeie. tA^fác peniglen ̂  
utfekn ejlenec, a%oc a fyc haUyakts d%_ utan el $ a^jerdocg es 
uef%! *%jget "kJ1 fztUK%el,hogy, hiúén ne idu<x%íjlyenec. Mert 
kc a^f<l^an>aX?C'íK.^c mi^ronhallyac, aerotmmeífogagya. ; 
*%jgettes:e%efytec gpixkerec ninchen,mert ideig hifznec, es a^c 

Jertetnec ideienJ>Atr.4 terme;. tA%yneMic peniglen ct%j&isíe efet, <-
%oc, asjijc hallotuc es elteién ualo eletnec feorgalmatofíagi-
tulesgp/oenyoerbfegJV*} mgjoMtMC:es nem tcremecgflmcekbcet. 

. , . 
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.©t iio foldie efec, *%oc,fyc ioes ieles fontéihaluM lm* 
me£ tartyac, esgymodchvt tercmnec lektfeghc. 

IZr'ar peldabcficdct, úgymond f icnr 
j Lukach, hogy akcoron befzelle urunc,. 
| mikoron foc féreg gyűl uala, es az ua-
jjrafokbol fietnec uala hozzá. Mert latu-
I an hogy fokán de nem mind fiaízon-

cal, hanem nagyob refzre hafzontalan halgatnaiac a z 
ü igeiet, ez ielen ualo példa befzed altal meg ielente kic 
fognac az iílen igeienec balgatói kőzőt őrőkőíí lenni 
az őrőc eletnec es kic nem. Meg tanét azért minket re-
ia ,hogy nem chac azoc karhoznae el, kictelfyefseg-
geí kiűíe-uannac az aqyafzentegyhaznac, Hanem meg 
azoc kőzzul is alig űduőzűl negyed refz,kie az anya-
fzentegyhazban halgattyac azEuangeliomot. 

Negy refzre ofztya azért Cki f lus az Euange~ 
iiomnac balgatoit. 

A z elfoket hafonlettya az úthoz: 
A z mafodic rendbelieket az kőfziklahoz. 
A z harmadic redbelieket az tűishez t 
Es az utolfokat az io földhöz. 
EzekrűI mys rendfzerint fzollyunc ofzton, ml-

fiecutanna meg mongyuc, mi legyen az példa befzed,. 
cs mi uegre fzokot uolt urunc példa befzedec altal 
fcoHani. 

Michoda a Példa bcf/.cd f 
( f Zent Hieronimus azt mongya •: Högy az példa 

( \ befzedket feltallatokaacegymashoz ualohafon-
X j; ' letafa, 
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lecáfa , meílyec egybe haforilettatnac ualami oly doI<?_ 
•gert kiben egy inashoz íl lendóc, noha termefzetekbe 
kulombeznec egymaftul. Mint mikor ualamely embert 
haförilatofnac mondafe lemii a uashoz, peMa befeeá 
ízerent ualo fzollas az : kiben az embert es azuafat 
egybe ha fonletod az kemenfegert eí eroísegert kiminá 
a z kettpi>e talalt" tic.Igen gyakorta fzoktanacuala pe-
niglen az íídoc elni a z példa -befzedekcel, mint meg 
teczic á próphetaknac irafokböl, kic nem chac fzauoQ 

* irafaban;de meg chelckedetekbeis gyakorlottac azpel-
H í e r ; i dac altal ualo tanetaíl. Mint! am Hieremias ki az nepncc 

kouetkezendo romlaíat,egy cherep korfonac el torefe-
Hkr.tj. uel peldaza es iclente Fa lanezot aifeluen nyakába,az-

zálmutata meg hogy tabfagra fqgnanac-uket-ni a íídoc. 
Iffíí.4-5,Ezechklis az ű haianac egy refzet el porfőluen,egy 

*• refzet az fegyuerrel el meczuen, egy refzet az fzellet 
d. futatuan,azzal peldazza uala,hogy három oflórt bo-
chatna iften az fidokra, tüzet,fegyuert, es kűlomb kű-
lomb helyekre ualo el ofzlaft Azonképpen Ofeas pa-

0be 1, razna feleíéget uéuéen maganac, iiírdete hogy az ttfz-
tatalan pogan nemzetfegeket az iften -hozza fogadan-
do uolna. Annac okaert femmit ne chődalkozzal raita, 
ta urunkis az íídoc kőzőt predicaluan őrpmeft fzollot 
példa befzed altal. 

M i uegre íz okot uolt Chriftus példa beízed, 
benfzollahi? 

< ^ t r ' t d l iobbanmeg nem mondhattya, mintű 
nekíké " maga meg monda az apoílolofenac, kic mikoroa' 

' wegkerdettec iiolaa ű t e t m i #ola* crtelraeenaec ez 
peldj-
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iftennec orf^tnac tithat, deegyeheknec példa le fjedbe,hop lat- ~M*K 

M» " e !"J?íinnc,es hduanne erchcnec. Holot ket fele ualafztya LUC'S. ' 
az halgatokat , Nemellyec io halgatoc , mint az ta- *><m, i*>-
netuanyoc :• He mellyec gonofzoc, mint az phariftii-

A z ioknac íauokra f z o l Chrifíus példa befzed-
ben t hogy az iftennec örfzaganac titkiat ,kőnyeberi 
meg erchec ez uilagí allatoknae haíbnlatoísagabol, Ha 
peniglen ualami homalyofsagot hozna magaba ualame-
ly példa befzed,hogy az áhoüialyofsag, okot aggyon-
az hiueknec kőnyőrgeíre, hogy iftentől keriec annac 
értelmet, es efedezzenec az fzent leleknec maíafztya-
ert, ki ű nekiec meg nylatkoztafsa az peldabeízedbei* 
el reiteztetet ertelmet. Mint az apoftoloc hogy meg, 
kerdec urunkul,mi uoí'na ez á példa befzed',Touabba, 
hogy kilfö munkaiais predieatcra legyen az kerefztyei* 
embernec, mint mikoron ízölődet kapatod auagy raec-
zed, iufson efzedbc^teneked az anyafzentegyhaz,kit 
ez el mult Vafamapi euangeliomba fzolőnee neuezc á: 

• ghriftus, es emlekezzel- rulla , Hogy hiuatalos uagy az 
iftennec fzoIeiebe,den€m azért hogy heuolkodgyaíot,; 
ianem hogy munkalkodgyal 

De az gonofz cs keputafo fialgatoknac kűlom-
ben uagyon dolgée, kiknec Ghriftus á uegre fzol peí-
dá b e f z e d b e n , hogyUtmn ne/aj?anac , es balmnns erchmc. 
Az az,hogy az példa befzedeknee altala el titkoltaffa-

. nac ű tűloc a z iííen orfzaganae titlciai, ne erchec . 
mit hallonac •, mert nem ío aZ fzenteltet ebeknec ad̂ -
ai , es nem kel az gyöngyöt á diízncc eleiebe. hinté-
st. Meg, mondotta uala azt regen Efaias, hogy meg 

w a w y i : 
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. üakettya iften az fído nemzetfeget, hogy ne'lafsáce* 

ne erchec a z igaísagot, kit tuduflc hogy meg let,mert 
tnind ez mai napígis a z ű uakíagokban megmaraduaa 
nem efmeric az iftent a z ű egyetlenegy fiaba. Azon* 
keppen egyebeketis fokakat latunc, kic annyra meg 
uakultanac,hogy akarmint predicaltafsekis ű nekiec az 
cúangeliom,femmi t nem fograi toe, netnternecmeg az 
fi teuelygefekből,-nem hadgyac el az meg fzokot go. 
nofsagot, nem tartnac peniteneiat. Honnét uagyon azi 
mert el reiteteta előttőc a z igaísag,meg uaketotttiftea 
űket. ' 

íjtgenofyt Mondatic peniglen a z iften az gonofzokat raef 
ha ifiéit, uaketani,nem azért h o g y ű oka uolna az bűnnec hantra 
piint"ítzkft mierthogy büntetőié: esaz meguaketas esaz meg ke-. 
** tDenyétes,azbűntiec bűntetefe. Pharahö nem akara en-

gedni iftennec , hogy ki bochatta uolna fzabad akarat-
i t . 7. tya fzerentAegiptusbolazl íraelnepet,megbűntet-

tetec azért iftentűl meg kemenyeteísel,fzaiara bochata 
iftsn űtet, mind addig elő mene-.az ű gondolattyaba-, 
meg nem uegre mind nepeítűl el uefzc. A z pogan nc-
pec az halhatatlan iftennec dichőfeget es tifztefseget 

1 ^ w ' 1 * teremtet allatoknae tulaidonetac, kiért azza l bünteti-' 
nec meg,hogy gonofz ertelemre erefztetenec,hogy oly 
dolgokat chelekednenec,mellyeket nem illic uala chele-

2,n$f i. Jjedni. E z uilagnac uege fele nem hifznec az emberec 
az igafsagnac, uakfaggal bűutettetnecmeg erette, ho-
g y higgyenec az hazukfagnac es meg iteltefsenec. Va-
lamikoron azért hallod, hogy iften ualakit meg keme. 
nyet,meg uaket,es gonofz ertelemre erefzt, ne aleehai . 
hogy az iften oka uolna á gonofsagnac á gonofzok-
tan,hanem hogy az gonofzokat illyen bűntetcfsel uerí> 

hogy-



TZJAÍPICJTIO. FII 
hogy meg uoafza tűlőc úgymint halaadatlanoktul az 
ű malafztyanac uiíagofsagat,magoknac haggya űket,el 
Tjett tűle,uakfaggal bünteti* Meltan peniglen, tnert á ki ^ 
liem fzereti az urlagofsagot, uakfagot erdemei. A ki 
nem akaria az aldomaft el tauozic tűLe,es reia kőuetke-
z'jcaz a toc. A ki utallya az igafsagot, az hamifsagba 
Jcel annac el ueízni. Es fenkire egyebre nem uethet ha-
nem chac magara , mert á mit nem keduelt az uetetet cl 
tűle , es á mit fzeretet chac á marat ű neki. Inkab í z e - l í a n ' 5 ° 
rette á főcetfeget á uilagófsagnal, meg talalta, tarcha 
maganac* 

De rwtgt c^k pld* lejted, az az,ez a példa befzed. M ö g V 
liee ertelme. >A mag nxjfttnnec ipek. Mert miképpen az ° s 

földbe hiatetet mag gyűmőlchőt teremt,azonképpen az ILk, 
iftennec igeie,az io fziuekbe, io chelefcedeteknec gyu-
mőlehet teremti. Touabba , mint a mag áfoídeSnec mi 
uolxa feerent nem egy arant ualo gyűmőlchőt teremt, 
hanem hol többet,hol keuesbet,főt oemely főidbe kon-
kollyá ualic : azonképpen az iftennec igeieis nemely 
emberekbe beuebben,nemellyekbe fzőkebben termi az 
íoxhelckedetet a kit minemű fcefzalettel taíal hozza : 
Es azokban á kic az iften igeiebe az tefti ízabadfagot 
kerefíc,ugyan konkollyá ualic. Annac fölötte, mikep-- 5 ^^-* 
pen á buza magból lefzen á kenyer , kiuel teft fzerint 
el az ember, fzinten ugy az iftennec igeieuel el az em-
bernec lelke. 

Ha azért az iftennec igeie á mag, kcuetkezic ho- Mag w d 
gy az iftennec fia maguetö. Kinec ki menetelen nem az ^ Mriftus, 
hely nec ualtoztataíat erched, mert ű mindenűt uagyon 
.iftenfege fzerent, hanem ű maganac megielentefet. Ki 
vxne mni & m<tgmt, az az, ielente, mutata, ifmertete 

magat ^ 
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magát dz ű fzent igeiébe. Miképpen kedig ez uiíarf 
ízanto féld négy féle: mert Bemellic meg nyomottatot .. 
tat. nemellic koues,nemellic tűifsesuemellieio es terme, 
•Jcefi,azónkeppen negy fele halgatoi uannac az iften ige-
ienec , kikrűl egyenként kel immár mi nekűne ízollj. 
tuinc. 

A2 elfae rendbeli halgatbkrul. 
' A'Z iften igeienec halgatoi kozőt mint ez elottii 
t y X m e S mondoc,uannac ioc, uannac gonoízukis, főt 

"FtloiU, tob á gonofz, es úgymint három anni mint á io. Egy 
finktoth refze az gonofz halgatoknac ollyan mint az ut. Tugy-
MgataL u c {jogy ualamely mag az útra efíc,az gyűmőlchőt nem 

terem, hanem el nyomottá tic az utón iaro embere Itt $, • 
uagy meg etetic az madaraiéiul, fzinten ugy uagyon a-
zoknac dolgot, kic halgatuan az iftennec igeiet, megij 

i,Cor,6, a z ű r e g i gonofz utokon iarnac. Hallyac hogy karhoz, 
tattya az Euangeliom az refzegfeget, paraíznafagot, 
chalardfagot , es min den felé gonoísagöt, de meg lem 
iobbetyac magokat,az meg fzokot bűnöket nem igye-
fceznee el.tauofztatni. Ingyen fem azért ranecipredi-
catiora, hogy akarnaiac magokat az igenec hallomafahol 
meg iobbetani, hanem chac úgymint egy fzokasbök 
Teft fzerent ittuannac, de élmeíec Iften tugyaholiar, 
Annac okaert foha ezeknec annit fenki nem predical-
1iat,hogy iot tehefsen bennec, mert az egi madarac,az 
az,az őrdogőc, kic az gonofz keuanfagoknac miatta, 
tataimat uetenec ű raitoc, mint áfocdongö legy ,ugy 
forogiac űket,e,ski fza'kafztyac az ű fziuokbol aziget, 
h°gy gyiiJJiőlchot ne teremicn. Ha peniglen ualami kii 
fzikra ot maradi* benne, nem fiafzonra marad, mert az 

cmbeice,-



emberec, í gonofz tarfafag, azoknac hiuatuan pclda-. 
»c,kic ugyan azon uton iarnac, aztis el nyomodgyac,. 
e&ac addig tart fziuőkben az meg hall'ot io, még a tem-
plomba uannac, eshallyac a z i g e t , onnét ki menuen mi-
fceltkorchomat íatnac ,mihelt az refseges auagy egyek 
gonofz tarfafagra talalnac,azönnal kefzec minden buo-
te es faitalanfagra*, 

Öh fzegeny emberec,mit miueltec i michoda bal-
gatagfag uifeltiteket? honnem fzaatyatoc fel az ti meg. 
keményedét fziuéteket az penitencianac fzanto uafa-
ualíTeríetec meg,ué|yetec az fzent Pal apoftolnac in-
tefet,ki azt mongya tínektcc Atyám fiai ideie immár a z ^ , 
bcfonec almabol fel ferkennűnc 5 hannyuc el azért tű-
lánc az főtetfegtiec cHelekedetit, es élt Szán c fel a z 
igafsagnac fegyuerlbe, ne legyunc tobzodoc fe reíze-
gcfec,fe tiíztatalanoc fianem őltőzűnc fel az V r lefus 
Ghriftusba , es'az teftnec keduetne tegyúcv Nc ag- , 
gyunc helt az őrdőgnec, az ki eddig lopót, immár ne 
lopion.Vigyazzatoc úgymond fzent Peteris, es imad-
kozatoe,merraz tiellenfegtec azőrdőg,mint azreuo 
erofzlyan kereng, kerefuen az kit be nyelíyen. 

Nem chac'imígy amúgy kel halgatni az iftennec 
igeiet,hanem fzűntclen rula kel elmélkedni. ^ Io halga-
to uala fzent Dauid ki azt mongya, hogy u neki min- i x«v 

denkoron az iftennec igeie forgot elmeiebe. 

Valamely oktalan alat űeta kerődic, tifztátalan-
aac tartatot a z ő tőruenbe. Moftis az emberec k ő z z ű i 
ehaeazoctifztac es keítemetefec iften előt,az kic kérőd 
nec, az az mind untalan gondolkodnac es eímelkednec 
aameg hallót igerűl. Elae tauozzec azt paranchollya' 

wwücag, . 
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Hrunc az ű tőruenye az mi fzaiunkből, hanem eiel flap. 
pal abbaa forgafsuc elménket. 

A z Mafodic rendbeli halgatokrul. 

fol?!tjb»' . á Z rendbeli kalgatoc , hafonlettatnac az 
letot bdgi kűfziklahoz. Valamely ma^ az kufziklara efic> 

W*. ba ki kelis,bátor ne uard annac gyumőlehet, mert nem 
erefzthet mely gyökeret az kemeny ka íziklaba, cs az 
napnac heufegetul ideien meg fzarad. Igy uagyon az 
emberec kőzőttis némelíyeknec dolgoc. Haluanaz 
iftennec igeit, egy előfzőr őruendeznec neki, dicheric 
azpredicatort, dicheric az ű tanetafatis, maid ugy tec.. 
zeneke hogy mintha gyűmőlchőt fogna termem azű 
fziuekbe az iftennec igeie.De maga ha latod, kűlombea 
uagyon á dolog. Mert mihelyen ualami kefértet tamad 
az ige ellen, ottan hatra allanac. Chac addig maradnac 
meg az igenee Ígazertelmeben, még ualamit mait nem 
hallanac", de ha ualaki ualami egyeb uifagot kezd hir-
detni , mindiaraft azon kapdoínac 3 es el fzakadnacaz 
meg ifmert igafsagtul. 

Touabba ollyakis uannac, kic bekefegnec ideien' 
uelunc egyet uallanac, de ha háborufagot kelletic az 
igéiért fzenuedni, kart kel uallani, gyűlőfeget kel fel 
Uenni, meg botrankoznac, el fzakadnac tűklnc.- nem 
akariac az Ghriftus kerefztinec fzidalmat uifelni, 

Mitmoagyac azokrűI,kiknec igen teezű^es nagy 6 -
fiafzkodaísal, gyakorta meg kőnyhullataísaíis halgat-
tyac, mikor az bűnnec uefzedelmesúoltat, az bűnből 
ualo meg tereft esaz peniteneiat hirdettyűc i Aztuel-
aeíe foloíőc az ember,hogy azpeaitécianac melto gyu-

mőlehet 



u r 
rnclchet fogiac termení: de keuefet tart az toredelmef-
feg ű bennoc, chac addig mégaz ördög, á teft es ez ui-
lag uket meg nem keferti, akar mely kichinkefertetne- ». Per. j. 
kis azonnal engedncc, cs megint az meg íiratot bűnre 
ternec, mint az eb az ű okadafara, 

Mítűl tőrtennec mind ezec ? mert nem uoltanac 
győkerefec azJftennec igeiebe, nem tellyefeggel fog. 
laitac uolt az ű értelmekét az ; Chriftufnac fzolgalat-
tyara, azért fer hozzaioc á teuelygesjNemtagattac^; 
meg magokat, nem ualoba utaltac meg ez uiIagot,iof- M ' 1 ** 
zagokat marhaiokat,attyokfiait,io barattyokat, es a z ű . 
eleteket á Ghriftufert: es azért nem uehetic fei azigaf-

'fae mellet az haborafag, fzenuedeíl, gyűlolfeget, kar-
uallaft. Megint nem tellyés íziuőkbol tertenec uolt az 
iítenhez, nem őldokíottec uolt meg magokban azgo- íchei. t. 
nofz keuanfagot, bűitolefekcel, uigyazafoccal es fa-
nyargatafokcal. Nem nyertec uolt meg iftentűl aitatos 

• kőnyorgefekcel az ioban ualo alhatatofsagnac lelket, 
es azért nem teremthetic az penitencianac melto gyű-
Ciőlchit. • -

Ax harmadic fele íialgatokrnl-

l i A Int az buza magnac hogy nemellic az tűis kőz- T h h h i ' 
J V j , zeefíc ,es kik&f ugyan,es fzepen neuekedic, de hafonietot 
ualamely uegreis meg foitatic á tuiftűl, ti győmőlehőt •g<rte ' 
nem terem , azonképpen az euangeliom halgatoi kozőt 

• ollyac uannac, kic orőmeft iarnac predi catiora,hifznec 
az iften igeienec, mégis fogadnac fokát abban az mit 
á predicator mond, gyakorlyac az ifteni fzolgalatöt, 
imadkoznac3alamoíhalködnac, bűitőlnec,es egyéb fele 

Y iot chc-
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iot chelekednec, De mind az altal meg iuthatnac árrá; 
fiogy meg erlelneiec az iftennec orfzagara iralo gyü' 

' mőIchőt.Mertez-uilagnacÉsorgalmatofsagitul-azkaz-- -
dagfagnac chalardfagatul, es ez ielen uaío eletnec győ-' 
nőorűfegitűl meg foitatnac , es nem teremnec gy&, 
molchot. 

titrn %, EzekrűI mongya az propheta,hogy Buzat uetet-
tenec de töiiTet arattanac. Bizony atyamftai ualaki az 
iftenncc igéiéből gyűmőkhőt akar teremteni, fzűkfeg 
hogy a z ű fziuenec főidéből ki ifcha az tuifíet. Vgy. 

4* an azon prophetaaac intefe fzerint, Irchatoc irtuanyo. 
kat úgymond , magatoknaees ne uefsetec az tuis k&. 
zőt. 

Hdtomfelt De michoda az á tűis, kit ki kelletk minekűnc 
fzfuunkbőlirtanuhe"ha azt akariuc hogy az iftennec 
igeie meg ne foitafsee- es gyumőlehtelen ne maradgy-
önmi bennűnc? 

*• - Legelofzor fűrűhegyes tűis, ezf uilagi fzorgal-
íZtviUg.- tJiat0íRg, kk az iftenben ualo-bizodalommal kel kiir-

tanunc. Ne legyetec azt mongya Chriftus fzorgalma-
tofoc monduan, mit egy un c, mit igyunc, miuel ruhaz-
zuc magunkat, mert túdgya az ti mennyei fzent atya-
toc,hogy ezec nelkűl nem lehettec. Szent Peter azon-

i ftt, 5* keppen. Mindén fzorgalmatofsagtokat iftenre haggya-
. toc, mert űneki. gongya uagyon ti reiatoc. Ha erői: es 

tokelIetesEizo dalommal ragaízko dol iftenedhe2í,afta« 
Ian fogua femmit nem tüíaicfonetafz az te' fzorgalma-
tofsagodnac, hanem iftentűl uarodesaz iftennec gond 

c uifelefeből mindén táplalafodat. Nem ragafzkodol ez 
uiiaghoz j hanem ugy e l fz ez állaggal,, mintha ingyen 
femelncl. 

Touabba,, 



T ouabba.Tűis az kazdagfágíiacchalartlíága, ki- *• 
főkakat el hitet es meg chal, es nem haggya az iftennec 
igeiet meg gyamolchőzni ű bennec Nagy io aitatos ke- ^ 
refztyennee tartod magadat, igen dobogatod mellye-
det,fí)hafzkodöl, btlitolz imádkozol, meg alamofnatis 
ofztogacz.Ez mind io mag uolna,ha az tuiftul meg nem 
föitatneiec. De hogy azonkozbc chalardfaggál, vfura-
ual, alnakíaggál fzaporetod marhadat es iofzagodat, 
az nem mag,hanem tőis.meg foytya , gyumőlchtelennc, 
haízontaíanna tefzi tebennedaz io magdt;Azert mon- i. Tim. í . 
gya: fzent Pal, hogy az kic meg akarnac kazdagulrii, 
k«ferteibe,tűrbe es gonofz keuanfagokba efnec. Irch 
Tcx tahat eztis á tűiílet az te földedből, az iftennec ige-1 

ienec feifzeieucl, V g y hogyha ugyan reiad folynais 
az nagy foc kazdagfag, íziuedet atrane uefd.Ha kaz- T f a í m - C l > 
dag uagy, ne bizzal kazdagfagodban, hanem az elő 
Jftenbe, igyekezzel kazdaglenniaz io cheickedet^:-, 

' ben,es legy beu kezű. , 
Harmad fele tuis,ez ielen ualo eletnec gyönyörű- , *-

lege: mert az kic győnyorkődnec ez uilagí pompába, J f l 

dichőfegbe,iolakasba,ekes öltözetbe, buia eletbe;bi-
zony azoc fem teremthetnec gyűmőlchőt az iften ige-
iéből , hafzontalanul halgattyac űkis az eoangeliofnor, 
Mint amaz kazdag ember , az ki őltőzic uala barfonba L u c ' l S * 
cs bíborba, es naponkent iol Iakícuala. Ha iduozűlni 
9ikatfz}tífz!;ech megíziuedet cfFeletüiflűlis* 

s Ax negyedic rendbeli halgatokrul. 

Ohá az mag uető ugy nem ueti az ű magu-
at, hogy ualami refze az tnagnac ki nem kelne, 

Y 2 es gyű-
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es gyűmőlchőt nem teremtene; A z iften igeieis azon 
modon fohaacmhirdettetic hafzon neikűl,es gyűmőlch 
nelkűl. Noha az embereknee nagyob refze beiaba hal-
gattya a z Euangeliomot,de uannac azért mindenkoron 
ualakic, kikben gyűmőlehőz az iftennec igeie. Haí-

tfcsi* gathaczamit mond az iften Efaiafnal. Mikeppen az 
eíő es az hő le ízal az égből,es tőbe oda nem ter,hanem 
meg refzegeti, megöntözi, cs termőue tefziá főidet, 
es magot ad az uetőnec, es kenyeret az euönec : azon-
képpen lefzen az en igem , ki az en fzambol ki ízat-
mazic,nem ter űreiTea en hozzam, hanem ualamit akar-
tam azt mind megmiucli, es fzerencbes lefzen migd 
abban a z mire encl kultem űtet. 

lofsidhőr De kichodac azoc kikben gyűmőlchőt teremt az 
ha/onletot iftennec igeie i A z kic hafonlatofoc az io földhöz, 
balnak, kic io fziuel halgattyac az iget. Io fz iu peniglen az ,a 

kiben nem talaltatie femmi afféle uetec auagy fogyat-
közas , ki az euangeliomnac syűmölghenec termefet • 
meg bantanaia: ki iol meg gyökerezet a z hitben, íze-
retettel meg ekeféttetet,űres mindentűi ualami az em-
bert az menyeieknec fzerelmetnl el uoníza,es az ifteni 
el feleitetí uelle. Eifcle emberec, noha ez uilagnac ke. 
uefeb refze, de mindaz altal chac űc az őrőc eletnec 
es az iften orfzaganac őrőkőií. Mert ű nekiec ízol imi-

Zac:ií„ gyen az Chriftus.Ne fellyetec kis féregechke,mert ugy 
teczet az ti atyatokaac „ hogy nektcc aggya az oríza- i 
got. Chae ezec teremnec iducfsegrc ualo gyűmől- " ! 
chöt: es aztis bekefegben, auagy inkák bekeucl ua- ; 
lo ízenucdeíben* Mert mint az buza magnac hogy I 
mind heuct hideget egyarant kel az főidben ad-
d ig tűrni, még ki kel az gabna, fel ceuekedie es 

meg, 
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tneg crk,fzintem ugy az hiueknekis fökat kel ez uila-s 
lagon mind teltekben fraind lelkekben fzenuedniec,mi-
nekelőtte az oroc bodogfagba be mennec. Azér t h y s 
fzent Pal az euangeliomot kerefztnec igeienec. 

Holot peniglen a mint fzent Mate iria azt mon-
gya Chriftns , hogy az mely magoc io főidben efnec, u 
azoc, k ő z z ű i némely f zaz anni gyűmőlchőtterem, né-
mely hatuan annit, nemely harmicz annit: azterehed 
előfzőr az helyekrűl, hogy egyűt többet eppét az 
iftennec igeie3mufutkeuesbet. Annacutannaaz fzc-_ 
melyekml, hogy ugyan azon egy hitbenis,nemely em-
ber tőb iofzagos chelekedetnec gyumőlehet, nemely 
keuesbet teremt aZ iftennec igeiet halgatuan: Touab-
ba az udőkrűl, mert néha tőben, néha keuesben ternec 
meg az euangeliom predicallaíanac miatta: Annac f ö -
lötte az alIapatokrul,hogy egy allapatbcli emberec mas 
allapatbelieknel, úgymint á fzűzec az őzuegyekneL es 
az ouegyec á hazafoknal, mierthogy nagyob alkolma-
töfsagflc-uagyon az iftennec fzolgalattyara, felcsb g y . 
űmőlchőtteremnec az ige altal. 

De alcarki meni gyűmőlchőt tereimen, uagy fökat 
uagy keuefct, azt bizony chac az iftennec tulaidonet- . 
hattya es kőfzonheti, ki a z ű fzent igeiet ueti es hinti 
az mi fz iűűnkbe: mert ha ű azt nem miuelneie,bizony 
ollyatanoc uolnanc mindnyaian, mint az Sodorna es az - : 
Gomorra. Aggyunc halat azért ű fzent iftenfegenee 
illyen nagy io uoltarol, es azon igyekezzűne minden-
kororu hogy az keueíec kőzzul legyűnc, az kic gyű- 1 

műlchőfon halgattyac az iftennec igeiet, 
Ne botrankozunc meg abban, ha többen uannac 

az kic nem iobulnac meg az iften igeienec halgataíabol, 
• Y 5 ' tncrc 
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mert a z nem iften uctke , fém az ű cuangeliomac, fiai 
nem az halgatoke,kíc nem io főidbe fogaggyac az io.-
magot? 

Qjainquagefima, Va, 
farnap. 

Ez. mm Euangeliomot fant Lukach irm 
meg, a%& Euxngehmi<m*c~X.VLll refeében. 

h z idoehen ,felueue lefus a^ tizenkét tanetuani tr> 
ü monda nekiec. Eme jel negy&nc Hieruftlemle, et* 
J k tellyefednec mmdenec, mellyec meg uannac irat-
J tatuan i prophetac altal a^jmlernec flórul. Mert' 
Del-adaűc a^fogan nefeknec es megcbufoltatic, et, 

meg ofioro^tatic, es meg fxldxftmc: es minec utanna meg ojlo-
ro%gac,meg celic üteges harmadnaponfeltimad»EsHe ebbenfem-
mitnemerteneccseluahe^azjgercmtetusnü t&llxces nem er-
tic uala d dolgokat, mellyec mondattatnac uala ft nefyec. Loenpenig-
lenhopi mikpron kp%elgetne Hiencoho^egy uncUuala a%_utfe-
len kpduluan: es bduan hogy d fer egálon eh menne kérdi uafa mi 
dolog uolna <*%. Mondanaá ft nemhogy a Na^aretbeS lefus mm- • 
ne a%on eh. Es kialtamonduan. lefus Dauidnac fia, kxnycerülmt' 
raitunc. Es kic elaelmennec naldfeddic uala &iet, hogy hJgat-
n*. Tpeniglen ann^ infyb falcnál* -monduan* Dmdnacfa kptyé-, 

r v m 
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vtilenrthm. "Meg aluan a^ert lefus ho^ak ho%*ld,es rmlprcfl 
oda ípr^eígetst uolna, kerde btet monduan, Mitakgrfcbogy miuel-
iycc tencfed'? iAma%_pewglen monda.Vram hopi lajfac. Es monda 
•rxki lefus. Lajt, <t^te hkedmegfealadetot tegedet. Es leg ottan 
hta,es feueti uala ^tet,magaf^taluan a^jjlent. Et mi-
koroa lata, halat ad* *%Jftennec. 

1 Ikoron cl koeielgctet uolna aiidoe, 
1 kiben az atya iftennec eluegezet aka-
1 rattya fzerent az mi vtuaknac lefus 
1 Chriftuínac kent halalt kel uala fyen-
ljuedni, hogy fenki ne aletanaia azt min-

tha Kéteieníegből fzenuedne nem io akarattyabol, kö-
zelgetni kezde á helyhez , holot fzukfeg-uala á ízen-
fűedefnec lenni, es Hieruíalembe fel -mene mindaz ű ta-
tietuaniual egytembe , úgymint az hufueti innep napra, 
maga mas uala az u gondolattya, tudnia illic, hogy ui 
-hufuetot ízerzene,es űnen mágat aldoznaia meg hufuc-
ti baranyul,az mi űduőfsegunkre. 

Es mikoron az uton uolna meg befzelle az apo-
íloloknac az ű reia kőuetkezendő kenokat, es hogy ű 
halalt fzenuedendő uolna Hieruíalembe. Azonkozbc 
peniglen hogy megielenteneie mind fzűkfeges es mind 
hafznalatos uoltataz ű tialalanac,egyuakot,kimindaz 
egefz emberi nemzetet peldaza gyogyeta meg az u-
ton: meg aduan az ű fzemcinec uilagat. Ezeket é dol-
gokat aggya mi nekűnc előnkbe ez mai Euangelíom. 

J 4 Kinec 
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Kinec Karom refze uagion. 

ELíő az Chriílus kén fzenuedefenec, halalanac io-
uendo keppen ualo meg mondafa : holot mi ne-

kűnc meg kelletictanulnunc, miért mondotta urunkis 
azt meg io ideien azapoftoíoknac ,az anyafzetegyha-
•zis,miért tefzen ez mai napon arrul ernlekezetet. 

Maíodie az apoftoloknac es mindnyaiunknae 
tudatlaníágunktul, hogy nem erthettyuc, es uem fog-
tattyuc meg az iftennec bőíchefeget. 

Harmadic az vaknac meg gyogyetafarul, kiben 
az mi urunknac kegyelmeíTege es hatalmafsaga ^esaz 
hitnec peldaia adatieelonkbe* 

Elfoe reízc. 

F ÍEtueue lefus a%ti%cnfyt tinetumt,es monda nefyc: titkoa 
peniglén,mint ízent Mate iria. Chac az apoítolók- . 

Jtpoftdok- nac ízolla nyluan az ű kén fzenucdeferöl, halalaru!, 
nak iclenti úgymint azoknac,kiket arra ualafztot uala,hogy leg el-
chrifiusw- e S bizoníagi lennenec űneki, esnem chac bizon-
falakt? "fagi^anem tarfaies* az halai fzenuedesbe, Es iollehet 

egyebkoris fzollot az ű haíalarul, de mentül inkab el-
közelget uala az ü ízenüedefenec ideie, annal nylaab-
ban ielengeti uala űis, mit kellene Hieruíalembe neki 
fzenuedni. Eme úgymond fel mepanc Hkrufalemtc. Mintha 
aztmondanaia. Immár chac előttunc uagyon az űdő, 
kirűl egynehanízer fzollottam tinektec. Es be tellycfed-
nec mindehec, mellyec megwmac irattatuana^prophetae altalas* 
emlcrncc farul. A z próphetaknac, es az tellyes 6 tőr-
uennec ez fő igyekezett r högy bizoflíagot tegyenec 

: - "rulla,, 
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rulla, hogy az Mefsiafnac halaira kellet arultatfti az mi 
feűneinkert, es fel kellet tamadni az mi meg igazula--^"-8* 
fűnkért. 

Hofzu uolna mind elo fzamlalni, meni foc h e l y e n ^ ¥ r ° P ^ 
errűl bizonfag tetei uagyon az próphetaknac i r a í a b a , ^ ^ , 
cs az 6 tőruenbe , az foc kőzzű i azért chac egyneha- „„yaroi e's" 
riyrul emlekezem, Paradichomba azt monda az iílen,haUtarolH 
hogy á kegyomeg mardofla az Mefsiafnac farkat,az ?0!i/"gok, 
az,hogy kegyetlenül meg ízagattattya űtet. Iakob me- G e n : ? • 
gint igy fzolla ű felőle. Meg moílaá borba az ű ruha- G<tn. :g. 
iat,es á fzclonec uerebe az a palaftyat.Daniel prophe-^"; P-
taís,Hatuan ket het utan, úgymond, meg őletic a Chri-5^'^'1 u 

fius.Dauid peniglen,es. Efaias,oly tífztan fzolnacazu J > 

kén ízenuedeferűí,mintha fzemekcelreianeztenec uol-
ca.mikoronákereíztfánfiggcv 

Meg befzeIIi,tauobba urunc, michoda az á mit ű 
neki á prophetac irafa fzerent kelleticfzenuedni. 
áca^pogánnepeknec-: Erched á íidoktul Pilatufnac es az 

" « fzolgainac, hogy chac abbolis ki tefsec , mikeppen 
mind az ket nepert,az az á íídokert es poganokert kel-
ictic uala ű nekie fzenuedni, es megchvfihatic o/zero^ta-
tic &c. Ezeket mind meg fzenuette Chriílus á mint az 
Euangeliílaciriac. oktert 

Hogy peniglen egynehanízer eíeb,hogy fem mint m e g ® j w e ^ ^ 
tőrtennenec,meg monda urunc, azt bizonyos okokbolj^f 
miuelc^ .Előfzor azért fzolla io ideien illyen niluan az*® & 
ő ken fzenuediferűl, hogy az kerefztnec botrankoza- haUlat. 
fat ki uennek aztanetuanyoknae fziueleből, ne botran-
koznanac meg az ű halakban,hanem annnalinkab hin-
rieiec utet Mefsiafnac lenni,meniueltőbet latnaiacírogy 
IzentKdne, ertuea hogy azt á próphetaknac mondafa 

Y 5 fzerent 
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fzerent fzenuedneie, es fzabad akarattyabol: ftemis 
ellenkedneiec , az á ízenuedes az Mefsiafnac meltofa-
gaual, miért hogy ugyan ollyan Mefsiaít igert uolt az 
iften , az ÍU efFele'fzornyű kenő kat fzenuedne. Ezért 

latm.z, f zo l uala imigien fzent lanofnal. Moftan meg montam 
tinektec minec előtte meg let, hogy mikor meg leiend 
cl higgyetec hogy en uagyo c„ Touabba az a fzőrny u 
haklarul á uegre cmlskezic t hogy ki gyomlalíyaaz 
tanetuanyoknac fziuokbo!,az n ez üilagi orfzaglafarul 
ualo gondolatot : A z t uelic uala , úgymond fzent 

Luc* ip, 3 hogy ez moílanifel menetelibe kezdi el az 
orfzaglaft Hieruíalembe , es á mit az prophetac az 
Mefsias birodalmanac nagy uoltarul fzollottae uala, 
az teft fzerent be fog immár tellyefedni, es iduozetőne 
oly nagy hatalmas feiedelem le fzen, hogy minden ez 
ízelcs uilagon ualo nemzetfegec. be hodolnac es adot 
adnac ű neki, innét indettatanac reia lanos es Iakab, 
Zebedeuíhac fiai, hogy Ghriftus utan fő helt es nagy 
ffleitoíagot kernenec tnagoknac. Dc eme á Chriílus 
kűlőmbet-befzel, hogy nem orfzaglani megyen Hieru-
íalembe , hanem fzenuedni • mért az ű orfzaga kirul %̂ 
prophetac fzollottae,nem ez üilagi felfegbe,dichőfeg-
i>e,es birodalomba,hanem leiekben fog lenni, lelki orf-
zagleízen,kibe fogíag altal, oíloroztafas, pokdöfte-
tes j.chufoltatas es halai altal kelletneiec ű neki be men-
ni. E z ckofcbol mongya meg ideien urunc mit fogna 
tőuid napon fzenuedni. 

pfsdngbek De miért oluafsuc moftan cz utőlíb fafsang:ua-
uAnge u ^ r n a p 0 f l e z ( ; a z Euangeliomot, kiben az Chriftus ha-

laíarul ualo cmlekezet uagyon^ Illic atyamfiai ennec 
'gy 
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. igy Ientii3högy mikoron ez uilagí emberec tnagokrul eí 

feletkezuen Bachufnac aldoznac, hafoknac es torkok-
nac fzolgalnac , dóbzodafra es refzcgfegre aggyac 
magokat, al orczakba es faííáng ruhaba boloadoskod-
oac, kártyát, uerfelyet, hafarrot iaczanac, leg inkab 
akcor igyekezzec az anyafzentegyhaz az u fiainac 
efzőkben iuttatni, az mi vrunknac keferues kennyat cs 
halálát, hogy ualoba meg gondollyuc , mely igen ha-
rakízic a z ú r iften azokra, kic illyen es egyebfele on-
doc bűnőkcelmeg fortóztetic magokat, es fzűnnyűnc 
meg nyakra főre omlani az bűnbe, es tarchyunc pc-
eitenciat. 

Mert fioha nem chac az 6 tőrueny, dc minden e. 
gyeb felehiftoriakis íoc keppen meg mutattyae es bi-
zonyettyac hogy harakföie iften á bűnért, de fem-
mibol az inkab meg nem.tcczic, mint az Chriftufnac 
halalabol. Oly igen meg bufult es meg haragút ua-
la á bűnért iften az emberre , hogy fem az angya-
íoc, fem egyeb teremtet allatoc űtet meg nem engefz-

* télhetec, hanem az u fzent fianac kelletéc az mi igy-
nnketmagara uenni,emberrelen,elaruhatec,megpők-
doftetec, oftoroztatec, fefzettetec, es őletec az ml bű-
neinkért , es az ű aldozattyanac fzaga hata fel azatya 
iften eleibe, abban telec kedue, esugy engede meg mí 
nekűnc. 

Vaiha ügy á mint kellene iutnanac mi cc- Chriftufiuth 
kűnc ezec efzűnkbc , b izony meg tattofztatno- kI"fzelue~ 
ioc magunkat az bűnőknec chelekedétitűl , feluen d í lZkf ' ' 
a z igaz iftennec haragiatul. Meg gondolno'ioc Ko- meg tar'td '• 
PV ha annira, harakfzic iften, az gonofz es fertelmes ^MII, 

. WaSkcrt; 
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bűnökért, hogy az ű fzerelmes es artatlan fzent fíaf, 
ingyen nem az 11 uetkcíert, hanem oiienkert iliyen igen 
meg bimtete, fokcal inkab nem keduez azoknac az kic 
hányat homlöceíhec minden gönofsagra, es az Chri-
ftuínac ueret laboc ala nyomdofsac. A z kic az iften-

Tirfawkh n e c paraneholattya ellen al orczaba iarnac, az firfiac 
fá ulanfk' afzony ember ruhaba, az afzon nepec firfíu ruhaba 51-
gok. tőznec,refzegeskednec,paraznalkodnac, es fzantalan 

foc bűnokcel magokart meg ferteztetic, 
: Göndoldmeg minemű őkőzetbehozakiPilattK 

urunkat,az u ken fzenuedeíenec ideien, á fidoc eleibe,* , 
bizony ondokfagos es nyaualas al orczaba oltozot 
uala akcoron az Ghriftus: az ű feie tűis coronaual co-
ronaztatot uala meg , orezaia nyállal, pokdofeffeluieg 

jeh 19 rutettatot uala, tellyes tefte uerbe fagyot,febekcel ue-
rsfekcel rakua uala, azonkőzbe Pilátus nmtatuan atel 
az fidoknac,im hol úgymond az ember. 

Ezen öltözetben, ezen abrazatban allattya az 
anyafzent egyházi s,ez mai napponti elotokbe áChri-
ítuftjfiralmas fzoualezt kialtuan ímhol az ember, im 
lafsatoc, mely nagyba allot az Chriftufnac az ti ualt-
fagtoc,nezzetec ha fzemetec uagyon,mint kellet ű neki 
meg ondokettatni, hogy tiktefcetmeg öfztettana az t i ' 
bilneiteknec fertelmeííegetűl. ; 

Oh refzegeíec , oh torkofoe, oh ti fafsángofoc, 
michoda fzemmel michoda orczaual mertec ti az Chrl-
ítufra tekcntenU Gondol lyatoc meg mely ektelen do-
log az iftennec háfonlatofsagara teremtetet orczatokat 

B m : i l t az őrdőgnec abrazattyara forderani, chufokat, bolon-
dokat ti magatokbolchenalni i Ne oltőzzec azt mon-
gya Moyfes á firfíu aízonyember ruhaba, fem az afzo-



cy ember fírfíu ruhaba, mert utallya azt az iften, ualaki 
effélét chelekcfzic: T i peniglen az iílen parancholat, 
tya ellen oly ruhaba: Óliőztoc, mely nem chac tifztef-
fegbeli emberhez , de akar kihezis ugyan nem illene-
iec- Gondollyatoc meg mely igen nem illickcrefzty-
enhez á reísegfeg, mert az mi urunc azonpanafzolko-
dic,hogv az nagy fzomnyufagnac miatta, az ű nyelue Tj-d. z 

uagyan inehez ragadot.Gondollyatoc meg aztis,tneltoe 
tinektec kártyát, Martot, úerfelyetiaczanotoc,holot 
tudgyatoc hogy az pilatus uitezi uerfelyet uetenec az* 
Cbriítus ruhaiara. Szerelmes atyamfiai, ki hozot egy-
fzer minket az mi urunc á poganfignac íőtetfegebcl, 
az ű efmeretinee uilagofsagara ,-ne teriűnc hat megint 
uifza á poganfagnac fertelmes cbeíekedetire. Mert az Gal. 5. 
kic effele doígokat miuelnec, ha fzent Palnac hifzunc, Mn. j. 
iftennec orfzagat nem uefzie j főt az i(lennek haragja 
marad ű raitoc. Ha uigadni cs őrülni akarfz, uigagy es 
őrűly az Chriftufnac febeibe es ken ízenuedefebe.Lam 
azt mongya fzent Bemard , hogy femmi nem lehet al-
kolmatösb dolog az mi lelki ifáieretunknec febeinec^"8"7*' 
©ruos!afara,mint az mi urunc haíalarul ualo clmelkedes, 
arrul elmekedgyel tahat, es eleg őrömet hoz teneked 
az, a"zelmelkedes. 
• • O uakfagnac naggya; A z pöganoktul reianc ízal- ̂  
Iot,teft hizlaló,es Ielec őldőklő bűdős fafsangöt, kit a•zganímfilts 
iftennec igeiekarhoztat, minden iftenfelő fzent i a m b o - U ° Z ' 

• rec utalnac, mely nagy őrőmeíl meg. tartyuc , de ha az m ' 
mi teftanknec őldoklcfere talaltatot bűit elő iű , ottan 
azt fogiac kialtani fokán az moftanr emberec kőzz'lí, 
högy emberi fzerzes az, es ninchen az Euangelioaba 
fcizonfag rullai. A z t az mi nyluan uak> gonofz, nem 

kcrdic 



ketíiic ha uagyone az euangeliomba uagy ninchen, 3 
mit peniglen meg űc fem mondhattyac hogy nem io, ha 
ío igyekezettel raiuelcd illyen igen ízorgalraatofsag-
gal keuannyac hogy arruliraft mataíFunc. Meg mutat-
tyuc uard meg chac, ha az ur iften hozza Íeget efzten 
ez napon. Tery meg, tery meg,keríec fzegeny bűnös 
ember, halgaíd"az anyafzentegyhazat > ki nem fafsan-
goíafra,hanem az Chriftus kennyanac emlekezetire int-
tegedet ez mai napon. Mert ha meg nem terfz,azalor-

' czaba, es az ondoc refzegfegbe tegedet, az Chriítus 
Mat, t j . m e g B e n 3 efmer itelet napian, hanem azt fogia teneked 

mondani,bizony mondom nem tudlac, es nemeímerled 
tegedet. 

• Mafodic 1-cíic. 

Eí Ac clhn femmt nem ertcnec. Nagy dolog.Iia illyen 
nyluan ualo'befeedet nem ertettenec. Lam fzent 

Mate azt]mongya, hogy haluan ezeket e befzedeket, 
Mat• ig igen m e g feomorodtanac raita. Peter kedig ma fut azt 

monda urunknac, taüul legyen uram tetalled az, íáhat 
ertettec, mert ha nem ertetetec uolna, nem tudta.c jiolna • 
fzomor'kodni es bánkódni raita. 

tát ertet' Vgv uagyon azért ertettec hogy halaiarul fzol, 
nc es mit ertettec az ű befzedeből, hogy ezeket mind meg kellet 
nenti tmi'i Chriftufnac fzenuedni, de azt nem ertic uala mioka-
ariMha' e t t k e I i c n e & "(ki ezeket fzenuedni es meg halni. A z 
[Jarol. nem fer uala feiekbe, mint lehetne az, hogy ű Md-

•fias legyen » és mind az altal iilyen fzornyű dolgokat 
ízenued-
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Izenuedgyen. Mert á mint felül meg tfiöncToc, e z ui-
tagi nagy hatalmas feied'clemnee alettyac uala űc az 
Mefsiaít, a z feiedelemfeggel peniglen, az pőkdőíte-
tes oftoroztatas, es egyeb á fele dolog nem teczic uala 
hogy egybe ferhetne, 

Illyen az emberi elme es az emberi okofsag , nem 
könnyen erti meg'az iftennec Bőlchefeget, kiuakkep- hni chri-
penaz Chriílus kerefztinec titkaiat, V g y a n i s i g e n e l - ^ ker<%: 
knkedic ez á kettő egymafsat, az elet es á halai, u g y ^ " ^ 
i o g y emberi mod fzerent égyűt meg nem maradhat.. 
Hogy azért á Chriítus halala miat adafsec mi nekűnc 
eróc elet, ezt femmi emberi okofsag meg nem foghat-

' tya , mint lehefsen, hanem chac a z ifteunec igeie.sd-
gya élőnkbe, es hittel fogiac meg. Egyeb dolgai ti; 
az iftennec minden bolotrdfagnac itelaz mi agyunc, es 
akar roikotonis, keues fer ualoba feiunkbe azokban a 
dolgokban,kiket az iftennec igéiéből haílunc. 

Vallyonhany uagyon kozzűíetec,Ri ualoba meg 
értette , á mit em chac naoítan az Chriftufnac kén-
nyárul halalatul fzollée l Bizony ualaki, még nem 
gondölüan az iftennec á bűn ellen ualo haragra t , 
meg nem fzűnic az fafsangolaftul , rsfzegeskede-
f t ú l , dobzodaftul, es minden faitalanfagtul, fem-' 
mit nem ertet az é mai predicatioba, A z kic 
Hieuetic az iftennec rettenetes'- fenycgeteíit t nem 
rettegic az ű kemeny iteletit es bufzuallafat , e-
zec mégis ertelem nelkűl uannac. Vaiha á mint 

' Moifes f zo l erzenenec es ertenenec, es az utolío rc-Dm,>2*. 
íaíoc kőuetkőzendo dolgot latnaiac , bizony kű-

' lombén tartasaiac magokat. Erchetec immár ualaha, 
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f/% 9h f i ra int ízent Dauid,balgatagoc,es uegyctcc cfzetekbe 

magatokat bolondoc. Mert az kic még fem akarnac 
meg térni, A z ű alnakfagoe fzerent fizet meg nekicc 
stz iften, e? az u gonofsagokban el uefzti uket,cl uefeti 
az mi urunc ifteoűnc. 

Harmadic Refze, 

Mefsiafmk / f Z u k e n fzenuedeferűl halalarul ualo befzed u-
emberi hd* L / j j tan,]chodat tefzen urunej, hogy efzebe uenneiec 
Uk nem kif1Z apoftoloc, hogy az halalnac alazatofsaga es fzidal-
limeltofá'ma>az ^sfsiafhac meltofagat femmibe meg nem kiíse-
g a t [ ' bet:,iot noha egy ideigaz erőtlenfeg ala uettetneiec, de 

mind az altal ugyan erőís es hatalmas iften irolnaielea-' 
ti peniglen ez é chodatetel nem chac hatalmafsagat id-
uezetonknec,hogy őfegethet minket minden nyaualy-
ankba,hanem io akarattya tis,hogy akar íegeteni. 

Dc leg elfzőr ez hiftoriaba azt ued efzcdbe, ho-
gy a fzegeny nac,mierthogy kezi munkaíaualnem ke-
teshet uala maganac eletet, es fzűkfeg atta tenni, nem 

lll%7htér. "ékezet abban hogy kodult. Hanem gonofzul tettec i 
sen es hogy á fzegenyec taplaíafa felől ualo tőruentmeg 
TartfoUt, nem tartottae. Kirűl imiilyen parancholatot adot 
vem 15\. uala az iften Moifes altal. Semmiképpen ne legyen ti-

kőztctec fzűkőlkődő es koldus. A z a z , oly gön-
dst uifellyeteci fzegeny eknec taplalafara, hogy legy-
en roiucl elnicc , es ne kéfzeretteísenec hazanként ko-
dulnn Igeretetis yet peniglen e z parancholat melle az 
iften. Hogy meg Ugyon úgymond titeket, az ti Vta-
toc iftenetec az főidon , kit őrőkfegűl adandó tinek-
tec. A z t i s meg fabta uala ű fzent folíege , honnét et 

miből 
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ncnibol kellyen meg lenni á fzegenyec taplalafanac; A z t 
parancholuau , hogy minden harmad efztendoben az í M ' *** 
•papoc dezmaia utan ,-megint mas dezmat adnanac az a 
io fzagokboi az fzegeny eknec es fzűkclkodoknec ta-
plalafara : es hogy arataskor, az el marat,uagy el hullot Leit,2 j. 
Jkalafzókat fel ne fz&daeiec ,.Jianem :az fzegeny eknec 
Jadnaiac fel fzedni&c. 

Nem tartac meg i fidoc ezt á toruent, annae oká-
ért u nekikís nem áldomás hanem atoc adatec az aldo-

• mas helyet. Mi fem uagyunc áítdoknal iobbac,mertmi 
koízcűnkis keues auagy inkab femmi gond uifeles nin-

. %hen az fzegenyekre. Ifpotalyokat fzerzettec uolt ua- ifp<,taly»k> 
•rafokban az mi eleinc,i<5uedelmetis rendeltec uolt hoz . mk mtf<e 
•za,annac fölötte ki ki mind az ű íaiattyaböl, gyakorta/*08' 
•kuldoc ualamit az Iípoftalyba. "Moftan.azlfpotalyok-
nac iőuedelme, chac iften tudgya houa kél,azIípotal 
iDcfterec es egyeb ragadozoc ofztoznac foc helyen uel 
le,es uendegeíkednec belőle. Senki nem kűld hazatu-
lis femmit az ott ehező fzegeny eknec. Hazanként ke-
fzerettetnecnyaualafoc budofni,es ugy kerefíc az hul-
ladékokat, de ugy fem talallyac meg chac mindennapi 
kenyereketis. 

Níncfien fenki az ki ualoba könyörülne u raitoc, 
. meg inkab foc haznal meg pirongattyac es meg or-

czazzac uket,kinec azt mongyac hogy refzeges,kinec 
azt hannyac fzemere hogy meg itta auagy fel iaezotta 
tnarhaiat,es torica miat let koldufta. 

Haliadé baratom, ne tan e éh az iftent az te tulai- fZ^nt nt 
don ueízedelmedre. Mert ha mi azerttiem adunc ua- í c e j l ' 
lamely fzegennec hogy nem iö erkolchu , es ném feli 
a z iftcnt, tahat az iftenis nem tartozic adni minekűnc, 

Z mert 
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inert egylínch kofztűnc, az ki oly iambor es artatfaaf 
eletet uifelne.á mint ílíeneíec ui felni. Ha ualamely fze-
geny ember ugynem el á mint kellene,mikor á gonofzí 
chelekefzi akcor bűmettefsec meg attul á kinee hatal-

om, t i . ma uagyon- raita , de mikor ehezic agy enni, mikotr 
fzomnyuhozic agy innya. Szemely uaiogata nel-

^ kűl, mind iokra gonofzokra egy arant tamafztya fel 
a z iften á napot, egy arant ád'efőt. Kőuefd teis az te 
mennyei fzent atyadnac irgalmallagat. Szemely uala.-
gatas nelkűl agy mindenneeazki ker te tűled, főt meg 

luc:<s. azzalis iot tégy, a ki gyűlöl,tegedet. 
jíz unt Lafsuc immár mit minél e z a uac koldus k[alta 
koldufrol gyfelfeoualmonium. lifus Tiauiimtc fia , kxnyoerblyen réttmu 
uittpdda. j£ct dolgot miuele-, eggyet hogy hiue az Chriftúft 

Mefsiafnac lenni , mafthogy űtet- fegetfegűl hiua-, es 
tollehet á Chriítus fém mindgyaraít halgata meg otetv 
a z fokafagis feddi uala hogy uefzteglene, mind az 
által ű femmit hatra nem hagya dolgába, hanem annal 
inkab kiált uak moodüan, Ditmdnuc fii kznyxrbíy rab-
tm : es minek utanna meg gyógyul magaztally-a az 
iftent,halat ad az ű io uoltarul. Illic hogy mies koüef~ 
fac ennec á uaknac peldaiat. 

Nekűnc ííncHen iobban dolgunc mint ű neki ua-
la , meg az Chriítus űtet meg nem gyogeta. Soc kű-
lomb kőlőmb fele nyaualya raitunc, fenki ninchen kő-
Zottunc ualami uefzely nelkűl. Kit betegfeg gyö-
tör , kit fzegenjfeg: Raitunc az tefti gyarlofag ,rette-
get minket az mi bűneinknee nagy uolta es á karho-' 
zatnac felelme Azonkőzbe peniglen oly nagy uak- • 
fagba forgunc, hogy chae azt fem tudgyuc houa kel- , 
fyen mind ezekbe fciűnke$ haitanöne; Hat mit tegy-

űne i lm-
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ünci ímholelottdncaz Chriftus, ki az VaköSc íze-
met meg uilagofeta, ű hozza iarullyunc az hitnec al-
tala. az ű irgaimafsagat hyuc fegetfegűl,u eleibe uef-
fűc nekt mutogaífuc az mi -uakfagunkat, es nyomo-
rult uoltunkat; Kialchunc ű utanna monduan lefus Tu-
ttidnac fia fergxxrbfy mi raitunc. Erezzed az mi nyaua-
lyainkat, faion teneked az mi nyomoruíagunc. A z é r t 
miueld hogy Dauid fia uagy, az a z , mert mi erettűnc 
es az mi iduefsegűnkert, az égből ala fzallottal, mi Heh: isí 

atyankfia uagy, az mi teftűnkből teftet es az mi 
Bünkből tetemet uettel fel, tellyeíseggel hafónlatofsa 

. lettel hozzanc az bűntűi meg ualua. 
De mikeppen az kic elől mentenec, feddettecá 

Vakot hogy ne kialtana, azonképpen foc akadeki 
fzoktanac lenni az mi imadfagunkuae. Leg előízőr^anW <t< 
gyakorta akadekot tefzen az emberi okofsag, mely kaiéi. 
mikoron tanya hogy a termeízet fzerent ualo efzkő- ' " 
ZŐktul meg foztatot,ottan ketelkedni kezd, hogy meg 
lehefsen az á mi nelkűl fzűkőlkődűne, es annacoka-
ert arra uonízon minket hogy ingyen fe kőnyőrőgi-
űnc erette. Meg keferte egyfzer Moiféftis ez az elől 
iar-o féreg, mikoron imigyen fol uala iftennec. Hat N H W , l e * 
f z a z ezer gyalog ez é kőfseg , es te azt mondod ho-
g y eleg huf eledelt acz ű nekiec i Honnét lehetne meg 
a z it é pufzta ba i Nem hiheti uala Moifes hogy meg 
iehefsen a mit az iften iger uala. 

Ha azért ualateikoron efféle ketelkedefnecfokafa-
ga kezd minket tiltani az kőnyőrgeftul, ne enged-
gyűnc neki . főt annal inkab kialchunc es efedezzűnc 
az mi urunknac. Vegyűe elo Abrahamnac példa- ^ 
iat, ki hin az remenfegbe, remenfeg ellen, EJ hiue 

Z z hogy 



hogy ű nekifzaz e í z t e n d o s embernec Saratul ki mag-' 
talan es kilenczuen e í z t e n d o s uala fia l e h e t , noha az. 
termefzetnec folyafa a z t nem enged'neie.Az i í len ige-' 
fetenec igafsagat gondoluan, abbaníémmit nem ketel-
kedec, hogy ualamit u fzent folíege fogadót uolna, az 
mind meg lenne. 

Ha Abrahamnac igaz lelki Eai akaranc lenni, kőV 
uefsűc a z ű hitit, es foha abban ketfegűnene legyen^, 
hogy minden ez uilagí e fekoz neikűlis az mi urunc. 
meg adhattya azt á mit ű tűlle kerűnc.. 

Touabba az,mi bűneinknee emlekezeties néha* 
fed es int minket hogy ne kialchunc, az az, ne kőnyö-
rőgiűnc idaezetonknec. Mert emlekezuen az mi bű-
neinknee ízornyu es fzantalan uoltarul, nem merefz-

9 i iűne. imádkozni, gondoluan hogy nem.erdemlyűc ho-
g y meg,HalgatalTunc. Igaz hogy a.bunőfőket nem hal-
gattya meg,az: iften ,,de tudode michoda: bunofoket & 
azokat ákic ugyan, ottyanoc akarnac ez utatinis lenni;, 

. nem igyekeznec azon hogy á bunt meg utallyac es el 
hadgyac. Te. peniglen tudode mit tegy, mikoron; 
aíFcle gondolattamad fziuedbe i Tery meg, tarch pe-
niteneiat, es; tamafzkogyal áz iftennec igeretihezj; 
íufsoneízedbemit mondata fzent DauiddaT az fzent 

ff/J. 1 -9-lelec; A z urnái Uagyon az: igalmaflag, es á beufe-
t,Tim6, ? e S ualtíag a z iftennel. Megint fzent Pállal, A z : 

Chriftus- lefus azért iőt e uilagra, hogy á bűnőíoket 
megfzabadecha. Efíele fzep mondafoc biztatnac te-
gedet hogy higgyed: az: iftennec irgalmafsagat , bi-
zodalmad legyen az ű : io uoltaban , hogy nem utal', 
meg tegedet ha fzinten bűnosuagyes,cfiac iohbech meg 

magadat.. 
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Mgidtt, Nem azt oezi ű fzent felfege,kí uagy mikor 
imadkőzoi keízdeíz, hanem ímadkozuan ki akarfa 
lenni 

Vegezetre aziftenaec fegetfcgenec hallaíztaíaií 
gyakorta tartoztat minket az bizodalommal uáoimad-
Kozaftul. Mert mint ezt é uakot oem azonnal uilagofe-
ta meg hogy 'kiaitani 'kezde , fzinten ugy minket feta 
mindgyaraít feget,mihelt űtet íegetfegűl hyuc, halafz-
tyaneha az meg halgataít, hogy neuekcdgyee mi ben-
cűocá keüanfag. Kit mikoron miuel az emberi gyar-
lóiig fzokot meg tébolyodni, es azon felni', hogy im-
már ugyan el felctkezet az iften mi rullunc , pinchea 
femmi gongya reianc. Mi tűlűnc kedig ez á gondolat 
tauol legyen,ingyen chac ejzunkbefe iufsoneüele jjs-
lekedes-

Közel uagyon azlften, úgymond fzent Danid, f/kl. 
mindenekhez az kiedtet igazan hiiac fegetfeguí.Tud-
gya ü mikor uagyon az meg halgataínac alkolmatos 
jdeie, es fzinten akcor halgat meg minket, ha kefíkes t, 
ualamit, ugyan el uard azért űtet, mert ketfeg nelkűl el 
j«,es fólőttebmegnem kefíc. Latodé mint iára ez á uac£ 
Mikoron femmjnemű kéfertet űtet meg nem fzűnethet-
te uolna á kialcaílul, meg halgattatec,es meg adatec ne* 
ki az ű fzememecuilagofsaga. V fem lón hala ,adadan, 
•hanem koueti uala az Chriftúft magaftalöan űtet 

Ha mies azért, az mi urunknac ken fzenuedefef 
halalat lautogatuan az atya iftennec fzemei előc bizo-
dalommal iarulunc az ű írgalmafeaganac feeki eleibe 
oly igyekezettelhogy peniteneiat akarunc tartani es 
meg akariuc magunkat; oltalmazni afifele főrtífassÍMÍ-
jiőSuul kikbe cz miagi emberec foglallyacaz mftari 

Z 3 ődőbeu 
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rn.igokaf, alcaían fogna meg nem urallya S2 m 

kSnyorftcíűnkct az atya iften , íoc ualamit ű tűlle ke--

S E s S S S ? - • 

Inuocauic. 
Elfoe b i i t i V a f e a p - , fet L W g beeie cloc 

Ex. ma i Euangeliomot fant^ MatenaclllH -

S E S — Í S 
gyon irm,bo<p nem coic {etiyerrclcha^jmber btnemmmden'pe-
mik)[x*rm*XLQ >ftem<x fx^ulol. ^f%oron felütne 1 tet «r-
dccg^xJ^ení uiraskr,cst:hu axjemphmmc oromiaracs mm-
d* nefy. r7t fit nec fu. r%y h clj ^ xUm g<th ,'fri' m~? 

3>/J,í>o." u tponirusl s? t 1 1 - r ^ ^ ^ ' / °j x'it s í —í-



tcjrrio, ' jí# 
Se-ttif^nec tízedet, hogy iccrttntt j\crmt mg neí/líddkehea^^ _ 
f f Ubídit. Monds nefy lefus. M tg uagyon írui b"gy ne fcfírgejd 
•o%jeuradat ifluntist. Ifmetfelit'ucket a^xrdaegegyjgenm<t~ 
_:gM hegyre, es meg mutata neki cs uilagnac minden orf%*git e^ 
uroknac échoefvget es mord* nckj. E^efyt mind nekedadum, ha 
fcefuen imadandafo engemet, *Ak$or<m monda nek Itfus: Men- Vcut:6. i *" 
jgyél Satan mert meg uagyon irua ,hog» e^te wadti-ifitnedet 
imadgyad^s chac it nek J^galy. akcoron el hagy* W 
iaeg,es ime kru&iac a^ongjtahc, esf^pígaUnac nefy, 

J'Ikcppen 'Daui3 minec utamra az t-Xí?'1** 
l iften nepenec kiralyaua kenetet uölna . 
| Samuchül, az-nagy Goliacnac eleibe 
| uettetec,bogy bait uina ű uclíe es meg 
Ijímgtatnaia. emberfeget, es a z ű alatta 

teifí'áó KdíscgScc cltalmazaíata ualo eleg uoltat3azoa-
keppeBururicChrííluíís, mikoron megkercfztclkedu-
tn,az atya iftennec fzaua akar cs az fzent kleknec, { ki 
lathatando galaoib fzemelybe u reia fzáila) malafztya. 
ualMefsiaíla „az az királlyá, cs papi fciedclemroe ua-

• lafztatot es kenetet uolna, minec előtte az « tifztiben 
cl kezdene iarni,predicallani es cfiodakat tenni, az őr-
dogtűi meg k?fertetec. meg tnfakodec az ellcnfeggel, 

ifcogy meg ieienteíneiec, minemű oltalmazoia fogna az 
anyafzentegyhaznae lenni.Mclytufakodas ha meg ma-

: lattatec, hogy igaz uolna, á mit regenten meg mondot 
üafa az iílenjiogy az pokolbeli kigyö lefelkcánciecaz 
fvlefsiafnac fzemélyees orfsaga ellen,es hogy ugyan-a-
íonMeísias megtörendő uolna,az őrdőgnec fcier,eshsf e n ' * 
'talmafsagauErrűl tefaso bizonfagot eafflji Eswngeliő, 
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_ Melynec Jíet refze nagyon, Elío az Chriftufhae 

báitoleferűl- , 
Mafodic az Chriftufnac kefertetírűl. 

Az clfocrHl. 

A Z Chriftuínac bűitirűl igy fzol az Eaangeliíta. 
Ixeá: í4. tSJ-Mibron nepuennctppdes negyuen eiclíuitoclt uolna 

' meg ehette. Oluafsuc hogy Moyfes az tőruennec ki ad-
Veun $>. afa.előt ket izbenegyuen napot bűitőle.jjlllyes prophe* 

tais annit fzenuede minec előtte iftent meg latnaiaaz 
Höreb kegyen. Azőformanvrunkis,minec előtte azui 
tőruent ez fzeles uilagon ki hirdette uolna, ugyan anni 
napot böitőle, es meg tartozratamagat minden tefti 
elelegtuíí. 

Kerdem azért, holot Chriftufnac minden chelc-' 
tmirircc: Kedete mi tanolíagunc, es ű Bűitők, ha ízakíege mimé-
ftubfegl kunkis bőitolnűnc auagy nem i Erre á kerdefre nem 
mmthtoXf, mind egyképpen felelnec az emberec. Nemellyec azt 

mo%yachogy azChtiítuítebbenis kouetnűne kel, eí 
tartozune mresbőitőlni, nemellyec^kedig tagadgyac 
togy mi kőtelefec uolhanc az bűitőlefre. Enis meg 
Biondbmaz mi ennekem teczic tiollehet ez moítani go-
nofz időbe , ollyat nem fzolhat fenki á bűitrul, ki az 
embereknee keduec fzerent elfec, mertha dicbered az 
bűit őt,ottan azt kialtyac hogy papííía uagy,ha feddőd 
az Reputalöknac búitokét,azonnal íutemec mondanae 
tegedet, mindazaltal nem tehetem azt , hogy az tudat-
lanoknac gonofsagokert az fzűkíeges tudömant ineg 
gemongyam,auagy el titkollyam. 

Hogy azért ikerdeíre meg felellyec, igaz hogy 
WWOKR 
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urunknac minden chelekedcti, tanulfagHfic minekűnc, 
de ezis igaz,hogy nem minden chelekedecit kőuethet-
tyuc ű neki, kit hogy iobban meg erthefsetee, ualafz-
taft kel tenntlne az Chriftus chelekedcti k o z ő t , eí 
fzűkfeg meg ertenűnc, mibe kalombozneí azoc egy-
maftul. 

Haröm fele chelekedcti uannac az 'Chriftufnac., Chrijtufnak 
egyfelec az ű iofzagos chelekedcti,.úgymint iozanfa-
ga tifztafaga, aíazatofsaga fzeledíege etc. Maffelec a z c k l e k t á , i 

u choda tcteli. Harmadfelecazoc,kic ű neki oly t n I a i - 2 % ^ " 
don chelekedcti , hogy íoha egy teremtet allattal íem 
kőzlotte azokat, Tudnya illic á teremtes,es az emberi 
Oetnzetnecmegualtafa. Akar melli.c felerűi fzrollyunc 
szert , mindenikre! igaz hogy tanulfagunkrá uagyon 
ikí nekűnc. Mert íötzagos ehelekedetibol io erkol-
chot es kereíztyeni eletet tanulunc: Chodatetelibőí if-
cieriűc az u ifteni termefzetet, hatalmafsagat, es hitün-
ket epettyuc. A z ű tulaidon ehelekedetibolneuellyűc 
magunkban a z ű benne ualo bizodalmat. Deroind a z -
altal nem kőuethettyüc mi az Chriftufnac mindenfelé 
chelekedetic, hanem chac iofzagos cselekedetit jmelíy-
cknec kouetefere int minket mikoron azt mongyajPel-
dat attam tinektec, hogy á mint en chelekettem ti uele-
tec, ties ugy chelekedgyetec egymafsaL Szerefsetec^t i j . i f . 
egymaft mint en fzerettelec titeket. Azonkeppetr fzent 
Palis, Legyetec kouetői úgymond az iftennec,ugy 
mint fzerelmes fiai, es iariatoc az fzerctetbe, mint az 
Ghriftus fzeretet minket. 

Immáron az Chriftuínac bűiti, ket fele chelekede-
ti k ő z z e fzamlaltathatic. Mert hogy negyuen nappal 
es negyuen eiel min den eleíeg nelkűl boitole az choda, 

Z $ es oly 
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•es oly dolog kit mi nem kőuethetűnc nemis tartozafuj 
kőtüetni. Hogy peniglen minec .előtte, az e.uangelioin-
Sac predicallaíahoz kezdene, az embereknee nyaiaf-
fágoktul magat meg uonuan es az ördögiül meg keíer- . 
tétuen bűitőíe, abban mi nekűnc iofzagos cheiekedec-
ceepeldaiat hagy a, hegy mies bűitőllyűoc ugy amint 
tehetfegesmi tűliűnc. Innét uagyon hogy negyuen na-
•pi bűkot bűuőlunc hufuetelot: kiben kouettvűe az 
"Chriftúft a. meny re mi tűliűnc .lehet , m e n mikeppen 
hogy ű negyuen eyel es negyuen nappal femmit nem 
cucc, azonkepp en mies. keueib et hőgy fem mint egyeb-
kor, es nertvmifldeafíle eleíeget efz,űnc. 

jpoflolot . "Ez á fzókas'peniglenaz apoftoíbkíi 1 f z rtnazöí 
pírentjb' mi reianc, toikeppeameg-uagyon imaaz apaíloloc -ue-
/ í í«« ' ió ' | £ z efenec hatuan nyolczadic refzeben holot vc azt 
C*». cs. ucgczcc c s .parancholac, hogy ualaki e z negyuen na-

pot mes nem buuolneie ha qgyhazi ember az u rendet 
cl uezefse, ha parafzt meg atkoztafs.ee. Szent Hiero-
rumuüs EpiphamufTal egyetembe azt uallya. hogy mind 
a z tizenkét apoftoIoKtúl ízerzettetet ez á -bűit* Es a 
tnittnondoc az negyuen napi büitrűl ugyan azont er-
ched egyeb buit napokrulis.De mégis nyluabban fzol-
lyunc a bűitrul. az egyigyűckert, es laísuc meg&any 
fele bűit uagyon,.michoda az igaz bűit es mi uegre ua-

V.dpmfút Io. Három fele bűit uagyon, égy á ki u magaba fem io 
***' Jfem^bnoCz, töSs á ki gonofz, Harmadic io es igaz ke-

refztyenibűit. 
Sem io fem gonofz bűiíyfia, ualaki keteleaíegbSI 

Jcoplal, mikor nynehen mit enny, suagy nem chetic be-
íegfegnec, banatnac .es keferűíegnec miatta: mert efFele 

,iíO|lslas u magaba iften előt fem haíznalfem art, hanem 
ba az 



la a z e tócrbckcue l foremiedi, az i bekcfeggel uala 
ízenuedes teczic iftennec* -

G o n o f z b&t mikor-ez világi dicho&gctt bűitől 
Balamely ember, hogy lattafrec fzectnec es akatoíhac 
fenni,-cs iollehec has elefegral fzenuedreti magát, de 
mind azalíal egyeb fele erdíelJol meg tölti hafat, es 
azon k ő z b e íemmi nemű gyonyőrofegtűl es gonofsag-
tül teftet megnem tartozeattya, hanem mindenbe fzoU 
gal az ű kcuanfaganac,Mintha az-iftenfokatgo-.dolna, mrugú 
efféle hazug , keputalo es belfo aitatoísag, nelkűl ualo 
buiíel: Sokcal iob ban buuoinec uala á Sidoc foc ke- ^ i r° ' 

bűitoc,Kogy ű magokif eízekbe uettec uala azt es pa-
nafzolkodnac uala rüía monduan. Miért nemnefztel ntEfi, 
jftien az tni bűjtűnkíe,roeg fzomorettottuc magunkat,es 
ttnenltuttad^Kiktiecxtnezt feleleaz ur.Éme azt i bűi-
tőtoknec napian talaltatk megaz ti akaratotoc,akcor fi'c 
tattyatöcadcfitokat.porrcu ;izauonyafrabűitőlrőc,ugy 
áminteddigbűitőitetecshogy magafsagban halhttaísec 
az ti kialtaftoc.YaffvoR cfíéle bűitot ualafztottameííi, 
nap eftigkoplaltatni etn&«nccmagat?főt inkab az á b&-
it kit en ualafztottaípjyogy o l d o z d meg.az alnakfagnac 
kotolélcit,uesI« mi a de terhet magadruI,bochaíd bekeucl 
az nyomorultakat.Szegd meg kenyeredét a z e k z e k n e c 
az fzűkolkődőket es budöfoKat u ldbe hazadba.Miko.-
ron meZetelet lacz,fedezd be űtet,es ne utald meg az cc 
í-eftedef.Latode hogy azifte né kedueli az tefti eledduU 
ualo koplalaft,az penitecia esazarvafitr fzerefet nelkűl. 
Ne fz:reti azoknac bimóketjcic mikor b:1 -olnec né :ar 
toztatryacgoncu-ag-tuljesncfogLillyaccg^-íbiofa^goí 

" * • • • ' . chcleka- -
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chelekedetekbc magokat. Meniuel inkab nem kedae* 
ü fzent felfege elot ha ualaki chac cmb eri ízemeknec la-
tafara bűitől, bogy mutögafsa iamboríágat, es dicher-
teísec az emberektől. Mint á pharifeufoc bnitőlnecua-

ff. la, kikrűi imigyen ízo l urunc ízent Matenal a z ű tané-
tuaninac. Mikoron bűitőkőe úgymond ne legyetec 
fzomoruc mint az keputaloc, kie meg komocettyac 
örczaiokat, hogy Iattafsanac buiíőlni az cmbereknec. 
Bizon mondom tinektec cl uettec a z ű iutalmokat. . 

i# «\g*z 1° « igaz kereíztyeni bűit, mikoron az ember 
Hit. iítenert őrőmefttartoztat tya es ízenuedteti magat tefti 

élefegtűl, es egyetembe minden fele dologtul, ki á teílet 
győnyőrkőtteti, hogy meg enyhettcfsec á teft, es ále-
leknec birtoka alauctteísee. Meg erched azért hogy 4 
io bűitoles, nem chac az főlőtteb uaío, auagy meg til-
tatot elefegnec cl tauoztatafaba uagyon, hanem minden 
g y onorűfegnec, es- á bűnnec hatra aetefebe, f a z teft-
nec fanyargatafaba. 

A !>ym» A z c r t int minket áz anyafzentegyhaz é mai ifte-
Sxmcre. ni dieberetbc, hogy mikor bűitolűnc, nem cbac etéllel 

critalkMlyőnc tnertekleteíben Jí ögy feni mint egyeb-
— kor, hanem befzedűökel, alommal, trefáual: El tauoz-

tafsunc minden gonofsagot, es femmi helt ne adgyuW 
a z alnac őrdőgnec kegyetleníegenec,fzuntelen imád-
kozzunc, kialchunc az uriftenre.firafsuc bűneinket, 
cngeztellyűc a z itélő bironac b o z z u allo haragiat. 

Touabba miképpen egyeb ebelekedetiriket,azon-
képpen bőitőíeíűnketis az io igyekezet yiíeli es igaz-
gattya.ugy hogy mem kűlomben i telteti c io nac lenni 
hanem ha io igyekezetből, cs io uegre miuelly uc. 

Ha kerded p«iiglen miaegte keUy|aMitőin«nc 
MEG 
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még fiiondom rőuideden. Tcftűnknec őldőkléfere,lel- Miutgre 
kűnknec fel ebreztefére, es hogy kőnnyebbec falkol- ^ Ü K n 

matoíbac legyuncaz iofzagos chelekedeteknec mi 
. Iefere. Nehez birnya embernecaz kouer es hizlalt tc-traa. dc 

ftel, meg kel azért ű neki abrakát uonny,hogy meg íze- vilit. leiu. 
ledűllyon, es neragadhafson e! minket. A lelekis fzun- '"?• 
nyadoz es reft minden iora az kedue tolt teftben, mert 
el nyomia űtet á teft, es nem engedi hogy fel emelhefse 
magat az iftenfelől ualo elmelkedefrc íem ualami egyeb 
iduefseges gondolatra .-Tahat fzűkfeg á teftet meg fa-' 
nyargatnihogy birionű uele á Ielec. Vegezetre latty-
ue fzemeinkel mely igen nehez es alkolmatlan az em-
Ber minden iofzagos chelekedetekre ualamikoron tele .. # / 
az: ű hafa: azért kel konyeteni es aflíafinatoíFa tenny íUÁól^ntj,r 
magunkat az bűitőlefsel minden ionac cheiekedetire. 
Valaki mind ezeket meg gondollya, nem mondhattya 
azt, hogy nem fzűkfeges es haszontalan dolog legyem 
i b ű i t . 

D e meg az io es igaz kcrefztyeni bűitis ket fele. Ketfile 
\ Egy,á kit nemely emberec kiualtkcppen ualafztnac ma- i o J s 

goknac fzabad akarattyokbul parancholat nelkűl,mint 
íkent Pal apoftol,ki aual kerkedic hogy többet bűitőlt s< Cor.u, 
uolna az ű apoftol tarfainal,Mint Anna afzony Phanu-
el leanya , ki imadkozaíokcales hűitőlefekcel fzolgai 

" uala iftennec eyel nappal: Más fele á kőzőnfeges bűit 
• kit az anyafzentegyhaznae uegezefe es rendelefe f z e -

rent tartozic minden kerefztyen meg tartany : Y g y 
mint ez negyuen napi bűitől, pinteket, ízombatot, á 
Cántorokat, es bizonyos innepeknec eííin ualo bűitől 
&C. 

Htígy peniglenmindezeknec nagyob hitele le-
gyen 
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ijlennee gyen fzűkfeg az derec fzent itaíbol bizonfagot tBefJ 
igae-tdnet } c y c hoznunc,es meg routatminc hogy az iftetmec igeie 
abottre. b j z o n e c t y a a z kerefztyeneknec bűitőket. Oluafsuc. 

Jiogy mikoron az Niniue bcliekre nyluan ualo uefze-
delemkőueckezendő uolna, akaruan űcápemteneiaal-
tal azt el tauoztatni,kőzőnfeges bűi tőt bűitőlenec,ugy-
annera hogy az artatlan gyermekeket főt meg az okta-
lan allatokaris bűitőltetec. Es nohalonas az iftentűl ű , 
hozzaioc kűldctet propheta egy igetfetn fzolla-ű neki-
cc á bűitfűl,mindaz által,fenki nem mente aual magat a 
btntőleftűl, hogy iften nem parancholta uolna, hanem; 

z,?<tr,zo, nagy •őrőmeíl bűitőlenec. Iofaphat kiralis latuan hogy 
az Moab es Ammon fiai, nagy tabotral gyűltec uolna 
fe lű ellene bűitőthirdeteazű alatta ualo nepnec. A n -
nac fölötte foc tőb fzantalan helyecuannac á fzent irat-
ba, kikből meg teczic, hogy az iftennec népe kőzőt 
fzokot dolog üolt mindenkor á bűit, ugyannyera ho-
g y meg az bűit karomloc fem tagadhattyac azt hanem 
mas fortéit talaltanac benne kiuel ki akariac fogyatni á 
kerefztyenec k ő z z ű i ez iften fzerent ualo fzemiede-
teíseget. 

Vgymondnac hogy io es hafznos dolög á bűit,de 
liliké pá* Rem illic parancholat alat fenkit arra kötelezni es nem 
romfalat melto, hogy bizonyos napokat fzabiunc á bűitnec,ha-
sító £&fre JJ-JJ, fzabad ákarattyara kel azt embernec hadni,akare, 

c s m , ^ o r akar bűitólni. Latom houa nez ezeknec az ű 
" ' igyekezetec. Ertic hogy á teft bannya á bűitőt,vefzic 

efzekbe hogy az emberec nem őromeft ízcnuedtetic 
magokat, Azért fzabadfagot hadnac mindennec, gon-
dokan hogy keuefen talaltatnac kic ha ű raitoc fog ál-
lapi bűitőllycacc, E fzerent ig-yekcznec lafsan teíly-

.císcggej 
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efscggd el Felehetnijz embereked á bukót. Higgyed 
hogy az pokolbeli órdognec alnokfagabol fzarmazot 
hamis uallas e z : Mert az iftennec igeie maft ad mine-
kűnc előnkbe: V g y teczic Niniuebe nem hagyanacfen- io n í C 

kit az ű tulaidon akarattyan hanem az király ugyaa 
ujeg.paranchola hogy mindenec buitollyenec. A z o n -
képpen Iofaphatis.Touabba aztis meg talallyuc aziraf-
ba hogy ugyan bizonyos napokat fzabot iften az bűit-
nec, es erőísen meg parancholta, hogy azokon az napo-
kon nem chac egyfzer hanem efztendonkent minden 
ember bűitőllyőn, Orőkce ualo-tőrueny legyen e z 
úgymond ti kőztctec, hogy az hetedic holnapnac tize-
dic napian meg fanyargaísatoc magatokat. Zacharias 
prophetais emlekezetet tefzen az negyedic, őtődic, -ZicíX' 
hetedic, es tizedichonacbűitirűl Es holot Chriftus MR.6* 
urunc ideieben az pharifeufoc eifele bizonyos napo-
kon ualo bűitőket meg tamnanac, nem monda urunc, 
hogy azt gonofzul miuelneíec, hanemheíyen hagya az 
ű bűitőket, es chac azt fedde meg á mit űc hozza tet-
tee uala, módot fzabuan benne hogy kellene az bűitő- j 
kfoec lenni, ha akarnaiac hogy iftentűl erdemet uen-
neiec. Ezékbűl meg teczic hogy nem gonofzul che-
lekefztc a z anyafzentegyhaz, mikor bizonyos napi 
bűitre, parancholattal kötelezi a z embereket. A z o n -
kőzbe peniglen ha ualaki oly iambor aitatos ember, ho-
g y fzabad akaratból, az egynehány fzamos napoc ki> 
uűlis akar bűitőlni, dicherem annac az ű iamborfagat, 
de a z meg parancholtatot bűitőket nem kel fenkinec 
meg utalni es hatra uetnL 

Jowabba,aztís mongyác öeraeíIyec,hogyuaIahol 
a s 
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Jz Ultin az fzent iras á bűkről emlekezetet tefzen, mindenit S 

a z i o z a n ekcet kel erteni, nem az mi fzökaíunc 
ízerent ualo :biütoíeft. De en meg bizonyettom az 
fzent iraíbóihögy kilSmben uagycsná dolog,es á bűit-
nec neuezeti ualami nagyobfzenuedetefscget iegyez 
aziozanfagnal, ki chac ebbolis meg teczic, hogy az 

M<f:4. Ghriftus buiti utan ehezes keuetkezec,roertaz embet 
nem ehezic meg az Iozaníagtul iiancm i kopíalaftul,A 
koplalas peniglen kilomb á Iozanfagnal. Es ha chac á 
Iozanfagot kellene ertenűnc á bűitőn, tahat heiaba mon-
danaia az Euangelifta , hogy negyuen eiel es negyüéa -
nappal buitőle Ghriftus, mert ű nem chae anni ideig,ha-

icma ?. nem tellyes eleteben iozan uolt. A z Niniue beliekru-
l i saz t oluafsuc,hogy mikor bűitolenec fem euenec,íem 
iuanac femmit. Annae fölötte ketfeg nelkűl az Apo-
ftoloc iozanon eltenec az mi urunkal, mind az altal me-

mt, p. gis azt mongyac uala ő felőloc az kerefztelo fzent Ia-
hos^tanetuani, !- *gy nem haitolnec, kit íemmíkeppen 
nem mondhattana uolna,ha á bűiton ugyan chac iozan-
fagot kellene erteni. Sőrű magái: Chriftus uálafztaft 
tefzen az iozanfag kozot es á bűit k ő z ő t , holot azt 
mongya, hogy mig ű uellec lefzen, nem bűitolietnec á 
tanetuanyoc, de ha ki uetetic kőzzűlőc., akcor ofzton 
bűitőlni fognac, Mert á mint ez elottis mondám, ioza-
boc uoltanac ákcoronriis, hogy iduezetonc kőfztőc 
uolt,es azért azt monduan hogy egy ideig nem bűitől* 
hetnec, de az utan bűirőlnec, foha fenki nem tagadhat-
tya,hogy á bűitőn nem chac iozanfagot ert,hanem uala-
mit egyebet. Annakokaert nagy tudatlanfag az iozan-
íagot egyenlőue tenni á bűitel, es azt uallani, hogyá 
bűit femmi nem egyeb hanem chac iozan elet. 

D s 
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i ' D c mi erettűnc bűúcle Chriítus azt mondhatna: 
iac mégis ábuit kergetőc,cs azért nem tartozune immaf 
mi bűitőlni. Nem kouetkezic,mert mikeppen hogy no-
ha meg kereíztelkedec urunc mi erettűac, mindazaltaí ^ / ^ 
azt mongya, hogy ualaki uionnan nem izületi c uiztűl dU. 
fzent leiektűi, tiera lathattya még az iftennec o r f z a g a t ; : ?• 
Megint fzenucde mi erettűnc, de nekűnkis azt paran-
chollya, hogy,meg tagadgyuc magunkat,fel uegyűc az ' L 

mi kerefztűnket,es kouefsűc utct ;Sőt fzent Peter azt 
befzelli,hogy az Ghriftus á uegre fzenuedet,hogy peU 
dat hagyna mi nekűnc,hogy mies kouefsűc az űnyom-
«lokit.Azonkeppen iollehet mi ereítűnc bűitőlt,de netn -
azért hogy mi ne bűitollyűnc , hanem inkab mikeppen 
egyeb iofzagos chelekedetit, fzinten ugy bűitites ko-
uetnűne kel ű neki. Baitőle, de azért aztis meg monda 
hogy menbe meneteli utan az ű tanetuanies bűitőlni Fog-
nac,mégis rendele, mint kellyen embernec bűitőlni, ha L t t c : 9 ' 
azt akaria hogy iftentűl erdeme legyen a z ű bűitinec.. 

Ha peniglea az etel ualogatas felől ketclkedic ua- Mhi: ekfcg 
lakies azt alettya,hogy ninchen melto oka,miert kelle-
cc á hus etelt tiltani bűit napon á kerefztyenektűl. An- m " 
nácen rőuideden azt felelem,hogy nyila iel ízeméit,es 
meg 1 attya hogy nem ecnelkűl tiltatot meg buitbe mi 
•tűliűnc á hus etel. Termefzet fzerent iobban taplallya 
i teftet estőb erőt ad neki á hus, hogy fem mintá hal, 
auagy egyeb fele buiti clefég.Tahat mikor az bűitőlef-
fel teltünket akariuc enihetteni, esaz ű gonofzkeuan^ 
iagit őldőkleni, melto afféle elefegtul fzenüedtetni ma-
gunkat,az ki hizlallya es kőueréti az mi teftűnket; Hif-
zem io teneked akar mi dologbais oly efzkőzőkcel el-
tied , az mellyec altal könnyebben es alköIiBatosban el 

a uegez-
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uegezheted azt á mire igyekezel i Hogy nem uolna ío 
cahat mikor bűitőlfz ,aílele elefegeket cl tauoztacnőd^ 
a z kic tegedet nem hadnac könnyen oda iurnod,az ho-
ua indultai, es oly elettel cined, á ki nem annira ád erőt 
á teftnec mintáz husi 

Mdüichm Mert hogy megerchednem Manicheus módra tyl-
r-.retnsh.fi' t y a a z anyafzentegyhaz a huft te tűlled,úgymint t i fz-

tatalan auagy fertelmes allatát, ( Mert ha tifztatalannac 
es fertelmeínec tartanoioc mi azhuft,nern chac bűit na-
pokon, hanem egyebkoris minden űdőben el tauoztat-
noioc, es foha huítnem ennenc ) hanem chac az teftnec 
esereienecmegfzegefeierttiltya. 

Hogy peniglen io uegte,esiookbol fzabadlegyear 
embernec az eleíegec kőzőt ualogataít tenni > meg bt. 

Sztm kas zonyulaz fzent irasbol, Mert egynéhány helyen taM* 
l v u c ' h ° g y a s ' ^ e n ® prophetac es az apoftoloc ualami 

mloÁufi- bizonyos tekentetbol, ualafztaíl tettenec,. az emberi 
nac. nemzetnec előtere teremtetet allatokba-. 
«en;a» A z iften mikor parádichomba hely heztete Ada-' 

mot fzabadon hagy a űtet az tőbíaknac gyúmőlehen, 
dc áz ionac es gonofznac tudomanyanac faiatul megtil-
tass meg hagya neki,hogy annac gumőíchet meg ne kö-
ílolnaia.Nemis engede az elío fz»Ieknec,hogy ualoga-
tas nelkcü mindent meg egyenec, az mit moftan k e g eí% 
zűac , hanem fuuet es gyűmőlchőt ada nekic elefegu£ 
E s m i n d a z u i z őzőnig azleenaz cmbereknec elefege<v 

9tnip. hanem az uiz őzön utan,bochata reia Noét az hus eteí re. 
De maga meg akcoronis ualami valogataíi ten azr 

etel dolgaba, mert erőízen meg hagya Noenac hogy 
uerrel ne egye az huíL 

om. *4» A z o foraeabds m e g t i l t a s z nyul huft, á difznos 
HUA/MC 
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fiullj foc egyebfele allatcknakis hufat. Azt i s mtg ha-
gya hogy fenki kouafzos kenyeret ne egyec az h u í u e t E x o d : l * ' 
i«nepebe,haneni minden ember pogachauaí elíycn. To-iud:\%. 
uab'baSamfonrul azt oluafsuc hogy bort foha nem iuot. Da*.». 
Danié) rul hogy íem huft nem őt,fem bort nem ioot, ha-
nem boehuuelelt. 

A z ui tőruenbe peniglen,azt uegezec az apeíío- Jth i J. 
löc h o g y i poganfagbol az kereíztyenfegre tertnepec 
meg tartoztatnaiac magokat az baluanyoknac aldoz-

. tatot huftul.foitot allatoktul, csuertűl. Szent Palis azt i.&n 8, 
inongya, hogy foha huft nem enneiec inkab hogy fem-
inint fele barattyat meg botrankoztatnaia. 

E z mind elefeg ualogata's.Ha azért mind az 6 tőr-
uenbe , es mind azui tőruenbe talallyuc hogy ualoga-
tas uoltazeledelbe,ualami olyokbol, ki az akeorbeli 
időt illette,moftis lehet á uegre,es afféle io okbol, mint 
c z előt meg mondám. 

A z Apoftoloc utan ualo {zent lamboroki: elte-
Hee ezzel az ízért artaftal mint am Timothcus ki bort '•TíW* 
nem iuot, hanem chac uizet, es mierthogy gyönge gy-
omra uala fzent Pal paranchola neki.hogy ualami keues 
fcortinneiec. 

Philo azt iria,h<5gy az uideiebdi kerefztyenec u g y - ^ ^ 
ankőzőnfeggel nem ettenee huft,es nem ittanac bort. supériim, 

Origéíiefis, mikor baitőlqnc úgymond, huílul, howlic.' 
Sortul, es minden feletteb ualo elefegtul meg tartoztat-
tyuc magunkat. 
. . Hieri.lib. t, contret Zoutnmum. jfugJií,ya;contrd Fdufiű.Ve morilut 
Mdnkbt.ca.i i q.ccntrd^ídimant ex 14.Ep.85-.iji/ Cafulanfi-Tert. 
hb.i. td Vxorem. jítauf, in vita S.jíntarivj.Zt lib.de úrgmitatejiux de 
WídtutioM. Bafil homü,\.deUiuhbusIeiumj. itcClemenslíb.sXonftit. 
jípojioíic.Cdp. 1 $,Sext<( Synod.ConJhntinop. Cnn.^6. " 

a a. Szent 
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SzeQt Hieronimus.fzent AgjoftonJTertu!líanris,A-i' 

tlianafius, Baíilius, es foc egyeb fzent pcctorokis bi-
zonyetty'ac az etec ualagatafa! uaío buitőleft. 

Houa tefzed tahat (aztkérdie á tefti emberec) á 
rnt. 1 f . Ghriftas be£zedet,ki azt mongya, hogy nem fcrtezteti 
s&hde regembert az.ami fzaiaba bc megyen í ha nem fertezi 
tíideTt- teti, tahat nem kel abban femmi tartoztataft tenni, ha-
meg enni* nem mindent fzabad embernec minden napon meg ean 

ni,igaz az Chriílus befzede hogy az elefeg termeíze-
• : . ti fzerent az embert meg nem fertezteti, de ha gono,- -. 

f z u l el ualaki az eleíeggcl,az gonofzul ualo elettül meg 
forcoztetic.Mint á bor hogy io ű magaban.es fenkit meg 
nem ferteztet : de ha ki fokát i fzic benne meg refzegal 
tűle,es meg ferteztetic,nem d bprtul hanem az folotteb . 
ualo italtul,az borral hogy nem iol ele,az oka az u fer* 
teztetefenec. Azonkeppen uagyoná hus etelnekis dol-
ga,. V magaba nem gonofz az hus etel, degönofz an-
nac á ki nem iol el uele, Nem iol el kedig ualaki az any-
afzentegyhaznae iö uegre rendeltetettilalma ellen efzr; 
Lam fzent Palis azt tartotta, hogy ha felcbarattyanac 
botrankozafara enneiec huft, meg ferteztetncc tűle. 

i A z é r t á Chriftus mondaíat ioí kel erteni, es az ki iol 
erti efzffbe uefzi hogy nem ellenkedic az anyafzente-
gyhaznae rendelefe az mi urunknac tiídomannyauaL 

" . Szent Paltis hannyac fzemunkre, mintha mi elle-
tiűnc uolna a z ő tanetafa , mikor Ördögi tudomannac 
mongya az eledeleknec tilalmat. D e mint egyebbe 
fem femmibe, azonkeppen ebbenis nem idegen az mi 
üallafunc az fzent Pal tudómanyatul, mert míis aze 
niongyuc hogy ördögy tudomány az eleíegnec tilal-
ma, ha ualaki ugy tyltya az hus etek, auagy skarmi 
• - egyebfele 
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egyebfele elefegeris, mint Manicheus, monduan tcttne-gtanícfouf. 
ízet fzerent tifztatalannac auagy fertelmefnec lenni \ nac írdigi 
azoBkeppen ha ualaniely ember azt mondanaia, hogy tudomntn. 
az ő toruenben meg tikot allatokat, úgymint az o tor-
uenre ualo kepeft,.nem fzabad megenni, uallyuchogy 
azis ördögi tudoman uolna: De egy altallyaba mon-
dani hogyakarmi modonesakarmi okbol legy enis ör-
dögi tudomány az elefegnec meg tiltafa, es tellyefseg-

fel az apoftoloc ertelme ellen uolna,mert am megmon-
6c hogy az apoftolokis meg tiltottac uolt az pogan-

íagbol tert kerefztyeneket á baluanyoknac aldozta-
" tot huítul, fokot allatto'ktuUs uérnll. Szent Palis a z 

elefegnec nem mindenfele uálogatafat karhoztattya, 
£ot azt mongya eggyűt hogy io embernec huft nem-
enni,Tahatnemugy kel fzentPalcenenűnc a mint ezec , 4 t 

crtic hanem á mint fzent Hieronimus fzent Agofíon, es z.cor, 8. 
arany ízai-u fzent lanos magyarazza í Hogy akcor or- Mtnemi «-
dog! tudomány az elefegnec tilalma, mikor uagy azért l p - d d t ű a l ° m 

tiltatic ,mintha tifztatalan uolna , uagy az 6 tőruennec afTtudZ 
(kinec immár uege uagyon)megtartaíaert. 

Sőt meg az Augnftana cönfufiois azt tartya, ho-
g y ugy uolna az hus elteltül ualo tiltás ördögi tudomá-
n y b a az Chriftufnac io tetemenyet arra harentanoioc, 
az az,bűnűnknee boclianattyar,ki az Chriftus altal ada-
ticaz hus eleíegtűl uajo meg tartoztatafnac tulai dbne-
tanoioc , « a z mi böitőlefunkből uarnoioc, kit mi nem 

. miuelűnc. . 
Senki weMggyeflazertazoknac,azkieaz Icerefe-

tyen anyafzentegyhaznae rendelefefzercntualobiiitőt 
karomlyac,megutallyaces karhoztattyac,_hanem inkab 
t iggyen az ania{zétegyhaznac,kiaz Chriftufnac, Prc-

. , a 5 phetaknac, 
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phctaknac, Apoíloloknac es az regi fzent iamborokna? 
peldaist haggya minekűnc kouetnűne,cs az mi taílűnk-
cec enyheteferees őídok'efere bizonyos bűitőket f zer-
zet,inellyeket tartozic minden i g a z iambor kece£ztyca 
a i ígbuito lüL 

Mafodic refze. 

" Efzerete tóinkét ezmoílani efzeuefzetemBerelci 
___ ^ nec uakmerőfege, azgredicationac elfő re fze be^ 
többzdet mulatnunc, hogy femmint netalamaz-idonec 
tőuíd uolta kiuanta uolna. A z é r t az mafodic refzeben,, 
ki az Ghriítufnac kifertetirál uagyon , tőuidbec W 
ízunc, " 

Leg előfzőr mikor Kaflyuc Rogy a z mi urunc fő id-
cec es mennec teremptőie nem chac kefertetie hanem 
íz&lelis hordoztaticaz őrdőgtűl, úgymint ápufzta-
b o l , á templomnac örrozattyara, onnét megint az ma-
gas hegyre, eíafmuf raita a z mi e l m e n e s tellyefseg* 
gel be telic fziuűnc chodalközafsalj 

CKriflus mi De ha meg gondöllyuc fiogy nem ű magaert, ha* 
^ k r ' mi erettűnc fzenuette azt el, az Ghriftus, hogy ele*; 

v s r f e ' f z o r a z ő r d ő g t ű l meg kefertetneiecestetoua hordoz-
tatneiee, annac utanna, az őrdőgnec tagiai tul megfe f-
zettetneiec, meg fzűaic mi bennűnc á chodalkoza% 
es győnyórkőttetni fog minket az mi iduezetőnkaec 
liozzancualöioakarattya.Mert mikeppenhalaia3azon-
keppen keferteteis fzűkfeges es hafznos leenazmi íd-
ueA"egűnkrc,minekűnc hala,minekűnc kefertetec meg<í„. 

Mihelyen a^ert f^int lanos meg keref^áé, leg ottan ̂  
ttímh uitetec hejp tneg kefirtetntc ccrdoejnty, tanetuaa: 

••••' minkag 
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«ÜDket,"hogy mikoron az ember meg kerefztelkedic es 
a z pokolbeli őrdőgnec batalmabulmeg fzaba du!,azon-
nal tuísakodafa.es ma fk oda iá fog lenni ű neki á gonofz 
&t tannal. Bannya az lator hogy ki uonatic torkabol 
a z ragadomacy, es minden tehetíegeuel azon igyeke-
zic hogy megint birtoka ala foglallya az egyfzer meg 
menekedet embert. Mert iollehet az Chriftus meg gy, &%*-' i J, 
©zte az pokolbeli ördögöt,es meg rontotta a z ű biro-
dalmat, ugy, hogy fenkin ő neki hatalma nem lehet ua-
laki az hitnec es ízeretetnec altala az mi urunkba be ol- • ; 
tatot, de mindazaltaí el fzenuedi az iften,hogy meg ke-
ferthefse a z ú hiueit. 

Kit azcrt miuel hogy beaebben meg mutaffi h o z 
zanc ualo nagyszereimet. El ueueaz ördögnec kegy-
etíen birodalmat,meg bagya a z ű kelértetetlatuan högy (énethw, 
bem artálmunkra, hanem nagy hafznunkra lefzen mine-
kűnc azzal ualo ttifakodafunc.Hafemmi elienkedes nem 
gyákorlanaesnemgyötrene minket,tunyaeuolnanc,to-
cabba el Wnnöióc magunkat, fel fuualkodnances tőb-
Tbet tulaidooettanane magűknac,hogy íemmint kellene. 
Eleit uefzi azért a z mi kegyes urunc effele efrtinknec, 

íciíírtetet bochat reianc hogy latuan az ellenfegnec al-
. nakfagat cs ellenűnc ualo diheíkedefet, fel ebreggy-

űne,u igyazzune hatra ueffuc az reftfeget,es minden, 
"kor kefzec legy un c azuitefzkedefre j esmeruen erőt- . : 
lenfegyucket meg alazzuc magunkat, es iftentűl keri-
jSne erőt az kefertetnec meg győzefere. 

Szent Pal apoftol mikor az cgben ragattatee oly 
dolgokat lata ott, kiket ingyen íem fzabad embernec 
faolUny,fes hogy azlatifoknac nagy uolta fel nefuual-

• a ' 4 kottatnai'4 
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s.O.iz.kottatnaia űtejt, az minta maga mongya, tefti kefertet 

böchattatec ű reia , kitűí mikoron őfztekeltetneiec ke-
fzerettetec,az ur iftenhez foly amni,es egynchanfzor,ű 
neki kőnyőrgeni, hogy el uenneie , rulla az keferteter. 
Latodé mely haíznos len űnek iá kefertet, ki miat az 
felfuualkodaftulis meg menckedec,az iftenhez ualoefe-
dezefreis meg ferkentetec. 

Annakfclóste az kifertet ellen ualo uiaskodas al-
tal őregbüi iílen elot az mi iutalmunknae koronaia.Sen-

t.Tim.z,, ki meg nem koronaztatic azt beízelli fzent Pal, hanem 
chac az aki iol tufakodic. Nem uolna peniglen ki ellen 
tufakodnunc,haazellenfegnec fzabadfagoc nem hagy- • 
ot uolna Chriftus az mi uelunc ualo ellínkedefre. Ta- , 
hat az iftennec hozzanc ualo fzereímenec Bizon (aga 

„ az, hogy oly ellenfegűne uagyon ki mikor artani akar, 
akcor hafznalminekűncakararryaellen, okot aduan az. 
uigyazafra,magunknac meg alazaíára-,iftenhez ualo fo-
lyamaira , es az koronanac meg nyetefcert ualo uitez-

U áffoha De mibe fzokta az őr dog kiualtkcppen kiferteni az 
irdég a? embert i Három dologba,torkofsagba, keuely fegbe es 
embereket főfuenfegbe. Mert ualakit ezekre reia uehet azt könnye ' 
Kefenem, e j ragadgya,esreia uifziakarmí egyebgonofsagraisi 

Chriftus urunkatis ezenékbekeíerte meg.Előfzőr * 
Tstrkofsig. torkofsagba .Ha ifiemse fia uagy úgymond mongy adhogy e%_í$c-

UÍCIegyenec^nysrek^e. Arra akaria uínni,hogy ketelked-
gyec az iftennec reia ualo gonduiíelefebe, mintha az 
iften el felette uolna űtet, tseghadnaia ehel halni, azért 
lenne ű maga ízorgalraatos maga rul,uiíeíne gondot ele-
tere,hanem kilomben,mutatnaia: meg ifteni ereiet, ef az; 
kóuckec usltoztatnaia kenyerekce^ 

Mi uc-. 
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Mi uelűnkis igy fzokot chelekcdni, fzűnteleo 

kifztet hogy hafunkra gondunc legyen. Élőnkbe uőti 
oieli fzűkícges embernec magara es hazanepere gon-
dot uifelni, meny foc á kőtcheg,e? az iöuedelem kenes. 
Ha mikor az iften iut efzedbe, hogy ű tegedet el táp-
lál, ottan mail fugákeíertet füledbe. Hogyha chac az 
iftencűluaríz, es tennen magadra ízorgalmatos g o n d c 
nem uifelz^nem fog teneked fűk kappan az égből fzad 
ba.röpülni, A z é r t ha az mi kettes penzed uagyon aa 
Utan eí akarfz elni, ad ufurara a íz t , s derce pénz meg 
marad, á hafznabol taplalhatöd naponként magadat,in-
nep naponkéntid á piaczot, taíam ualamit kaphacz 
ott,kitnyerefegre meg uehecz: Had á papokra á fzent-
egyhazba ualo imadkozaft, had á gazdagokra á foc 
predicatio fiaígataft, te fzegeny íegeny uagy; lafs az te 
dolgodhoz. N emelly eket megint uonízonT hogy lopaf-
íal, toluailaftal, egyeb gonofsaggal ízaporechac mac-
haiokat: E z az ű mefterfege, hogy az fzűkíeget ueíse 
elő, cs azzal challyon. meg, hogy hafadra auagy torko-
dra ualo ízűkfeges gond uifeleínec fzűne alat miuel-
tefsen gonofzt ueledl 

Mafodfzor kéuelyfegbe keíértc Chriftúft az őr- î ettclyfcg, 
d o g , feí uiuen űtet az tempíomnac oromi ara, monda 
neki. miftemecfia uuphchafdalamagadat,mert meguogym 
trint, hogyaz^b angyahnac famnchalt ifim. tefehted, es ke%e$e 
uefonec ugedii, hogy: toertcnct főerőit meg ne %fdi kébe a%_ íe U-
iadat. A z t akaria uala á g o n o í z . hogy urunc magaba 
bizakoduan, cl hiuen magat,oly dolgot kiferchen meg j 

keuelyíegből az ki nelkűl lehet uala, fleheteis. A z o n -
képpen olalkodiemi utannunkís. A z iftennec aiande-
kibol igyekezic minket fel fquaikottatni, hogy nagy-

a j óbbat 
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©bbat tulaidcnechunc ffiagunknae annal á mint kellene 
es melto uolna , es ala efsunc az keuelyfegnec miatta 
az iofzagos cheickedet eknec magafsagarul. Peldanc 
cfrűl Lucipe-rnec az ű caríaiual, Adamnac Euanac es 
egyebeknec foksknac rettenetes efeti. 

Fíjuenfis. Hatmadfzot keferte urunkat! Satati főfeenfegbe.' 
Mert fel ume egy 'igen nagy* magái begyre es mtg mutata neki 
mUgnac minden orfetgit, es azoknac dwhxfégit, es mond*. Eleket 
mind mkfdadorri, ha le efucrt imadandaf^engemet, Meg akaria • 

• uala keuantátni uelle, e z uilagnac kazdagfagat, hogy 
aonac meg nyerefeert meg tagadna az iftent, cs az ör-
dögöt iaiadnaia. Nagy kcfertct c z , ugy anncra, hogy 
á uilagnac nagy refzet az ellenfeg birtoka ala ragad-
gya meftis ez miat. ~ 

Ezec az őrdőgnec három fo keíerteti kikcel ke-' 
ferri es oftremlya az emberi nemzetet. Es laf ízep 
f.ol^ot, miképpen akaria magat az fbtetfegnec angya-
i , a lagofsagnac angyalaoac jelenteni, íraft hoz elő, 

f ual bizonettya hogy ugy kel lenni á mint u mongya; 
t '-'Z1"-! a z , r a ^ hamis ertelemre uonfza. Mert mikor & 
e ^ l i j propheta nem chae Chriftufnac, hanem minden iften 
e-rí, felő embernec imigyen fzol , anpyalmac parmehoí 

te felxlei etc. Nem arra int, hogy mikoron á garadi-
chonnis ala mehetne!, uakmerőkeppen nyakra uefdala 
magadat, kcfertuen az iftcnt, ha meg oltalmaze tege-
det az ű fogadafa fzerent auagy nem, hanem hogy 
ízűkfegednec ideien, minden nyaualadban, es nyo-
morufagodban bizzal iftenedbe, cs remellyed, hogy 
n oltalmad teneked. De mindazatal űtet meg ne ki-
ferch, ely az okofsaggal, cs termefzet fzerent ualo 
cfakőzokceL ' 

Kőuetic 
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Koactíc az őrdőgnec fzolgai, á hamis propheta-

kisaz á urokat, mert ezckis á-Chriftus apoftoliua aka- 2 . 0 , j i v 
riac magokat tenni, Iraft mutatnac3az iraíbol b izony-
ét nac, de hamis ertelemre magyarazzac az iraft, es az 
iraíhac fzene alat teuclygeít hintenec az embcrec kö-
zibe. 

Ghriftus urunc femmibe nem engede az őrdőg-
nec, hanem ellene alía, cs meg taneta minketis, mimodon 
és minemű fegyuerrei kellyen az kefertetec ellen hada- Ordig ellen 
k&znúnc. Szüntelen ualo imadfaggal, bűkőlefsel, es 
az iftennecjgeieucl, Effele őrdóg úgymond ízent u e r h n c~ 
Matenal kilornben ki nem űzctic, hanem imadfaggal es mt, i s» 
bűitel, It peniglen u magais bűitől, es áz kcfercő el-
len, az iftennec igeiet hozza elő az iraíbol. Megmgy-
m a^t mongya irwt, hopi nem chac kpr/errelel ember, ht-. 
nem minden igeucl, h> a^i/lsmec fáidbólfi^rm-i^ic. Megint 

' meg uagyon rrtij, hogy nc hferched 4% te uradat ijlmict. 
Szent Peteris iozanfagra es uigyazafra int mindent 1. 
aalakraz ragadozo Satannac torkaiul meg akar fne- . . 
Bekedni ,.es fzent Pal azt paranchollya, hogy az lel-
ki fegyuert ki az iftennec igeie ̂  uegyűc kezűnk- ZfMá* 

Soha oly felől nem kerülhet tegedet az alnac-
feíec hogy arthafsön, ha ezekeel az fegyuerekccl tu-
fákodol ellene,, es minden inchclkedefe ellen talaiz 
az- iftennec igeieben oruoísagot. Ha azért torka, 
ára, auagy hafadra ualo kepeit főlőtteb ualo fcot-

_ gahnatofsagra, víurafa, hamis kerefetre, ragadomá-
nyra, alnokfagra akar tegedet uezerleni, az iíle^ 
fii fzolgalarót es á predicatio halgataft el akaria 

yilagi dolog g W # usd-ela 
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SUtth.s. a z iftennec igeiet, cs aiy ellene. Gondold meg á Chri-

ftuínac imez mondafat. Kerefsetec előfzor az iftennec 
- orfzagat es az ü igafsagat, cs ezec mind meg adatnaé 

tinektec. Tekench az apoftoloc peldaiara, kic nem 
chac gonofzul nem kerefec eletekre ualo fzűkfegeket 
hanem, meg az ű igaz riiunkaiokcal kerefet marhasoka-

Kat: ip. ús el hagyac iftenert. Zachko nelkűl, tarfoly nelkűl 
x«;io.aí. menenec predicallani, meg fem fogyatkozanac meg 

. íemminelkul. 
Ha keuelyfeggel kefert tegedet az őrdog, emle-

Vtet 11, kézzel urunknac inteferíü, ki arra int minket hogy ala-
Pfa.i*. zatoísagot tanulJyunc ű tűlle. Iofsönefziinkbe az La-
iaeno. cipernec Adamnac, Euanac, Nabugodonozornac s z 
G~n :í - keuelyfeg miat ualo eíetec, es gondollyuc meg, hogy 
^ ; i

4 " az ki fel magaztaüya magat meg alaztaúc, es aki meg 
c*' 4 ' alazza magat, fel magaztaltatic. 

Vegezetre, ha foíuenfegre int tegedet, V a g d el 
i.Cer.e, az a tanachat az iften igeienecfegyuereuel,ki azt inon-

. gy a, hogy az főíuenyec iften orfzagat nemuefzic, A z t 
paranchollya hogy agy, ha azt akarad hogy nekedis 

Inc, i<s, adafsec. Nefeleith el amaz fofueny,gazdag,ember-
nec nyaualyaiat, ki merthogy chac a z moríalekokat 
fem ada az fzűkőíkodo Lazarnac,az őrőc tűzre uet-
tetec erette. 

R o u i d befzeddel tanuld meg'Chriftuílul, tanuld 
meg az iftennec igéiéből, hogy fe tefti fzűkfegedreua-
lo tekentet, fe tifztefsegnec, fe kazdagfagnac keuanfa-
ga,tegedet reia ne birhafspn,hogy a z pokolbeli őrdőg-
nec kifztetefenec uálamibe engednel, Ne aggyatoc' 

zpkf,^ úgymond fzent Pal, helt az őrdőgnec. 
Meg fzekte ereiec Ghriftus az őrdőgnec utatis 

outatat-
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mutatót benne, mikeppen kellyen űtet meg győzni, 
chac mi magunc ne akariunc engedni ő neki, haralmac 
aem uehet raitunc. Sot mikeppen iduezetoniet el ha-
g y a , es a z angyaloc iaruluan hozza fzolgalanac ü 
neki, azonképpen latuan az mi uitezfegunket el tauö-
zie tullanc. A z é r t mongya fzent Iacab. Allyatoc fae> ^ 
ellene az őrdőgnec, es el fut ti tűlletee. A z iftennec ' ' 

angyalies meg kernyekeznec minket, es meg. ^ i : j . 
fzafeadetnac a z ordognec tori-

bői, chac ne uefsac, mi 
magunc birtoka 

alamagun-
, kat. 

Reniinifcerc. 



B ö fT I X^SO3IC 

Reminifcere. 
Mafodic boeiti v s f i m a p , kit a% koefseg 

acuctiea vafarnapnakis hi. 

ex/^, mai Euangeliom fant Mate Euan-
iC X V. rcfeelen nagyon. 

X idcclcn, 8 menuen lejut Gene^arethhel teert 
Tyrw, es Sidon fele, Es eme egy Cannan nem%rt~ 
loel udo af^onyallat ki ormát i feM int uok, ky-
tdu monduan. Kjxnyxr&fy en raitam uram Dauid-

^ nac fiadén leányom gonofzulgyoettretic a^jsr-
dcegtij, K5 egl> fcut fcwfelek nek}. Esiaruluan Uneiuany ke-
rie uala ütet monduan, lochafd el&tct, mert utamunc falt. Vft-
niglen feleken monda. Nem yagyoc lochatttíot, hanem chac 
Ifrad elucf^et iuhokjm^. vfmd%,pcnrglen ixui .es imtdi 
ttet monduan, Vram fegely engemet. 1\t ftklmn-mmda. ?'# 
el uenni a^gyerrrtekekasc fayerct, es a^elénec uetni. t)e ma-

ga mond* „v gfxojiyJiit. Vpj uagyon uram, rmda%altal k koefy 
fefycf^ccaxjnorfakm^&lxnsUyec lehullanac urok— 

nac a'^taíarul. ^Akcoron ftklucn lefus mondd nefy. 
O t/zyny ember, nagy <*% te hited, legyen ug$ 

imfydamkt akarod, es as^ora-
• ían meg gyogula 

ft kánya. 

Meg 
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| i F g ielentetic ebben a i cdangeliom-
g b a n , mit kellyen minden embernec 
gkefertetnec cs nyomorufagBac ideien mwelnhn̂  
Imiuclni. Mert fzűkfeg hogy az Chri-
Iftuihoz folyamion es mentül nagyob az 

.. Jnyomorufag, anneual inkab efedezzec 
es kőnyőrőgiőn S ba mindiaraft megnem halgattatikes, 
*jc fzűnnyec meg á konyőrgcftűl, hanem mind addig 
kialchon, meg nem meg adatic a neki á mit keuan. Igy 
chelekedec ez afzonyembet kirűl az mái euangeliom 
emlekőzic,es nem chac meg nyere leanyanac az ördög-
től ualo fzabadulaft hanem nagy dicherettelis dicherte-
tec Chriftuílul az ű alhatatos hitiert,Mi nekűnc moítaö 
•három fő tanulfagunc lefzen ebből az euangeliorrrbol. 
Elfő a z imadfagnac modgyarui es formaiárui Mafodic 
az kefertetekről,mellyec cllenzicaz mi imadfagunkat, 
es mint kellyen azokat meg győzni. 
Harmadic az hitből fzarmazo.kőnyőrgefnec hafznaroi 

A z elíberíjl. 
.. y f Z afzony embernec (kirűl fzent Mate ízo l eZ 

mai cuangeliomba ) chelekedetiben,az tokelíeces imaifag-
hitnec es kereíztyeni imadfagnac peldaia adatic élőnk- nac cs ti* 
be. Ennec egy nyomoruk leianya uala, kit az ű benne ^•//ír" i 

ualo őrdőggyőtőr uala, es mierthogy magaual iot nem £?£*** 
lehetet, minden igye chac azí a arinyanac feiere haromlot 
uala. Mikoron azért az ű leanyanac nyaualiaia kefer-
getneie dtcc, halk á Naáaíetbeli Iéfus felől, hogy iften-
. nec fia uolna,hogy foc chodakat tenne, mindenekcelioc 
..tehetne, es íokakcaitettis uolna immár, E.z áhir lőn 
a z i g e , k b ; g Chriftufnac 

" SÍmítetL 
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; efaercti. De hogy tőkelletefseggel el hinneie jgazafci 

nac lenni azokat i dolgokat,meiiyeket iduezetonc feloí 
hallót uala, cs minden iot remellene tőle, az á fzent le r 

Iec iftennec belío tanetafabol uok. Mert á hit iftennec 
zphef: z. aiandeka azt mongya fzent Pal apoftol. 
B u ' ' 1 1 ' larula azért á Chriftuíboz, es falt uala monduan,ke* 
i m í í T « raitam uram Dawdn-'cfi.t, Ez á kereíztyeni imadr-

fágnac cs kónyőrgcíhec iduefseges formaia. Leg elő^ 
mcjgw. f z o r kiak uala, á kiáltás peniglen az fzűkfeget iclentf. 

Es mely nagy fzűkfeg kefzcretétte legyen utet á kíalr 
tafra , meg ielcnti az ű befzede, <A%jn leányom úgymond, 
gonofzulpocttretic <t%jxrdoegt&l. Ezenkeppen fzűkíeg ho-
g y indechon minketis az aitatos konyőrgefre es imad-
fagra á fzűkfeg, es az nagy nyomerufagoc, mellyec 
ugyan el buretnac minket. Mert mint cz aízonyem-
bernecleányát győttri uala az őrdőg,azonformán che-
lekefzic mi ueluokis, haborgat es nyomorgat minket 
rettenetes keppen: Hitben ualo egyenedenfegeket,eretr 

cekíegeket, fzantalanfo'c ondoc bűnöket hint mi ko-
z inkbe: hadakat, uifzauonyafokat,fcaborufagokat, ol-
dóklefeket, arultatafokat tamafzt ez uilagí orfzagok- _ 
ban es birodalmokban.kic miat az emberec teltekben 
es lelkekben igen meg fanyargattatnac. Es oly nagy 
kegyetlenfeggel áihoíkődic eIlenűnc,hogy leg folot-
reb ez moftani időben telic be az, á mit urunc Psternec 

Luxit. mondot uala. Simon eme á Satan meg kert titeket,hogy 
^poc, li, meg roftallyőnmint á buzat. Megint fzent Ianofnae 

iniiiíyeö mondafa, Iai ez főidon lakoZo embereknee, 
mert hozzatoc fzalla az őrdog nagy haragot nala tar-
tuan.^Nagy fzukfegűnc uagyon azért reia hogy k& 
ayprogiunc, hogy iraadkozuaB kialchunc. . 

A r r u l . 
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Arrul mongya uala Efaias az iftennec. Vram az 

» e g Czorulaíba .ker eftenec tegedet, Jtiontöttac előtted 
az imadfagot mikoron nerced űket. Dauidis erti uala 
t o g y aznyomorufag ellen alkolmatos oruofsagá kö-
nyörgés , azért efedezic uala iílen elot imigyen imad-
leozuan. Tekeneh en reiam, es konyőrűly raitam,mert r. 
arua es fzegeny uagyoc en; A z en fziuemnec hafaoru-

• fagi meg íokafodtanac, A z en fzűkfegimből fzaba-
dech meg engemet. Lafd meg alazatofsagomat.es mun-
kámat, es boehafd meg minden bűneimet. 

.Dernit kiált az nyomorult afzony ember i Koenyx-
rlly úgymond en rajtam urm Bauidnttcfit. Szép imadíag kit 
fzűkfeg minden kcrefztyennec meg tanulni, efzekben 
tartani, es gyakorta el mondani. Mindeneknec előtte 
urnac neuezi á Chriftúft, az az, uallya ű benne az ifte-
ni erőt cs hatalmat, hogy mindenec az ű hatalmaba es 
birtokab a uannac: Mint á Genturiöis mikor imigyen 
fzol uala urunknac. Chac egy fzoual rnongyad, ottan.Mtf. s . 
löcg gyogul az enfzolgam. Dauid azonképpen. A z $fd. n j . 
mi iftenőne menybe, mindeneket .ualamellyeket akart 
meg miuelt. Szinten ttgykelí minekűnkis bizodalom-
mal iarulnunc, az iften kegyelmenec ízekihez es á mit • 
kérni akarunc hitben keriűc, mert ualamely ember ke- lae. t. 
telkedic femmit nem nyer az iftentűl. 

Touabba,Dauid fianac neuezi urunkat,emlekez- VsMUndt 
tetuenűtetaz nagy fzereietre ki arra kefzeritte űtet hoí/w^dw-
g y mi erettűnc emberekert, es az mi iduefsegiinfcert a z / ^ 
égből ala fzalla, es Dauid fiaua . az az emberre Ieen. 

! Tenekcdis azért mikorimadkozol iuísonefzedbe, ho-
g y az iftennec fia azért uett emberi termefzetet fel TS 
azért fzűletet e uilagra á Dauidnac leanyatul, hogy 
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iften kozóf, cs az emberi nemzet kozot, közbe iaro le-
gyen, meg balgafson minket, es az ű attyatis engefz-
cellye minekűnc. A z mi tettünkből uaío teft, es mi te-
temeinkből ualo tetem. Nem utalhattya meg tahat az ' 
mi gyarló meg ronilot termefzetűnket, kit űis magara 
uett, es á kiuel el ualbatatlan keppen az egy ízemely-
fcen eggyefedet. E z á gondolat meg mondhatatlan; 
igen fog bifztatni tegedet, es el hitetni te ueled hogy 1 • 
ualamit kerendefz minden meg adatic teneked. 

Annac fölötte e z afzonyallat nem az u meltoía-
gat hanem urunknac irgalmafsagat es kőnyőrűletefse-
get hannya: Onnét uar minden fegetfeget. Teis ugy 
chelekedgyel azon kerd hogy erezze á te faidalmidat, 
könyőrullyön te raitad. Es noha meltan büntethetne 
tegedet,mind azáltal keduezzenteneked,es nagyob, 
tekenteti legyen az ű irgalmafsagara hogy íem mint á 
tc bűneidre, miért hogy nem chac urad es birad,ha-
nem atyadfia es mindnyaiunknac közbe iaronc. . 

Illyen formán "könyörög uala Dauid ezt tnondu-
ffit, í j . ati Emlékezzél meg uram a z te irgalmafsagodrul e í 

eleitűi fogua ualo kegyefsegedrűl, az en ifíiufagotn-
nac uetkei es tudatlanfigi ne iuísanac.eízedbe uriílen. 

Xfiláufok - Kőuefd atyamfia kerefztyen á koldufokat,kie mikoron 
ettcpeldttia.alamofnatkerticc, foltos esronczos ruhaiofcat,ondoc 

febeket es fekelyeket mutogattyac, hogy inkab kő-
nyorűllyenec raitoc az emberec. Tenekedis azt kell 
Kilelned, Gzondoras kőntőíödet es mezettelenfege-
det, az az s minden iotul es az igafsagtul ualo meg 
foztatáfodat, Annac fölötte az te bűneidnec dohos fe-. 

> beit keli foogatnödj es kerned az iftennec fiat hogy aas 
ö igaf-
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ű igafságaual meg ruházzon tegedet es 32 lí febeiuel 
oruofollya meg á te febeidet. 

cn leányom u gymon d gonofzulpceitrclic cer-
ioegtut. Latod itc ennec az afzonyallatnac leányához 
ualo fzerelmetis. Kiből tanuld meg hogy á kereíztye-
-BÍ imadíagnac fzeretettelismeg kell ekefettetni. Mert j .ceni j . 
akar melynagy hited legyenís ha fzeretet nem lefzen 

-tebenned femmi uagy, es zőnőghet ugyan aiakid ko-
rzót az te imadfagot, de az iftennec füleibe be nem 
Aatt. 

A mi á fzűleknee gyerin.ekekhez ualo fzeretete-
ket illeti', nem alettom fzűkfegnec lenni hogy íoc be-
ízeddel inchűc űket magzattyoknac ízerelmere, mert 
á termefzet fem engedi, hogy gyálőlhefsec az a de-
reket. De az fzűkfeg hogy meg tanoUyác ugyan iol 
cs iílen ízerent fzeretni űket. Mert ném minden em-
ber ugy fzereti gyermekit a mint kellene; A z z a l bi- szűkkk? 
Monettanad meg hogy ioles ualoba fzeretned magza- illendőfte 
tódat, ha gondot uifrlnel reia hogy az ordőg ki űzet- m t t * 
tieiee belőle, Mert noha nem minden gyermekbe ua-
gyon fzemelye fzerent az őrdőg, de ehelekedetiuel es 
a z ű dőgleletes alnakíagiual, akarkihezis hozza fer, 
es rabfaga ala foglallya az embert, Tudode hogy v/akí*. 
fcűnbe fogantatunc es bűnbe fzűletűne, az utannis 
-fzuntelen bűnt chelekeízűnc $ A bűn peniglen köte-
lez i az embert az őrdőgnec fzolgalattyara. Tahat 
akarki legy, ha gyermekid uannac, íles belőlőc ki ű-
•zetni az őrdőgot, meg ízabadetani űket az Satannac 
fogfagaboL Ki űzetic peniglen előfzőr az kerefzt-
feg alcal, mikoron meg kerefgteltetic: Annac utanna 

k % az 
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a z iotettetas, oktatas, es iften fzereaí aalo fel tam£-
fal. Vifzontac beleiec erefztetic, mikoron fzaiokra 
bochatod uket, es nem gondolz uelle akarmit miueí-
lyenec. Latod hogy fiad cap eftig,chac az uczakoa 
futos, es iaczic fz i tkozodic, az iftennec neuere cfkű-
fic, ondoc es hazug befzedeket f zo l , fmjnd el tűröd cs 
eí halgatod. 

A z t aletod hogy effele approlec dolog, ingyen 
femmit nem art. chac gyermee iatec, főt ugyan hozza 
illic az gyermekfeghez, ínem uefzed e fzedbe,hogy 
appronkeat igy fogíalíya maganac az őrdog á te mag-
zatodat. 

'Jz Még Mert mikoron az embert el akaria foglalni, ml-
mintfij' n e m mindiaraíl ualami nyluan ualo gonofsagía k i fz-
emlsrt. " Z £ c t i űtet, hanem aprolekon kezdi el, kire ha reia ue-
Gsn. 4. heti, nagyobra fogia az utan. Caint ntm mindiaraíl 

indeta az ű attyafianac A b e k e c meg olefere, hanem 
előfzőr meg gyaloltete űtet uelle, az utan iregylete 
az iftennec hozza ualo fzerelmet, uegezetre ofzton 
megőlete. Dauidnakis eloízcr chac a z heuolkodaílj 
palotaban ualo fetalaft ada eleibe, annac utanna az ab-
lakon ualo ki tekenteíl^touabba sz mas ember feíefe-
gere ualo nezeíl, ugy kőuetkezec ofzton az fertelmes 
cheickedet, kkiel vriafnac feíefeget meg fzeplőfete, es 
ű magat el uefzte. Igy f z ő k o t a z gyermekeknek! s dol-
goc tőrtenni, nem azontúl erőteti űket az őrdog ualami 
nagy bűnökre, hanem ualami oly marezonafagra indet-
íya, kit az emberec ingyen bűnnec fem aletnac, on-
nét lafsan lafsan touab u i f z i , cs uegezetre fzinten el 
mered minden goaofsagba, A z leanyokat taaczolafra 

tombo-
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f o m b o l a f r a fzoktattya,bokrétát k o f z o r o t k ö t t e t , k e f z -
kenőehket uarrat ue l l ec , a z if iakoac, V t o l ö f e t ő n o l y 
d o l o g k ő u e t k ő z i c ef fe le iatoces b a r a t k o z a s u t a n , kit 
t o k i g meg fíratnac a z f z ű l e c . 

A n n a c okaiért ide ien kel g o n d o t uifelniec reia, 
t o g y a z őrdőgSt ki ű z z e c m a g z a t t y o k b o l , es meg i 
g o n o f s a g meg n e m g y ő k e r e z i c bennec, a d d i g kel űket 
o l ta lmazn i uefzedeleratűU D e immár meg crtettuc,mi-
neműnec kel lenni a z kereíztyeni imadfagnac, ideie a-
z e r t , h o g y meg laí fac rnineműkefertct i ízoktanac tőr-
tenni a z mi imadkoza funknac . 

M a f o d i c T a n u l f a g . ' 

Á7A mongya a z Euangeli í ía h o g y urunc cluc. ep imtáfagh* 
1fim felele d^afzvnycmlernee. Rettenetes k e f e r - " ^ 0 ktfw 

t e t a z , mikoron a z i f tenneckSnyőrgűnees n e m h a l g a t í w { í * 
m e g , h o z z a kialtunc es chac fü le me l lő l bochattya k i . 
altafunkat. A h en edes uram l e f u s Chriftus ne halgaíd 
él a z miJkialtafunkat, Qe utald meg a z mi alazatos k c -
nyőrge íűnket . Mert b i z o n y igen g y e n g e a mi hitűnc, 
ha m e f z e ha la fz tod a z meg halgataft, ha keiéi minket 
m e g fegetteni,meg f o g y a t k o z u n c , ketfegben e f ű n c , cs 
a z hitetleníeg el meret minket minden g o n o f z b a n . 

Bizonyara ugyanis, mikor a z iften íeget fegűl ht-
uattatic,esnem í í et meg fzabadetani,fokán azt alettyac, 
h o g y nem hallya a z mi keretűnket, es imigyen f z o k -
t a n a c a z emberec m a g o k b a n fapolodni. V a l l y o n iga-
z é a z iftennec ígérete, holot Efaiafnal imigyen f zo l la , 
Minec előtte h o z z a m kialtananac meg halgatom űket, 

a i k o r o n ízol lananac hallani fogom. Megint 
b 3 D a u i d n a l . 
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Dauidoal. Hy fegct&gűl engemet az tc hahornfá-,, 
godnac ideien, es meg (zabadetlac tegedet. Ha igaz; 
miért hallafztya az meg fzabadetaft i miért nem felcí 
azoknac az kic ő neki efedefnec \ miért tartya iljyea 
kecnenyen magat mi hozzanc í . 

Dc haliadé á fzűkfeg hogy mikor imádkozol, al-
tatatos legy, es meg uaard á ueget. Meg felel tencr 
ked az te iftened mikor ideie leüzen. Hdgafsacza mit 

fxod: 14. mond Moyfes. Allyatoc uefzteg,esingyen maid meg 
lattyatoc az ífteanec nagy chodalatos chelekedetit^. 

iPfal- j 1. Szent Dauid azonképpen. Batorfaggal cheíekedgye-
tes,-es erofsodgyec az ti fziuetec ualakic iííenben ue-
titec remenfegtefcet: Nem azonnal ketfegben kel cini, 

Xítth,7. ha egy fzempillantaf ban meg nem adatic á mit kerunc, 
!•* " ' hanem-, mind addig kelkernanc, meg meg adatic, ke-

refnűne meg meg talallyac, zorgetnűnc meg tneg ntt-
tatic mi nekűnc. 

A kic az tengeren iarnac mikor á uefztul es há-
Boktul hanyattatnác, ualtig igen kialtnac ímadkoznae 
t s foc fogadafokat tefznec, de ba meg fzabadulnac, el 
feletkeznec fogadafokrul, es eízekbe fem iut ofzton 

ZifíidHu az ifteni fzelgalat. Nekunkis ugy uagyon dolgunc, 
Un dolog az haborufagnac es nyomorufagnac ideien tudunc chac 

emberi fohafzködni es efedefni, de az fzabadulafnac utanna 
*tstatofsdg, e r ű n k b e -fem iut az mi iflenunc, hanem minden fáita-

laníagbaugy merűlűne el, mintha immár tellyefseggcl 
á Parton uolnane, cs foha nem tőrtenhetneiec íemmi-
nemű nyaualyanc." Annac okaert meg fokafettya iften 
az mi nyaualyainkat, hogy hozza fícfsuRc, el hallafz-
tya az meg halgataft hogy fzuntelen konyőrőgiunc,' 
nem fist meg fzabadetani hogy meg ne fzd j iyűne « 

HUötU 
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utaníia kialtani,nem hamar uefzi el rullutic az bunerc 
reianc boehattatot oftort, hogy meg utallyuc es el • 
iadgyuc á bűnt. V g y chelekedec Chriftus cz a fzo-
pyalíattalis, kiért immáron az apoftolokis könyörög- ' 
nec monduan, SochajU cl &tet mert utannune kiolt. D e u g y 
fem azontúl halgata meg űtet, hanem inkab latodé me-
ly izetlenul felel. 
. : ^ Nim utgyuc íochittdiot, hanem chac a^lfraehec ha%a-
hl tlucfzet HtbokJjoz. Kemeny es fzokadan feleletnec 
tcczhetneiec ez. Maid mondhattac uolna vrunknac 
az-apoftoloc. Hol uannac az te igeretid i Lam azt 
ígéred hogy az ki keri meg adatic, az ki kerefi meg 
talallya, az kj zörget meg nittatic neki. Nam arra ta-
netal minket hogy irgalmafoc legyűnc, mint az mí 
mennyei fzent atyankis irgalmas Miert-nem bizonyé^? L u c . ^ 
fod meg chelekedeteád;! aztetanetafodat, hogy kő; 
Byőrölnel ez nyomorult fzemelyenS 

Ezis egy ke (ercet, ki cllenkedic az mi hitünkéi, 
es gyakorta meg uonfza az embert á bizodalommal 
tialo könyőrgeftul. Mert mikeppen Chriftus urunc 
ugy fool mintha ez afzony ember nem uolna azoc-
j íőzzül , kikért ű ez uilagra iőt uala, azon módon mi-
es ha egynehanfzor kőnyőrgűnc iftendnknec, e's.her-
Jelcnfeggel meg nem adatic á mit kerűnc, leg ottan az 
okofsag irrrgyen kezd magaban uctckedni Talans 
ugyan el uete: az iílen engemet, taiam ingyen fem hal- : • 
íya az en kialtaí^mat, taiam cn nem uagyoc az ua-
lafztottác kőzzű i , azért nem akar meg hslgatni, 
JEs gyakorta imminetis őrcgbűl ez illyen keferjet, 
feogy latunc íokakat hatra uettetni iftentűl , kí -
£ec aíetcotíuac uolna u igent felfcgenec keduebea ! "•--
- w , b 4 ' . lcóci. 
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lenni V g y s u n t Saul kirak, kit az iften ű maga uala fe-

° ' t o t uala Királlyá, mint Iudaft ki egy uala az tizenket 
apoílolöc kozzűl.Egyebeketis fokakat. Ebből azért 
ímillyen gondolátoc tamadnac a z embernec íziuebe, 
mintha az iften nemellyeket akarna iduezettenr, es ne.-
niellyeket ugyan nenynnet kőuetkezicoízton fókák-
ban az ketfegben efes,hogy aletuan magokat nem fzam-
lakatni a z tduőfTegre úalafztottac k ő z z e , ingyen fem 
temellic, es nem kerie a z jítenncc íegetfeget cs az Íd-
uefseget. 

Es igaz ugyan hogy a z iftennec kőnyuebc, bit-
eletnec konyuenec neuez a z iras, uilag kezdetitűi, főt 
őrőktűl fögua Eeuaanaeirattattuan a z úalafztottac ,es 
ualakinec neue abban nem talaitatic az: el karfeozíc.De 
á nem igaz ,hőgy aki hitbulfegetfegűl h y a a z iftent* 
•z benem iratot uolna abban á kőnyuben^es az mennyei 
polgaroc k ő z z e nem fzamlaltatot uolna. Mert azelet-
nec kőnyue a Ghriftus, ű benne es ű altala Jelentet meg. 
kic Iegyenec az óroc eletreualafztatuan.Mmdenazert, 
i k i Chriftusban talaitatic, ű bele oítatic a z hit altal, ű 
hozza ragafzkodic es iftenbenlakozic a z fzeretet mi-
at, bizonnyal higgye hogy ualafztatot az idueílegre, 
es retteges nelkűl batorfaggal kőnyőrőgiőn minden 
ízűkfegebe. Es hogy hamis legyen a z , hogy ifte« 
nemellyeket ugyan nem akarna iduezetteni. meg bi-
zonettya' fzent Pal, ki nyluan mongya' h o g y ifteií 
mindeneket akar iduezeteni •: Es ualaki az urnac 
neuet íégetfegűl hya, iduezűl az mi urunc lefus Chri- • 
ílusban. V magis iduezetonc nem chac uala ki ket, 

f hanem mindeneket hozza hi , es mindeneknec ige-
' « a bűntűi ualo meg fzabadeuft . Tahat oalamifcor 

' aiíclc 
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i f fe fe fcetíegben eitő gondolat retteget tegedet, ottan 
ttídgyad hogy kcfertct, cs nc engegy neki, hanem ko-
neíd az afzonyallatnac peldaiat, ki immáron kctfzer 
üettetet hatra, de meg fem fzűnic meg, hanem Chriftus 
otan(mínt fzent Marc mongya) be mene á hazba, CSMÍTX-J, 
TOUtck atet monduan. VrAmfegech engemet. Mintha azt mon-
danaia, el nem bochatlac addig, meg nem meg halgacz 
engemet. 

Feleken lefus monda. Nem io el uenni a%_ gyermehkiec Ge~ 
njieret,es a^elcfyec uetm. Keíerű felelet. Nem chac hatra 
neti immár űtet, hanem meg ebnekis neuezi, es oly mel -
tatíaunac itefi űtet irgaímafsagra, mely méltatlan dolog 
uolna ha ualamely anya,ki uenneie á kenyeret gyerme-
ke kezebői, es az ebnec uetneie. Mies gyakorta i g y 
iarunc, mert mikoron hamarfaggál meg nem halgatta-
tunc, ottan az mi meltatlanfagunc iut cfzűnkben, es i 
kefertet el akarta hitetni ueíűne, hogy úgymint meltat-
lanoc meg nem halgattatutic. De tauol legyen mi tűl-
iűnc e z á ueíekedes. A z t akaria ugyan az itten, h'o-
g y uala mely ember ű tűlle bűncnec bocfianattyat,igaf-
íágot, cs akármi egyebfele iotis keuan,meltatlannae tar-
cba es uallya lenni magat annac meg nyereferc,mind az 
altal az ifíennec irgalmafsaga felöl ketfegben nc efsec, 
hánemazűereiebe cs erdemebe femmit nem bizuan,az 
iftennec io uoltara nezzen, cs az ű irgálmafsagara uefsc 
ízeméit: es mentül űreíbnec talallya magat minden io-
tul,annalinkab fohazkodgyecurahöz,csnagyob bizo-
dalommal kerie tűlle .Íduefseget, Mert ha enmegtalal-
nam magamban a z iduefsegncc okat, es cfeguol nccma-
gamtul a z őrőc eletnec meg nyercfere^foi fzűkfeg irpl-
na kőnyőrgencm i miért kellene iltencmJicz kiáltanom? 
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D e mierthogy ízűkőlkődőm,azért kel duloc, miértha-
g y nallam ninch azért kercfeai iftennel az Íduefseget, 
mienhogy en tűllem netn lehet femmi io,azért kőnyór-
goc az urnac hogy minden iot adgyon en nekem. ígag 
hegy minden ember tiíztatalan eb , az az fertelmes bű*, 
i Cs Oe maga az iftennec igereties i gaz ,k i ugyan meg 

ifecA. is, cí\i'íic raita, hogy nem akaria halalat, hanem meg tere-
íet, es eltet keuannya minden bános embernec. A z c 
mangva fzent Ago í lon, hogy fcnkinec nem kel, az ű 
bűnei aia uctrsi az iftennec irgalmafsagat, mintCaia 
c . l e k e d i c , kinagyobnac monda lenni az ű bűneit,bor 
g y fem mint hogy faochanatot crdcmlénc, mert nagyob 
az iftennec icgalmafsaga 3 minden bűnőknec nyauaiva- . 

•Rcm.s. ianal. Azér t mongva-ízent Pal, hogy az iftennec .ke-
gycírosísege foiüt halladgya- á bűnt. Megint fzent lá-

tass;*. cos imigyen fzol minekűnc. . Fiachkaim ezcset iram 
tinektec, hogy nc uetkeszzetec, de ha uetk'zei d akis 
fzofzolíonc-uagyon nekűnc az atyaijai a lefus Clm-
ftus, ki bochanatot nyer nekűac az mi bűnemkrűl. 

Sfd. ;;o. Iftennel uagyon (fzent Dauidis azt befze l l i ) az ir-
galnaaísag, cs ű nalla talaitatic az beuf-ges ualt-
fag. _ 

Latodé mely erofs es aíhatatos uala ez illven ke-
fertet ellen, ez aízonyallat : Meniuel inkab mel atlan-
nac címere magat, mind a z a tulaidon íe]k efmTeu-
Bec, fmind az Chriftus belzcdenec bizonfag tételé-
ből, annal inkab bizic az iftennec irgalmaísagaban,hal-
gathacza azért mit mond. 

Wp tagyon i<rtm, de mind dt<dÁ iarlylíp&s cf^ntc, 4 
tnorftle^okbol, meüytc k hulhnx d^Jx uroknac af^tkUrní. Val-
lya igaznac lenni hogy ű eb, az a z 3 üfztatalanlietn 

• c érdemli 
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érdemli hogy Chriftus űtet meg halgafsa, es iot tegyl 
én ü ue l leazért az urnac irgalffiafsagahoz tamafzko- ' 
jáic, or.net oar' minden fegetfeget. Es oly nagynac ie-
ienti az iftennec emberekhez ualo kegyclmefseget,fio-
g y nem chac az igazakat, hanem az méltatlan es min-
den erdemtűl meg foztatot fertelmes bűnőíőketis ke-
efz hozza fogadni, mint az cheledes ember hogy fel 

. haggya ízedni az ebechkeknec az.tí afztalarul le hül-
lőt morfálekokat, ^ V g y a n i s i mi cl uefzet uala, annac 
meg kerefefeiert iőt- Chriftus ez uilagra, es az b«no-

. fóknec iduezeíefere. Mely igen kellemetes legyen pe- l t Tim, i, 
cigién iften elot, mikor 4 tói melcatlaauoltunc.ellen az 
ű kegyéiniefsegenec gondola ttyaual bi'ztattyuc ma-
gunkat, meg teczic abból, i mit uegre afzonyera-
beraecíelele. 

A z Harmadikra!. 

nr^Elelucn lefus monda neki. 0 afzony emltr, Mgy nzjeTii* <, 
led, /egyen ugy nekídammt ctkzrod, Choda dolog hogy 

enni foc kefertet miat meg hafadot fziue ez nyomorult 
ízemelynec.. De mindenut győzedelmes á hir, es meg 
halgataft talaí iften előt. E z azért hafzna az hitből ... 
fzarmazot kőnyőrgefncc hogy meg halgattatic. Kiről 
mafut tőb fzom lefzen. 

Moftan tanullyuc meg ez afzony embertől, hogy 
efmeriűc az mi nyaualyankat, kialchunc az Chriftuf*-
hoz, es ha fzinten foc fele kefertettul meg haborgatta-
tikes az mi imadfagunc,fnem mindgyaraft halgattatunc 
meg,alhatatofoc legyűnc, ha nem ma, holnap auagy az 
"utan, a.ijagy mikor leg alkolmatoíb idei? lefzen, meg 

' - áUaiic 
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t f d . 144- adatic tai n e k ű n c á mit -kerűnc. Mert ízczit D a n i d a z t 

t n o n ^ y a . h o g y a z űtet f e l ó k n e c akarattyat t e f z i i ften, 
m e g halgattya a z u Jíonyőrgefekct > es m e g f z a b a d e t -
t y a ű k e t . 

Oculi. 
' H a r m a d i c boc in v a f a r n a p , kic t o c k 

? k o z e p vafarnapnac Muunc. 

Szent Lukach Euangelifta iria % 
mai cuitngelwmot X I . refaeben. 

ÍZ időében, wdoegoet h^jualt tefm, es eerdmg 
£ néma uaía. Es mikgr'on fa &fete uofa* a%_osrdoc-
j. gcet, f%o!U d néma es chodaLc *zfcregcc-

meUyec peniglen b faezgüloec mondatae. 
ziliibnic axjzrdaegxcfciedelmenec hatalmaid 

,ttZ.ocrdocgxket, Es ncmeüyec feftrtuen, eglol kit keuanmc ua-
la & íö®\ ypewgín mifyron Utt<t noha ft gondolauyokft, 
monda nckec. Minden ft iwgaba meg of%lot orjx*g elfufetitl,et 
it tfic. tU<t%ert & Sot<tm meg<s[%ht Annii* magaha, 
mint marad meg orjfcgga? mert <t%t monjpatoc hogy "Béláé-
iul hatalmaual &%cem a^cerdoegoefyt. He ha en 'Belzebub h*U[-
maual &%oem, <>Z tifititoc, ki hatalmaual&%ic ? oínndc ofyerl ítc 
f? liraitoc lefynec. Ha peniglen a^jfien uiáualixz^m *%jKrdctgK* 
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fyt,Tri%otiyar4 rsiatoc iutot azjficnncc orfzaga.M ikoron d^craft 
fegyueres oer%i az* pituaratjiekcfeglen uannac mindenec ualamit ft 
Irr. De ha nallanaí eroef?el reia ihum, meggyoezendi &tet, minden 
fegyuerit el uefzi > mellyenen ú li^ic udla, es a%_ 4 ragtdommyt el 
ojXtogattya. ki en uelem ninchen ellenem uagyan, es ualaki ue-
lem nem gy&tt, tékozol. Mikoron k üfztatalan Ielec k? megyén a^ 
emberloel, iar azjuiz^tlen helyekn nyugodalmat kerefucn, es nem 
talaluan mond, meg terecdzj" hazamba, honnét ki icettem. Es 
mi faron el menend taMlya aztfopr&uel meg tifztettatunn. <Akfo-
ron elmegyen es mellek uefzen mas het lelkeket jnagana.1 almiakat, 
et le menuen ot Ukoznac. Es lefznac annac az embernec utolfc 
dolgátgonofzbac azjífakiel, Lcen peniglen hogy mifyron ezeket 
mondanak,feí magöfztahan egy afzony aUat az «fzauat a fereg-
loelmonda. 'Sodogmeh azji tegedet uifék, es lodog emlec> mellye-
ket tcemlettel. T)e magat monda. Soct lodogoc Ijalgatty-
4C es meg cerzjc <*% Tflcnnec igeiet. 

I B b e n ci cuangcliomban eroefs, bi-
H zonfagokcal meg bizonyettatic,hogy i 
l l j Názáretbeli lefus az afzonyallatnac chri/htfi# 

| aidot magua kit az elíő fzűleknee igert tulddo* 
° uala iften es azt monta uala felele,hogy 

ű uolna meg törendő az merges k e g y o n a c , a z a z , a z t r ^ 
őrdőgnec feiet. Mert mikoron tulaidon hatalmaual ki 
ű z e az emberből az órdőgőt, elegge meg mutata,hogy 
chacű uolna a z á ki a z tellyes emberi nemzetet meg 
fzabádethatnaia, es meg fzabadettando uolna az dűhős 
fatannac torkabol. Minec előtte ez á lefus é uilagra iőt 
uolna,nagy bekeuel bíriauala az őrdőg az paradichom-
ba el hitetet lelkeket T es fenkitűl femmit nem fel uala, 
mert feakirulnem oluafsuc hogy ű előtte ő r d ő g ő t ű z ő r 
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uolna, noha az prophetac es patriarchac elcg egyeb fe-
le chodakat tettcnec, Dauidnac mongya az iras hogy 
az ű hegedűienec zőngefeuel annira meg enyhettete az 
órdőgőt Saulban,hogy nem ollyan kegyetlenül győ-
trőete űtet mint egyébkor, de tőkellerelseggel ű íem 
fzabadethatta meg Sault tőle, mert az Dauid fíanacá 
M:f$iafnac tartatot ez á hatalom: De mikoron á m* 
urunc lefus Chriítus Dauidnac igaz chemeteye ez ui-
lagra ioue, meg gyözetec az őrdog, meg fofztatec 
ir.ind.-n ragadoma.nytul, ki őzetec ez uilagrul,es az tel-
lyes emberi nemzet meg fzabadula az ű fogíagabol. 

Erről tefzen bizonfagot ez mai euangeliom, ki-
nec haro-n refze uagyon, Elíő az őrdőgnec kegyet-
lenfegfrűl, Mafodic, az mi urunc lefus Chriftufnac az 
emberi rcrr.zcchez aalo io uokarul, es az ördögön ua-
lo hatalmarul. Harmadic, az embereknee az Chriftuf-
nac chelekedeu felől ualo kilomb k-löm fele íteletekről, 
cs vrunknac az karomlo pharifeufoknac karomlaíokrj 
Haló felekterűi 

Elfoc refze. 

tehetőre! hxJ'J* kfa «a^certfag ntm uaU.A'Z aZ,toeg 
/ nemettotta auagy nemaua tőtte uala az embert.Kő-

zőnfeggel az nemac fűkétekis ízoktac lenni, es fzent 
sut. r 2. M a t e erről az emberről azt mongya, hogy uakis uolt. 

Nagy az őrdőgnec gonofsaga, ki ez nyomorult embert 
egyezerfmind enni foc nyaualyaual illette uala. Rette-

OrdSgr.a neces dolog peniglen hogy az ördögben anni hatalom 
uagyon, hogy nem chac marhaiokban, hanem teltek-
ben, flelkekbeois arthatnac az embereknee, es tellyef-

Oí 



9V^JÍD1CJT1$? j 9 9 

Céggel el foglalhattyae az embert. Hőgy ez igaz legy-' 
en, meg bizonyettatic ennec az ördöngös embernec 
peldaiabol. Kiben teft fzerent benne lakozic uala es 
öly kegyetlenül gyakorlya uala raita hatalmafsagar, 
hogy fő erzekenfegitűl ugy mint fzolafatul, latkfatul, 
hallaíatul megfoíziotta uala űtet Azonképpen egy em-
bernec fiaba be buuan néha tűzbe, néha uizbe uetl ua-
la űtet.Es amaz embert kiben egy legio az az,hat e z e r ^ r g . 
h á t f z a z , es hatuan hat őrdog uala, choda rettenetes 
keppen ízaggattac. -J 

De az teftnec erzekenfeginecel uetelemindkön-
oyeb löt uolna, chac léikében ne bantotta uolna meg a z 
ördög ezt az uefzet embert, haneifi az leg gönoízb, 
hogy lelkebennis igen meg nyomoretotta uala, mert be 
tekeíztette uala ű neki minden utait, mellyec altal a z 
Chriftufnac éfmetetire kellet uolna iutni. Meg foztot-
ta az igaz hittűi, ki nelkűl fenki nem iduezűlhet meg 
uaketuan űtet, hogy az Ghriftus choda tetelit ne Iathat-
naia, es az lathatando dolgoknac tekentetiből, az lat-
batatlanoknac hitelere ne juthatna. Hafonlatos am az satamu* 
Satan az variuhoz, mert mikeppen á variu az akafztot Vdriühs? 
embernec ízemet uaia ki elöízör az utan ugy k e z d &b4onkt& 
tőb teftenec meg etekhez, A z őrdogismindeneknek ' 
előtte az hitnec uilagofsagatul erőlkődic megfofztani 
a z embert: A z é r t mongya fzent Pal u felőle, hogy z.Cor,*, 
meg uaketotta az hitetleneknec elmeieket, hogy ne fen-
leneiec u nekiec az euangeliomnac uilagofetaía. El uet-
te uala tűle az hallaílis, es fikette tette uala űtet, ne hal-
tiatnaia az iftennec igeiet,es ne bodogulhatnameg.Mert 
azoc bodogoc az kic hallyac az iftennec igeiet mintáz 
afzonyallaí kialia. Vegezetre i z m i be dugta es ne-' 
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Biaua tette uala űtet hogy iduefsegre uallaíl ne tehetne, 
ne dicherhetneie aziftent, es kiualt keppen, hogy ne ua-

wiogmc dolhacnaia az ű bűnek. Ebben hafonlatos az őrdog á 
ftTkajfzgd- f a r ^aíhoz. Mert mikeppen az farkas az iuhot torkon 

ragadgya hogy ne rehaíson, es reuafaual az ű uefeedel-
met á paftornac tuttara neadhafsa, azon formán,azpo-
kolbeli ellenfeg azon igyekezic, hogy meg fogia nyel-
uet embernec, ne haggya űcet fzolni, ne engedgye ho-
gy a z ű uefzedelmes bűneirűl, mellyec űtet karfioza-

Eccfe, 18, tra uifzic, uallaíl tehefsen. Tudgya az fertelmes Ielec, 
hogy ualaki meg gyunic, es el haggya bűneit, irgalmaf-
íagot talal maganac. Tudgya hogy ualaki Dauiddal 
nyluan uallya bünos uoltat, az iftennec prophetaia az 

2.az,p&pia elot, azt fogia hallani amit ugyan azon fzent 
Dauidfaalla: ELueae iílen az te bűnödet,azért igye-
kezic mindenkoron meg tartoztatni az embert bűnei-
nec ki uadolafetul. 

críignzc Oh mely fokán uannac e z moftani űdőkben kiket 
frghá. u g y foglalt maganac az őrdog, hogy el fzakattanac az 

igaísagnac utatul, el hattac á regi utakat ( kikrűi hogy 
Hier:z. tudakoznanc paranchollya az iras ) karhozatnac utai-

ra indultanac, fmegfem Iattyac, mely nagy uefzede-
Iembe forognac mierthogy az ű gonofsagoc meguake-

, totta űket. Nem halgattyac az Anyafzentegyhazat, 
nem kőuetic azokat az kic űket á teuelygefékrűl az 
igafsagra teretteneiec, hanem fulőc uifzkettető siefte-
reketkerefnec, es gyűitnec magoknac. Nem mennec 
fel Hieruíalembe,az az, nem ternec meg az anya fzent-
egyhaznac eggyefsegebe, hogy egyenlő keppen es 
egy fzaial dichőitteneiec az uriílent. Sokcal inkab nem 
tcrnec meg bűnőkbűl, nem tartnac peniteneiat, nem gy-
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®nnac meg tífztan igazan, hanem az ű bűnőknec men-
teiére teretie nyelueket. Efféléket mind uakca, ííket-
te,nemaua,tci az őrdog,ki hatalmafon chelekedic á hí- u 

tetlenfegnec fiaiban, hogy latuan ne lalfanac, es haiuan 
ne erchenec es ne iduezűílyenec* Nem kel tahat meg 
utabunc az fzent Petcr apoftolnac imiilyen intefet. 
Atyamfiai iozanoc legyetee es uigyazzatoc, mett á ti 
ellenfegtec az ;ordg , mint egy ordito oroízlan kereng 
fcerefuen kit be nycííyen. El kel tauoztatnunc az he-
uero tunyafagöt, cs nem illic oly nagy uakmerp bator-
Étgba felelemnelkűl elnűnc , mintha ellenfegűtic fem 
uolna, mert uagyon,es az igen erős cs igen alnac, 
; V g y uagyon hogy meg győzte Chriftus egyfzer 
á z őrdőgőt cs uralkodic az őueíbe, de az ű ellenfeg! 
kőzőt. Mig it ez uilagon elűnc, mindenkoron az el- ^ 1 °^* 
leníeg kőrűlűnc forog, es á ki magat oltalmazza tűle 
annac nem arthat,á ki peniglen nem uigyaz, hozza feet 

* ahoz, es arthataffele embernec. Lefzen oly idő a z 
itelet napia., mikoron az atya iften ugy ueti á Satant 
a z Chriftufnac lábai ala , hogy többe nem rugodoz-
hai, es ferikiuel nem elknkedketic. Addig azért, mig 
a z , az idő el iű efzefec legyűnc ^kétféle nezzune, 
mindent el tauoztafsunc ualami az őrdőgnec okot ad-
na reia , hogy hozzanc ferne , es fzuntelen fopőriűe • 
a z mi lelki efmeretunket, az penitencianac főprűie-
uel,hogy tifzta es üres legyen,' minden bűnnec fzeme-
tetűl. Mert miképpen a difzno fzereti áíart,es őrőmeíl 
íieuer benne, azonképpen a z őrdőg 4 bunt,es ot Iako-
zie ahol ábűű uagyon. 

.Ne alecha fenki az t , hogy inikorofl az keréfzt-
fegnee miatta, auagy az penitencianac altala emb őr bői 

c ki űzetic 
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. ki űzetic az ordőg , ottan meg fzűnic keferteni es 

f k oílrombni azt az embert, kiből ki űzettetet, nem fzű-
%línl& nic femmfreppen, Hanem mik* b megyén a^jmlerloel, iar 

ui^etln huyekn, a z a z cly fziuekbeu, mellyec az fzent 
lekc iílen roalafztyanac íiarmattyaual, meg nem az-
tattanac es azonkőzbe nem feletkezic el, á regi fizal-
lafrul, Íoí mindenkorom gondolkodic raita, mi mó-
dón uifza meheísen oda. Es noha lartya hogy az pe-
nitencianac főprűieuel meg tifztettatot, es az iofza-
gos chelekedetekcel meg ekefettetet annac az ember-
nec lelki efmeretenec haza, de mégis nem hagy fem-
mit hatra az ű alnac in chelkedefíben El mepen a%crt 
es mellek uefzen mai het Mkoeket maganal almklak^t , az az 
fzuntelen es minden modon azon igyekezic, hogy 
uionnan megint el foglallya az egyezer meg tifztulí 
lelket, bűnbe eiche megint az penitenciara teret em-
bert Kit-ha meg miuelhet, annac emlerncc ntol/h 
Aolgá gonof%b*c lef^nec a^etfxfwl Nagyob hatalmat • 
uefzen raita azr őrdog, nemezben terhet meg az ti-
tán. Mert lattyue fzemeinkef , meli nehezen fza-
badulnac ki azőrdognéc tóribol azoc, áz kic egy-
ezer meg fzabaduluan t uionnan fogíágaba eitic ma*. 
gokat,az üfztatalan eletnec miatta. 

Annakokaert, ualaki penketiciara tef I bűnbőF, 
es az őrdőgnec rabía gátul batorfagos akar lenni, meg 
iafsa hogy az penitencia tartafnae utanna , ne uefsc 
uakmerőfegre magat, fellyen, tarchon, es oltalmazza 
lelket az ellen fegtűl , . Vítezkedgyec io uitefsegefc 
Lóuőldoze az olalködö fertelmes lelket , cs tauoz-
*sfíá el tűlle az aitatos konyorgeíncc puskaiaual :"őue-

' czcfcj 
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£Ze Fel magat lelki fegyuerreljri az iftfObec igeie, V e -
gye feie be az igafsagnac íifakiat, Tarcha kezeben á 
hitnec paifat, hogy meg oithafia annac á gonofznac 
minden tüzes nylait. 

De taiam kerdeneie ualaki , miért dihoskődic il- Mim áihíf 
lycn kegyetlenül az őrdog az emberi nemzet elleni kédicaz if 
Azér t mert igen gyűlöli az iftent, bannya orfzaga- d6&' 
Bac eppülefet, cs annac okaiért mindenkeppen azon 
ígyekezic, hogy el fzakafza az emberr iftentűl, ne 
fckafodgyanac az iftennec fiai, ne őregbűllyőn az ü 
orfzaga. 
i Touabba,iregykedic az emberi nemzetreisjTud-
gya hogy az mely bodogfagot ű el uefztet afra te-
remtetet qS ualafztator az ember',, iregylies bannya, 
hogy amit ű foha nem remelhet, azt minekűnc igerte 
iften az ű fzent fiaba, azért minden tehetfegeuel azon 
iar mikeppen minketis uelle egyetemben az ueízede-
lemre uonhaíTon. 

Miért engedi az iften hogy az őrdog keferthef- Miért enged 
fe es gyötorheüe az embert* A z mi bűneinkéért érdem- or-
léttűc,es nem chac ezt, de egyebem mindent ueikűnc 
fzerent fzenuedűnc ualamit fzenuedűnc. Touabba 
azertis engedi, hogy inkab meg erchue mely nagy io 
tetemeriy legyen az őrdögtűl ualo meg fzabadetas,kic 
az ű fzent fia altnl kefzetét minekűnc. Mert fenki iob-
ban nem erzi az fzabadfagnacgyőnyőrűfeget,mintáz 
á ki ualamikoron rabfagba uolt , es onnét fzaba dúlt 
meg az rabfagnac keferues emlekezeti érefzteti azzal 
á ízabadfagnac nagy fedefseget. Annac fölötte ho-
g y rettfgüen az őrdőgnec alnasfagat, fegetíegűl hy^-
Bc urunkat, ki felől értyűc az euangeliombol, hogy 

e x ű bír ag 
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ű bír áZ ördöggel, es hatalrnasb u nalanal. Hogy Kt* 
tel erőfsechűc magunkat a z őrdog ellen,ertacn az ű na-
g y creíet, es hogy a z hit altal győzctheíic meg, igye-

i.?«.?. kezzűnc beuelkedni a z hittel. Allyatoc ellene ügy-
elő**;?- mond fzent Peter hitben. ^Megint fzent lanos. E z i 

győzedelem, mely meg győzi á uilagot az ti hitetec. 
Vegezetre hogy az Chriftus altal ualo meg fzabadir-
lasből, erchűc es efmeriűc hogy kofztűnc főt bennunc 
Iakozic az iften. Dauidnac mondafa fzerent, ki a z 

1A&17, nagy oktalan Goliathnac imigyen fzol uala. En te el-
lened a z feregec ifíenenec neuebe megyec, meg őllec 
tegedtf es feiedet uefzenr, hogy tudgya mind á feeles 
fő id, »ogy iften nagyon Ifraelbe, a z a z anyaízente-
gyhazba.. 

MaíőJ ic reízc. 

CBríjfuJhat: j y Leget fzollottune a z őrdőgnec goűofz kegyet-
BozzttK w f i j lenfegerűLideie immár hogy fzol lyunc, a z Chri-
e » uo <*. £^u£-nac 3 Z c m | j e r j nemzethez uala io uoltarul, es a# 

ördögön uaío hataímarul. Móndóc íméntis , ho-
g y á Názáretbeli lefus a z afzonyallatnac magua,ki 
megrontya a z őrdőgnec feiet, kiről ízent Daui-

7 U dís i g y prophetalt uala , hogy meg i telendő uoln® 
a z nepnee fzegenyt , es meg fognaia fzabadetan# 
a z fzegenyeknec fiait, es meg alazna á karomlot. 
Meg bizonyutanac mind ezec e z mar euangeliom-
ba a felőle mikoron meg fzabadeta az őrdőgnec ha-
talmából ez fzegeny nyomorult embert. Bizony 

n ® ^ z s a t ^ a n D S befzedeis , ki a z t monda , hogy 
** a z embernec fis azcrt ielent meg é uilagon , h e g y 
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meg roticha'az őrdőgnec chelekedct.it, ̂  Meg rStttya, 
mert cm latod mit chelekejzic. Előfzőr nem chac e s 
egy ersbernec tefti fzemeit- gyogyeta meg, hanem aZ 
tellyes emberi nemzetet meg fzabadeta az lelki nak-
fagtul,meg uilagofeta azokat az kic fotetiegben.es aZ 
fealahiac arnyekaban űlnec uala. Ki űze á mi íziueink- r. 
bői az ördögöt, hogy hiheísűnc cs hiuen iduezűíhef-
íűnc. Touabba mikeppen ennec füleit megnylatkoz-
fata, azonképpen meg nylatkoztattya az mi lelki f ű -
ieinketis,bogy halgafsuc azű fzent igeiet,mdgyad ho-
g y oylatkozot fülei uannac ű neki. Dc az ki nem 
balgattya, annac meg bc dugna uagyon fűle,az őrdog 
fik®tette meg őket. Vegezetre meg odozza nyelű-
űnketis , hogy ualhafeuc es dicherhefsűc űtet, ad haf-
fanc halat neki hirdethqjHc az ű hatalmafsagat es io 
uoltat, tehefsűnc uallaíl az mi bűnös uoltunkroíií, es 
gyunhaffuc meg bűneinket Es ez fzerent foglyog-, . 
bol fzabadofokca,az őrdőgnec rabiaibol iftennec fial-
va cs őrőkofiue tefzen minket. 

Mert az emberi nemzetet, kinec tetmefzetet f á . -
tfette igen fzereti a Chriílus , az ördögöt kedig igen 
gyűlöli,es ugyan ez azű tifzti hogy roncha, minden 
ragadomanytul meg foíza az kegyetlen Satant, cs aa 

- ű benne bhiöknéc őrőc eletet adgyon. Nyluan uagyon 
azcrt hogy irgalmas mi hozzanc cs hatalmas az ördö-
gön az lefus Chriílus. 

Hi 
Harmadic Rcfzc, 

Arom fele nézői leueaee az Chriftus choda tete- Chrifiu/roL 
lencc,mert nemellyecehodalac azt ámítIatanac u l ° i t i ! f 

c 3 monda-'" ' 
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monduan. Nem de c z j Dauidnac amaz fia í Míntf* 
im'gyei ízollana">ac. Akarkies meg efmírbeti űtet az 

tfí-9. ű jhcK-kedetibSLhogyDauidiac oly Ka,kirul azt mon-
dotta: á prophetac hogy mind orőkce az a attyanac 
ízeidben fogna ülni, az az . hogy Mefsias. Nemellyec 
peniglen karomliac mind ű magat es mind azű chele-
k c j e t i t monduan. 'Bel^bubnac cerdocgtxc jendelmenec 
hatalmam!d%cerdaegxfa- Nem halgathattvac az fo-
kaíagnac uíátcíseges uallaíat á Chriítus felől, annac 
okaert iregykeduen reia erette , hogy Mefsiafnac ef-
mertetic uala az íeregektűl őrdőgnec tulaidonetty-
ac az ű chodatetelet. Mintha az ördöggel uolna ua-
lami kőzőísege , es az ereieuel chelekedneie ámitche-
lekedic. Nemellyec megint azt keuannyac hogy az 
égből tegyen chodat, mintha nem elegendő choda uolc 
uolna, az ű iftenfegenec es ifteni ereienec meg bizo-
cyetafara az őrdőgnec ki űzefe. 

Chriftus urunc az káromlás hely ebe nem karom-
lya uifzontag űket, úgymint az ki mikor fzidalmaz-

%*tt: t. tatottis, nem atta uifza az ízidalmat hanem nagy ízep 
fzeled befzeddel meg felel á karomloknac, es Regj 
bizonDggal bizonettya hogy ű nem ördögi hatalo-
mal űzi az ördögöket , hanem tulaidon ifteni ereie-

A z elfő b'zonfág imiilyen. Minden magába mt£ 
tfzjot orfefg dp"fi^ul, cs a b«X. efíc. Ha a^ert Sa-
tor.il mez °fx[ot magába, mm marad meg orfzaga} A 
bizon dolog hogy az ördög nem pufzcul fat, hanem 
rppulefet keuannya az n orfzaganac, hat meg nem ofz-
lot msgaba egve az maiikra nem tamadot, egye az ma-

nem űzi. M.rt ha ugy uolna á mint ümongyaroc, 
: ' "hogy 



i o g y őrdog ördögöt űzne ^ tahat egyenetleafegueíaa 
á köfzcöc,es a z ű birodalmokat a magocpuíztettauí-
iac az uifzauonas miat. 

leles fzep tanulíag adatic itt mi előnkbe,az egye-
Bétlenfegnec es uifzauonaínac artalmas uoltara!. Igaz MnacnaS3 
mondás, minden magul* megofelot orfot&es minden *nal^éf 
ualamelybe egyenetlenfeg wtgyan meg romol er e!fuj%tul A megf** . 
öfzíot orízag az peniglen, kibe !az töruen fzerent ua# 
Io feiedelemnec nem ec^ednec az ű allattoc ualo ne-
pec, az engedelraelíeg orzöie az cggyeílegnec, ki az 
fciedelerahcz nem kilomben kötelezi az köHegct, mint 
a íöc tagöc uannac kőteleztetuen á főhöz. Valahol 
32 engedelmefseget akar lelki es akar tefti dologba 
tatra ueticaz emb erec,ot foha egyebet femmit nem nát-
ha t un c hanem ehac cfz ueízeft , zurzauart, cs uifza 
uonaíl Meg utalac fokán a Papát, nem akarac uallani 
hogy Ghriftus utan az lathatando anyafzentegyhaz-

uac egy lathatando feie legyen ez földön, kinec tartoz-
. zaóac minden kerefztyenec engedni, mi köuetkezec 
belőle ?Pufzteto uifzauonas. Mert mikoron kiki mind 
maganac ualöür,es fenkit nallanal nagyobbat nem cf. 
iner,nem fel, nem tart nem kerd fenkitűl, mindenic az ű 
agyanac gondolattyat koueti, egye egy fele, mafíc mas 
fele ucmfzon, es annera iutot ez feietlen labac kőzőt á 

. dolog, hogy ű magoc íem tudnac houa lenni: Mert an-
ni azcrtelem kőfztöc,menin a magoc uannac.Es ebből 
az nagy uifza uonyasbol az anyafzentegyhaznae na-
gy- pufztulafa tőrtenec, holot el teuelyedetaz iften-
nec nyaiá , az fzegeny kőfseg, az ű paftoroc az 
mis prophetac el chaltac űtet, egy hegyrul mas hegy-

. re , egy tojelygesböl mas teuelygefre , kit az Lutec 
a $ w 9 " ^ 
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tudonmyara, kit azCalaínus ueickcdcfere, kit Bon* 
fiaggattanac az egy igűec kőzzűi. Azonképpen é ui-
lagí birodalmokbanis ki-nem lattya mely nagy uefze-
delmeket ízcrez az egyenetlenfeg ? A z Romafeeli bi-
todalomnacromlafanac mi len oka,hanem az foc pol-

tgümfc' gari had, az fo nepec kőzóí ualo uiaskodas ? A z ® 
B«e -cifid' orfzagunkátJmi ada tőrőc chafzarnac kezebe i az őr-
l i?^ m z ' fzagbclickncc tetouazafoc, cs foc fele ualo fzakado-

zafoc. Addig encc cgymaft,addig Qjaraködaaacnn-
kőfztőc hogy meg emefztctenec egymaftul, meg fo-
gyatkozcc az foc bclíóuiadal miat ercie az orfzagnae, 
cs chac könnyen be ioue, bc fzalla a tőrőc,el ucuc túl-
lőne az aranyaimat,minden gaziagíagnac esbeufeg-
nee földet ki foglala kezűnkből. Immár chac átég 
akattunc hazanknac karaian , dc meg fem uefzűc tí-
zönkbe magunkat, hanem ugyan azon aiízafordult 
crkőlchbc raegyunc cl , meg íem fzunűnc meg az na-
g y íoc ucghetetlen uifzauonaftuL 'Mütas ennekem ket 
vrat magyar orfzagba , kic cgma& tifzta f z y ű b ő l 
fzerefsec. 

A z tőb rendbcliee kőzőt azonképpen-, mutá* 
énnekem ualafiol ualami fzeretetet Igen mongyacegy-
mafnac hogy fzolgaloc kegyefmednec , mas felől pe-
niglen meg az chontokotis egybe ragyac egymaföac*. 

G-jdékezet A z anyaízentegyhaz gyülekezet uolna hifzem nem 
ofzlas í hogy mondhattyue tahat mi az anyafzentegy-

^ ' ^ ' ^ h a z n a c tagiainac, a z a z kereíztycneknecmagunkotf 
ha nem gyűlűnc egybe az fzeretctnec altala > hanem az-

lom: i7> gynlőlfeg fzantalan ezer fele fzaggat bennünket! A -
i .Cor. i. z o n kgqygygg Chriílus ízent attyanac, hogy eggyee: 
" k g y ú a c , fzeat Palis arra int, hogy egyet erchűne.. 

Maida% 
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Maidan,NeiB chachőgy eggyec nem nagyuflc cscgyct 
^ ertűnc,de meg efzdc inkab egymaft. 

Choda dolgot moodoc , kin enis chodalicozour, 
ties chodalkozhattoc. A z otdőgóc uilag keízdetitől 
fogua cl uegeztec magokba, hogy mindenkeppen ar-
chanac a z cmberncc ualamint artharaac, minden ereiek-
«el azon Iegyenec hogy pufztechac az iftennec őr-
izagat. 

Ebben á gonofz fzandekban es gonofz akarat-
ban, bly egyenefec, hogy foha femmi uifzauonas, fem-
mi egyenetlenfeg u kőfzcőc nem uolt. A gonofz t i fz-
latdan lelkeket., íemmi io tőrueny, femmi tőrueny fze-
rent ualo fr igy nem-kot elezi egy b e , hanem chac az ar~ 
lafra ualo akarat,mégis nemhafonlanac meg űnkőfztőc. 
Minketátermefzet 4 azucrfzcrent ualo atyafiíag , az-^f j 
egy iílen, egy hit, azon egy bodogfagnac.remeafegef^£ f f 

egybe gyaitőt, es egybe foglalt uolna, meg fem mara- úfiat mint 
Ajnc egyűt es nem ertánc eggyet főt, uifzat uoöfzunc *Z 
egymás ellen tufákodunc mi magunc karauai. Ha e z 
BÍlag fzerent ualo romlafunc nem fai, akar chac felnenc 
az mas uilagon kóuetkczcndő kar uallaftal. Szent Pal 
az feddődefeket eS egyenctlenfegeket, á tcílnec cfce- dob Jr 
lekedeti kőzze fzamlallya, es azt mongya hogy uala-
kic affélefeet chclekednet, iftennec orfzagat nem ue-

lazanknakis roaradekiat el ne uefzefsuc^az iftennec o r -
' ízagabolíski ne rekeíztefsűnc. 

Mafodic bizonyetas, mellyel Chriílus az bize^ 
nyettya hogy nem Belzebub őrdog, hataítnaual űzi a z • 
•rdőgpketjioitlíyeo. erereuel 

€ i 
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^í, a%ti f*tsc & hstjlrrvtu.%1 ? A z apoftoloc, kic teft- • 
fzerent Sido fiac ualanac ordcgőkec űznéc uala, nem ' 
Belzebubnac hatalmaual, hanem az lefus neueben, 
amint ű magoc bizonfagot teuenec rulla monduan. 

Xacto. Vram az te neuedbe meg az őrdőgőkis engednec mi-
nekűnc. Tahat Chriílus urunc az ki az apoftolokna-
kis hatalmat ada az ördögökön, nem fzűkőlkődőt Bel-
zebub íegetfege nelkűl. <A%crt "c tmehjc l'rrahoc hf^nec. 
A z az, azapoftoloknac peldaia meggyőz es hazog-
fagba hagy titeket, T>c rrutgt & a%_ iflamc butul 
ard«g«kt, h^onyitTít reutoc intőt iflmncc orfiggt, Azt 

Cm:;. akaria Chriftus hogy ebből efmeriee űtet az kigyo fe-
ienee meg rontoiaoac, az az Mefsiafnac lenni, hogy őr- • 
dögöket űz nem ördögi hatalommal, hanem az iften-

ifmnsc necuiaaal. A z iftennec uyanerched az ű fzent lelket, 
ttififcm' jjj azért mondatic uianac hogy tugyad űtet egy allata-
"i<%* nac es egy hatalmunac lenni az atyaijai. Mert mint em-

bernec uia karianaí, karia az tőb tefteuel egy allata 
es termefzttű, azonképpen az atya, fiú ízent ielec 
ízemelyekbe barom, de allatban terrEcfzetben egy őrőc 
egyenlő iften. " ' _ 

Harmadic bizonlsg iíftez. Mikoron a^ereeffeput-
res pitimre , leke/egien uannac etc. A z erős meg 
oemgyőzethetic, eski nem űzethetic egyebtűl hanem 
attül aki erőfb u nallanal. Erős az ördög, ugy mint 
Jci cz uilagot meg győzte es maganac foglalta uala: 
Meg győzi es ki űzi utet az Chriftus, erőfb tahat az 
ördögnél, es nem kert őrdőgral, ugy mint nallanal 
erodembtul erőt az ördög űzefre; De iobbadon meg 

CrdSgme teícenehűc ezt é mondaft. A z ördög uala az erős, á 
fSfi'S-t. i i őraőtte az ű pitastat Etös termeízet ízerentis, 



inert az ű gonofz terraefzete, fel fegyuírfcezfeti űcet 
foc alnokfaggál, arcalomra ualo rauafsaggal, es az em-
beri nemzetnec gyűlőlfegeuel. Erői touabba az mi 
titkunkból,mert mies fegyuert adunc kézébe, az mi 
tudadanfagunkat, gonoíz keuanfaginkat, tunyafá-
guakat, gond uifeledenfegűoket. Ezekcel fel fegy-
uérkeztetuen, naponkent uaílagb, es erőfseb á gonofz 
állat. Es iollehet az Chriítus ken fzenuedefe halala 
tnlac, meg tompulcanac uala az ű fegyueri, de megint 
uionnan «lefettyűí mi az mi gonofsaginkal, kic miat el 
hatalmazic raitunc. Holot peniglen azt mongya Chri-
ftus az őrdőg felől, hogy őrzi az ű pituarat, ielcnti, 
nagy fzorgalmatofsagat az el ragadot predanac meg; 

• tartafaban. Merc bizonyara az mely fzorgalmatoísan 
kereng kerefiien kit be nyillyen, ugyan ollyan ízoz- i 
galmatofsan őrzi akit be falhat, hogy ki ne efsec íza-
íabol. Touabba ued efzedbe hogy cz ielen ualo elet 
pituar, az igazaknsc, eletnec pituara, az gonofzo- K j e n u d 9 

knac karhozat nac pituara. Dauid igy ízol uala a z ^ ( I J Í i 

igazakrul. A z mi iftenűnc hazanac pituaraban uira-
goznac. Mert á malafzcnac élete kiben élnec ez uila-
gon az hiuec ű nekiec oly pituar, kiből chac az bo-
dogfagnac belíő hazaba kel be lepni. De megint ez 
nilagon ualo gonofz elet á pokol^ hazanac pituara, 
Honnét chac be k:l lépni az őrőc tűzbe. Latodé bű-
nös ember hol uagy, az őrdőgnec pitusraba, az po- -
kolnac torkába. Miért nem ueízed efzedbe magadati 
Miért nem terz meg ? Miért nem akarlz ez nagy ue-
fzed-'kmbál hatra, lepai, es az iduefsegncc ucan iat-
n i i . 

; :• 
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Sc'vfghsn uinuc ugymo&í l mmdtnec udimk Ir. ÁZ 

az, Azon igyekezic az őrdog, hogy á kit be nyciher, 
azt el ne udzefse, es annac oka'.rt bekefegefre félelem 
nelkűl ucioua tefzi lelki efmeretet, hogy ingyen meg fc 
göadollya cyaualaiat, chac efzebe fc negye mely nagy 

«6**íc f«- ueízedeiembe forog. Mert tulaidonfaga a bűnnec, ho-
Lidxfugs. gy mentül inkab el merül ualaki benne, annyual inkab 

nem gondol femmit uelle, ugy tartya magat mintha ugy-
j>«. s. an iol uolna dolga. Innét uagyon hogy fok'an őrúlnec 

neki, mikor gonofzul chclekednec, es uigadnac az go-
5 S. oofz dolgokban. De iai nelcic, mert effele bekefegbea 

keferue-s keferűíeg uagyon. Emeld fel fzemeidet es te-
kench meg annac azidönec allapattyat, k'ben CkriftuS 
ez uilagra ioue, Chac nem az tellyes uilag baiuany 
ímado aala, meg az Sidokis hamis tielekedeíekcelraku-
ac ualanac, es az őrdőgnec engedaec uala. El iűue 
urunc,ki az crdőgnel erőíb leen, mert iílen es artatlan 
ember. Meg kezde uele uiní á ptsfztaba.de á körőfzt-
fan uegeze el á uiadalt, es meg gyozuen űtet meg íza-
badeta minket az ű rabíágahol es az őroc karhozat-
bol, f be uír az atya iftennec orfzagaban. 

uekm túnch ellenem utgwn etc. E z á negyedtC 
esutolfo bizonfag. Ebbőlis meg teczic hogy nem ör-
dögi hatalommal űzi Chriílus az ördögöket, mert íoha 

&riftushá'xí uele egybe nem aíkbatnacaz őrdőgőc. Sőt mint 5 
lahs tikn< magaual fmitid tudományánál ellenkedic az Satan. 
Mgnl s r ' Így lenni meg bizonettya a Pufztaba ualo kefer-

tes, es a Pilátus felefegenec gyötrelme, kit azért gyö-
tör uala, hogy az iftennec az mi ualtíagane felől uab 
el uegezet akarattyat ne hadnaia ueghez menni, tar-
toztatnia az ű férjet togy nc ölne meg 4 Cferiíluft, 

miért-
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Biicrtfiogy erti oalajmmar, hogy az Chriftufnac hala-
labol kőuetkezendő uolna az emberi nemzetnec fza-
badulafa, es á főtetfeg fejedelme orfzaganac meg rom-
la fa. A z o n közbe cz á mondás. Vdtfq en uelem nynchen 
tUcnsm uagyon. Int minden emberéket hogy egy altallya- /r»f-
ba uagy Chriílus egyhazanac tagiai legyénec, uagy 
Satannac féregebe allyanac be, es fenki ket feie ne fan-
tallyöD. Mert nem lehet az hogy Chriftufsalis legyen 

- ualaki f az őrdöggelis. Nem fzolgalhat egy fzolga ket 
urnac. Nem ízeret á mi urunc aflfeleket az kic mint egy 
ingadozo nádalhatatlanoc, es fem kin fem ben nynche-
BCC. Sokan talaltatnac rooft affelec, kic az igaz kerefz-
tyeeekcel kerefztyenec, az teuelygökcel teuelygöc. 
Volnál uagy meleg uagy hideg azt mongya az ífteB, 
IHyes propheta azonképpen. Ne fantallyatöc ugy-
mond ket féle, ha az mi urunc iften kőueísetec űtet, 
ha peniglen Baal, koueísetec azt. No azért atyamfiat 
í z pokolbeli őrdőgnec kegyetlenfegetűl az mi urunc 
lefus Chriftufnac altala meg fzabaduluan , ne adgyunc 

beit többe a neki, Legyanc halaadoe az mi meg 
fzabadetonfcnae, magafztallyuc űtet.es az 

ű chelekedetit, hogy uegreis Ű 
Uele meg maradhafsunc 

az őrőc elet-
bca. 

LZTATE. 
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i r e . Lettan 
Ncgyeáic bocin vafarnap, mellyec Guíaly 

V-afarnapnac neuez á parafztfag, 

Szjnt-Unos Ettangeliomonac VI. refz>e-

1 Z idolén. lAkal mene lefus Gahhanic tengeren et 
| koeueti uala űtet nagyfokaiig, mert lattyac uala a^ 

jeleket-, msllysket tefzen uala a%okon axJ*Í:C letegee 
* ualanac Fel mene a%ert ii begyre es ott «/ uok 
I ü tanetuanyual. Kfx^el uala peniglen i hufuet, 

fidofyac hmpec napia. M ikoronfel emelte uolna a'^er iltfusfjei-
men es lutd uolna hogy nagy fokgfag i&ne & hosga monda fhi'cep-

• nec. Honnét wgyme kenytrekt hogy egyebe c^ec ? pemt-' 
glen mongya. uila k-.fertuen űtet.mert tudgya uala mit mielencke ttol-
na. Felek nckiphikp. pen^ara kenyér nem elcg nekjec, 
hr'gy chac kewftt keitefct wgyenekfs lamé. Monda neki egy i tanet-
uanyoc kr^^il •András Simon peíernec atyafia. Tigy gyermee 
UJgyonitt-,k;necoetarp*kg>Qiere esket htUwgyon.T)emrchodace%ee 
mii foc nep .kp^oetí Monda a^ertlé us• Tehpettif?etec le em-
lerskst. Socfeena itala peniglen ott amelyen- Le telepedencc a%ert 
ct^ferfijc upmint oct es^eren. Veueamakokpert Itfus a kenyeret, 
es rmkoron halat adot uolna, ofetogata a%Je tdepedteknec5 hafopU-
tos keppen d hiUkbolii a^kj menit akarmla. Tte maga mmekfttanm 
meg tceltenec uoha monda a%_ tmetuanyoknac. S^eggyetec fel 
morfslí-kofat, mellyec meg mrattanac, kop el ne uej^enec JEelf^e-

éo 
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Sec dxert es meg tceltencc n^mprfile^al, mellyec 
kgnyeríxlmeg marattanac uala a^ol;tula^klc.etíenec uala, ti^en-
fytbfart. •A^oc a^ert cmbsrec mikot latac uoha, a^mely^ 
cbodat lefus tett uab, mondanae uala. Mfrt h^oqy f>roj>he-
U, hj elicenendoe e^uifagra. 

i Z mai fzent vafarnap Iic'tedic az Se, ?? #%-
i f i ptuagefima vafarnaphez ki iegyzi ez "<'c u t o l f i 
f | juilagnac hetedic es utolfo ideiet,az őrőc • 

g nyugodalmat, es az aidot őrömet mely* 
| minekűnc akcor adatic meg mikoron ez 

ielen ualo eletnec nyaualyaiabol ki rnenekeduen,ez ííra-
íomoac uőlgyebol bemegyűnc az ueghetetlen bodog-
fagba, holot nem lefzen többe fem líralom fem kiakas 
fem fai dalom, hanem úgymint győzedelmefec uigan 
nezzűc az mi urunknac iftennnknec fzent fzinet,uigaz-
taltatune az u Iatafabol,el fogyhatatlan gyonyőrűfeget 
uefzánc az tellyes fzent haromíaggal, fzent angyalok- _ • 
cal, patriarkakcal, prophetakcal., apoftolokcal, marty-
rokcal,confefsorokcal, fzűzekcelesaz tellyes menny-
ei ícregecel ualo egyűt létünkből. 

Ennec az kőuetkezendő nagy órómnec esbodog-
fagnac remenfegeuigafstalmaftanis minket minden nya-
salyainkban, hogy fzent palnac mondafa fzerent,az re- 7{em.i % 
tnenfegben őruendezzőne es az ny omorufagban beke -
fegeíeclegyűnc» Annacokaert mintha immár izit cr-
zenőioc az menyei dichőfegnec oly módón tartyuc 
magunkat ma az iftent fzolgalatba. Mert ha ki efzebe tatare 
uefzi az mai ízent Mifenec rendit, inkab mint uigaía-V^"^' 
gra ualo inteft foglal magaba. Latodemi modon k e z - ' a ~ ' ^ 
jieúc elí Oriícadez Icmtalem^z az,anyafzentegyhaz, E/a;66, 
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« s % P l g y n l l y c t e c mindenec kic az iilenc fzeretitee, 
hogy uigadgyatoc es be íellyetec az meg fzabaduláf-

•j/jac uigafztalafauahMeíy igccnec utanna uettetic fzenc 
í/ií. 111. Dauidnac imiíiyen mondafa. Oruendefztem azokban 

mellyec meg mondattanac ennekem, hogy az urnac ha* 
zaba megyűnc. ímhol oka az mi őrőmunknec,hogy3Z 
mi urunknac iftenűnknec hazaba, az menyorízagba 
fogunc be menni. Rőuid befzeddcl ez uilagí foc nya-
ualyaknac ez el múlt hat uafárnapon tétetet emlekezeti 
utan, azért iuttattya efzűnkbc az anyafzentegyhaz 
az iouendo uigafagos nyugodalmat, hogy annac bizo-
nyos uáráfáual,meg mertekellyűc magunkba azt á ke-
ferűfeget mellyet fzerez mi bennűnc ez ielen ualo elet-
nec terhes es fanyaru uolta, hogy az nyomorufagoknac 
hofzufaga ketfegbe ne eichen minket. De eleg ez er-
rűl, fzollyunc immár az euangeliomrol. 

Egy igen ieles hiftoria ez, kiben meg irta fzent 
lanos,mikeppen urunc Ghriftus ot ezer embert őt ke-
nyérrel cs ket hallal meg elegecet. Mely choda teteit 
auegre miueíe annac az predicationac előtte, kiben 
fzolla az ű fzent teftenec etelerill es az ű fzent uere-
nec italarul, hogy ebből az ű chodalatos ifteni ehele-
kedetibol aztis amit ennec utanna fzollando uala el hin-
neiec az halgatoc iften igeienec lenni. Ygyanis az 

Cknjíujhic Chriftufnac minden choda tételi nem egyebec hanem 
cbodateteli ugy mint pecheti az igenec, melynec melleie uettetnec, 
sec V&M fcilíccI toc§ pcchetli az u befzedet, hogy fenki ne ke-

' telkedgyec annac igaz uoltaban. Hogy el higgy űc 
azért mies a mit ez utan monda, űtet lenni az elő me-
nyből ala fzallot kenyernee, es a z mi lelkűnc elefege-
Oec, fne kerdefzkedgyűní azon, mint adhaísa nekánc 

eledelül 
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eledelül azű fzent teftet,oly chodattegfl,kiuel meg bi-
zonyetta az ü mindenható uoltat. Nemis ketelkedem zatan u> 
benne bogy az anyafzentegyhazis nem-egyebert ol-7i™«?i z 
Bafíáeztaz euangeliomot huíuet előt, mikoron az biu 
kerefztyenec felefsen fzoktanacaz ur uochoraiahoz **e ' 
íarulni, hanem hogy haluan ez nagy choda dolgot, az 
dragalacos fzentfeg felől ualo hitünket erofsechűcbe-
lőlle,es ennifoc embernee ollyan keues kenyerrel ual» 
meg elegetefeből, meg tanollyuc mely tokelletefí en él-
teti es minden ifteni iauaiual be toki az mi lelkűnket,á 
Chriftufnac fzent tefte es fzeat uere. 

Vgymintaz lett dolog ű magaba arfa uaío, hogy 
ualakinec uagyon ez uilag fzerent miuel elni, meg ta-
nullya hogy iftentűl uagyon es halat adgyon rulla. Mert ? r o«.i o. 

' az iftennec aldomafa tefzi az embereket gazdagokca. 
' Azért fzol uala imigyen fzent Dauid. Mindenéknec Tf*l. 144* 

f fzeméi te benned biznac uriften es te aez ű nekiec ele-
' feget alkolmatos időben. Ha ki peniglen fzukőlkődic, 
1; neeíTec ketfegbe,hanem bizakodgyec hogy meg adgya 
1 , iften ű neki azt á mi eleg,chac iarion el hiaatallyabajn-
«- net uagyon hogy mikoron á tanetuanyoc fzorgalmato-
5 foc uolnanac azkenyernec fogyatkozafa felöl, eztá 
í' choda teteit iuttata Chriftus efzekbe,hogy innét uenne-

tíec bizodalmat,az ö fzorgalmatos gond uífelefe felől. 
Három fő tanulfag U3gy0n ez euangeliomba.Elfő 

K arral, minemű nagybuzgofaggal kellyen embernec az 
:> iften igeiet halgatni Mofodicisnezrűl,hogyiften elaka-
í| ria tartani, elis taitya azokat, az kic halgattyac az ü 
I , igeiet,es el iarnac hiuataliyokba. Harmadic az alamof-
tf oalkodaíhac iutalnuarul, cs ennec ez choda tetelnec 
1 iafznaruL 
t~ "• d Elío 
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elíbe r c a c . 

gu^gofdg- j t Itdment Tefua Gatfeauc tengeren, cs v,ip [ohfctg 
1*1 üíic d? keneti tok Het. Peldat W nekűnc uennunc ez 
ktTehfl bkafakcul, mely nagy buzgofaggal illycc halgatnunc 
r;

 í g í t ' az iftennec igeiet. Azt mongya íze nc Mate,hogy ha-
mr:S, ion mene altal á tengeren urunc, az tanetuaniual egye-

tembe, es á fercgec az kőrűl ualo uaraíhkbul gyalog 
oly nagy fietíeggel mentenec az kerülőből ű utanna, 
hogy előb oda iutottanac nallanal. Büdog idő uok 
az kiben az halgatoknac buzgofaga netekedet á'z pre-
dicatorokoac gyorfafagaual. ^ De minallunc kilőm-
ben uagydn á dolog. A z kőfseg á papoknac reílfe-
get, ápapoc azfcőísegnec tunyafsgat uadollyac. Nem 
mentem fem magamat fem á tobbinket, kic aclem egye-
tembe az iften igeienec predicaíiafara hiuatalofoc, kel-
lene ha mies gyorfabbac uolnanc annal amint uagy-
unc. Mindazaltaí akarnam látni miuei gyorfabbac na-
iunknal azoc,az kie á mi tuayafágunkat feddic. 

Ghriftus urunc oda az helyre holot ezt az cho-
dat tette, nyugodni ment uala , nem predicalíani íem 
chödat tenni. Szent Marc mongya hegy igy Ízol-; 
Iot uolna az apoíloloknac. Menyánc el felfele á 
Idetlembe, es nyugodgyatoc egy keuefet, mert oly 
igen fokán ualanac, az kie iűnec es mennie uala, ho-
gy meg chac eteíre uolo ideiec fem uala , á nagy uív--
talán ualo munkatul ű nekiec. Es be menenec a# 
fcaioba, es cl menenec á pufztaba. Dc mikoron lat-
tá uolna Ghriftus mely nagy fokafagíőtt uala ű utan-
na, kőnyóráluen raicöcaznyugodalom helyet, mun-
kát ualaízta maganac, &MZ tatwtaskoz kezáe. Halló-

dé mi| 
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dc mitbefzel \ A z t mondod hogyreftec I papoc, am 
ottan legyen igaz á mit mondaíz, De Chriftus fempre-
dicallani ment uolt az kietlembe á mint meg haliad, ha-
nem nyugodalonuiac okaert, mindazaltaí ugyan pre-
dicalla. Vallyon miért ualtöztata meg akarattyat 4 
Azcrt hogy lata az fokafagot. No tahat enis ha rcít 
Bagyoc, miért nem efztckeltcc ti engemet i Ha aluf. 
zom miért nem kőltőtőc fel i ha nyugodalmat kere-
féc, miert nem hitoc az munkara i Szolga uagyoc mi-
ért nem parancholtoeS Ha az kifdedec kenyeret ker-
oénec, es nem uolaa ki meg ízegni nekiec, melto uol-
na az mi ellent;nc ualo panafz, dekilőmben uagyon é 
dolog. 

Mert iftennec hála,enaalani nelkűlis uannac egy 
Oehanyan itt ez uarasban, kic hiuen es igazan predi-
callyac az euangeliomot, de igen keues az halgato. Ha 
chac rőuid ideig nem uolnais fenki az ki kőztctec pre-
dicailana , bodog iften menit kialtanatoc az papokra, 
fcbgy ninchen predicator kofztűnc, ninchen kitul hal-
lanotocaz euangeliomot. Ketfeg nelkűl néma ebeknec ^ 
jnondanatoc bennünket, . Lam predicallunc , miert Tradicltk 
nem halgattyatoc ollyan gyakörlatofsaggal á mint il- halgatok-
leneieci Lam nem uagyunc nemac, ualtig igen ugatunc n a c r e ^ ' 
az ragadozo farka íoc ellen,intűnc benneteket ízűn-
telen, hogy el tauoztaiíatoc az Iuhöknae gyapiaual be 
fedeztetet farkafokat. De ki uefzi intefűnketlSőt fokaa 
uannackic az farkafoc melle allanac,e; ijellec egyetem-
be ellenűnc ordetnac. 

Ha az eretnekfegec ellen ízollune , ragalmaz® 
neuunket kőkic. Ha az uefzedelémre uiuő izélés 
UttuUz idflcílégnec fzoxos utara igagettyuc az halga-

4 * ' 
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tokát,bőiíőt, fanyara eletet predicailunc, papiftac m -
gyunc azt befzellic,es ottan nem kelití'nc. Ha azt morí-
gyuc hogy az templomba nem trechclni kel hanem im-
ádkozni, es hazanalis femmihez nem illic embernec im-
adfag nelkűl kezdeni , keputaloc uagyunc azt uetic 
fzeműnkre. Ha peniteneiat predicailunc,gyonaíra in-
tyuc az nepet, papa drabantinac neueznec bennünket. 
Hogy ne legyűne azért reftec, ha nagyob refzere min-
den munkanc heiaba uagyon ? De maga merem mon-
dani, hogy mind enni haíaadatlanfag kőzőttis az hal-
gatoknac györfafagoc elől nem ueízi az mi fzorgal-
tnatoísagunkat., Em moílis predicalloc, es hanyad 
refze uagyon it á predication, az uaras nepenec ? A j 
kicit uattokis, hany iőtelőbide nallamnal kőzzule-
tec? iőt nemellyetec meg moíl iű. be a z feentegyhaa 
aitaian, mikor immár mégis kefztem faradni. Tug-
gyatoke mit tegyűne, gyűlletec fokán es io ideien ide 
a z templomban., cs meg íattyatoc hogy enis nem lefzec 
tunya ..tanetlac titeket őromeft, es az ízent igcnec ke-
nyeret, mellyet Chriftus adot kezemben , meg fzegde-
Iem,kőzitekbe oíztonr-, es oly ehödáttefzec, hogy an~ 
Bi bezeddel', es anni crőueí elegetec meg ötezer em~ 
bert, az meniuel chac keuefet elegethetnec.. 

Bizony mondom , oly reft nagy refze euarasbelf 
aepnec, az iften igeienec halgatafaba, hogy ha azokat 
kellene neznűnCi meltan le raztuc uolna1 regen immac 
labunkrul a port, es mafua: mentunc uolna predical-
lani. Talalnec oly helt, holot Ha ennit munkalodnanc' 
tob gyamőlehet Iatnoioc tnunkanknac^ *' 

Mi az atya iíkn&ee oeueben az i&az nto» cg 
azaito* 
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azsiton iottur.c l : az akolba, azontudomatit predi-
calíyuc , mellyet az -apoílölokül uett, esmínd eddig 
meg őrzőt az •anyafzentegyhaz , azért nem teczunc 
fokaknac, azért nem halgatnae minket nemellyec. De 
ba ualaki az ű tulaidon neuebe , tőtuenízerent ualo 
feiuatal nelkűl mafunnat be hagna , es fűi oifzketteiő 
tudcrmant hozna teczeneiec az , es őrőmeíl halgatna-
iac vitet Akarmit-moodana, chac mondana ollyat, á mt 
cllenkedneiec az Romai fzentegyhaznac crtelmeuel, 
mind io uoloa, azt mind őrőmeíl halgatnaiac* 

De haggyunc beket ezeknec, mert mi gondunc 
nagyon nekűnc azokra, kic az eggyeíseg kiuűl uan-
nac i T i hozzaioc teretem befzedemet. kic meg ed-
digien tiemhalgattátoc az idegenéket kerlec meg laf-
íatoc, hogy czecÁ feregec, meilyekrűl ez mai euange-
liom ízol, ne karhoztafsanac jiteket itelet napian. Kar-
hoztatnanac peniglen ha nalloknal reftebbec lennetec, 
az iften igeienec halgataíaban. 

Mafodic .refze. 

TI / emelte uoh* Iefiu fjeméit &c. Meg bi- Gondot m* 
j l v j i Zonyal itt,hogy urunc Chriftufnacgongyaiia-^ ebrifim 
•gyón azoueire, hogy el tartya es el taplallya űket m e g ^ w a r ' * 
chödaiatos keppenisha á fzűkfeg azt mutattya. Mert 
eme mikoron az apöítoloc ingyen fem gondoltáé uolna, 
az íeregiuarniíetn tutta uolna tűlle, akeoronís fzorgal-
matosű az elefegral, és arrul ertekezic'honnet kellene 
anni foc nepnec enní adni. Monda(t%crtTbílcpxec~fíolue~ 

knyerct hogy epcnec e%cc ? Kit nem azertkerde 
d 3 tűlle, 
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tűlle, mintha a nem tudnali ho?.na kellene ízerét ten-
ni,hanem keferti uala űtet,azt akaria uala, hogy az em-
beri elmcncc erőtlenfege, meg cylatkozneiec, es nyl-
uan lenne, mely hatr.ar meg fogyackozic emberekbe á 
bizodalom, miheit ualami ízűkíeg meg fzoret minket, 
es az termefzet fzerent u a b efzkőzőknec fogyatko-
zafa uettetic fzemeinknec eleibe. 

Philep úgymint é uilag fzerent okos ember, az 
erfzénre tekent,es onnét tefzen íteletet ádologrul mon-
duan. Kej fx?X^tenX5rít fayer nem lenne eleg e^cfnec , la-
tor ch<tc keuefet kcuefet uemenekjs lenne , honnét adhatnanc 
enni azért mi illyen nagy fokafagnac i Elő iarula A n d -
rás Peternec attyafia, űis hozza fzola ugyan kerdet-
len á dologhoz, de nem talala á czélt. Vagyon it úgy-
mond egy gyermee ̂ neleet arpa kenyeres ket hal uagyonje mi-
cbodac e~(ec enni foc nepc-c koe^ret 4 Ezeknec ÍZam uete-

Zmleri ok- fec fzerent mindnyaían ehen marattanac uolna. Illyen 
ojTtgnac bd a z emberi okofsag, hogy chae ahoz tud ízolni á mit 
íatagfégt. c ] ) a c a n n e r a bízakodic, á menire á fzokot emberi 

mod fzerent mutathat ualamit, á miből meg lehet az, 
á miseikül fzűkőlkcdic. Meg Moyfeíís bele efec eb-
be az tudatlanfagba, ű benneís talaltatec effele kétel-
kedek. Mert mikoron az iílen egy holnapra ualohijíl 
igert uolna á pufztaban az Ifrael fiainac, nem konny-

•gtim,! r. en hihete el Moyfes hogy az lehetfeges dolog uol-
fla* Monda azért iftennec. Hat í z a z ezer gyalog ez 
ánep,es te azt mondod, hogy huíl acznekic egy egéig 
holnapig. Nem de iuhoknae es őkrőknec fokafaga 
nag 'tike le hogy elég lehefsen Stelére ennec ez foka-
fagnac, a u a g y aztengernec halai gyulncke mind őfeur, 
b°$y degcchczd ezeket i De halhacza aztis a mit a z 

iften 
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iften feleli, ű neki.Nedé inkab meg erotlenillte aziflen-
nec kezei meglátod hogy be telicaz en befzedem. 

Moílis uannac efféle emberec, kic chac azű ioue-
delmeknecmi uoltara tudnac nézni.Ha azért keues io-
uedelmec uagyon, es á ioue delemhez kepeíl fokát kei 
kolteniec , ottan fapolodni kezdnec magokba,es nem 
ludnac houa lenni. Nemely ember azon panaízolkódic, 
hogy az « kereskedefebol keues hafzna uagyon, ne-
mely hogy á mi eladó marhaia uolna, azt fem adhattya 
cl, nemei hogy cinch kellete miueaec, nem tud honnét 
pénzt fzerzeni maganac es jiázanepenec tapíalafara. 
Ollyakis uannac kic á tarházba tekentuen cs az ű ke-

feléfeket az eíztendonec feoízu uolta'hoz meeruen, 
ucízeksdneq raita, hogy nem eric meg ueíe efztendeig. 

' Ha nagy zápor eío kezd tartani, uagy hofzu aízaly, 
ottan az iftent tanettyuc, ottan azt befzellyuc, hogy 
ha ű fzent felfege ualtozaft neto tefzen az időben, nem 
chac mi magunknac, hanem az oktalan allatoknakis, ehd 
kelictic meg halni. 

Nem ugy iílentclenec ftem ugy, hanem minden ijiemtccho 
ízűkfeginkben iílenre kel elob tekentenűnc , ki oly ddotos /e-
hatalmas, hogy ha femmi marhane nem uolna, es bator&%%^ 
á fold fe termene femtnitis , ugyan el tudna ű minket 
tartani, elis tarthatna oly mödontRogy mi chac meg fem 
tudnoioc gondolni. Negyuen egefz efztendeig me- E x o c l-
ínyből ada kenyeret á pufztaban az lírael nepenec. A 
kemenyfeges ízaraz kű fziklabol hoza uizet nek i- ? J ^ : ^ 
cc4 lUyes prophetanac néha az angyaltól néha egy ip. 
hollotul kűlde feíefeget Egy fzegeny ozuegy afzon-
liac egy marokni lifztet ugy fzaporeta meg, hogy ha-

efztendeig űmagais gyermekeftűl meg érejllyes 
4 jf jprophe* 
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prophc'aíis eí tana uellc. Egy propheta ozu-gyc ma-

á-K!2- 4- r a ( j u t feleiegcr.ee kiehinke olaiat, anncra meg íokaféta,. 
4-R2.<f» hdgy.minden cdeni meg telenec bclollc. Mikor Bena-

dab Syrianac királlyá meg fzaliotta uolna Samariat,cs 
fac ideig uolt uolna alatta, oly nagy fzűkfeg, esoly 
rettenetes chfeg tamada á uarasba, hogy egy aízony-
allat gyermekét meg cuc, es az galamb ganeit. ualaki 
kaphatta, nagy dragan meg uettccs meg őtte. Demc-
gint az sllenfeget megiefztuea cs á.uaras alolelűzu-
cn, oly hertelenfeggel uaío olchofagot es Beufeget ada 
iílen , hogy fenki nem hitte, es ingyen íem aletotta 
uolna* Soc tőbhiíloriakis uannac az fzent iras ban, 
mellyec bizonettya: az iftennec hatalmafsagat, hogy 
akar mely nagy fzűkíegbea cs fogyatkozasbanis cl 
tarthat minket,. 

Touabba iuíTanac cfzűnkbe az iftennec igere— 
ties,ki az ü io uoltabol fel fogatta hogy meg adnekűnc 
mindent, ualami nelkűl fzűkőlkodonc,teftunknec ta-
píalafara. Latodé mit befzel- az mi urunknac lelke 
fzentDauid altaL Ninchenfzűkíegecaz iílen félők-

l 4 4 * * nec, mert ű elefeget ád az chezőknec , főt m'mdeű teft-
nec auagy mindeoeknec alkolmatos időben.. Nem 
ieiaba taneta reia minket Chriftus urunc , hogy min-
dennapi kenyeret keriűnc az atya' iftentűl hanem 
mikor kérni hagya ,. ugyan akcor meg. igére, hogy 
meg adatic minekűnc. Mertfia nem akarna* meg ad-
ni, ingyen fem keretneie uelunc.. HaigatHacza mit 
mond , kereííétec előfzőr iftenncc orfzagat es ag 
u igafíagát, es ezec mind meg adatnac tinektec-

Ne eíTec azért fenki ketfegbe, ha fzinten-acm la-
tísoly beufeget, mincmut eíegasc itelne az u.okafsaga„. 

A z u y L -
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A z t nyluan íáttyuc hogy nem az mi gond uifeleíunk-
f>ől,hanemaz iftenncc aldomafabol uagyon az emberi 
cemzetnec taplaJafa. Mert fokcal tob ben uannac a fzu-
fcőlkődőc á gazdagoknal, azért ugyan mind el elnec. 
Es mikor chac keuefet teremis á fold, meg. érme ízűk-
(egünket uelle, mint fzinten mikor fokát terem,- Nem 
tjeízede efzedbe chac ez ma: euangeliomboliy, mely 
igen fzorgalmatos az iílen á mi taplalafunc felől. Re-
gen et aegezte uala magaba, meg az elot, mikor j^hiíep-
pei fzolla felőle, hogy enni adna az fokafagnac^ azért 
mongya fzent lanos, hogy ű mU, mitnoht miut-
HADOR-T . 

Ánnakokaert, mon<h i metuanyofyiic , Telepeéefétee 
í â emhereket* Kit mikor azoc meg miueltenec uolna. 
te tekpedenec fxftm feerení, ugy mmt cet t%erferfitc, A z 
afzonnepec nelkűl es gyermekec nelkűl Azért mon-
gya meg az E'uangefifta ánepnec fzamat,hogy az chö-
da tetelnec nagy uoltat az embereknee íokafagabol, es 
az kenyernec keues uoltabol inkab megcrchűc, 

Hehehe ueuc a^ert a^nytret. Minden elefeg nelku- + 
fis meg clegcthette uolna iduezetonc az íereget, auagy cd kell tU 
fcmmiből teremtftetet uolna kenyeret« nekicc dő nem "W. 
miuele hanem azt a mi uala, kezebe neue,éle uelle,nem 
eete hatra rtanetuan minket hogy^mi fe utallyuc meg az 
termeízet fzerent ualo efzkőzőket £ Iílen möndotta 
azembernec hogy az ű orczaianae ueretekéuel egye 
kenyerét. Szent Palis azt mongya", hogy á ki munkai-
fcodic az egyec. Szanchon azért az fzanto ember, ka-
pallyon áfcapas, kereíked'gyec az kereíkedő,miuellye 
s z ü miuet mindenfele miues, es kiki mind munkalkod-
p j s c a z ü hiuatallyahoz illendőmoakat, ofzton á tob-

d s t ic 



4*0 SOITI IIIU VASJ1\X„ÍTT 
bit hággya iftenrc. mert az ki magot ád az uetőnec 

s. Cor.5, ugyan azon ád clo kenyeretis 
HiU^t adi hogy mies hala adoc legyunc minden-

koron iftennec, nem chac az el u ott, hanem el ueendo 
iauairulis. 

Es úfetogtu í tmUumyofyutc, űcpenighi a^Je tcísfcttec-
le lelki pd- nec. Iduezetonc lelki paftoruaía, fazapofíolokatis lel-
ftor <tx ve ki paíksrokca tőtte uala, hogy jgazgatnaiac az ű egy-

j iazatjvi ind az altal az ű halgatoinac, nem chac iel-
dxufil!'~ke"kr?f h a n em teftekreis gondot uiíele. Tanét minket,, 

hogy mies kic sz apoftoioknac helyeket tartyuc az 
anyafzsntegyhazba, minelíutanna az mi alattunc ualo-: 
fiat Iegeltettyűc az iftennec igeieuel, es az fzentíegek-
celj ez uilagí ízakfegekbeis, íigeüyűc űket. A z ehe-. 
zőknec etek, az ízonraehozoknac italt, es á mezettele-

x,ofíí> i3. nekaec ruhát aggyunc. A z t mongya fzent Ambrus, 
hogy az egy haznac nem azért uagyon aranya,hogy meg 
tarcha,hanem hogy ki ofztogafsa, es az fzykőlkődoket 
taplallya uele. A z egy hazac ioueldelme íemmi nem cgy-

- '" ' cb, hanem az hiueknec el adatot iofzagoknac arra, kit 
nem áuegre hanyanac az apoftoioknac lakokhoz,hogy 
áladaba ra'riac, hanem hogy el ofzollyon az iftennec 

jíBo: 4. fiai kozot, kinec kincc mind á menyre f z í kf ge uagyon 
iAfiJUm reia. De ha uaíamely fcfuen telhetetlen papnac eífelet 

befzelleíz, ottan icuedeímenéc keues uoltat han.nya,ot-
muani, ' t a n azt mongya, hogy u maganakis aleg uagyon miuel 

elni. Nem mongyac uala azt az apoftoloc, kiknec tob 
nem uala őt arpa kenyereknel, esket halachkaioknal, 
fmeg aztis őrőmeíl elő adac az ehezőkaee. Ne ad-
na d bátor azt á fzegenyeknec, á miuel te roagadnae 
kel cined., cha; adnád azt á mi az te fzűkfegedcúl meg 



©arad, meg erneisc űc azzal. Ninchen azt mondod te, 
dc mail mond az uaías teáaba el reitet penzsd. Iudaf-
cac tanetuani mind á pénz gyűitő papoc. Mert mikep-
pen ludas el lopia uala azt á mit az fzegenyeknec kűl-
tencc uala a tűle, azon formán ezekís el lopiac á fze-
genyec refzet, es elreitic. 

0e maga minec utanna meg teekenec uolm. Ez immár á 
nagy choda, hogy az őt arpa kenyérbe, bátor chac ke-
uefet keuefet uettenec uolnais benne, termefzet fze-
rent nem foc embernec iutot uolna, es íme enni fokao 
meg elegedenec uele. A z ofztogatas közbe fokafe-
totta Chriftus az ű ifteni hatalmaual. Mert hatalmas 
mindeneket meg miuelni, fellyebbis annal á mint mi ke-
riac auagy ertyűc* 

Ezenkeppen fokafettya möftanis az földbe uct-
tetet keues magot ugy hogy nemellye fzaz annit, ne- M*. í j . 
inellyc hatuan annit, nemellye harmincz anni gyűmől-
chőt terem. Sőt ugyan kezébenis az embernec fzapo-
rettya az ele leget, noha mi nem ueízucefzűnkbe.Mert 
íbc fzegeny ember uagyon, ki aleg kaphat néha chac á 
kenyer heiabanis, mikor kiualtkcppen dragafag uagy-
on, es nemely fzukőlkődő nyomorultat oly keuefet 
cfznec, hogy ugyan nem tcczeneiec lehetfeges dolog-
Dac lenni hogy eí eihefsenec uele, mégis ha latod, el tar-
pl'allya iften űket á keues elefeggel.es fokcal iobban bi-
riac magokat,uaftagbaees egefsegeíbec az frifsen Iako-
Zö gazdagoknal. A z t mongya fzent Dauid hogyáZíVS/, j j , 

' iften fzemei az igazakon uannac ,es az ű kőnyőrgeféken 
fulei.Tauoztaísunc elazertmagunktul minden félelmes 
kételkedett,eshiggyűc hogy urunc az uigeretifzerete! 
tarthat es el tarc mwkct,chac iariuac el az mi tifzrankbe, 

. • fellyűc 
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felíyűc az iftent, ízol gally űrc d . cs miueílySc 
meg az mi iMuataluzikhoz ülendő ixunknka:. 

Harmaáic refze. 

M Ondx lifusd^_tiwtuinyo^vcc,f^ecfpietecfel a^mor/4-

kbkit. Mikeppen á főfuenyec nem iol elnec az 
í/őc af iftennec aiandekiual, mikor á hol el kellene költeni, ot 

e* nem kői dc,azon keppen á tekoziokis gonofzul che-
***•'m • -lekedneCjha el tekozollyac, es az houa nem kellene oda 

tefzic az iftentűl nekic adatot ioízagot, mint az hazar-
toíoc, kic kartyara cs uerfelyere uetic : az refzegefec, 
kic meg ifzac, torkokra uefztegetic: az fertelmes ele-
tuee,kic.az ű tefti keuaníágoknac te íoltefcert,gonofz 
fzemelyeknec adgyac. De nem chac ezec, hanem az 
kic nem takargattyac, nem őrizikis, hanem hafzontala-
nul el haggyac uefzni. Sockedue tőit embert talalíz 
kinec hazanal anni moríalec es hulladec uefzel, hogy 
ha fel fzedneiec,egynehány ízegeni meg erneaec uele. 
Labbal rugodozzac nemely emberec azt , á mit más 
nyomorait bőchűlne es halaadafsal meg enne, Mikoc 
beuen uagyon kenyerűnc es egyeb eietunc,nem tudgy-
uc bőchűlni f takarafön költeni, es gyakorta azért nem 
ád iften annit az meait mi kiuannanc. Latodemit mond 
Chriílus az ű tanetuaninac. S^cdgyetecfáa%jmorfidelykti 
hop> eltie uefeenec. Tanetuan minket hogy bőchületbc 
tarchuc orizzűc az iftennec aiandekit, es mertekleteí-

jtitmofní feggei ellyűnc uelle. 
tídsfzapo' Fel fedte jt^ert ts ti^eníet Sofőrt toeltencc mej> i morftk-
Tmiemíar- w'&fc meg tmrattsnac uak. Ez az alamoína kodaf-

_Uut, nac uitalmarol ualo bizonfag. Nem fogy embernec 
marhala 
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Éwrfiaia, hanem fzaporodic inkab azzal i tnit iften né-
pébe ád. A z t mondaegy fzent iambor, hogy ufurara Trpn.tf, 
ádiftennec, ualaki könyörül á fzegeny én* Mert mint 
aZ ufuras ember, hafzannal uaria uiíza az ű penzet, 
fzinten ugy az ki alamofnat ád, többet uarion iftentűl 
erette. Azért mongya Chriftuíxs minekűnc; Adgya- LM:6. 
toc es adatic tinektec. Iol raeg rákot, es meg rázó mer-
teket adnac az ti kebeletekbe. 

<ÁX2C n^ert emierec mikor Utuc uoh* etc. Ioí elnec 
ezec,az mi urunknac choda teteleuel,mert abbui ifme-
ric mer amaz pröphetanae lenni az kit Moyfes altalEem:iSt 

íg.erc uala iften, az az Mefsiafnac, Vgyanis nem chac 
ennecr, hanem minden choda teteliaecez fohaízna, ho-
gy ifmenűc űtet, es a z ű ifmeretibőí őrőc eletet uegy-
Bnc. A z t ielenti uala ű magais mikoron imigyen f zo l 
»ala. Akar chac az chelefeedetekert hyggyetec u g y - M , v 

mond, hogy en atyamba, es atyam en bennem uagyon. * 
Megint fzent Ianös az Chriftufnac chodairuí^iellyeket 
ameg..irc uala,ezt mond'a^ Ezec á uegre irattanáé meg 
hogy higgyetec az Chriftúft iftennec fianac fenni, es 
kögy hiuea az őrőc eletet uegyctcc. Touabba ugy-
«n ezen choda tetei arrais uaío hogy az lelki elefegnec 
Jterefefere incBen minket. Azért mongya uala idueze- , 
tonc egy keueíse ez utam Kerefsetec oly elefeget ma-
gatoknac, az. ki ej nem ueíz, hanem meg marad az őrőc 
etette^ mellyet az embernec fia ád tinektec : az az; arra 
lat minket, hogy ha az mi tcftűnknec taplalafara ualo 
elefeget ízorgalmatoísatt kerefsuc, fokcal fzörgalma-
toíbaclegydnc abba hogytneg talallyuc az mi lelkűnk-
aec eltetefere uaío eledelt, ki altal az őrőc eletet uehef-
íSft. A z peniglea ocm egyeb hanem az iftennec igeie 

(kirűl 
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*Sát%,4. ( királ toafut azt oluafsuc, hogy nem chac á tefti kény 

crrcl esi ember, de minden igeuelki iftennec fzaiabol 
fzarmazic ) A z igenee haílomaíábol neuekedet hit,es i 
ízentfegec. Igen teczic uala nemellyckaec, hogy íííy-
co keues kenyérből io lakait tuda fzerzeni az mi urunc, 
es anwkokaert királlyá akariac uala tenni őket» gon-
doluan , hogy munka nelkűl cz utanis mindenkor ked-
vekre lakhatnacacű utanna. Mert nem ertic uala, hogy 

witfsiifntc az Mefsiafnac orfzaga lelki nem ez üilagi orfzag lenne 
Kiki or> gg annakokaert nem tudnac uala ű tűlle egyebet tefti io-
ĉZpb' á- na*uan">eskeuanni.Ezeknecmaradekimoftanisazoc, 

tic mára* kic chac ez üilagi eleteket kerefíc, es íem az iftennec 
deki. igeiet nem halgattyac, fem a fzentfegeket nem gyakor-

Iyac, es femmi gondot idaefsegekre nem uifelnec. Ezec 
nem ertic mire teremtettenec, es nem gondollyac meg 
mit kellyen i Chriftuílul fő keppen keuanny. Bizo-

Um,6. nyara mikoron egy nehanzer eletnec kenyerenec, es 
mennyei kenyerncc neaeze magat, eleggc meg mutata 
hogy mindennel inkab mennyei dolgokot Íduefseget,' 
es crSc eletet, kel u nala kerefnűnc: Mert űis arra iőt e 

lűín-1 e>. uilagra hogy azt adgya minekűnc. En úgymond azerC 
lőttem, hogy beufeges eletec legyes az en iuhairanac. 
Minden ualaki hiízen az iftennec fiaba el nem ueíz ha-
nem uefzi az őrőc eletet. Mert nem azért bochatta iften 
é uilagra az íVfiat, hogy ifellye ez ailagot , hanem ho-
g y iduezűllyőn ez uilag ű altala. Nem hogy ez uila-
gí eletünkre ualo kenyeretis u tűlle aem uolna fzűkfeg 
oarnunc, fzűkfeg nyluan (mert meg hatta minekűnc 
fcogy minden napi kenyeret keriűnc magunknac, es ez-
zel á choda tetellel, meg pechetle az igereteketis, nrel-' 
lyekben tefti taplalaft igert aa.őueincc, ugy hogy á tőb. 

hafaaa* 1 



fufoftai kőzőt^ezis egye, hogy ualamikoí 32 őt ez et 
embernec, az őt arpa kenyerrel es ket halachkaual na-
lo meg elegittefe efzűnkbe int, mindgyaraft azis ef-
zankbe iufson, hogy minden időkben, minden hiueire GCHMJÍ^ 
©Iy gondot uiíel az iften, hogy mind teflekben, fmiHdle/eijie^ 
lelkekben elteri es taplallya uket.) De mindeneknec 
előtte, arra kel igyekőznűnc hogy lőlkűnkoec legyea. 
Bjcgaz őue,iftennec kedaebelehefsűnc ez uilagon, cs 
az ueghetetlen bodogfagba be mehefsűnc, cz ielen ua-
lo eletnec utanna az Ghriftus altal. 

Annac okáért kouefsűc az feregeknee bnzgofk-
gat, az iftennec igeienec halgatafaba, hogy meg bodo-
gölhafsunc, iariunc el az mi tifztűnkbe, miuellyac az 

mi hiuatalunknac munkaiat, es bizonyofoc legy-
őne beflae, hogy cl taplal minket az mi ifte- -

jiunc. Ifmenűc á, Ghriítuft, tanollyuc 
meg mit kellyen ű tűlle uarnunc, 

es aeuellyűc á bizodalmat 
magunkba,íz ű cha-

da tetelibői etc. 

.'Ütficií 
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Iudica. 
Oerocdic bocicí vafarnap, kir fiket vafar-

napnakis neucznec. 

Ez. wdi Euangeliomot fant János EUM-
gthfia ma 4% a cuangehomianac VIIl, refeeben. 

A Z idrxlen, monda lefus Sidofoac, es a^pipi 
feiedeímeknec. Ki fed. meg ti kxzgplletcc engemet 
* b&nr&l'? Ha igazat mondoc miert nem bif%tec 

;kem. <AI%$ iflentvd uagyon ennec igeict 

Xí. nemuattec, FilelenccÁ Sidoc es mondanae, Nem de iolmongyu-
% Samaritanus uagy te, es xrdoeg uagyon lenned. Felele lefus. EM 
lennem cerdxg ninchen, de tifigelem a^en atyamatres ti tif^tclet-
btfeggel iUetetec engemet. En peniglen nem f^rcfem *%_en theboefe-

III. g£mít> ticgyon 6 fyrefie es meg itcUye. $i%pnli%on mondom tine%~ 
tec, italait a^ en lef^edemet meg tartangya, halalt nem iat oerce{ce. 
Mondanae a^ert a Sidoc„ Mofl meg efmeri&c, hop txrdag ua-
gyon lenned, uílraham meg holt f 4% prophetakfi.es te a^t mon-
dod, ha A 4% en lef^edemet meg tartya halak nem koftol <xrce{ce, 
TSkm de tutpoluagye tc*%mi atyanf^a!^ílrahamnat &imeg holt, 
ff iprophetakis meg holtanac? Kinec aktod magadat ? Fekk lefut. 
Ha en échoeettem magamat, 4%_en dichoejégem femmi. Vagyon a^ 
en aiytm fa dicbxet engemet, fqrbl a%t mor.gyatoc hogy ti iflenetec, 
es nem ifmeritec Utet, de en ifmerem. Es ha a^t mondandom hop . 
ttem tudom het} ho^atoc hafonloha^ug hf%ec. "Dstudom oetet, 

«*K 
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es lefeedet meg unom. •Álruhám <*% ti <ayaoc oerttenic-
%et hogy latnaia en napomat, es wpadot raita. Mondanae 
*%_ert a neki a^Jidoe. Ottuen cf%tendxímej> ninchen es Ábrahá-
mot kttai ? Monda nekwlefws, 2 't%on li^on mondom tinektcc rm-
ttc{ elcette <Alraham lenne uagyoc en. Típeuefyt ueuenee a%crt fy-
ZúálcJjogy reia hagyg<tkai<tc,lejiupeniglen el reite magat,es ae~ 

Í Z mai Enangeliom magaba foglal, 
l lya leg előfzőr ami urunc lefus Chri-
| ílufnac az íídoc karomlafara ualo felc-
?) letet, kic mikoron nem,akartac uolna 

űtet Mefsiasgyanant,uenai,fem az ű igeiet nem címer-
tcc uolna iílen igeienec, hanem mind magit, mind be-
fzedet meg utáltac uölna, Ennec az meg utaíafnac okat 
ű reia uetic uala, mintha ű adot uolna okot reia nekiec 
az meg utalafra. Kiknec ugy felel hogy meg mutattya 
artatlanfagat, es meg bizonettya hogy nem ű oka az 
fidoc uakfaganac, hanem ű magoc , kie azért nem Hon-
fi eiec es nem halgatnaiac űtet,rhögy nem iftentűl hanem 
crdogtűl uolnanac.Es ez elfő refze az euangeliomnac. 

A z mafodic refzeben nem chac meg nem iob bet-
tyac magokat á fidoc, Chriílus urunc befzede utan há-
rem immár nyluan fzidalmazzac, iften elleníegenec es' 
őrdőngofnec neuezic űtet. 

Harmadic es uölfo refzebeö, ualafzt tefzen nekic 
iduezetonc erreis ákaromlafra,mindazaltaí amazöc u-
gyan nem lefznec iobbac mint áz elot uoltanac.ooc to-
nab mennec.á gonofsagba,es immár nem befzeddcl, ha-
nem uereíeggel igyekeznec artani urunknac. 
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SZokafoc az igaísag elIenfegmec,hogy mikoron mi 
kőzzűlűnc kimennec, es az anyafeentegyhazbol 

ki fzakaduan, az hamis prophetakat kőuetic, mi reianc 
uefsec annac okat, hogy uclűnc nem marattansc, fzi-
dalmazuan tudományunkat es eletünket, mintha azért 
hattanac uolna el minket, hogy fem tudomanyunc íem 
eletűne netn ollyan uolna minemunec kellene lenni az 
iftennec igeie ízerent, A Sidokis ugy ehelekede-
nec Chriííufsal, mert hogy utet netn akarac Mefsiaf-
nac eímerni,nem akarac az ű befzedetis úgymint iílen 
igeiet halgatni. Sor mindeneitől fogua mind űnnen ma-
gát fmind tanetafat meg utalac es hatra uetec, aztpi-
tattyac uala, hogy mind ezeket meltan miuelneiec, et 
egyebet fem erdemlene iduezetonc ű tűlloc meg uta-
laínaU De io módon meg felel ű nekiec erre, imiilyen 
kerdeft kerduen ű tűlloc. ,K> fid meg ti ke^p^Setec en~ 
<gpnet!il&a&l) az az , tude ualamellytec ualami go-
noízt, adbate bűnt en hozzam 3 Meg bizonetbat-
tya,högy hamis tudománya es gönőfz eletű ember ua- -
gyoc í 

Nem eleg az iftennec ízolgait ízidalmazni es ra- -
galínazni, nem eleg akarmit chac mondani ű felolíőc, 
hanemha ualaki ualamituet feemekre,ollyat uefzen,ho-
g y mégis bizonethaíla , oly nyluan ualo bűnöket es 
ustkeketbéfzellyéaz ki tagathatatlan. Mert azt mon-
dani á mit bizonnyal nem tucz, es gyűlolfegből bi-
zontalan dolgot cbachogni felebaratod felöl:tenen ma-
gad erted hogyha kerefztyen uagy nem illic te hozzad, 
Eleitűl fogua az őrdőgnec tagiai foc gonoízt fzollot-
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tanac az prophetac , apoftoloc, es egyeb fzent iam bo-
roc felöl, meg ollyakatis, hogy amazoknac foha chac 
efzckbe fem uolt, nem hogy meg miuekec uolna. Atha-
naíius ellen az Arianufoccgy hituan afzonyembert fo- talmfig*.' 
gadanac,hogy uadolnaia utet, mintha mikor az ű haza- pufiit, hb• 
nal fzatlot uok erőuel akarattya ellen tűlle meg fze- 10-Ecc/-
plőfettetet uolna. Reia alla azért á pifpőkőknec gyű-
lekezetiben,es nagy fzcmtelenűl kezde á ízent iambort17* 
uadolni .Halgat uala Athanaííus, azonkozbc az ű Cap-
lanaTimotheus pap monda azafzoniallatnac (tette-
tuen hogy ű uolna az, a kire haroiJlan ízol uala ) Vol-
tamé inkab te nallad ualamikoron í En miuelteme agt 
a mit mondafz { enchelekedtemme teueled afféle go-
noíTagot 4 Te dolgod , tc miuelted , úgymond aa 
hazug fertelmes ízemely , maga nem Athanaííus, ha-
nem Timotheus uala az á ki fzol uala. Meg teezec 
azért hogy hamis uolna az Athanaííus pifpoc ellen 
ualo uadolas, mert meg ingyen fem eímeri uala űtet áz 
uadolő , nem hogy ualami igazat tudót uolna ű ellene 
fziollani. Mindazaltaí ugyan nem ízűnenec meg az-
crt az ű ellenfegi hanem megint,ui hazukíagot kőlte-

Egy ember kezet hozanac elő, es azt mondacho^ 
•gy Aríenius keze uolna, kit Athanáíías uagot uolna el, 
cs ualami őrdéngoíTeget chelekedet uolna uelle. Haluati 
•Athanaííus az ű hamis befzedeket,kerde-uadoloüul há 
efmeric Arfeniuft, azt felelec amazoc hogy igen iol ef-
tnerk; De nem tudgyac uala hogy Aríenius,chacugyafí 
aköroda,azuaraíba iőt uoInaíLeg ottan azcrt be hoza 
őtet az pifpokőc kőzze, es meg mutata hogy rotijd ket 
&cze eppen uagyon, monduan^ Arfepiqiöac ket keze 

' v r • $ z uagyon, 
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uagyon, á mint lattyatoc , moíían azért mutafíác meg 
az en uadoloim honnét uagattatot el az á harmadic kez. 
Ekeppennagy fzegenbe maradanac,az iílen hiuízol-
gaianac ellenfegi* 

tiúnienkor Soha nem uolt oly idő, kiben az ördög az ű efz-
bd̂ ug uok kezi,akal kilomb kilomb fele hazukíagokat nem költőt 
« f J L a f ű e s n e r a ízoüot uolna , azoc ellen az kic ű uelle esaz 5 
fíclgii, eíorfzagaualegyet nem ertettenec. Mofíanis femmibe in-
predícatorLkab nem fopíalatofoc az Satanac fzolgai mint abban, 

hogy az toruenfzcrent uaío piípőkőket,egyházi embe-
reket es fzerzete£eketfzidalmazzac3rutoliyac es min-
den gonőfzt mongyanac felőllőc. Innét uagyon hogy 
oly helyre nem mehecz, holot ezec ellen ualo ugataft 
nem hallanal. Azeretnekeknec predicatioiolínac nagy-
ob refze gyakrabban az paparul, Cardinalokrul, pi-
fpőkőkrűl, papokrul, baratokrul apaczakrul uagyon, 
femmire ninchen elesb nyeluee mint ezeknec fzidalma-
ra es ragal'mazafara.Bator foha eggyet fe elmerte legy-
en ekis bennunc, azért ugyan oly nyluaa befzellenec 
minden gonoízt felöilűnc mintha ízemekcel Iaitac uol-
na. EfFíle tifztes predicatoroknac tanetuani azonkép-
pen, fem uton íem uarasba, íem afztalfolőt fem korcho-
man, íem piaezon fem mihelybe egyebrűl nem tudnac 
ízollaní , hanem chac az egyházi emberekről esfzerze-
tefekn.11, Es a többi közöt azokrul kiualtkeppen, kik-
ben iftennec tob aiandekk fattyac, esazkic buzgobbac 
ákerefztyenhitben, es keményben fogiacaz anyafzen-
tegyfaaznacigyetDemegaz kufalokatis eíFelehazuk-
fagokeal mazollyacbe, úgyhogy meg azlőlkörlen al-
latokatis reianc tamaíztanaiac ha lehetne. 

Ea íew mondom hogy bűn nelkűl uoínane,. 
merttu.-
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®ert tudom mely etőtlenee uagyunc, mely gyarló cs 
bűnös teftet uifelűnc. iDe -azt kerdem ezektől az mi 
elctáhkneclcemeny roflaloítd, ki fed ű kőzzűlőc meg 
«inket á bunrűl / Hogy tuggyac miuel'bizonettyac 
igaznaclenm azt á mit felőllűncfzollanac 4 LattaKe i 
Hol es mikor lattac í Mert Danielis igy kerdezi uala Vdn-1 i-
á Strfanna uadaloit. Szent Ianolís peniglen azoknac'106"15* 
igafsagat mellyeket az ü Epangéliomaba irt uala azzal 
bizonettya hogy latta, es ugy tőtt bizorifagöt tulla. 
Auagy fzanfcbol halottaké A Mdrt meg az iftentélen *4» 
©api feiedelmec fem mereízlec Chriftúft azokból kar- ̂ * ' * ^ 
boztatni,mellyeket egyebektűi hallanac uala 3 felollcy -
fcanemmikoraz ű tulaidon izaiából báIlottacuolfla,bo-
gy iftea fianac mondanaiataagat, akcor kiáltanac fel 
ófzton monduan fa la i t érdemi az ember, esugykar-
boztatac -űtetíialalra. Ha eleg mondani mindent nala- * , 
kire^snem fzűkíégmegbizonyetani Kittalalhacz í z 
•egefz uilagon,artaclant 4 Vgy Ioíeph patriarkaparaz-t?«». 39. 
na lefzen, Dauid ördögi uerízopo,Chriftus urunc or-2-^e|- **• 
dőngos, mert mind meg mondottac ezeket ü felöüöc 
az emberec,es akar mély iamboris gonofznac es fertél-
Btefoectartatic,mett igen nehezen oltalmazza meg ma-
gat túllc akarkies, hogy fenki femmi gcnofzt ne fzol-
iyonű felőlié. 

De ha-mind igaz uolnais á mit mi felöilűnc befeel-
fiecjVgyantnegis azont kérdeném tűllőc,ki fedhet meg 
ű kőzzűjőc minket á brrarűl # Mert űkisugyan azt 
chelAeteic i az mit mi reianc kőltőttenec es mi felöi-
lűnc fzolnac,cs á mitmi bennűnc itelnec, ugyan azon 
talaitatic ű benekis,es ami az meg romlot termeízetnec 
fogyatkoza&t illeti, abban ű fem iobbacminallariknaL 

' * •••'• « 3 h o g y 
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Hogy itelhetnc-c n :̂g tahat, es hogy karioztatftátnaé 

° * t g L minket azokba! rudiycket űlcis miuelnec ? Igen iol to-
dom mi oka hogy tswac Czolnac, latom az őrdőgnec 
meílerfrges alnakfagat. Azért ízidalmaztat minket az 
ű fiaiual á Satan, hogy ekeppea meg utaítatuan minket, 
el hitefse tuílunc az halgatokat,es az karhozatnac uta-
ra uezerlő hamis prophetac altal maganac foglallya. " 

No am fzollyanac fzinten annit, az menit akarnac 
fzollani ezec mi reianc, femmit azzal ne gondollyuncy 
de uifellyűnc arra gondot,hogy fe mi okot ne adgynnc 

t.TiBt). reianc ualo fzoIIafra.jAzt mongya fzent Pal Apoftol, 
•'1 A ' m e § kdketetlenncq kel lenni á pifpőknec.Megint 

V arra int minket,hogy az hiueknec peldaioclegyűnc be-
ízedben nyaiafsagban^Zeretetben,hitben,tiíztafágban. 
A mit egy kezűnkel az az tanetafunkal adunc az hal-' 

- gatoknac, mas kezűnkel gonofz peldankal ne uegyűc 
**' X ' el azt ű tűllőc.Ne mondhaiia fenki azt mi felollunc,hö-

gy egyebeket tanettune es magunkat nem tanetiuc. Ne 
3A&49. fedhefsen minket haragós feddeflel az jften monduan mi 

nekűnc.Miert befzelled az en igafsagimat,es fzad altal 
uefzed az cn töményemét. Te peniglen gyűlölőd á fe-
gyelmet , es hatra uetetted az en befzedimet. Ha lopot 
lattal uele futottal,es az paraznakcal tarfalkottal Kő-

„ _ uefsűc á Chriílus pelcfaiat, kirűl azt iria fzent Lukach^ 
- *' hogy chelekednikezdet előfzőr az utan tanetani. 

Hi igafagoi feolloc tmekec, miert nem hif^ttc ennefamt 
- A z mi urunc eleteneeartatlan uoltarul,elegendő bizon, 

% >Tct: 1, íagot tefzen fzent Peter, .mert azt mongya felőle, hogy 
bűnt nem tőt,es alnakfag nem talahatot ű benne. Hogy 
peniglen tanetafaes igaz let legyen, elegendő keppen 

• meg mwutíac az euangeliftac.mikorő az ü tudományát 
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toruenynec példáihoz,es á próphetaknac monda-

fához illendőnee ielentettee lennj.De nem kel arrul íem-
mi nagyob bizonfag az choda teteleknel mellyeket id-
sezetőnc az a fzent igeie melle, cem kűlőmbea Hetet; 
mint egy hyendő pechetet,es azok'cal meg bizonyítot-
ta hogy az ű fzaua iftennec fzaua. 

Miert nem bif^tec uhut i A z t mongya á fidoknac,' 
Mies á mit predikallunc az 6 tőruenből,á pró-

phetaknac, Euangeliftaknac, es apoftoioknaciraíökbsl s ? m -vt* 
• bizonyettyuc. Ha az irafnac ettelme felől tamad uala- mc ig»z 

mi ketelkedes, az regi fzent Doéloroknac,kic ezer es magurazat 
íőb efztendőuel eltenec ez előt,es az kőzőnfeges Con-f" honn® 
f iliomoknac, magyarazáttyat uefzűc elő, es onnét fe í-^ y m u e 

tyac meg azt az ketelfcedeíl. Miert nem akarnac tahat 
fokán ez moftaniac hinni minekűnc í Taiam azt aletty# 
ac hogy iob azoknac hinni, az kic ű magoktól ízolla-
»ac i.Vai bizon nem iob, mert nem dicheri á prophetá 
azokat,kic az ű feieknec latafat fzollyac. jw«* *4, 

. %A^_ iftcnt&l uagyon hilgtttd iftemec igeiet. Vgy-^23> 
mint teremtes fzerent, mindenec iftentűl uannac, mind 
íoc es mind gonoízoc, De másképpen azoc tnondatnac Kick̂ wee 
iftentűl lenni, á kic az ű termeízet fzerent ualo gonof • a 

fagoktul, az iftennéc tnalaztya altal meg tifztultanac, 
uionnan fzűlettenec, mas terraefzetben okcztenec, 
az iften lelketűl uifeltetnec , nem kőuetic az őrdőg-
nec intefet, hanem az iftenncc inteíenec engednec. E-
zec halgattyac az iften igeiet, es. el tauoztatnac mindent, 
á mit tilt az iftennec igeie. Kikrűi imigyen fzo-1 fzent 
lanos. Minden az ki iftentűl ízületet, bűnt nem 
'cheíekefzíc, mert az iftennec magiua uagyon ű benne, 
•es nem telet bűnt, mert iftentűl ízületet. Mas felőf 

6 i " nem 
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nem iftentűl hanem őrdőgtűl uannac azoc , ákic x z 
megromlot termefzetnec ondokfagabol meg nem tifz-
tultanac , ágonoísagnac dőgleletes magua, mellyet aar 
ellenfeg hinte á g&bna kőzze, meg gyökerezet ü ben-

Vtó, i j. nec, nem ízűlettenec uionnan, auagy az uionan fzule-
tes utan,megint az regi gonofsagra uifza tertcnec. Ef-
felec az iftennec igeiet nem fiaígattyac, auagy ha hal-
gattyakis tefti fulőkeel az iftennec akarattyat, ugy i 
mintázigebemegielentetet nem chelekefzic.. Ezek-
rűlazt mongya fzent lanos , hogy ualaki bűnt tefzen, • 
ördögtől uagyon. mert az őrdog eleitől fogua uetke-
zic.Megint ebből eímertetie meg,kic Iegyenec iftennec 
fiai,hogy'ualakinemigaz:azaz;iot, igafiagotnem che-
íekefzic , es felebarattyat mint Cáin nem fzereti , nin-
chen iftentűl- Nem ualanac iftentűl á íídoc, es azért 
nem halgattyac uala Chriftus Vrunknac befzedét.Iften-
tul ualanac az apoftoloc, kic kepeben fzent Péter azt 

'' mongya uala urunknac. A z őrőc eletnec igei uannac t t 
Daliad,houamennenc azert.tc.tűlled. i. 

Mafodic refze:. 

F Elelenec a fidoc es mondatutc. Mikoron annira ftieg-
győzettettenee uolna á fidoc hogyfemmit nen* 

tudnanac: az Ghriftus befzedire felelni , nyíuanualo-
fzitokra erefztec; meg nyelueket., TSkm dc ioVmm-

Zmneki mi, liojp.Samaritanus-Mpi tc ,. es ccrdoeg u*£yonte len-
fátkoc, esned/. Sintenigy chelekednec az miidőnkbdi-hittűl fza-
mfagoc, kat eretnekekis;Mí ert hogyiot fem ízolni, fem irni nem; 

tudhac,fzitökcal,atokcal rakua mind irafoc mind beíze#-
edéc. Luter Marton: oly ondoc.Czitkokcalízidögattyai 

' egynek 



¥\JfDlCJT19. 441' 
egynehány helyet Papat, az papanac kőuctőit, mindem 
farerzeíít, cs ízertarcaíic,hogy haiduhozillenenec inkab 
affcle fzitkoc, hogy fem mint iraftudo emberhez. Itt 
magyar orízagbanis kiualtkcppen Dőbrőczőnben az 
minemű kőnuechkeket, ez el múlt cfztendőkbcn nyom 
tattanac, ifzönyu dolog, minemű rutfagokcaírakuae. 
Egyeb effele hitetlenec azonképpen minden bői chefe-
geket, az ízitkozodaíban mutattyac meg főkeppen. 

Ket keppen fzidalmazzac peniglen áSidoc urun- sido fw-
kat, Előfzőr Samaritanufnac, az az, gonofz eletű em 
bernec, az iften tőruenyenec meg ízegőienec mosgyac 
űtet, ollyannac, mint az Samariaiac ualanac, kie ra 
tífztan igazan ízolgalnac uala az iftennec, hanem Ket 4 . ^ 1 ? . 
fele fantikalnae uala, az ifraelnec ifteneuel egyetembe 
az baluanyokatísimaduan. Mafcdfzor, őrdongőínec, 
az az hamis tudoroanyunac. A z elfőre femmit nem fe-
lel, keuefet gondoíuan1 uelle mit fzöllánanac azű fze-
mclyerűl es eleterűl azhitetlenec* A z mafodikra meg-
felel monduan*: Eh lemem oerdocgtÚKchen. mintha imefzt 
mondanaia. á mit fzolloc nem az őrdőgtűl ízollom Ha-
nem az en fzent atyamnac hagyomafabol, nem az őr-
dőgnec tifztefsegere, hanem atyamnac dichőfegere; 
A z en tudomanyomrtem őrdőgi hanem ifteni tudoma-
sy; Azonképpen fzol uala*mafutis: En úgymond, 
Bátatyamtul Iattam,es hallottam, azt fzolíomezuila-
gOBj w tr tífxtelétlmfeggeltlíettetec engemet, őrdőngőfnec ne-
oezuen, maga nem az uagyoc, ki ebbőlis meg teczic, 
hogy nem chac az őrd5gőt,de meg az en magam dichő-
feget fem kereíem; hanem az atya iftenet; es chac d reia: 
fiatíaroaz en tifztefsegenmee meg kerefefét; ^ 

Tanullyuc meg mies, hogy á mint ez előttis moa-
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dam, femmit aual nc gondollyuöc, ha á gonoízoc mi 
felőllűnc gonofzt Czollanac, iőt utallyuc meg az ra-
galmazoknac,minden ragalmazafokat. Egy ualaki az 
Luter tanetuani kőzzűi, nem gonofzul mongya hogy 
mi aekunc egyházi embereknee,nem kel agganunc uel-

f c f j « íe 7 ha ualaki minket papafnac neuez, Mert az Papa, 
Pepiit, ^ tifzteletes ceuezet, annyt tefzen mint atya, cs azt ie-
teueief SY z i ^ogy az lelki paíiörnae atyai fzeretettel kel fze-

retni az ;i halgatojt, es az u reia bizatot iuhokat, Ta-
hat azt fem kel bannunc, hogy papiftaknac hinae ben-
BŰnket, iőt őrőmeíl kel hallanunc, úgymint igen fzep 
tifztcfseges neuet, melynec ertelme ugyan azon, mint-̂  
há*azt mendanaia, hogy nem uagyunc feietlen Iaboc, 
paftorunc uagyon, atyanc uagyon, kitűl figgöne, es 
igazgattat un c Chriftus utan. De ha ualaki hitűnknec 
uallafanal ellenkedic, az kereíztyeni tudomány ellea 
ízol, ott meg kel fzaiunkat nitmmc,es mierthogy iften-
nec tifztefsegebe iar á dolQg., ffleg. keffclelnűnc , az 
iftennec igeienec fegyueret ki kel .aránunc az igafsag-
nac ellenfegi ellen. Halgaísac ijnönar az Chriftus derce 
keppen ualo feleletit. 

Hárma Jic refze. 

0 mondom ú nekec, titlak .d^en hfeedimtt meg 
Chriflns istartdntyu, halait nem lat cem{cé. Em lafd mely nagy 

e r ° t t u ' a i c i o n e t s z ű igeienec,: hogy ielen ualo oruoísag 
Uiditn. az halai ellen. Kirul az bolchis imigyen ízei uala S ta 
Sáp. 16. fá fem íres iruha nem gyogyetot meg minket uram ifteni 

hanem az te befeded., mely -mindeneket m g oru»foL 
Bizonyara ío oruofnac W lenni a ChríAqfoac, hogy 

oruofsa-
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©rnolsagot igcr az halai cllcn, melytűi embert femmi, 
fű , femmi oruotsag meg nem fzokta tarthatni. Regi 

.pclda befzed, hogy az halai ellen nem terem öruofsag 
az kertekben. Igazis a z peniglen embereknél De 
Chriílus oly eletnec faia, kiből minden balfamomnal 
dragab neduefseg fzarmazic, tudnya illic, az ő fzent 
igeie, ki meg oltalmaz minket az őrőc halaltul. Nemel-
lyec minec előtte reguel hazokbol ki mennencc, Aqua 

• üttet, auagy ualami egyeb oruofsagot uefznec hozzai-
oc,bogy á dőgleletes eeg ne arthafson ő nekiec. De min-
den tefti oruofsagnaliob az iftennec igeié,mert oruöfsag 

, az bűnnec mérge ellen, es á karhozatot el tauoztattya 
emberelstől. Halait vgymond Chriftus,nem íatnac uaUkica^ 
mhfx&demetmeg tartyac. A z az,az őrőc karhozatra nem 
mennec,iőt meg az tefti'haíaLtiac kfeferűíege fem rettenti 
meg űket,hanem nagy chendefseggel mulaae ki szuilag# 
boLHa azért halalodaac oraian batorfagos keuanfz len-
ni az tefti halalnac rettcgefeml,es holtod utan á kárho-
zatra, nem akarfz menni,ecemefthalgafd,meg tanuld,es 
meg tarchad az iftennec igeiet. Meg tarchád mondám, %*, t. 

- mert akar mint chauarogys, az iften töraenyenec nem 
tialgatoi hane chelekedői igazulnac meg. Azért int min-
ket fzent Jakab ,liogy miuellyűc f nem chac halgafsuc az tic. t , 
iften igeiet.Chriftus urunkis em hallod,hogy nem azok-, 

- nac az kic chac halgattyac,hanem mégis tartyac,igeri az 
halai ellen ualo batorfagot. Mert iollehet kezdeti az i d - ^ 1 * ^ 
Befcegnec á hallomas detőkellctcfsegc az chelekedes* 

Mondamc a^ert i Sidoc. Taiam nem ertéc á bolond, 
emberec Chriftus urunknac mondafat, es aletuan hogy 
sk tefti halakul fzollana, kiuel roindennec meg kel halni 
egyezer, uionan elől kezdic az előbbi ízitkozodaft,; 

, " . . cs ugy 
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es ugy fzoloac, mintha az unnen beízcdeből ki teeze-
neiec hogy Samaritanus uolna, es őrdSg uölna benne, 
mierthogy lehetetlen dolgot befzcllcae, mintha az ű • 
befzedenec meg -tartói halhatatlanom ieanenec, holot 
Abrahamis, az prophetakis mind meg Jioliranac, kiknél 
nem .alettyac nagyobnac lenni urunkat. Auagy (kit 
inkab hifzec) iregyfegből es gonoíz akaratból,uiCza 
tnagyarazzac az Chriftus beízedet. Mert nem egy al-
tallyaba monda nrunc,bogy-meg nemlialflac,hanem ho-

ty nem Íatnac halait orőkce,az az,nem mennec az őrőc 
afclra, ki az őroc karhozat. Sne chodald ha az kő 

fziűű Sidoc illyen fzemtelenűl, maíuá uonfzac az mi 
urunknac mondafat, mert fedkafoc mindenidőb:n á 

j t gonofz goooízoknac, hogy foha á iamboroc oly dolgot fem 
-gwofzrs miuelhetnec fem mondhatnac, mellyet űc gonofz uege: 
foráetmut' jjg uonsanac. 

a i t 0 " Minthogy mikoron mi azt mongyuc,f>ogy ízűk-
íeg embernec iduefsegere az io cheickedet, ottan elő 
allanac, az meg fordult feiűemberec, fazt kialtyac, 
hogy nem az Chriílus erdemebői, hanem chclekedet-
inkből uar'aic iduefsegűaket: Maga tudgyuc, uallytx-
kis/hogy az Chriftus erdeme nelkűl, es :ha az ő ízent 
uereuel meg nem fiintettenec uolna,egy mák fzemet fem 
ernenec az mi chelekedetinc. Ha boitoMnc, azontúl 
reianc fogiac, hogy az boitőlefnec tulaidonettyuc bű-
neinknee bochanattyát. Noha hallyac tűliűnc, irafunk-
banis okafsac, hogy iollehet az iftentűl rendeltetet oly 
cfz közöket, (jnellyechozza fegemec minket az bun-
nee őldőkleíehez, kic kőzzűi egy á bőit) meg nem 
utallyuc mindazaltaí, nem többet tulaidonettunc a&al 
neki, mint az Chriftustulaidonet,mikor ízent Matenal 
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3ZaIamofnalkodaft,imadíagotesboitot,míigáísagunk-
tiac hya, es azonkozbc mindenkoron iftenncc efedé-

• zunc, es űcet keriuc hogy meg bochafsa nekűnc az mi 
octkeinket. Ha az Chriftufnac uagy az q ízentinec 
kepeket lattyac templomunkban , auagy hazunkban, 
mindgyaraít azt koltic fát, auagy ezűftót, auagy ara-
idat, auagy egyeb affele allatokat imadunc, mellyek-
ból az kepecchinaítatranac : ki minekűnc, foha chac 
gondolatunkba fem uolt, mert tuggyuc hogy az mi 
uronkot iftenűnket kel imádni. Egyeb dolgaink {elo-
lts peniglen nem kilomben fzolnac ennel,ugy hogy íem 
befzedűnc? fem chelekedetűnc, femmi nem lehet oly io 
eí oly igaz, kit uc uizza nem magyaraznanae. 

. Fekle lefuí. Ha en diclmtem magamat- Erched en ma-
gamtul Úgymint ember, a^ en Scboejegem femmi, hafzon-

, talan CS nem igaz dichőfeg uolna. De uagyon a%en atyám 
#dichxet (ngemet,. Arra felel á mit á Sidoc kerdenec tűl-
le monduan. ¥jnec Aktod magadat ? mintha doíyphős esdi-
chekedő uolna, nagyot tulaidonettana maganac. A z t 
akaria azért mon dani, hogy mikor azű b efzedenec oly 
hatalmat tulaidonet, hogy halaltul merg orzi az embere-
ket, aual ű maganac femmit ollyat nem tulajdonét, mel-
lyet az ű fzent attya neki nem adot uolna, Hanem ha-
dichcfcedikis abban dichekedic,á miuel az atya ifteo dt-
choctette utet. Kit maíűtt nyíuabban meg magyaraz* 
monduan. En magamtulnem ízollottám, hanem atyamloan-.iz,. 
r& ki cl kűldot engemet; meg paranchoíta nekem mit 
mongyac esmit fzollyac. Es tudom hogy az u paran-
cholattya orocelet. Valamit azcrt fzolloc, amint az e n 0 ^ ' ^ " 
atyam moota nekem ugy fzolloc. Innét meg tanulhat- h , d 

tyac hogy kel embernec dichekcdni ifteoben az iften l 
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»an, cs az ű ncucnsc dicheretire, de nem u 

magaban,fem maganac fel magafztalafácrt. Valaki ugy-
i.Cor.i. mond ízent Pal dichck:dic, az úrban dichekedgyec, 
í. Cor. i s. inert nem az h:gyarot ioua az ki magat aianlya, hanem, 

az kic iílen aianl. A z uriíienben ualo dichekedrs az, 
mikor hakadafsal prcdicallod az u aíandckit, mellyé-
kcr teneked adjt.es á uegre hogy nyluan legyen az em-
bereknél mely io es mely irgalmas az iften, efmertefsec, 
f2ír:tieísec,diehoettefsec, tpindenektűlsz kic ballyac* 

i.cc-.ij. Igydichekedic beane ízent Pal,hogy mindeneknél tób-
i. Ccr.n, j^r munkaikodot uolna. Dichekcdic az foc haboruía-
& i 2 ' goknac fzcnuedefebcn.' Dicbekedhetűnc es dicheke-

dSnc mies az eretnekec ellen, hogy á kegyelmes iften; 
az ő fzent Izlkenec altala meg erő&etet, cs meg tartót 
mirket az egy igaz hírben, abban az anyafzentcgy-
hazban, ki á Chriftufnac egyetlen egy iegyefe, ínam 
hagyot az tetouazo es alhatatlanteuelygeknccmindua-

masd̂ Tfdicĥ ^ 
^ w f/mowc w . _ 

Mert noha eimertéc im;gy amúgy á Sídocaz iftent, tut-
tac hogy egy iften uagyon, dc nem efmertéc azzal az 
cfmerectcl, az ki őroc eletet ád az embernec. Kirűl 
mafut imigyen fzol uala urunc az atya iftenncc Ez az 

lab. i7. őroc elet hogy efroerien-ec tegedet chac egy iftent, es i 
kit el bochattal á lefüS Chriftúft. V g y akaria iften má-
gat ifmertetni, mint atya kinec'fia uagyon,ualaki azért á 
leíuft nem uallya iften fianac lenni, nem eímeri az iftcnt. ; sclenni, neme 
Touabba, azis kel az iftennec efcieretihez, hogy meg ; 
tarchad az ű parancholatit, kit nem miuelnec uala-az 
gylkos Sidoc. MerC qalaki az^ moDgyáhogy ;ímeri'a^ 
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jftent, cs az ű pSrancholatit meg nem tartyá hazug az, 
azt beízelli ízent Lnos. Annac okaert hallódé idueze-
tőnkis honnét bizonettya hogy efmeri az atya iftent, az 
li parancholatinac meg tartaíabol. En peniglen úgymond 
tudom Utet, es d^jxpanincboUtit meg tartom. 

•Abraham i ti atymc ceruende^et hogy Ütnöd d%jn napo-
mat, Lattd es xrblt mtdt Azt akaria ielenteni hogy az re-
gi ízent-atyakis, mind u reia neztenec', utet uartac ű 
benne hittencc úgymint az meg igert Mefsiaíban, ű al-
tala iduezűltenec. Kit bizonyét fzent Peteris imefzt 
monduan. Hifzűc hogy iduezűlűnc az mi urunc lefus 
Chriftufnac kegyelmefsege altal mint az mi atyainkes -
iduezűltenec. Mikor lata Abraham á Chriftúft? Akcor Jbraham. 
hogy bin az iftennec igeretenec,ki azt fogada neki, ho- l c i t u ckr>' 

. gy az ű maguabol adandó uolna ez uilagra az Mefsiaít. 
Ennec az hitnec bizonyctaíara, Eliezert az a agyekí- G ( n i 

an efkute meg,hogy fianac Ifaaknac pogan nemzetből 
Bein uefzen feíefeget. De hogy mégis iobban meg er-
chdc az Chriftufnac á Sjdokcal ualo uetelkedefet, es 
űlichoda halalrul fzollot ű, megint i Sidoc mire ertec 
az ű beízedet holot azt monda. Pataki a^enlef^edemet 
mg tartya, halak nem Üt eerce{-e, tanullyűc meg hogy negy Kegyfde 
fele elet, es negy fele halai uagyon. • . f f Z'H 

Egye elet az termefzetnec elete, kiuel ember ter--'eíe 

Rieízet fzerent el itt ez uilagon. Ez úgymint ű maga-
ba io elet, mert iftennec aiandeka, de az embereknee 
miuoita fzerent, néha ioí néha gonofe. Abrahamnac io 
uala, mert iol elt uelle iftennec dicheretire cs maga-
nac idüeísegere. Pharaonac peniglen gonofz uok, 
mert iftennec bofzufagara, es ű maganac karhozat-
tjfara elt ycile. A halali; egye ag ^mgfgct ízerent 
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ualo halai, ki á lelcknec á teftűl ualo meg ualíafa: E z 
úgymint á bűnnec folgya es bűntetefe, magaba nem io. 
Dc az embereknee tnagoe tartafahoz kepefíiois, gono-
fzis lehet. Abrahamnac io leen,mert a az teft ízerent 
ualo halai altal,az őrőc eletre mene be, PJharaonac go-
nofz, mert az karhozatra ualo űt. 

Mafodic elet, á bunnee elete, mikor á1 bűn cl, es 
orfzagol emberbe, á gonofz keuanfagoknac altala, ez 
foha nem io. Megint á másfele halalis,az bűnnec ha-
lala, á gonofz keuanfagoknac meg őldőklefe, ki ízokot 
lenni az penitencia tartafnac es az ifteni felelemnec al-

' tala, Mely fele halai mindaha io mert az őroc eletre ue-
zerío űt. Es azcrt int minket fzent Pal, hogy ne hag-
gyuc elni á bűnt az mi teltünkbe, es oeengedgyűnc 
az ű keuanfaginac. 

Harmadic elet az malafztnac elete, ki altal az 
Ghriftus el,mi bennűnc, Elec úgymond fzent Pal,nem 
eü immár, hanem az Ghriftus el en b ennem: E z minden-
kor "10 elet, mert iftennec aiandeka, es az kőuetkezen-
dő őrőc eletnec zalaga. A z harmadic halai uifzontag 

~á malafztnac halala, az iftennec malafztyatul ualo meg 
foíztatas,mikor iften az embertűi meg uonfza malafz-
tyat5 mierthogy nem akar uelle elni.es nem oltalmazza 
magat gonofsagtűl. Ez fémmire kellő, mert nem talal— 
lya meg az iduefsegnec utat,valaki az iftennec malafz-
tyatul nem igazgattatic. 

Negyedicfele ele tsz orőc elet, kiuel elnec azhi-
HecQiriftufsal esaz angyalokeal eggyűt az őrőc di-
ehefeghben. Ennec iő uoltat fenki elegge meg nem je-
lentheti. A z negyedic halai megint kz őrőc karhozat, 
ki kefzettecet az őrdőgnec es áz utarfainac. No im-, 



,<feat,mik5roft Chriílus urunc azt monda,hogy az űbe-
fzedencc megtartói Bem íatnac halait orőkce erruí az 
utolfo rendbeli halálrul ízólla mintha azt monta uolna, 
hogy az őrőc karhozatra nem mennec* A z íídoc pe-
niglen az elforűl ertec, hogy Chriílus á teíii halakul 
igerne menekedett mindennec.ualaki azű fzauatmeg 
tarrana.Azonkeppenaztisliogy imezt monda. <Abra- _ 
bdmUtta t^eniutpomitt , es xraít reiu, maira t n a g y a r a z -
zac , hogy fem mint kellene, monduan. őtuene/^tenées 
még nem mp,es uíbuhmotUttad ? Hogy lehetaz, ha tob 
immár ket ezer efztendeienel hogy Abraham meg holt?! ? -
Maga Chriílus nem azt mon-da hogy ű latta uolna Ábra-
hámot,hanem Jiogy Abraham latta uolna utet, az hitne© 
altala. lolleheturunkis latta őröktől fogua Ábrahámot 
úgymint iften, kinél mindenkoronjeleouóltanac. . 

Mond* nefyc Iefas. Bi^on li^on mondom tinefyec mmee 
ikttte iXbrabm uolnd, en uagtoc: Holöt m e g mutattya h o -
gy ű előb ualo Abrabamnal, mert őrőc iílen. Kit bizo- Círiíw & 
oyet chac é fzollaínac modgyais,-en uagyoc. Mert v z r i c 

mely iften Moyfefnecmegiéleneqannacneueez,enua-
gyoc.Miteppen űnnen maganeueze magat annac mon-
duafi. En uagyoc á ki uagyoc. K<m%f ucuernc a^ert £e-
•%ekhe 4 Jiioc hogy rcUljawa'tMMC* E z é u i l a g r í a c g ö n t í f z y i í f S - 1" 
erkőlch?;hogyifoc ízidalmazafoc utan , kegyetlen-
feggel, mstéfeggd, halalklis flleti az iftennec ízolgait, 
azokatTíiual(keppen,á kic leg inkab, feddie az ű hitet-
lenfegekeL lefus fmigknclriitcyvz az lathatatlanna te-
ue magat, es kimene l templombol. Nem iőt uala meg el az 
idő kiben ű neki, kozenfeges •emberí ncmzetneciduef-
íegeert halait kel ualá fzenuedni,anaacokacrtinftgincntfi 
magat dihoíTcgcktűI} ki meuuen előlőe. Azonképpen 

% f mies íaa-
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t mies feabadon el futhatunc az kegyetlenekncc kegyét~ 

lenfcge előt, es touabba ualo ízolgalatra tarthanyuc 
tóié. * magunkat, Amint mafut fzoualis mőda az mi urunc.Ha 
Mar: 10, wdoznec titeket egy uarafbuLfuííátöc azmaficba.Szet 
I, Com I. Pal peniglen egy kofirba erezcccec ki Damaíkuíbol az 

kű fakul,es ugy fzalada cl, az űtet feergetőc előt. Mind 
azaltal ha latnoioc hogy ualahol az anyafzentegyhaz. 

'eac elő menetire lenne az mi halalunc, azt keuannya tű-
lánc á kőzőnfeges tifzt, mellyet uifelűnc hogy el nc 
fuffiinc hanem őrőmeíl halaira ucílítc feiűnket az hi-

lohj o. ueknec idueUegekert. Mert á io paítor az ű eletet ueti 
az ű iuhaiert. Vifellyűnc oly artatlan eletet, hogy nc 
tegyen az igaílag ellenfeginec michoda gonofzt mi fc-. 

lőllűnc fzollanyoc,tarchucmegá Chriftuínac be. 
fzc4it,hogy ne laffiic az őrőc halalt, hanem 

mhcísüac be az őrőc eletre. 



T^DÍCJTIO. ^ 

Virág Vafarnap. 
Ez. tnai Euangeliomot fant Mate irta meg> 

euargeliomianac XXI, refaclett 

x 2 idxlen, mikor kpc^elgetet uolna le/üs Hierufd- l' 
J m kmhe^es iutot uolm Betfhageba a%_ olaiftfydc 

• hegyere, el k^lde ift Unetumt monduan nekjec. 
J Mcrmyetec elmenj'aráshafó eUenetec uagton,cs 

5L. mindtarafl talaltoc egy meg íoettetet nce/ief^amart, 
esnek 4% A uehmet odgfatoc d es ho%atoc en horgom: es h* ua-
•hkl uaUnát f^ollanderette,mongysttoc meg, hogy 4%urnac cje£-
cel dolga uagyon, es kg ottan el bochattja, E^peniglen J uegre 
Ion, hogy le tekeiec a^,d mi meg mondatot a profheu akol, mott- . 
iurn. Mongyatoc Sión leanyanaejme ̂  tc királyod cl ni tene- XI. 
Jkfd, fycléd, tluen i tenef%x fi^maron , es 4% tereli uifelmiec Zách:St 

uvhmcn. El menuen femglen i tanetuanyoc ugy chelefydenec 
limit: meg j>arancholt<t ne^c lefus, es el ho%ac d tenefex f^amarl 
esdXjtehmet, esrmaioc uetecfcela%_& ruhaw&at,es Atetfe'l&lreid 
kltetsc. . iA%Jöc féreg feniglm k teretec ruhdiofet akuton,ne~ III, 

mellyec megint agakat mgnac ualaifakrul esd% uton el h'm-
tic uala, i/f feregec ígdig mellyec elcette es utam* 

mennec uala kictkanac uala monduan. íh-
- fonna Dauid fanac, aidot k ioet urnac 

Híuéle, Hofima magaf-
. . f l . : J"GI<OH 

f a _ Szefit o 
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V&uigrt • Ö Zent Mate Euangeliftanacaz ű tellyes euafigelio-
ntdSz-Md ^ iában ez igyekezéti, högy meg bizonecha hogy 
' ^ ^ j ^ á N a z a r e t b e l i Ieíus á í z ű z Marianac fia Mefsias.azazá. 

10 prophetac altal nekűnc igertetet iduezető. Kit hogy 
míndenekcclelhitcfsemegnjutattyahogyualamitápro#: 
phetac az Mefsias felől fzollottanae, az mind. ebben e 
lefusban tőit be,es u neki mind fzemelye,mind tudbma-
nya, mind chelekedcti ollyatanoc, mineműeknec kellet, 
lenni az prophetac mondaía fzerent á Mefsias fzeme-
lyenec,tudomanyanac', es chelekcdetenec. Dc a pro-

. phetaknac egyeb mondafoc mint tőitenec Iegyenec bc 
az f z ű z Maria fiaban , arrul fzertc fzerent egyebűt 
elege: fzol az Euangeliíla. Ebben az mai euaDgeliom-
ban azt ielénti meg, mi modon be telenéc ű benne azo-
kis, mellyeket á Mefsiafnac Híerufalémben kőlehőn 
nőt fzamaron ualo be meneferől, es ákőflegnec az w 
cl iőuctelc felől ualo aagy őröméről fzoliottanac ual& 
á prophetac: 

lfrdg-y<í" Ketfegnelkűl peniglen,ieles hiUbrianac kel ennec 
•^^ "lénm , ugy: mint; mellyet meg regent iouendőkeppen 

megjelengetet uala á prophetac altal',. cs azrutan mind: 
á negy euangeliftaual míg: irata az fzent Ielec iílen.. 
Vgyanis oly időbea tőrtenec,mikor az^ mi urunc,ualo-
ba,ieles dolgokat chelekedicuala, chacottanhalalanac: 
előtte. Annac okaertazanyafzentegyhazis mindén efz* 
tendőben ketízec oluafsa, ma,es' elfő Aduent- V afarna-
pon,mintha aualis: mutatnai mely nagy icles dolgokat 
foglallyon magabaaezhiítoria;. 

Summa fzerent meg bizonyetatic it hogy á fzuz: 
Marianac. fia amaz,Mefsias, kinec fzamaron kellet hic-

. íuíálsmbc be meani cs nagy tifztef g t l e o ommeí 
. fogattatnia 
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fogattatni á feregektűl az próphetaknac iouendo mon-
dafoc izerecE.Es ioileheí fzoc draga tamilfagokcal ra-
kua,de mi tnoftan chac imez haromrol fogunc fzolíani. 
Előfzőr az Chriílus be menetelenec pompaiarol Ma-
fodfzör Zacharias pröphetanac mondafarol, kibenai-
anlya minekűnc ezt á kirak,az űiotetemenyt esorfza-
ganac felleget. Vtolfzor, á kőfsegnecaz Mefsiafnac el 
ioűetelen ualo őrőmerol, esaz minemű tifztelettel űtet 
tifztelec. Kiből meg tanollyuc öiies,miuel tartözaac ű 
aeki, halgafsatoc fegyeímetefseggel reia. 

Az elfoe tanulfagrul. 

j f Z Chriftufnac hieruíalembe uaío be Menetelenec Chriftufac 
i / X pompaiat,oIy nagy ízorgalmatoííaggal irta megp°mpá<t. 
fzent Mate.hogy nagyobbal nem lehetet uolna, femmic 
azokban eí nemhagyot á dolgokban, mellyec akcoron 
ot tortenenec. Im las fzep dolgot. Vrunc ű maga fza-
mar hatan «l,es mindenec lattaraugy megyén Hieruíalc 
fele. A z kürőleualo íeregeczaignae,kialtnac,dicheretet 
iaondanacu neki nem kűlomben mint egy győzedelmes 
kyralynac. Nemellyec ruhaiokat feretic á főidre ne-
mellyec zőldagokat hannac á fzamar labai ala. 
, Szukfeg uolt hogy ez ate menetel az iftennec ue-
gezeíe fzerent, Lizonyos,es kiuakkeppen ualo iele let 
uolna az Mefsias el iőuetelenec,ugy hogy ualakit illyen 
fcnodon latnanac az emberec Hicrufalembe be menni,el 
kellene hinni felőle ,Tiogy az uolna az tellyes fzent ha-
jctnfagnac tanachaba arra ualafztatatot es ez uilagra 
kuldetet ízemely,hogy Mefsias,az azkiraly.espapife- J&Z 
ie delem lenne j ki meg győzneíe az mi lelki elIenfegin-%" 

i' 3 ket,meg 



kct,mcg fzabsdettaaa minket torkabol, es az mi iduef-
ícgln %' c í^crezuen,győzedeímefenmegternees 
be menni az u [zent orfzagaba.Holot azért hallod ho-
gy á Názáretbeli lefus ment igy Hicrufalembe, bátor-
faggai megkhít jd hogy fenki nem egyeb, hanem áltá-
lán fogua ű az meg igertetet Mefsias. 

Virág v<i' De taiam akatnaia ualaki aztis erteni, miert nem 
fernapi ieks elob hanem ez mai napon, úgymint hatod nappal halala 
tisjlona. e j 5 t j j e i 2 n ! : e ekeppen magat .Mefsiafnac lenni, A f z ű z 

Maria mehenec aidot gyumőlehet Annac oka imez, 
hogy az 6 tőruenbeli peldaual5kiútetpeldazzauala eg 
gyíít iarna az ű chclekedete. Meg parancholta uala iftea 
az Ifrael na'mác, hogy á hufueti barant, az elfohonac 
tudnya illic Mareiufnac, kit mi bűit mas hauanác neue-

íwaí.-12. zunc tizedic napian ualafztanaiac es fognaiac ki á sfior# 
dabol.es meg tartanaiac,ugyan azon honac tizennegye-
dic napiaiglanes akcoron eftuere őlneiec meg utet, es 
azt az napot phafenac ,az az altal menetelnechinaiac: 
Ezt á peldat hógy u magaban tellyeííéggel be tőltene-
ie az mj urunc, ( mert ű az iftennec báránnyá ki eluefzi! 

Ímti, i. É Z uilagnac bűneit ű az mi hufuetune) űis es mainápóa; 
ki abban az efztendőben melyben ez é dolog történt 
az elfő honac tizedic napia uolt, akara az aldozatnac 
fielyere Hieruíalembe menni, holot ofzton nagy chő-
tőrtőkőn eftue fogattatcc meg, es uitetec halaira, ugy 
bizonyeta meg hogy u uolna az, kit áprophetac hír* 
dettenec,es az o tőrueny peldazot. 

Smkn bc- A z emberec iteleti fzerent bolondíag uolt uolna 
Chrijlurrd. r n o - o n ielepteniaz kirali meltofagot. Mert miko-

' 'ron ez uilagon ualamifeíedelemtamad,tahat az űorfzaí 
gaba nagy ciőwd; nagy hatalommal íoc ezer uitezek-

celms« 
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Eleibe men* cel Megyeri b e gyakorta n a g y uer ontafsalis Eleibe 

nec a z o r f z a g b e l i fő nepec" engedelmefseget mai 
ú neki, n a g y d i c h ő f e g g e l e s t i f z t e & g g e l k e f e r i c 
tet az orfzagba. It peniglen az mi kiraiyunc,f 
lömben chelekedic, úgymint ki egy hituan fza 
alazatöfsagban es erőtlenfeg'ben megyén Hic 
be, az kőzőnfeges nep koueti es keferi űtet á 

•t az orfzagba. lt peniglen az mi kiraiyunc,fokcal ki-
n fzamaron űl 
i Hierufalem-

i.parafzt-
íagtui es a z gyermekektű i e(mertet) c,es fogattacic k irá-
ly gyanant, azfo nepec nem chac nem fogadgyac űtet, 
es hatat nem haitnae ű neki,de inkab meg aztis bannyac, 
h o g y á k ő í T e g t ű l t i f z t e l t e t i c e s dichcrtetic. Meg b i z o -
tiyeca effele chelekedeteuel, hogy azű orfzaga nem te-
fti hanem lelki, nem é uilagí ,hanem mennyei orfzag. A -
Zert űle az tereh uifelő fzamarra, hogy meg ielentene-
ie, miert kűldetet uolna cz uilagra azű fzent attyatul, 
tudnya illic az mi foc bűneinknee terhenec el uifelefe-
re,azért akara az fzegenyektűl es alazatoíbktul tisztel-
tetni es dichertetnj,hogy meg ertenőiőc, hogy ű az ala-
zatofoknac,fzcgenyeknec , töredelmes fziuueknechir- tfa:Sü 
detneie az euágelsomot,esne utalnaia meg ezeknec kő-
íiyőrgefeket Sot hogy oly lelki es mennyei király uolna, 
ki az egyigyű hiueknec fziuekbe uralkodic azű fzene 

badetíya az lelki 
karhozattul. De 

íab fzamai trra úlni.hogy femmint ualami egyeb aílatra^ 2%^%* 
)an az atya iftennec mindé bőlchefögencc es 

tudomanyanac kenchei benne uannsc aze mongya fzent 

f ^ bacw-
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Bat talalní.Hogy illet azért á nagy bolchefegnec ábal-
gatag fzamaron űlnijIgenis illet. Mert ű az nagy bal-
gatagfagbol,nagy bőlchefeget tudót fzerzeni,es ízer-
zendois uala peniglen, az ü ken ízenuedefeben es ha-
lalaban, azért mene fzamar hatan á helyre, holot kent-
halalt kel uala fzenuedni.Bolondíagnac kelte az embe-
ri okoíTag azt,hogy az iftennec fia meg halna,azért mo-

" gyac uala urunknac nemellyec á íeregec kőzzű i : Mi 
azt hallotuc á tőruenből, hogy á Chriílus orőkce meg 
marad,hogy mondodtáhat te,!iogy fel kel emeltetni (er# 
ched á kerefztfara) az embernec fianac* kichoda az,az 
embernec fia i Bolondíagnac uelic uala az Íídoc aztis 
lenni hogy iduezetonc. az ű. halala altal fzabadetbatnaia 
meg az emberi nemzetet, azért kialtyac uala ű félöle, 

mth.z.7*, mikor á.kerefztfan fig uala, hogy egyebeket akart fza-
badetani,es ű magat meg nem fzabadethattya.Mind az 
altala len á.Chriftusban nagy bőlchefeg, amit az embe-
ri, elme boloadfagnacaletuala,mert meg hala es halala-
nacaltala;megituda minket fzabadetaniazőrőchalaltul.. 
Es noha.az ű. Hieruíalembe ualo be menetele egykep-
pen alazatos uala, de másfelől azért nagy dichőfegeíís 
Ion. Mert á fzamar hatan űluen,oly nagy dicheretekcel: 
dichertetec,oly tifztefTeggelfogadtatec,mintha azű el-
lenfegmec meg győzefe utan, á hadból tert uolna hatra. 
es nagv gyozedelemmeí ment uolna uifza hazahoz.. 

<- r /• A z - kérdem azért,mi okaiért akara á uiadal előt es 
T dőben illettetni effele tifzteffeggeí, mikoron az 

, t M U ahalalnacízenuedefehez kefzűl uala iHógy á 
BSt cz előt, kiben ű az halallal meg utkőzec tifzteltete 
magat á feregektűl.annae oka ez,mert bizonyos uala a 
kaascliszcQdó győzedelembe, es nyluan tudgya.uata 

hogy 
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Bogy győzedelmes leiendo uolna az ű cllenfegin. Azért 
monda chac hamar ez utaa. Moíl ez uilagnac ítelete 
uagyon, moíl ez uilagnac feiedeime ki űzetic. Hogy 
peniglen az fzidalmas halalnac fzenuedefe taian tőrte-
nec ű neki illyen nagy tifztefsege, mely tifztefseg utan 
leg ottan nagy gyalazat kcuetkezec, azzal neaf chac 
arra taneta meg'minket, hogy az menyorfzagnac di-
chőfege egyűt iar á kerefztnec fzidalmaual, hanem ar-
rais hogy á fzegyen uallas néha nefea kőueti az embe-
rektűi nalo tifztelteteft. Igen kiuannyuc ez uilagnac 
pompáit, hogy bőchűletűnc es tifzteletűnc legyen em-
berec kőzőt, fnem goadollyuc meg hogy ez uilagí 
tifztefseg gyakorta karhozatía uifzi az ű kőaetőit. 
Amaz frifsen lakozo es ckefsen ökőző gazdag ember LHCU ff,, 
latodé mint iara i ez üilagi győnyőrűfeg es dichőfeg 
utan az őrőc tűznec gyötrelme adatec űneki. Yifzon-
tag á kic az mi urunc utan ákcrefztnec gyalazattyat ui-
felic es ez ielen ualo eletben bőchűlet nelkűl elnec , ha 
bekeíeges fziuel fzenuedie á mit ízenuednec, az őrőc 
eletnec dichőfegebe mennec bc, mint Lazar, kinec nyo-

. morulc allapattya uala ez főldőn3de árnaas uilagon bo-
dog őrömre uitetec az fzent Angyaloktul, mint az mi 
iduezetőnkis ki az ízőrnyűkenoenac es halalnac utan-
na, dicbőfeggel es tifztefseggel coronaztatec meg az 
atya iílentul, es minden teremtet allatoknae fölibe hely ?/«/. 
feeztetec. 

Az Mafodic tanulfagruL 

2peniglen a uegre htt, hogy le. teínáee&mi m 
i^ro^hetít ttfab Zacharias propHcun 

f ' 
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hozza clo ízent Mate, hogy inkab efzűnkbc uegyűc^ 
hogy nem egy tőrtenetből,hanem az iftennec regtűi fo-
gua el uegezet akaraltyabol es rcndeleíeből, ínem őc 
Rclkűl,hanem azért lettenecezec é dolgoc, hogy az 
Sronnac leiar>ya,az az Hierufalem,áHieruíaIembeli ne-
pec , iot iftennec minden ualaíztotti errűl az fzamaroa 
ualo bemenetelrul,eímernciecmeg á Názáretbeli lefuíl: 
igaz Mefsiafnac lenni. 

Zichirks Aianlya peniglen minekűnc Zacharias az mi kira -
lyunfeat Chriftúft,az ű io tetemenyt,es örfzaganac fől-

*""" %et. Kiralynac neuezi űtet,úgymint ki noha alazatos, 
Tjlil. s. mind az altal az anyafzentegyhaznae kirallyaua tetetec 

az atya iftentűl, neki adattanac őrőkíegűl minden nem-
zeti egec.es birodalmúi ez főldnec minden hatari.Hogy 

9bil. z, ű uralícodgyec mindeneken,es ű neki térdet haichanac, 
menoyekc, főldiec es pokolbeIiec.ToBábba,mi király-
unknac mongya, es hogy minekűnc iőt. Hogy i mine-
kűnc i S nem az ű attyanac iőtte i Lam imigyen fzol ű 

Mk. ?. felőle az atya iften. Teis Bethlehem noha kifded uagy 
lom. 7. Iuda-nacfoc varaü kőzőt, mind az altal te belőled iű ki 
Hata* énnekem duezer,kibiriaazen nepemet Ifraelt. Em hal- . 

lod hogy ű neki iőt azt beízelli az ű attya, Azonképpen 
2>fal. 21, urunkig ízent Dauidnal. A z en Iőlkőm úgymond ű ne-
%em.i. ki,az az atyamnac eel. Megent fzent Pal ige nyluan iria, 

hogy az atya ifténec lőt á Ghriftus Dauidnac maguabol. 

iftennec iőt az mi urunc á uilagra,mert ugykerefte min-
dén dologban azű fzét attyanac tiíztefseger,hogy min-. 
den chdefcedetit arra igazgatta, hogy dichertefec az 
atyü b előlié,a zert mongya uala fzentlaaófnalaz-Sjdok-
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aac. En dichőitőm az en atyamat. De maga egyetembe 
minekűnkis iőt,mert mi erettűnc, es az mi iduefsegun-
kerc fzalla ala nisnyorfzagbol. Amint ű magais mon-
dotta mafut hogy az embernec fia iőt meg kerefni es 
meg fzaba dettac: azt ami el uefzet uála. 

Egyeb kiralyoc nagy pompaual es fokafaggal fzek- %-r 
tac orízagokba be menni, dc az ű hafzncka: kercílc, ű -
magoknac foglalnac birodalmat, magoknac keuanr^c 
tifztefseget,es gyakorta hatra uetic ákőzőnfeges iot;az 
Ű tulaidon hafznokcrt, mindenektűi azt keuannya: ho-
gy ű nekiec feolgallyanac. Ez uifzontag az ur lefus 
Chriílus nem maganac,nem magaiert,hanem nekűnc, mi 
erettűnc az mi ha£znuükra,az mi iduefsegánkrs iőt. 
Mindenbe az ű ízent attyanac tifztefsege utan az mi 
hafznankat kereíle,űnnen magat minden iauaiual mine-
kűnc atta,meltan enekli azért az anyafzentegyhaz ű fe-
lőle,hogy ez uilagra fzűletuen, tarfal, az apoftolokcal I n h y ! n r A 

nyayaíkoduan eleíegűl, halait fzenueduen ualtfagul, i* cipőre 
orfzagoluan az őrőc dichőfegbe iutalmulatta magat mi Ckr.f-i, 
nekűnc, Vgy foglalt minket ü maganac orfzagul .ho-
gy egyetembe minekűnkis orízago: kefzeteí menybe. 
Ne fellyetec,igy fzol minekűnc fzent Lukachnal. Ki- zucaz. 
chin feregechke,mert ugy uolt kellemetes az ti atyatok-
nac hogy orfzagot kefzetene tinektec. Itelet napian-
nis imigyen fog az ualaíztottaknac befzelleni. Ioye-
tec atyatnoac áldott!, uegyetec el ez uilag kezdetimi 
fögua nektec kefzettetet orfzagot, Sőt meg ez főidőn 
uolt, ugyan fzolgaul atta magat az emberi nemzet-
nec, azt mongya ízent Pal, hogy á fzolganac fzeme- P&f, i ; 
lyetuette magara. Megint ű maga, hogyazember-
acc fis aem agcrc iőt, hogy « neki fzolgallyanac, 

hanem 
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hanem hogy ű ízolgaüyon egyebeknec. Kit meg bi-

lotn. 15. zonyetta aualis,, hogy -az -apoítoloknac labakat meg 
Lsc, 14* mofogata, íoc korokat betegeket gyogyeta, es uslaki ű 

tűlle, ualami lelki, auagy tefti iőt fceuant, mindermec 
mindent meg adot. Bizonyara tahat nem oc nelkűl iria 
Zacharias, högy az Syon leianyanacaz az trJnekűnc, 
es minden iftenfelő hiueknec iot az-Chriftus* 

Touabba aianlya az ű io tetemsnyt három igeuéí 
Chriftufnac meg ieleníuen, minemű aiaadekc-kat hozot ű magauál . 
íátaitki. nekűnc. Mert mikoron igaznac ízahadáconac,fzeled-

nec, auagy ízegennec neuezi urunkat, fzinten annyt te-
fzen mintha aztfflondanaia, hogy igaísagot, fzabadu-
laft, gazdagfagot ád az oueinec, Meg igazét, meg fza-
bgdet, es gazdagokca tefzen minket. Hogy igaísagot 
hozot legyen, bizonyettatic i fzent irafnac foc helyei-
tol. Dániel mikoron iouendo keppen fzolla az Mef-
íias el iouetelerűi, á többi "kozőt azt monda ű felőle, 

zfcs-}* hogy őrőc igaísagot fog hozni. Eíaiafis azt predical-
:1a , hogy az ű efmererte altal fokakat igazza tefzen. 

i.Com. Szent Pal peniglen, az Chriftus lefus lőtt, úgymond, 
minekűnc bőlchefegűnc, igaísagunc, meg fzentelefűnc 

z,Car.s, es uaItfagunc.Megent,azt aki bűnt nem tudót,mi eret-
tűnc bűnné tőtte,hogy mi az iftennec igafsagalennenc 
ű benne El adatot az mi bűneinkert, fel tamadot az 
mi igafsagunkert. Meg igazultatuan azért á hitből,be-
kefegűnc uagyon iftennel, az mi urunc lefus Chriftuf-

^SM' }• nac altala. Meg igazulunc ingyen az iftennec kegyel-
méből,az ualtíag áltál mely lót az lefus Chriftufnac al" 
tala. Mind ezec az Chriftufnac elfő io tetemenyerű! 
fzolnac,- hogy ű meg igazét ot es-ualoba igazakca tőtt 

Hkr:i$. minket. Azért neuezi utetHieremiaíísini igafsagunknac. 
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Hogy meg igazét es igaísagot ád nekűnc á lefus 

Bizonyetaíic abbolis. mert Zacharias fzabadetonac ne-s->:=:ife-
uczi űtet. Minden oraban reianc nezaec, es reianc ui-
gyaznac az ű fzemei, őriz, oltalmaz, es (zabádét min- Q i r : J i H U 

ket, netn chac tefti ellenfeginktűi, mellyec teílűnkbe, 
marhankba, tifztefsegűnkbc akarnac bantani,es meg 
rontani, hanem fő keppen lelki ellenkődckcűl, kic te-
íletlűMelkeftűl áz őrőc tűzre i gye keznec minket uet-
ni, cs őt ueghetetlenűl győttreni, á bűntűi, halaltul, őr-
dőgtűl es karhozattul. Azért mene be Hieruíalembe 
az mennyei király á fz=marhatan:hogy otfzembefzal-
lana mind ezekcel,es bait uina uelec. Mégis uiuá á ma-
gas kerefetfan mind halaiig,es mint erős uitez meg gy-
5ze,es megronta űket. Ázert mongya uala fzentla- iS, 
no hal. Bizakodgyatoc en meg győztem ez uilagot. 
Immár ez uilagnac feiedelme az ordőg meg iteltetet.fcw*:i *. 
Kirűí Ofeas prophetanalís igy fzolia, Halai,hálálod le- ofhc i 
fzec teneked, maraofafod leízec teneked pokol. Mind 
ezekből azttanollyuc", hogy ninchen immár fehlműnc 
az mi ellenfeginktűi, mert meg győzte űket az mi kira-
lyunc, az mi bainakunc , á fzűzMarianac 6a,es meg 
fzabadetot minket az ű birtokok'bul. 

Vegezetre ízegennec auagy ízelednec mondatic s?;kJ/hg» 
urunc áprophetatul. Nem terheli,nem fofztyaaz ű ne- Otpuk#. 
pet, nem ueet eíuifelhetetlen rauaft mi reianc, nem ke-
gyetlenkedne raitunc, nem gazdagul az mi ueres uere-
tekűnkel kerefet marhankbol , hanem inkab az raitunc 
ualij terhetis,az 6 tőruennec terhet el uette mi rulunc, 
fzegennyelőtm'terettűnc.hogyazű fzegenfégeuel min̂  
ket meg kazdágetana. Aziduefsegnec es őrőc eletnec 
ienchst es gazdagfagat atta nekűnc Kinec fem nagy 

uclcar?.. 
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uoltat, faa győnyorűfeges uoltat fem beufeget fenki 

gjd:46. meg nem mondhattya. Mert fem ízem nem latta, feta 
i.Cer.z, fűi nem hallotta, fem embernec fziue,nem gondolta 

azokat, meiiyeket kéfzétet iften az utet fzeretőknec. 
17. Chackichín izit erze Peter a Tábor hegyen az iouen-

MR-.?. ' do bodogfagnac, f mégis oly igen teczec A neki, oly 
zuc.y. igen el ragattatec tőle, oly igen győnyőrkődcc benne, 

hogy fem á fzep Hieruíalembe, fem hazaiaba Galileaba 
nem keuaflkozic nala immár, hanem azon keri uala 
urunkat, hogy barom hailekot chinalnanac.es ugyan ot-
tan raaradnanac. Ezec az Mefsiafnac io tetemeni3iauai, 
es gazdsgfagijinellyekcel ízokta aianáckozniaző hi-
ucir. I:ÍTríe dolgokban mutattya es ielcntiaa ű •rfza-
ganac folíeget. 

AI Harmadic tanulfagrul. 

S^prAchsrhs propheta arra inti Syonnac lejanyáf, 
J r ] hogy igen őrűllyőn es uigadgyon,az Mefsiafnac 
cl iőuetelen-Kit meg miuelenec az feregéc,mellyec ielea 

.ualanac, mikor Ghriftus urunc Hieruíalembe be mene. 
Mert nagy eneklefsel, dicherettel, uigafaggal kőuetec 
űtet. Mies azért ezzel tartozune az mi iduezetőnknec, 

. . hogy fölötte igen oruendezzűnc raita, halat adgyunc 
rulla,hogy illyen fzep aiandekokcal, tudnya illic igaf-
faggal, ízabadfaggal, es gazdagíaggal iőt mi hozzanc, 
De ugyan ualoba meg tekenchuc azoknac chclekedete- -
ket, kic ez mai napon urunkat uigan, es őruendezuen 

Mtijhfac11 gymint Mefsiaít fogadac es keferec be Hieruíalembe. 
é n t K e t rendbeli emberec ualanac ezec. A z apofto-
{a eg, íoc,kiket Chriílus az anyafzentegyhaznae igazgatoiua. 
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és lelki paíloriaa tefzen uala, es az egy igya kőfseg. 
Mind az ket rend io modon el iar az u tífztiben, es ke-
dues fzolgalattal f tifztelettel uagyon á Iefuíhoz. A z 
apoftoloc el hozzac az ténefző ízamart,esaz ű ueh-
met, ruhaiokat reiaioc uetic, es az urat fel űltetic. Mi 
talőnkis azt keuannya, hogy mies azt miuellyűc amit 
ezec míuelénec. Nemhogy effele oktalan fzamartui-
gyanc, hanem hogy ámitaz tereh uifelő fzamar,esaz ű Kftfzma 
delczeguehme iegyzettenee azt aggyűc ű neki. A íze- «? mi tc 
led nőften fzamar, ki reguta meg ízokta uala az mvm-^inces 

kat,es az tereh hordozaft, iegyzi á kilío embert az mi ' 
teftűnket, kit kefzerethctnec ualamire az tőruenynee 
croltetéfeuel, fenyegeteíeuel, es bűnteteísel: edefget-
feetnec, meg fzelcdethetnec, cs akarmireis reia uihetnec 
ígérettel, fzep fzöual, dicherettel, cs iutalommal. A z 
delczeg uehem peniglen,kin meg foha fenki nem ult ua-
la , az belío embert az lelket, az embernec akarattyat 
peldazza , kit fenki femmire erőuei nem kefzeréthet. 
Mert ha kilíő chelekedeteuei miuelis az ember néha ua-
lamit ketelenfegbol, azért az ű lelke es akar attya,ugy-
aa nem enged, ugyan ellene rugodoz á kefzerétefnec. 
Sőt á mit mi tűlunc tiltanac,az akarat mindenkor arra 
tőrckedic cs igyekezie. Minden az kétfelé ember, az 
az, mind teftűnket, lelkűnket tartozune az Chriftuíhoz 
uinni,es az ű ízolgalattyara foglalni-De be kel előfzor 
az fzeretctnec ruhájánál magunkat fedeznűnc.mert ki-
lőmben á Chriftus reia nem ál, kilőmben mi bennunc 
nem lakozic es nem orfeagol az á malafztyanae altala, 
Ijanem ha ifteni es atyafiúi fzeretettel rakua talallya az 
mi íziueiniket. Hallódé mit mond az eu&ngeliomba,Ha 
fc evkemst, ígeret aa en beízedemet m% fartya, az en 

.atyamis ' 
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hhcn*. atyarils fzereti űtet es hozza tnegyűnc, f lakodalmat 

io*n, ízsrzanc ű nala. Megintízent lanos. A z iílen fzere-
tet- es á ki fzeretetben lakozic, iítenben Iskozic.es az 
iften ű benne. Ímhol mikeppen meg bizonyul hogy á 
fzeretet uonfza mi hozzanc az iftent, es chacazokban 
talaitatic, á kic fzeretctnec allapattyaba uaanac.Dc k f-
fuc É kőísegis mit chelekedec. 

focfereg,úgymond fzent Mate, /? terctecruláolgt 
akuton,nemdlyccmcgmtagakat udgnetc ua!d kjafyul,es aljúmé, 
hmtic uaU. <A[mg keiig nemellyec ehttc cs vtxmz.mennc-c-uak, 
ki*lf-indc uah monduan. Hofatmd Dditidjianac, aidot .fy.ioet urnac 
neuele. A z a z , Mefsiafnac ifmerecutet,olytífztefseget 
teuenee ű neki, mely az Meísiaíl illeti uala.dofzor che-

McjjuJl tl'lekedetekcel, az utan befzedekcél. Chelekedetekcel 
«» "r^-íojjgyen.hogy ruhaiokat az utonle teréctettec,zoId agat 

hintettenec, áfőidre,es kőuettéc űtet. A z ű ruhaiöknac 
íe teretéfeazt iegyzi, hogy minden kerefztyen ember 
tartozic Ghriflufert ez üilagi -ioízagatmeg utalni, főt 
el hadni, elis hagigalni inkab magatul, hogy fem mint 
iofzagaiert iftenet meg tagadnaia, iften ellen es az ű pa-
ranchölati ellen chelékedneiec.Touabbaá Chriftus lel-
ki paftor es predicator uala, ű neki tefzic efzt az tife-
tefseget,ű előtte teretic le á ruhakat .Tahat teis tifzteí-
fegben es bőchűletben tarchad az anyafzentegyhaznae 
paftorit,ekeísed.t2plallyad, az te ioízagodboíazokat, 
á kic teneked lelkedre gondot uifeínec, kic az iftennec 
igeiet fiirdetie, cs á fzentfegeket fzölgaltattvac. Nem 
iol chelekefzaec azoc ualákic az egyhazaknac, cs az 
egyházi fzolgaknaeadatotiofzagot, magoknac tulai-
don et tyac, es azregiektul rendeltetet iouedeImeL,meg 
nem aggyac.Ketkeppeo ualo tífztefscgre m n ) m 
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tolcnac lenni fzent Pal az egyházi nepeket,fiogy tifztel- lxim s. 
teflenekis, tapkltaííanakis ákőffegtűI.Azőldagaknac 
le fzcgefe, kezekben ualo hordozafa.es az földre ualo 
hinteíe, á Chriftufnac igaz efmeretit, es nallafát iegyzi. 
A z Pálma agac,kikrűi fzent lanos emlekezic,hogy af- íoha. 14. 
felet uettenec kezekbe,es ugy métenec urunknac eleibe, falma dg-
azt bizonettyac, hogy ez alazatos kiraíy,győzedelmes ̂  
leiendo uala,á bűnön,halalonpoklon.es ordogon. Mert"' 
regenté á palmat,azgyozedelmesfiadnagyoe előt fzok* 
tacuolt uifelni.Az menyorízagbeli lelkekrűl,kic győ-
zedelmet uettenec mindé ellenfegeké,azt mongya ízent 
Ia«#s,hogy palmat latot az ű kezekbe.Es oly termefze-
te uagyon á palmafanac, hogy mentül inkab le nyomatic, 
annal inkab fel emelkedic, esaz tereh alat ala netn haiol, 
haaé feí egyeneíedic. Olíyatan atyamfiai á Griítiis orf-
zagais. A kerefztnec fulyos terhe alat,meg nem fogyat-
kozic,hanem neuekedic es erófsődic. Ezuilagi chafza-
fókát,király 0 kat,meg győzheted é feiedelmeknec fzok# 
tuc hini,maga nem hogy á halaltul,hané chac egy kis hi-
deglelefíális meg győzettetnec.De ez á mi kiralyunc a 
Chriítus ugyan uaíoba győzhetetlen,mert fenki,es íem-
minem ű allatűtet meg né győzheti iot u győzi meg mi 
erettunkistí bűnt,az halak,es á poklot,Illic azért es tar-
tozune uelle, hogy mies ez feregekcel, cfmeriűc es ual-
lyac űtet hatalmas,meg győzhetetetlen es győzedelmes 
kíralnac lenni. A z olaifaknac agai aztielentic,hogy ále* ol<tyfaagat 
fusfzerezne bekefeget iften kőzőt es emberec kozőt. 
Mert á kie bekefeget kertenec ualakitűl az regi űdobé, 
olai agat uifeltenec kezekben Mint am vergílius mongya 8* 
Aeneafrul hogy bekefeg hozo olaifa agat nyuita keze- * 
cel. Scipiois Hannibalt meg győzuen,az olai ágrul, kit 
3Z haioűacorrozattyaba fel tettenec uala,ueue efzebe, 

S hogyaz 



h-.••sy az Oartagobeliec beííeffeaet fcírnenec n tuíe, A -
zoLkcrpáiiics hi^syác cs hirdf;üc,!x:gyáfzűzMa-
-h" «. i 3 közbe iaro,cs bekefeg ízsrzo mi ko fzcőnces 

h ;oc A keuetes uegezetrefsz:!Z,hogy keíérices 
r r c jzl] tcíl fzerét á fregec az urat,arra tanét min-
ket , hogy minekűnkis kőuetntjnc ke! á Chriílus iofza-
gsnac peldaíat, ha menyorfzagba be akaranc menni 3 

,<5- uele. Valaki cn urannam akar iűni,ugy mond egyűt,ta-
gadgya meg magat, uegyefel kereíztk,cs kouefsen en-

5. gcmet.Megíntmafut Peldat attam tiacktec,hogy a mint 
i í , enchelekettéjtiesugychelekedgyetecSzerefseteeegy-

maft,amint enis fzeretceléc titeket.Minden iamboríag-
nac , minden iofzagos chelekedetnec peldaiat,meg tala-
lodá Cbriíluíban,aztkouefdhaiduezűlniakarfz. Nenj 
tehecz ennél kedueíb tifztefseget ő neki, mintha az 
a chelekedetit kotxeted., es u hozza hafonlatos igyeke-
zel lenni. 

Szauokcal imigyen tifztelic az ű előtte es utanna 
iaro nepec iduezetőnket, hogy kialtnac es dichericwet 

I, monduan Ho/amu Danidfianac,aidot í j icet terme neutlen, tAldoí 
azyniityinkiac Dauidnac dmtt orfzaga,Hofanm magsfaglá. MU 
keppca Zacharias prophetta meg mondotta uala hogy 
fzamar hatan fog á Mefsias Hieruíalembe menni,ízintea 

17, ugy aztis me hirdettette uala á fzent lélec iften Dauid-
dal , hogy illyen őrőmel es dicherettel fogadtatneiee 4 
kőfsegtűLOlualTa á ki akaria, á fzaz tizenhete dic pfal-
müft,esugyanezen igeket.mellyeketittkialtanacáfere-
gec,tneg talalalíya benne. A z mely kőuet úgymond Da-
nid hatra uetenec az eppécőc, á lőná fzegletnec fejeire, 
azaz,a Chriftus kit aziras tudoc es papi feiecfelmeé meg 
Btalánac.es hatra uetenec, ű lón az anyafzentegyhaznae 
£cis>ű Ion az atya iílectöl Ígérteiét Mefsias, Ez ánap 

- . mellyet 
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tnellyet fzerzet az urifté,uigadgyűces otüthiezzűnc 
raita.Esleg ottan ezec utan, kouetkeznec imez igec. O 
Vram fzabadech engemet,o vram legv 10 fzercnches,ai-
dot ki iőt urnae neuebe.Mikeppen otDautd azonképpen 
ittes á feregec fzabadülaft kernecaz iílé;űl,mcrc ez ige 
Hofaasa annit tefzen á fidoknal, mint mikor nalunc azt 
mongyuc.fzabadech.Touabba mind Dauid (mind ez á ® 
fokafag hálát ád iftennec á Mefsias el lőueferul keuanu 
neki minden iot.keuanya az őorfzaganacgyarapodaíat, 
őregbűlefet es io fzcrencheict Hogy á mi urunknac,ef 
azűfzétegyhazanac előmeneti legyen,meg fzabadecha 
cs meg oltalmazza iften űket, minden elienkedcftul es . 
ueízedelemtűí. Rőuid befzeddcl nem chac ez á íze re-
geknec ualíafa,hanem mind az egeíz hiftoria,kit ebben 
az euangeliomban meg ir fzent Mate,arra ualo , hogy 
meg bizonecha ,hogy az 6 tőruenbe peldaztatot, es az 
prophetac altal igertetet Mefsias el iót, es az Názáret-
beli lefus fzűz Marianac fzent fia az Mely uailaíl hogy 
mies tegyűne az mi urunc felöl tartozune uele, es ami 
idueíTegqnc keuannya mi lűlűnc, 

Bannya az őrdog,nem chac azt,mikorfzoiial nyluan oeriígnee 
Hallod ezt á Chriftus felől hanem ha ualami kilío fzer-
tartaíTal, ceremóniánál, es lathatando ieüeí bizonyeio-^— 
dis.ho?y hifzed ugy lenni.Esannac okaiért mint akcoro 
fdiodetaáph:iriíeuíokat-,hogyámi il raitoc ál uala ben-
ne, nem őrőmeíl hattanac uolna á tanetuanyoknac es az 
feregeknecillyen uallaíl tenni Chriftuírol, fzinten ugy 
moftanis fokakat fel indetot, kiknec igen ellenec uagyó, * 

• bogyazanyafzentegyhaz,nagyfzep ceremoniakcal.es 
ifteni dichcretekcel.meguíettya efztédőnket,ezt azhi-
llro riat,emlekezetet teízeo az QiriilufnacHierufalembe 
líáo be mcaetelcriü, es az feregeknec az ű el icuetelcn 

s x ualo 
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ualo oromokrűl A z t mongyac hogy a á l la tifzteletbetii 
áChriftus femmit nem gyonorkodic, fo: mikoron az a-
poítoloc es á feregcc utet igy tiílelec, igenis gyonor-
kodec benne, ugy annira hogy partokat foga ápharifeu-
foc ellen,es holot ucazt keuannyac uala,hogy meg cilta-
naia tanetuanit urunc, ne kialtananac es nc tifztelneiec 
űcct illyen modon, azt íclele aek'isc hogyha azochal-
gatnanac ,es dxheretet nem reondananac, á fcőueknekis. 
kialtanioc kellen. Latodé mely kellemetes uala idueze-
tonknel ez illyen egyigyű tifztelet. 

Ha peniglen azt kezded mondani,hogy akcor e g y . 
fzer meg kellet á prophetac mondafa fzerent annac len-
ni,es meglőt,de immár moftan,nem fzűkfeg uolna a z el 

Ŝ &kfeg ij,ult dolgot uionnan előhozni. En teneked erre azt fe-
kkeMrol h o g } r %cnig fzűkfeg,az iftennec chodalatos chele^ 
emieke^nL kedetirul emlekezetettenni,e: mindenkeppé azon igye-
txod. 12. kőzni,hogy u fzent felfegenec io tetemenimi foha el ne 

feletkezzqnc.)Hogy azőldőklő angyal, a z Aegiptas-
Belicknec elío magzatit megolűejazIfrael fiainae hazc^ 
kat altal haga,es azokbanfeminemő őldokleíl nem teen: 

to~ tengeren fzarazíab halaira! uitetenec,egyfzer törtei 
nee az é uilagon, de azért annac emlekezetere nem chac 
akcoron hané az utannis efztendonkent meg aldozac á -

, hu fueti ba ránt,Ezis azért Hogy áChriftus fzamar hatan 
""mene Hieruíálembc;es áTercgec zöld agakat uifeíué ke-

2ek5e,nagytifzteíléggel es dicherettel fogattac utet,hi-
' ítona fzerent egyfzeruoic,mindazaltal ne gonofz min-
ds efztédobe az meg loc dofognil emlekezetet tennunc, 
esaz m/nemű fzokcsles chelekedetelícel akcoron bizo# 
nyerse á ielen ualo. nepec hogy efmeric és uallyac utet: 
Mefsiaínac 13ai;meIco ugyáazonokcal miaekűkis- az mi 

hitünket 
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hitünket mutatnüc esielentenüae.Detalá meg fem fzű- . ^ 
női meg elícnzení az anyafzentegyhaznae fzcrtartafac,^^ 
cs aztfögod uitatni.hogy az hufueti barannac áldozat# rimsnix.' 
tya azcrt gyakorlatot i fi doktol, hogy pc'dazta az 
iftennec barannyat iduezetőnket, cs az ű aldozattyat, 
it peniglen ez mai ceremóniákban fettrai afif-lc kőuet-
kőzendő dolognac peldazattya ninchen, annakokaiert 
ugyan nem kel Ienniío atyatnfía uary egy keuefet chae, 
taiam kűlomben talallyuc annal a dolgot á mint te bef-
• êllcd-jA hufiieri harany az iouendo Chri-
ftúft peWazta^de nem chac azt,hanem az regea meg Iot 
őldőklő angyaltul, Aegiptuíbol ualo fzabadulafrulis 
emlekeztetfAz mai ceremoniac azonképpen efzűnkbc 
iuttattyac az Chriftufnac Hierafalembe ualo be mene-
íet, es áferegegnec akeorbeli chelekedetefcet, es intnec 
minket hogy mieshigyunc3zChriftuíban,fzolgaIIyunc 
ű ncki;eshalatadgyuncazatyaiftcnnecrula, hogy meg 
atta nekűnc az prophetac altal meg igertetet ízabadetö 
kiraltjAnnacfclotte iouendo dol fwm isgycznec::udo-
de mitíha nem tudod,tanuld megXefzen oly idő hogy á 
Chriftufnac minden elleníegilabaalamettetnec.es annira 
el biriaűket,hogy többe ű uelle es azű orfzagaual nem 
elleDkedhetnec,ha kérded mikor iltelsmapiaiuMeg ite-
luen azért é uilagot, es győzedelmet ueuen minden cl-
lenfegin , az ű hiueiud egyetemben, nagy örömmel be 
megyén az ű orfzagaba. Annac á győzedelem nec es 
raita ualo uigafagnac úgymint neminemű eleit mutatty-
uc esbizonettyuchogy meg lefzen,cz maiprocefsicba,, 
cs őruendetesceremoniakba. Azért efnec minden iam-
boroc az meg fefzűk lefufnac kepe előt terdre, es meg 
chokollyac űtet, hogy á terd haitaílal azgyőzedelmes 

g 3 urnac 



urnac enged;!mefsegeket mataffac, az chok'olaííaí 5 
hozza ualofzerelmekct, esű uele uaío orőkce cgyut 
meg maradafokat H-nchec. Es uegezetre mindeneket 
c! uegezuen be megyűnc,az ízentegyhazba Zöld aga-
kat kez:i kbenuiíl-Iüen.es ui eneket enekehu-n, aanac 
bizonf gara , hogy be menetidőc uagyunc ez utan az 
jílennec dichofeges fzent orfzagaba. Mi gonofz uagyt 
on ebben i femmi ninchen bizony,mert ualamiuel feget# 
heti es ebrefztbeti ember magat az el uőt aiandekokrul 
ualo halaadafra, es azoknac mcltyeket iouendőre ua-
runc bizodalommal ualoremellefere, az mind io. Meg 
higgye minden kercfztyen, hogy az őrdog azért igye-
kezic effele fzep regi fzokafokac, erfzertattafokat az 
emberekeel meg utaltatni, hogy ki pufztechon mi koz-
zúllűnc minden aitatofsagot,minden ifteni tifztelctet.az • 
Chriftufnac emberekhez ualo io tetemeninec emléke-
zetittelíyefseggeleí nyomia, cs el feíeiteífe miuelűne 
iftennec mindéi múlt cs mind kouetkezendo chodala-
tos chelekedetií. 

De neuetekedgyunc fokát az meg fordult feiű te-
üelygő emberekcel,hanem tarchucazmi dolgunkat,ef-
meridc es uallyuc á fzűz Marianac fiat, ki Zacharias 
prophetanac mondafa fzerent Hieruíalembe fzamar ha* 
tan mene,igaz Mefsiafnac lenni,kouefsűc az apoftoiok-
nac es feregeknec peldaiatjfogla'llyucazű fzolgalat-
tyara mind mimagunkat. mind iofzagunkat, igyekez-
zzlnc eletünket az mi urunknac iofzagos chelelekede-
tihez hafonlatoifa tenni. Mellyet ha meg miuelűnc, ket-

feg nelkűl uele egyetembe bc megyűnc ez ui-
lag urgezecikor az őrőc dichő-

^ ' Nagy 
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rr vacWaiarul ualo Predicarioc. 

Elfoe Trfidicaúo , <iAz, oltári fz^entfegnee 
j^cr^etefcrid, es kpiyernec hriuc, Chriftus ttfiéu: cs 

uereue ualo uelto^titifarul, ^f^cuitgehomhí, 
faert Matenalnagyon XVI. 

A Z idaelen,mikoron ewtenec, ueuc Tefus A kenyerei, 
es halataduan megf^ege, csudai tanctuaniokntc 
cs monda, Vegyetcc,egyetec^cntejíem- Es ue-
uen i pohart halakat ada, ník[c aii monduan. 

Igyatoc ebbxl mindnyáján,meri c^_ en urrem, me-
ly 4% ui teftammomnac uere, kf fo^ik^rt k[ noutic íbttoek'sc lo-
ch.tnat'yara. 

|P Z Apoftoioknac ideieben , mikoron a? G!ta"f^Ht 

, % hiuec buzgabbac ualanac a hitben, iften-
^ nec fzeretetiben,es aitatoílagban,nem ól-gakorisfi, 
* jlyan ritkán ueízic uala az Chriftufnac 

ízent teftet es fzent ueret, mint az utaa _ ^ 
kezdec uenni, hanem inkab minden napon. Mert azt ̂  M ' "* 
mongya fzent Lukach , hogy egyetembe naponkent á 
templomba odanac,es á kenyeret hazoknal fzegdeiuen -
cfznecoala. De mínekutanna az apoftoloc, es azoc 
á kic uelcc eggyűt, auagy chac hamar utacnoc eltenec 

ezuikg-



47* 'JZ VJCBOT^JLJ.-RJRL 
ez uilagbol ki mulánacjagán laflan anncra megfogyat-
k o z z az á buzgó (ág az emberekbe,hogy idő larcabaa 
ugyan parancholattal Kelletecákőfsegct arrais erőltetni 
hogy minden efztendoben,hanem tobfzer,akar chacha-
rom(zor,karachon,huíuet,es pinkeíd előc,auagy leg ke-
uefbfzer ottan chac egyízer ezie len uaío napokban ia-
rulnanacaz urnacafztalahozes neutalnaia.cmeg telly-

Joht.6* eíTeggel az Chriftufnac paranchöLattyat, kiazt paran-
chola Bbgy egyúcaz ű.teftet, es igyuc az ű ueret, ha-
nem elnenec ezzel az dragalatos lelki elefeggel„ 

Zmhri Delafd az emberi fziunecrettenetes nagy kem en-
gy tun-já ke feget,meg azt fem minden miueli meg, (őt fokán uannac 

oííyac,kiknec egynehani efetendeigis, ingyen chac ef-
z-kbe fem iut hogy ennenec az Chriftufnac aíztalatuf> 
es innanac azt űpoharabol. A z ű uroknac fem igereti-

ZagH'.S* uelfemfenyegetefiuel femmit nem gondolnac. őrőc ele-
tet iger azoknac,á kic efzic es ifzactaz őrőc életből ua-
lo ki rekefzteteííeí fenyegeti azokat, ualakic fem efzic 
íem ifzacaz ű teftet cs ueret .Ha nem keuannyac haíznat 
az uruaeboraiahoz ualo iaraínac,akar chac rectegneieq 
karat es bűntetefet annac el mulatafanacjde egyiket fem 
miuelic. El iű meg az idő, hogy akarnaiac ha iob gon-, 
dot uifeítenec uolna az ű idueflégekre, cs keién fogi-* 
ac bánni az moftani tunyafagokat, mikoron ofztoa 
nem lefzen helye á penitencianac, hanem á ki mint ke-
relí moftan , akcoron Ugy uefzi haíznat ez uilagon 
nalo eletenec. Effele gond uifeletlen embereknee fel 
ferkentefere, es minden iambor kerefztyeneknec ta-
nulíagokra , ez egy nehany fzamos ízent napokon,, 
az mi urunc lefus Chriftuínac ízent tefterűl es ue-
rerűlakaroc predicalianom, h o g y meg ertucn mi altat, 
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mely fzűkfcges ez hafznalatos legyen ez á fzentfeg, 
bőchűltefsec, es gyakorlattafsec miaJenektűl. 

Hogy peniglen enis io módon rendelhefsem be-
fzedemet, ties könnyebben meg erthefseccc, es elme-
tekbe rakhafsatoc azt á mit mondando uagyoc leg elő-
fzor íme Ízt kel cfzűnkhe uennunc,es ezeknecazpre-
dieatioknac fondamentomul uetnűac, hogy ualaki az 
oltári fzentfegrül ualo tudomant, illendő keppen meg 
akaria magyarazni, fokeppen karom dologrul fzűkfeg 
annac fzofiani. 

A z elíő oly, hogy lattatic ielen lenni ebben á chriKt* 
fzentfegben, maga nynehen ot A z mafodic noha nem ftgtniLT 
lattatic ot lenni, de ielen uagyon azért. A z harmadic la-ondt* 
nem lattatikis, ninchenis ot, hanem chac pcldaztatic. ^ 

A mi lattatic ielen lenni de ninchen ot:az á keny-
ernec es bornac allattya: Mert noha ezeknec kilfő izé-
met lattyac az mi fzemeinc, mindazaltaí allattyoc meg 
fzűntot lenni es Chriftus teíleue f uereue uakozot.trá-
helyenaz iftennec igeie reiaia mondatot. A mi ot uagy-
on, noha nem lattatic,az, urunknac fzent teíle es fzent 
tjere, kit hifzunc allattya fzerent ielen lenni,az kenyer-
oec es bornac fzene alat, hafzinten nem Jattjükis teíii 
fzemeinkel. A mi fem lattatic, fem öt ninchen, hanem i.O.f o, 
chac peldaztatic,az,iduezetőnkneclőlki teíle, azanya-
fzentegyhaZ,meíynec eggyeíseget esaz benne ualo hi-
ueknec, urunkhoz,úgymint feiekhez-. egymaíhoz úgy-
mint azon egy főnec tagiaihoz ualo ragafzködaíokat 
iegyzi az egy mennyei kenyernec étele,es mennyei po-
hár Aac itala. Ezekrűl kelleti c ímmar egyenként beueb-
ben ízollanunc. 

Ez mai predicatio az elför:'l lefzen. De minec 
g S előtte 
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előtte ahöz kezdenenc, fzűkfeg meg ertenűnc mit k 
ízent Mate az cuangeliomba mellyet botű fzerent meg 
magyarazec, az oltári ízencíegnee fzerzetefcriü-

A Pracicationac elloe 
refc. 

/ f z litxlcn mikoroH emmcc etc. Nyluan meg teczie 
tSIL nem chac fzent Matenac, hanem az tőb euange -

irlxcT í'iftiknakis iraíokbol, hogy á mi urunc lefus Chriílus, 
f\::ntfeget. az ueg uachoran, á hufueti barannac meg étele utan, 

fzefze ezt az fzentfeget. Nem chac azért hogy á hol 
uege ieen, az 6 tőruenbeli aldozatnac, mellyec kozzul 
egy uala á huíusti baran, ot kezdetneiec el az ui tőr-
U'-nnec aldozattya, es á peldat á peldaztatot igaísag', 

' közbe uetefnelkűl kouctneic; hanem mierthogy ugy-
an ezen fzentfeg az tnt urunc "halalánac eralekezétirc 
ízsreztetie uala . melto uolt hogy chac ugyan oítaa 
annac előtte fzerezcetneiec, mikoron ű neki halaira kei 
uala menni. Mert roeeg az emberec kozot ez uilagon 
nyaiafkodot, netn leen fzűkfeg, hanem mikor immáron, 
f l menendő uala,akcoron illet magarul ualami emieke-
zetet hanni, kibűl az ű itiihozzanc ualo fzerelmét eí-
raernoiőc, mies uifzontag az ű ízerelmere fel gerie?-

i,Cw, i-i-tetnenc- A z apoftoloc ideienis, mint fzent Pal irafa-
bol meg erthettyne , egyfalkaig uachoran ofztogatta-

jdun, tot á hiueknec az ur ua.choraia, de annac utanna, ugy 
epijl, 11S. teczec á fzent leleknec, azt mongya ízest Agoftoa 
facfr* 1 ' Doctor, hogy illyes nagy ízectfegaec tiíztefsegeierE, 
J W ' minden 



minden egyet kii (5 éleíégncc előtte menne bc á kc-
rcfztyeneknec fzaiokba az'vrnac fzent teíle. 

A z hufueti barant azért meg éuen3meíy az jEgip- ^ 
tuíbol ualo regi meg fzabadulafnac emlekezetire al- n J 0 ^ ' 
doztatic es étetie uala az Ifrael fiaitul, oly fzentfeget 
fzerze, ki az akcoron kőuerkezendő pokolbeli őr-
dőgnec fogfagabol ualo meg fzabadulafnac nem chac 
emlekezetituietanaia mi kőzmne, hanem ugyan azon 
ualtíjgban reízefleis tenne bennünket, az ű teftenec 

. cs uerenec fzentfeget. De mierthogy az ű teftet cs ue- vmaf.liU 
tet,. túl idon ízcmelyeben ifzonyottunc uolna, meg4-
enni, es meg inni, az kenyernec es bornac fzéne alat c f - l f ; . 
lathatatlan keppen ada nekűnc. Nemis tálaltathatta- cJtfcb.r'J, 
nac uolna, íemmi egyeb teremtet allatoc, mellyeknec e*p. ier. 
tz'eaec alat alkolmatofban fzolgaltathatneicc cz á íren. B, ̂  
fzentíeg mint á kenyernec es á bornac fzéne alat. CAP-1 
Mert holot fc elefegűnc es fő italunc á kenyer es á 
|>or, mikor ezeknec fzéne alat efzűc fifzuc á Chri-
ftúft, meg murattatic hogy ű az mi lőlkűiifcaec élete, 
cs meg elegétő elefege. Vgyanis mikeppen á kilío em-
ber teft fzerent taplaltatie á kenyérrel es á borral,azon-
képpen Ielec fzerent-á belíő ember az Chriftuínac • 
ízent teíleuel, es fzent uereuel. 

Meg pcldaztatot uala peniglen az 6 t&ruenbeis, 0 

mind chelekedettel í mind befzeddel á kenyernec es bdipeld*-
bornac ízéne. Chelekedettel holot M:lcliifcdech ke-

. nyerrcl es borral aldozec, kenyeret es bort uitt Ábra- C c t , i + j 
feamnac, mikoron az ű ellenfegit meg győzuen az uía-
dalaac helyerűi, haza megyén uala. Mert az á chele-

" kedst 
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kedet azt pcldáza, hogy Chriílus kit Meichifedecíi^ 
nec rendi fzerent ualo papnacneuez fzent Dauid:á ke-
nyernec es bornac fzéne alat adandó uolna magat ctelűí 
es kaiul azoknac, az kic Abrahamnac hitit kouetucn, 
uiaíkodnanac az bűnőc ellenes győzedelméfec lenne-
nec á gonofz keuaníágokon. Befzeddel peniglen ot 
pcldaztatot, á kenyernec es bornac fzéne á hol az Chri-
ílus termeízet fzerent ualo tefte kenyernec,es uere bor-
nac neueztetet á tőruenbe es á prophetakba. Iacob pa-

SSH, 49. triarka alduan ludat az ű Hat, kinec nemzetíege|?ől io-
uendo uala ez uilagra á Mefsias, imigyen fzolla. Meg 
moísa á Borba az ű ruhaiat, es á fzőlonec uerebe az ű 

xib.t,ep.?. palaftyat; az az, áraint Cyprianus f egyebekig ertic á 
Chriftufnac teíle, keen fzenuedefekor meg hintetic es 
meg feftctic az u ueretűl* a Sidoc megint leremias 
prophetanal knezt befzeUic uala egymaínac. Vefsűnc 

Hier:i i- fát az ű kenyerebe, az az, Tertullianus magyarazat-
zik.4. Qon- t y a fzerent, fefzechűc fel á kerefztfara az lefufnac tc-
traMarc. gyekből az irafnac helyeiből, meg teczic hogy 

meg regentenis á Chriftufnac teíle kenyernec es uére 
bornac neueztetet néha, nem egyebert hanem az keny-
ernec es bornac (zenéiért, mely alat u magat efzűc es 
ifzuc az uy tőruenben. 

Nő azért mikoron urunc effele allatoknae fzinc 
alat,az ű teftenec es uerenec fzentfeget akarnaia fzec-

Togctfd es z e n i , ú g y m o n d a z euangeli í la, h o g y ueuei ienyeret. E g -
koû tűUn gyet azokban á kenyerekben, mellyec az.afztalon ua-
kemres ] a n a c kezebe ucn, Nyluan ualo dolog peniglen, hogy 
zultym. a ' c c o r o n pogachanalsaz az,kouafztalan kenyérnél egy. 
fupereap. cb ot nem uolt. Mert az pogachas innepnec elfő napi-
te.Matt, an eftue leen ez á dolog, mikoron az Sidoknac kazok-
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Ban köuafzos kenyér nem talalcatoc, hanem'mindénec&W: rz. 
pog.íchac eitencc. Mclran rmiHi tahat az Romai egy-
haz.s, hogy clcitűí fogua á Chriftus chcLkedetit kő-
uctuen, kouafztakn pogacha kenyérrel eel, ennec az 
fzentfegnec ofztogatafaba. Dc ha bizcnycfoc nem 
uolnankis benne hogy urunc pogachat uot legyen ke-
zebe, chac azertis melcob pogaenn uinnűnc az űafz-
talara, mert á pogachanac kouafztakn uolta, megielen-
ti minekűnc, hogy az a teft mellyet ot uefzűnc, min-
den férfiúi magnac es bűnnec oigyűleíenelkűl fzűztul 
fzűletet ez -uilagra, minthogy á pogachaba-nem őlgy-
ettetet femmikouaíz. Touabba arrais meg tanét min-
ket á pogacha, minemű tiízcafaggal kellyen ehez á 
fzentfegnec uetelehez iarulnunc, tudnya illic, hogy ki 
kel a z mi lelkuakoec hazaboI minden bűnnec kous-
fzat tifztettanunc, mint á Sidoc hogy meg tifztcttyac 
uala hazökat huíuet napian kouafzo; kenyertűl. Kire 
ízent Palis int minket monduan, Tifztechatoc ki az ó , ^ ^ 
kouafzt , hogy uy tefztac legyetec, mikeppen kouafz-
nelkűl ualoc uattokis. Mert az mi hufueti baranyunc 
Chriítus meg aidoztatot, Lakozzunc azért nem á re-
gi kouafsba, fem a gonofsagsac es alnakfagnac köua-
fzaba, hanem á tífztafagnac es igaBagnac kouafztaían 
'kenyereiben.. Ezekből az okokbol iőt beá feokas, vüeGun* 
hogy nem egyeb bel hanem pogacha kenyered elűnc az t l m i 

oltári fzentfegben*. De az pogacha kenyerec közöttis 
ualogatafi tefzűnc, es nem akármi fleit pogachat, ha-
sem mentül fzeb lehet ollyat ualafztunc erre á dolo- fierfe/e £ 
gra, az dragalatos fzentfegnec, melyben Chriftúft ue- hacrcéfe*-
fzűc bochűletiert es tifztefsegiert. Szebbet peniglen ««««. 
a%emberi okofsag nem találhatót, es az emberi keez 
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nem fűthetet az offcyanal,kit igen fzep tifzta buza lifzt 
langboí, es nem az hamuba, hanem uas kőzőt fűtnec. 

Veuen d^ert i kenyeret, lukt tda, az ű fzent attyannae, 
hogy el iőt uolna immár az ő tőruennec be tölte, cs uy 
tőruent, f u y huíuetet kellene fzerzeni. Mega.Uct,aztií 
mongya fzent Marc.chelekedo aldomafsal,ki miat á ke-
nyer, mi helyen imez igeket reia monda, Ez, en teftera, 
teíle ualtozec. Eimtgfeege, hogy el ofztanaia az apo-
ftoloc kőzőt, es adi i unetuanyohutc mondmn:Iregyctec es ejpe-
tec^tn teftem. Es uetten cLfohtrt, aualis fzinten azt chele-
kede mint az kenyerrcl, halukat ada, es *dk monduat, 
igyutoc cbícelmindnyáját,niert e^en uerem> h ny teflsmentomtac 
werr, h fokikert í j or.UVc Itpiccktcc íochanattyara. 

rj:lond Apoharban ketfegnelkűl bor uolt, mert á mintáz 
az euangeliíhc bizonfagot tefznec rula, ű magais fző-

£#c-*s2. 15 toké uizenec neuezi urunc. Tahat fem ferböl, fem 
bozabol, fem tifzta uizből, hanem borbol kel lenni az 
fzentfegnec. De á borhoz az apoftoloktul fogua mind 
eddigien meg tartatot fzofcas fzerent, egy keues uizet 
tőitunc, chac annit hogy á bornac izit meg ne ualtoz-

Cyprian. ad tafsa. Szent Cyprianus erről á fzokafrulazt mongya, 
Cealwm. Jj0gy noha az euangeliftac nyluan nem emlekeznec ru-

la, dc mindazalcal hogy abban az poharWnis üizel 61-
gyettetet bor lót legyen, mellyet urunc fcezebe uőn, 
abból meg teczic,hogy afféle hetfl tartományokba,mint 
az Sido orfzag uolt, kőzőnfeggel uzes bort fzokta-
nac inni az emberec. Vgyam azon dolgot bizonettya á 
bőlcímec mondafabolis, mellyet errul az fzentfegrtil 
nemektelenűl magyaraz. A bőlchefegugymondSalo-

i?«, 9, rnön házat eppetet maganac, het ofziopot faragot, meg -
áldozta a!dozscit,meg ölgyetette á bort, es afztaít he-

lyheztetet. 



íyheztetet. Touabba aztis uallya,hogy iftentűl ielen-
lettetet uolna ű neki hogy á borhoz ujzet kellene töl-
teni/ Mely fzokas eggyűt iar,az 6 tőruenbeli peldak-
calis. Mert azt befzelii fzent Pal, hogy minek utanna#*?. 
Moyfes meg oluafta uolna á tőruennec minden paraa-
chülattyar,az boriuknac es koíoknac uéret uizzel egy. 
űt u'eucn, meg hintette uele mind á kőnyuet, fmind az 
tellyes kőfseget. 

Latodé hogy az boriuknac cs kofoknác uerehezis 
ki á Chriftuínac ueret példázta, uiz töltetet az 6 tőr-
uenbe* Szent Híer'onimuíls magyarazuan az iraft őt á f f • 
helyen, holot Dauidrul oluafsuc, hogy iftennec aldoz-
ta uolna á uizet azt iria hogy ualamikoron bor aidoz-
tatot az iften tiiztefsegere, uiz őlgyettetet hozzaia. 
De á többi kőzőt taiam imez fő oka,hogy az ur poba- Tajidfmsr 

raba uizetis tőltűnc á bor közömért á Chriftus o\î j:l(x<mdarl 
Iabolis, nem chac uér,hanem uér es uiz ízarmazec áma-

fas kerefztfan. Annac fölötte á uiz á ízent irafba ne-
i az embereket iegyzi. Mintám az angyalis magya-

raza fzent Ianofnae monduan, A z mely uizeketlatal, l ? > 

mellyeken amaz fertelmes afzony ember űlsá öepec, fe-
regec, pogan nemzetfeget es nyeluec azoc. Annako-

. kaiért úgymond Cyprianus, hogy mikoron az mi urunc Cypr.iíiái. 
pöharaba á uiz á borhoz elualafztathatlan keppen öl-
gyet te tic, á nep Chriííufsal eggyefűl, es á hiueknec fo-
kaíaga á kiben hifzen ,ahoz ugy ragafzkodic, hogy 
pnnd őrőkee ű benne marad, es femminemő dologaZ 
Chriftufnac fzerelmetűl űtet el nem fzakafzthattya. 
Szent Amburufis hafonlatoíl fzol ehez monduan. A Lil. 4, de 
Chriftus igeienec előtte uizzel es borral tele á pohár,mi- Sacr.up, 5. 
nec utanna az Chriílus igei chelekedcenec oly uerrelőt, 
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mely á nep se meg uakotta. Rónia befzeddcl a uiznec l 
borhoz ualo őlgyettefenec ezis oka, hogy abban meg 
ielentefsec az Chriftufhoz ualo eggyefűlefűnc, ki ki-
ualtkeppen az oltári fzentfegnec io kcízűlettel uaíő 
uetele altal lefzen. Nem kel tahat meg utalni eztá fzo-
kaft, mellyet illyen fzep es ieles okokboi uőt elő az 
anyafzentegyhaz. 

jí^ont tnor.dgia Liturgia V.Iacobi, Bajilij, Chryfojl.luftin. ittfint/é-
tuníic ápol, Syn0.C0nft0nt.Can. 3:. Tertium Cbartag, Elor.Trid.feff. 
zz cap. 14. Eujtb. lib.^.Ecci.hifi.cap.14. Iren.lib.^.cap,s7- Jitguft. 
lib.de dogm-Eccl.cap.7S. Et dott.Cbníi.lib.^cap.z l. Culiel. jílandik 
1 .de Eucb.cap. 15. Sokat difputal cfdől. 

Ez^axen uercm, k uy ttfltmmtmmc uére, úgymond á 
Teftamen- Chriftus. Teftamentomnac auagy frigynecuérenec,az 
fi™r'áC

p
 €S ' r a s oly uert neuez ki altal ualami ízeuetfeg es frigy 

«m"€C ercfscttetic Mert fzokas uolt regenten, togy mikor 
frigyet fzerzettenec, "ualami oktalan allatnac meg őle-
téféuel auagy uereuel erőfsetettec meg. Mint ha azt ie-
lentette uolna, hogy halalt erdemlene az,ualaki á fri-
gyet meg nem tartanaia. A z Romabeliec ha frigyet 
fzerzettenec ualakiuel, egy eme difznot őltenec meg 
annac erőfsétéfére. De az iílen kozot es emberec ko-
zot ualo frigy az ó tőruenbe tifzta oktalan allatoknae, 
mellyec Chriftúft peldaztac őletéféuel erőísSttetet. 
MintamholotiftenAbrahammal egybe fzőrsodőtual-
na, cs az u fogadafác kiben az Canaan főidet neki igére 
meg akarta uolna ualami kilío ielíeí erőfseteni, oegy fe-
le tifzta allatot aldoztata es uagata ket ket fele ü uele. 

ixo, 24, Moyfefis boriuknac uéréuel eroíséte meg azt á frigy-
et , melynee fzerzéfebe ű alla iften kőzőt, es á Sidoc 
kőzőt. A z o n ertelemmelmongya azért urunc az ű.ne-
ret uy teftameotom uerenec lenni. Mert uy teftamen-
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mcntonioí erofsetee n eg uele. Mely uy teííamentom az 
Chriftufnac uere MManac es halalanac altala fzerez-
tetet frigy, iften kczot es eniber kozőt, kiben az iften 
mindeneknec, ualakic .azű ízent fiaba hiíznec^es a z ű 
parancholatit chelekefzic igcri .bunpknec bochanat-
tyat, es az őrőc eletet. 

TeílamentotriDac peniglen azért neueztetic e z á Frigy i te* 
frigy,hogy mikeppen az meg haló ember tcftamento-A*MM*, 
tnaba neuezi meg őrőkőíét, kinec az ű mariaiat es or-
ckíeget haggva,azonképpen ebben e frigyben ualafzs* 
tattunc es léttűnc mi iftennec crőkőíi, cs igertetet mi-
nekűnc az mennyei .dichőíégnec őrőkfég# Touabba<W.;, 
mint az embereknee teílamentomoc halallal erőfsette-
tic meg, es nem kilcmben hanem az teííamentom teuő* 
nec holta utan adatic meg az őrőkőíhec az őrőkíég, 
fzinten ugy az uy frigyet i Chriftufnac halala eroíse-
tette meg, es az ű halala nelkűl, foha fenki be nem ,me-
fcetet az őrőc eletbe. 

Vegezetre azért mopgya á Chriítus bogy az u 
uere fokakert ki ontatic bűnőknec boehanattyara, ho-
gy coha mindez ege íz uilagnac idueűegere eleg uol-
na az ű meltofegsbol, de nem mindeneknec, hanem fc* 
kaknac baíznal , mierthogy nem mindenec íefzic az 
hitnec es io chelckedcteknee altala őuékce az Chri-
ftus uere hullafaual meg öyeretctigaíTagot3íőt .ugy el-

. nec hogy nem fer hozzaioc az mi uruokcac úízteto 
lelke es malafztya, cs annacökaiert nicehenec kedue-
bc az atyá iftennec ,es nem fzamlaltatnae az .őrőc ele-
tre ualafztatot hiuckcec közibe. T alam aztis keuan-
uatoc en tűi cm, jiogymcg magyaraznam mint kellyen 
«rtei» ezt az igét, mindnyaían , es kiket kötelezzen 

i Chriftus 
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Chriftus urunc á pohamae italara,mikor imigyen fzol, 
Ip'ioc ebbxl m'mínyakiit De arrul alkolmatoíb helye 
lefzen fzoHafunknac . roiköron az oltári fzentfegnec 
uétei érái kezdűnc befzelleni. Maílan follyunc á ke-
nyernec es bornac telte es uerrc ualö ualtoztatafarul, 

A Predicationac mafodic 
refze. 

j : hm*' T T O g y á kenyernec es bornac allattya , ( noha a% 
<sbomacts O m i Cvmeinc azt itelneiec hogy öt uolna) ielen 
fii ésucere ainchenazur uachoraiaban, hanem teíle esuérre ual-
uahozaja. £ o z o t ) a z jftc t v igeienec mely reia mondatot, ereie mi-

at, elegendő bizonfagot tefznec arrul fzent Mate es 
i, Cor, 11. a z. t5b Euangeliftaeazonképpen fzent Pal Apoílolís 

kic egyarant mindnyaían azt mongyac, hogy az mi u-
tunc lefus Chriílus kenyeret es pohart ueen kezebe, 
de minekutanaa halakat adot uolna attyanac es azt é 
mit az apoftoioknac ada. Vegyetec es egyeuc, en te* 
teftem: Tgyutoc tblxxl mindnyéin , merteden utrtm. Ez 
úgymond kit nektec adöc, kit ti en kezemből uefz-
tec, en teftém es en uerem. Ha erted ennec á kis ige-
néé. E z , ereiet es iegyzéfét, altalanfogua , tudod 
hogy oly mutató ige , mely annac á mit mutat tellyeí 
allattyat jelenti : Tahat ittes oly modon mutattya 
az Chriílus kezebe ualo ízentíeget, hogy mi allat le-
gyen az,tellyeífeggel meg mutattya, es á minec mutat-
tya mindenelíul fogua ugyan az, es nem egyeb annal. 
Mutat teftet es uert, á kenyerrul es borrul femmi em-
lekezccet nem tcfzen,azért altalanfogua , fem kenyet 

fem bot 
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fem bor ninchen ebben á fzentfegben , knettl chac 
leit esuer uagyon, á kenyernec es bornac fzene alat. 
M;g fzűnt 6c lenni á kenyer es á bor., es oly allatok-
ca uaitozot meltyekec azoc az igec termefzet fze-
rent ualo ertelmekcel iegyzenee , mely igéket urunc 
monda, mikor efzt az fzentfeget fzerze es ofztogata 
az apoftoioknac-

Luter Marton, es á kie űtet Jíouetic, noha uallyc imer mt* 
ac azt hogy Chriftufnac fzent tefte es fzent uere íe-
len uagyon ebben á fzentfegben , de tagadgyac hogy 
á kenyér es á bor el ualtozneicc, hanem azt mongy-
ac hógy á kenyérrel cs borral egyetembe uagyon ot 
az á teft es á uer. Es ezt az ű uelckedefeket fokep-
pen aual eroffetic , hogy az iraíban gyakorta neuez-

•teticaz oltári fzentfeg kenyernec. Szent Lukach - ^' 8 * 
azt mongya az pinkőfd napian meg kerefztelke-
det hiuec felől, hogy alhatatofoc ualanac az apofto-
ioknac tudomanyaba, es i kenyernec fzegéfbbe : Min-
dennap egyenlő keppen á templomban ualanac,es ákc* 
nyeret hazoknal fzcgdeluen efznec uala. Im hóihoz 
gy kenyer fzegefnec neuezi fzent Lukach az ur ua- l ^ 
choraianac ofztogatafat. Szent Pal azonképpen. A ' , '' 
kenyer úgymond mellyet meg fzegűnc,nem de az ur 
teftenec kőzlefeie ? Meg proballya magat minden 
ember,cs ugy egyec á kenyérből, es ugy igyec á pohar-
b o i A z t alettyac azért ezec, hc-gy ha á kenyernec alü 
íattya meg nem maradna, foha az meg fzenteles utaa 
keriyerne c nem neueztetneiec, de miert hogy neueztetic 
meg teczic abból hogy el nem ualtozic, hanem ugyaa 
Öt uagyon á kenyer,azonképpen áboris. Ktre?tyaii 

Ezeknec en előfzőr imeft felelem, hogy á fzent fikkt, 
li » italba 
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iraíba kenyernec neueztetic minden, ualamit ualami 
modon, az az, uagy teflfzcrent, ;ngy Ielec fzcrcnt az 
ember meg ehetic. Taiam szer: hogy á bőlchnec 
mondafakent az embernec eíetinec elei uiz: es keny-

r w " ' e r " ^ ^ z e r e n t neuezi Dauid kenyernec az mannat, 
zxo'dníl maga Moyfes azt mongya; felőle , hogy hafonlatos 
i«un:6. uolt az Coriandnim maghoz. Chriílufís menyből ala 

fzallot.kenyernec mongya magat lenni, merthogy az 
kic á. hitnec altala efzic űtet, az az ,hifznec ű benne, 
azoknac lelkec ekettetic es legeltettetic ű tőle. Mies 
azért az iraííal eggyut ezen ertdemmsl, őrőmeíl ne-
uezzűc az Chriílus fzent teftet kenyernec, nem ho-
gy kenyer auagy á kenyerrel egyűt uolna, hanem ho-
gy á kenyernec fzéne alat etetíc mi tűlűnc. az mi lel-
kihknec. taplalaíara.. 

Touabba fzokas az, hogy mikor egy allatbol mas 
fefzen , auagy egy allat mafla uakozic, á mi az előt 
uolt, á ualtozas utanis annac neueztefíec. Mint hogy 
fiaté nekem egy hordó bort. annal, ki.idő iartaba eczet# 
te ualtozneiec.. en azt mondhntnam neked arrul az 
eczetruf, hogy az a borvá kit te artai uolt. Melymön-
das igaz uolna , mert az te tűled adatot borbol Iőt az: 
eczet, de mindazaltaí ugyan nem kőuctkezneiee, an-
nac á mondafuac igafsagabol, hogy á bor eczette nem: 
uaitozot uolna ,. es boris eczetis uolna abban a hor-
dóban. Bff-lc fzollafnac modgya kedig 4 fzent iraf-
Ban nem: fzokadan. Mert mikoron Pharao előt az; 

Ixo£n Aaron uefzeie kigyoua. ualtözot uolna ,, es azonkép-
pen- az őrdőngőíőc: uefzeieis ,. azt mongya Moyfes,, 
hogy az Aaron: uefzeie el nyelte az őrdőngőíok-
mc uc£z:ier, maga nem á uefzo nyelte uolt et a ue-

j&ákes, 
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•oefzőket, hanem áacfzőcől íoc kígyó azokat á kígyó-
kat, n-iclíycc ueizooől kigyoua uaítoztanac uala, V g y 
hogy a kígvoc uefzoknec moadattanac, nem hogy ak-
ccri fzc u"' c m Ina haneas azcrt hegy annac előt-
te -is.zőc L ,c i ^fzőből uaítoztanac higyok-
ca, Sz'nv ~r ez- o iz oltári fzentfegís kit Chri-
(tus e g y alcauyaba ű teftenec n e u e z , kenyernec m o n -
•datic, mierwogy kenyer bői lo:,esá kenyer ualtcgot 
teíle. 

T u d o m h o g y a z emberi okoí lággal ellenkedic e z 
3 ualtozas, de nem az iftennec h 
kel i a z mi elmenc, de nem a z iften igeie. Mert f o k f z o t 
oluaíTuc hogy iílen az u teremtet allatit egyből maíTa 
naltoztatta. Mint mikor íarbol A dámot,es Adamnac 1 t 

tetémebol Euat teremte. Ot a far ferfiuua, es az tetem 
aCzonyemberre ualtozec. Moyfes altal az uefzőt ki-
gyoua,es á kígyót megint uefzőueualtoztata.AzLoth 5%'^-
felefegeisfo baiusnny* ualtozec. Meg lehet hát ittes 
hogy ákenyer tefte.es á bor uerreualíozzec. Mely 
dologrul iger - n 3- ízent Amburus Doftor. Ki 
mikoron íoc ó to. hiíloriakbol meg bizonyé- • 

' ' 1 aldomafa m i a t , g y a - * tto< • .,e, 
korta az allatoknae termefzete meg uaitozot, üegeze^ A / : ^ 4 * 
tre imigyen f z o l , á kenyernec es b o m a c teíle es uerrc 
u a l t o z a f a r d Ha anni ereie u o k a z emberi a ldomaf-
c a c , h o g y á termefzetet el-ualtoztatnaia , mit m o n g y -
u n c a z ifteni f z e n c e l e í m l , k i b e a z mi urunknac i d u c -

•'zetőnknec igei chelekefznec \ Mert ez á fzentfeg, 
mellyet hozzad uefz, á Chriílus beízede altal lefzen. 
Ha o l y hatalmas uolt I l lyefnec b e í z e d e , h o g y t ű z e t 4* 1 

fzallettana ala az égből, Chriítus beízede nem lefze-
h 3 ne oly 



nc oly hatalmas , hogy egy fele allatot mas fel ege ua|-
5* toztaflön i A z tellyes uilagnac alkotaíarul, oluaíiad 

hogy ű mondotta es lettenec,ű parancholta , es terem-
tettencc. Azért d Chriílus befzede, ki azt á mi nem 
uolt femmibőí teremthette,aztá mi uagyon, nem ual-
toztathattyae azza , á mi nem uolt az előt ? Mert 
nem kifscb dolog oly uy termefzetet adni , az ki fo-
ha. nem uolt,mint uy termefzetre uaítoztatni az á mi 
uolt. Nagy dolog hogy ezec keuefeb fcaíalmafsa-
got tulaidonetnac urunknac hogy fem mint az or-

m t t h ' 4 * dog. Mert űc nem akariac uallanni, hogy á kenyer 
es á bor tefte es uerre ualtozhaíTec, azordőg penig-
len ualla hogy á Chriftus az koueket kenyerekce ual-
toztathatcaia, 

f Jtiito so. Lib. dscap,Sahcap,i, áe SdcramentaTams. Et 
i# úff.fuorum art: art: 17. 

iuttr elleti- Oly uy emberi talalmani ( azt mongya Luter) 
eef. az kenyernec cs bornac ualtoZafarul ualo tudomány, 

hogy az regi doctoroc femmit arrul nem fzollotta-
mac,hanem chac úgymint három fzaz efztendotul fo-
gua kefzdetet meg chac az neueis hallatni. f De nem 

w e e t t ' talallya mondani, mert annac elette , hogy ü 1^17. 
efzteadőben az anyafzentegyhazat meg kezde habo-
rettani, nem három fzaz efztendőuel, hanem ezerne-
lis többel meg irtác es ualiottác az fzent iras magya-
razo bőlchec , hogy á kenyer es á bor tefte es uer-
re ualtözic ebben á fzentfegben. Ha ez á deac ige 
tranfubftantiatio nemigen regies de az á dológá fnit 
az ige iegyez , meg t̂alaitatic az eleitűi fogua uala 
fzent docloroknac konyuokben , kic mas oly igek-
cel mellyec ugyan azont iel?ntic , 4 mit az tranfub-
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ftatitiaticn ertűnc, nyluan hirdetic, hogy meg fjem ma-
rad hanem el uakozic az kenyernec es bornac allat- • • 
tya. A z ki erti mit tefzen deákul á tranfnwtatiö, tran-
formatió ,tranfelementatio, conueríio, immutatio, kön-
nyen meg crtheti aztis igaznac lenni , á mit en mon-
doc. Halhacza mit befzel Theopfiiíacftus ,kiaz me-
nyre ert&ettyűc, Vrunc fzűletefe utan 877. efzten-
dó taian elt. Ved cfzedbe úgymond, hogy az á ke-
nyer, mellyet á fzentfegbe cfzűnc, nem icgyezefe az 
er teftenec,hanem ugyan az ur tefte. g 

'Mert nem azt mondotta , hogy á kenyer melly- l M H i 

et cn adoc , az cn teftemec iele auagy peldazattya, 
hanem en teftem. Mert el ualtoztatic ( deákul tranf-
Jorinarur) az á kenyer, á titkos igecmiat, az titkos 
áldomás altat , es az fzent Ielec iftennec hozza ia-
rcclafa altal , az urnac tefteue. Meg mikor ez uila-
gon iaruanis kenyérrel eí uala urunc,az á kenyer mel-
lyet meg ot, az ű tefteue ualtozic uala, es hafonlatof-
-fa lefzen uala azű fzent huíahoz , öregbít uen es ta-
plaluan űtet az emberi mod'fzerent. Azért moftis 
á kenyer az urnac tefteue ualtozic ( deákul muta-

- tur ) ímhol ez iambor ketízer mongya chac hamar egy 
mas utan,hogy a kenyer tefte ualtozic 

Damafcenuíis hafonlatoíl: mond ehez. Nem me- zif.4. ^ 
nyorfzagbol fzal ala á teft, hanem a kenyer es á bor 
ualtozic ( tranfmutatur ) az iftennec tefteue es uere- " " ' 
ue- Ha peniglen modgyat kerded annac, mint lehef-
fen , eleg legyen teneked azt hallanod hogy á fzent-
lelec altal. Nemis tudunc femmit. ennel egyebet, 

. hanem hogy az iftennec beízede igaz es chelekődő, 
- cs mindenható , De az modgya meg foghatatlan* 

h 4 Mi azt 
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Mi azt fem kőnyuuolna meg mondani á kenyer az ete'I 
altal, esáuiz á bor ital altaltnint ualtczzec ternr?fzet 
f z j r c n t a z euóncc cg iuonac tefteue es uérct]e;Dema-
ga azért ugyan nem lefzen azokbol ű neki egyeb eeílc 
annal álíi az előt uala.Szinte ugy á ízet kenyer,az fzent 
lelcknec h'raatala es el iouetele altal termefzet főlőt 
Chriílus tefteue. es véreue ualtozic, de azért ugyaa 
ninchen ket teíle hanem ehac azon egy. Nem' mond-
battya Luter, hogy cz á Damafcenús nem regi uol-
na, mert amaz akatcs harmadic Theodoííus Chafzar 
ideien elt, azaz, Luternec előtte többel nyolez íza& 

feges kenyer úgymond 9 teíle es uerre u__ 
(mutatus ) eletet es neued£kenf8get ád á t, 
Megint, És 4 kenyer mellyet. umm 
netuanyoktiac, nemabrazattyaba, 1 
ben meg ualtoztatuan ( matatii? ) a z igenec min 
to uoltamiat let tefte. 

Arany fzsyu fzent lanoílis tudgyuc hogy az 
Luter efzeuefzeíénec előtte i ro í . efztendőuel elt, es 

' irta a z ű kőnyueit. Ezis azt mongya, hogy á mi nemű. 
dolgoc az oltári fzent&gben.cl&kbc adatnac , azoc 
Bem aa emberi erőnec chelekedctihanem az mely 
Chriílus cHelekedte azuachoran, moftis ugyan azon 
chelekedi.. Mi fzolgae uagyunc,es ű azkiízenteli ,el 
ualtozatattya (immutat) azokat. 

Euíebius Emiflenas ki elt: 3 5 o. efztenbőbe * 
w .az urnac emberre Jete utan , A latbatatlan pap ugy-, 

"prond, az lathatando teremtet : álatokat az ű teftenec: 
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rguerenccal'atiyaüa.az' I halcin-
ma: ualtozta'ttya ( conj r % ) D- t r ; Fcnm-
tcrallacoctctecnecazoltarrahosvmcp alüaf:ansc,mel-
lycc mig az iften neuene-c íege:í 0 u u 1 j-'i-.nac al-
tala, meg nem fzeRtőltetnec,kenvernec es bornac allat-
tya uagyon ot, á Chriftus -gsierer t i i ;a z i teíle es 
uere. Szent G.-rgek feí Q ? i uc l ^ r : $ 7 z . 
efztendeie hogy meg hoir. A z 10 paíztor ( azt beízel-
li ez) az & el ecet iuhaiert atta, hogy az rai fzemfegűnk-
ben az ű teftet es ueret fordettanaia ( uerteret) erched I í m ' 
kenyérből es borboi. Szent Amburuíl ez előt f zo l le-^ j^ Í C ^ 
toc.r. zen dologhoz, azcrt maftan immár beket hadgy- Bia' * 
nnc ű neki. A tob fzent doctcrokis ezen értelemmel 
fzollanaCjkikethoízuuolnaeggyenkentmind elő boz-
ounc, Nemis fzűkfeg mert meg teczic ezekből hogy 
Bem haromízaz eíztendos, hanem eleitűi fogua ualo 
ualíafa ez, az anyafzentegyhaznae, hogy ákenyer es 
á bor Chriftufnac tefteue es ueteue uakozic ebben á 
ízentfegben-

Es haualaki azt keEdeneietűlera.,mi oka tahat ho- yi;~/tKl.m 

gy teftet es uert ot nem latoc fem crzec hanem chac ke- h;tycci 
nyeret es borti Annac cn TheopHiíafiafsal imigyen fe- teftet cs * 
lelnec meg- O ember á mi crotlenfegűnkert- uagyon az.U(7t'' 
Mert holot á kenyer es a bor oly fele aliatoc, siellyek-
kezhozza fzokcunc,azokat ném utallyuc,de ha uert es 
huft latnanc,el nem fzenuedhetnőiaejoí ifzonyo dnanc 
t 1 Annac okaert az: irgalmas iílen kőnyőrőluen az 
mi erőtlenfegűnken , az kenyernec es bornac fzenet 
Weg tartya, de az.ű teftenec es uerenec ereieue ualtoz-
tattva (tranfelementat) az az , hogy á kenyernec es 
bornac meg fzokot fzéne,izi, es fzaga alat lathatatlan 

L 5 keppca, 
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keppen hőzzanc uehefsűc á teftet cs á uert, taeíIyefceC 
az u tulaidon termetekben, utaínanc es nem uehetnene, 
Azért tartya meg iílen az el uakoztatöt allatoknae ef-
fele tulaidonfagokat. 

Holot azért mind az Euangeliílaknac es' {zeng 
Palnac, fmind az regi fzent doélorok nac irafoc bizo-
nettyac az mi uallafunkot, es hamifettyac az uele el-

lenkedő uelebedeíl,aIhatatofsán maradgyunc raeg 
az igafsagban es ne hadgyuc el hitetni ma-

gunkat azoktul kiknec tudománnyá 
kűiőmboző az igaz euan-

geliomi tudo-
mantul. 

8 W V 

' Mafodic. 



XI. T^DICjfTIO. 

Mafodic Predicatio. 
A Chriílus teftenec a? oltári fycncíeg. 

ben bizonyos ielen uoltarul. 

Euangeliomrol, mely Szent Maré 
EiungdiomianxcXI HLref^eben uagyonmegirua. 

Z ideáim mikoron emtcncc i tizenkét apoftoloc, 
Veuc lefus a kenyeret, es meg alduan, meg fcegc, 
es nek[c ada monduan. Vegyctcc,en te/lem. 
Es ueuen k fóhart, halakat adum nekje ada, cs iua-
nac mindnyaian Idoelc, Es monda nekiec, eQ en 

verem, uy teftamentomnxe uere, ki fok?kr£ H ontatic. 

"I Zollane tegnap roeuideden, ai ol-
| tari fzentfegnec fzerzeteferul.es á ke-
l j nyernec bornac Chriftus tefteue es ue-
1 reue ualo ualtozafarul.Kőuetkezic im-
I mar hogy fzoilyune,ugyan azon Chri-
Ú ftus teftenec es uerenec az oltári fzent-

fegben bizonyos ielen uoltarul. Mert noha tefti fze-
meinc nem lattyac ot lenni, de ketfegnelkől ot uagyon 
Lathatatlan keppen, á kenyernec es bornac fzine alat, 
az mi urunknac fzent tefte es fzent uere. A z t tat- ; 

totta es hitte, az Éuangeljftaknae es fzent Palnac íra-
fokat kouetucn, eleitul fogua az anyafzentegyhaz 
oly nagy egyenefseggel, hogy maid tőb ideig ezer 

cfztea-
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efz'endcael, nem uok fenki, ks .-nec é uallafnac elle-
ne fzolloc uolna. Ezer fcgyn:i.' nf efztendő taian, 

xtretígári' Chriítus fzűletefe utaa, tamada egv Serengarius neuű, 
Bem annyra tudós mint chacbogo ember, azmerefzle 

faMk**azt mondani, hogy mikor Ghrnlas az oltári fzentfeget 
teftenec es uerenec mongya, nem letel izerent ualo te-
ftet kel raita erteni,hanem figurát, az az jelet azű tefte-
nec : ugy hogy imez mondás, Ez en teltem, fzinten an-
nit tenne,mintha azt moafa uolna. Ez iegyzi az en te-
ltemet. De mikoron egyízer f fcetfzeris meg gyozet-
tetet uolna, es efzebe uette uolna magat hogy teuely-
get, az ű ellene gyülekezet Romai conciliomba, hatra 
hiua az ű téuelygéfet, es akcoron el temettetec az á "ha-
mis uélekedés. Megint ugyan ezen tenelygcftr fzaz 
efztendő taian ez elot,uionnan fel famaízta ViklefF,es 

ieitfigm- nem regen az Luter tanetuani kozzűl Carolítadius, 
2iuingUus, G ec ola m pa d i u s, Caluinu? kiknec eretnek-

fege ellen ez mai ptedicatiobau, elofzor az euangeü-
ítaknac es fzent Palnac irafokbol, az utan azregicon-
ciliomoknac es fzent doéioroknac ualíáfokbol rceg bi-
zonyerom, hogy nem chac iel: a Chrífius teíleaec es 
uerenec, hanem ualoba Chriftus tefte es uere az olrarí 
fzentfeg, es ugyan allattya fzerent jelen uagyon á ke-

• nyernec es bornac fzene alat az mi urunknac fzent te-
fte es fzent uere. Vegezetre á mit az teuelygo eret-

neke c az mi uallaíunc ellen fzollanac es á miuel 
az ű uclekedefeket akariac tamaíztani, an-

pac erőtlen, bizoníalan es hamis 
uoltat megmutatom.-

' 
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Al Euangeliftaknac, a fienc Palnac 
irafokbol ualo bizonyetas. 

Emm'mcmű hamis tudomány é moíbni időben in- ? fért fi* 
( 3 kab ki nem teriet, estőb embereket cinem ragadot, ellenzék-
eim az oltári fzentfeg feloi ua!o téuelyges. Megint az n e c 

igaz kereíztyeni tudotnannac egy refzet fem e l l e n z i z f a m ^ 
feeménbenazeretnekec,az uruachoraia felől ualo tu-

. domannai. Szakfeg azért minekűnkis az mi uaíiafun-
kat erős bizoofagokcal tamafztanunc, hogy mindenko-
ron kefzen Iegyenec áfegyuerec,mellyekcel hatra uer-
hefsúc es.el tauoztathafsuc tulűnc azigafsagellenfegi-
Bec ainoc esmordaly inchelkedefeket. 

A z mi hitunknec peniglen eííő cg leg főb bizon- hííHmc lu 
faga az Chriftus befzedebe uagyon.Soha femtniuel iob-
ban nem erőfsethettyűc magunkat á teuelygefec cllcn, 

• mint hogy az iften igeiéhez ragafzkodgyuncyonnet ue- bífatti, 
gyacaz mi errelmhknec bizonfagat, es az ellenkedő 
uekkedefnec hamis uoltanac meg mutatafat. A Chri-
ftus imígyen fzol: Ws^entefiem: snusrem. Higgyűnc 
az ű beízedenec, es ualamit ű mondot annac igaz leb-
ben femmit ne ketelkedgyunc. Mikoron azr regi pro- Profit-
phecac , ualami ieles dolgot akartanac mondani, imígy- i a b l i a : 

cn keíztec el az ű befzedeket. A z t mongya az fere-
geknec iftene, Hallyatoc az urnac igeiet. Chac aual ?j\ 
bizonyetottac,az u fzauoknac igaz uoltat, hogy iften »«•: i. 
mondotta,es högy iften igeie. Mies azcrt nem kereíűnc ofisi. 
tnefziínen ualo bizonfagokac arraJiogy az oltári fzent- l o b e l *' *' 
fegben ielen legyen az ű fzent tefte es fzent uere, ha-
»esn űmagaual bizoEettyuciáuezetoDkei3kifái'azt iri-
sc aa Euangelifec, a%( ina ízent- Palis, hogy minec 
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utanna fficg aldotta uolna á kenyeret, aduan az apofto-
ioknac azt monda, vegyctec c-s egyccec : ez, en teftem. 
Azonképpen á pohartis, meg alduan nekic ada es mon-
da. Igya toc ebből mindnyaían,ez,en uérem.Ezen az mi 
urunknac mondafan eppettyűc az mi hitünket, Es no-
ha mail mutat nekűnc az mi erzekenfegunc nemis fog-
hattya meg elmenc, mint lehefsen á kenyernec es bor-
C3C f z l i e al:: ielen á teft es á uér, mindazaltaí inkab 
l:rj;-a :c :z Chriftas beízedenec, hogy femmint az mi . 

. ers:.-:ení?gir»kncc es okofsagunknac.Mert á mint atan- . 
i Ianoíis mongya, A z mi erzekenfeginc meg 

r-Inatua: rr.iüket de az urnac befzedi meg nem chal-
fcstnac, hamis lehet az amit az erzekenfeg előnkbe ád, 
dc az iftennec igeie hamis nem lehet. Ha hitele uolt az 
regi prophetac befzedeknec, miert hogy iften neueuel 
ízo llottanac, hiteléaec kel lenni az ifteníia fzauanakis. 
A z mely.iften foc keppen ízollot uala regenten áprő- • 
phetac altal, ugyan azon iílen ízollot az utolfo idők-
ben az ü ízent fia altalis. Nem Angyal, nem prophe-
ta, fenki nem egyeb, hanem u maga az mi fő rfteílerunc 
es táneconc, az ur lefus Chriftus, kirűl azt paranchol-
ta az u fzent attya hogy halgafsue űtet, mongya mi-
nekűnc, hogy ű tefte es ű uere. Semmit ne ketelked-
gyűnc tahat benne, hanem ualoba meg higgyűc, hogy 
ugy uagyon á mint mongya. 

Keet auagy három bizonfagnac ualíafa minden 
dolgot meg bizonyét, á tőruennec rendelefeízerent. 
It peniglen három euangelifta egy arant uallaft tefz-
nec á Chriítus teftenec es uerenec ielen uoltarul. E-' 
gye fem neuezfem iegyzeíl, fem ielt.fem peldat, fem 
fcaíonlsrofsagot. Nem találod egyknelis hogy á Chri* 

ftus 
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ftus imigyen fzol Iot uolna, cz iegyzi az en teftemer, 
auagy ez az en teftemnec ielc, hanem en teltem f en ue-

Szokafoc az cuangdiftaknac, hogy á mit ualami 
ly kőzzűlőc el hagyot,azr,az mafic meg mongya.ámit 
homalyofon mondot, azt nyluabban meg feiti. Á mitf'A-frc. 
fzent Lukach ir hogy imigyen mondot uolna Chriftus LUC; I I. 
az Sidoknac, Ha iften uiiaual űzöm az ördögöket:azt 
fzent Mate iobban meg magyarazza, mert ü az iílen 
uiia helyebe, iften lelkét mond, es á fzerent meg tanét 
minket, hogy az iften uiian az ű fzent lelket kel erte-
mbe. A z ízentlelec ellen ualo bűnrtíl, holot fzent 
Mate azt irta, hogy fem it fem á maf uilagon meg nem , x> 

bochattatic, azt fzent Marc egy igenel nríuabban meg r u ; r ' 
jelenti, minemű ertelemmelkciiyen uenr '-c Tud na 
illic, hogy foha orőkce meg nem bochattanc. A z út 
uachoraianac pobararul igen homalyofon fzc'iinac 
fzent Lukach es fzent Pal. Mert azt befzd::c hogy 
Chriftus a poharrul imefzt mondotta uolna. E po-
fcar uy teftamentom az cn ueremben. De a tr.tcemű 

. tichéfség az fi irafokbol tamadhatna, azt el uefzi fzent 
Mate cs fzent Marc, kiknél igy oluafsuc hogy fzollot 
a Chriftus. Ez en uerem uy teftamentomnac uere. 
Szinten ugy chelekedtenec uolna azért az oltári fzent-
feg fzerzetefenec meg iraíabanis. Ha az teften teft-
nec ielet,az ueren uernec ielec kellene erteni, ha nem tob 
az három euangel:íhknac chac egykis ualamellyc meg 
jelentette uolna. Nem hatuc uolna ketfégbe az tellyes 
anyafzentegyhazat. De fohult chac egy igec fem talaiz 
egyknelis olyat hogy ualami sff:le ertelmet uehctnel 
belőle. Min&aic egv ízol, es ugy iria meg az Chri-

ftwlcac 
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flufnac befzeaet, L g" U rd 17 r „ctt 
ielentnec .hogy adot lo ra Z u ' f 

Tekentheczem"g< r r » _ 1 sd 'özc-
Osr: 14. tonc fzent Matenal e ízer"- í\, r 1 -rem uy 

teftamentomnac uere, ki foksk * L - Lunoknec 
bochanattyara. Latta & ízent iőuege, &osv íőuenöőre 
effele chauargo emlerec fogasra'-t—r" ncJyec aZ 
11 igeiet uifza igyekezneaec msgyarízp.i, annakokaert 
ki rekefzte az hamis ueiekedríekncc m:ndcn okait,mi-
koron azt a mic az -pof ok , * < ^y meg igyac, 
nem chac ű uerenec, h nem bv i 1 -"tűm uerenekis 
neueze. Mely neuezettel az h>l hogy oly uert 
oíztogataz oltári fzentfegben, tr.eiiycí meg er.őfsette-

• tet az uy teííamentom. Touaboa ímezu? nyluan mon-
gya , hogy ugyan azon uert ac^ « , a ! 1 fokakert ki 
ontatic, bűnőknec bochanattyara. Azonképpen fzent 

isc.-íí. Lukaehnal az ű ízent teftet * r v Ser ,12 p tfegben ne-
kűnc aianla, ugyan azon teftnec mongya lenni az mely 

Chrtfiufnnc mi erettű-c adatic. No azcrt kérdenem azokíul, á kic 
azon tefte B e m ualoba ualo teftnec es uernec, hanem ielnec, iegy-
'erett&nc' zefnec auagy peldanac mortgyac az oltári fzentfeget, 
Jdatotal' ' a z uy teííamentom az Chriílus uereoec ieíeuel eroiset-
doz**r** tetette meg ? iele auagy ie^yzefe ont.itotte ki az ű ue-
i o í f M t í n e c az .mi bűneinknee 5ochsnat.»yara i esaz ű tefte-
c£T/"~L'neC a ^ r a z r t y a adatotte mi erettűne i Nem aletom oly 
figbl^ mbölondoknaclenny ű?<et, hogy azt mondanaiac. Mert 

tudgyac hogy,az Chriftus ű maga fzeme'Iye fzereot fe. 
ízéttetet meg, az ű termefzet fzerent ualo teftet adta, 
ueret ontotta ki, ez emberi ncmzctnec iduefscgerc, es 
az uy frigynec meg eroísetefere, Kőuetkezic tahat 
azis, hogy ugyaa u mag.it, az ű teftet es ycret.adta, 

• íecslul 
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SíelűI ss italul á ueguachoran , nem teftenec es uerenec 
ielec,mierthogy annac á teftnec ki mi erettűnc adatot,es 
annac á uernec,k: uy teílamontomnac uere, es bűneink-
nee bochanattyara ki ontatot mondotta lenni azt, á mit 
kenyernec es bornac fzene aht ofztogator. 

Szent Pal apoftclis hafonlatos keppen ir es fzol 
crrűl á íz:ntfegrűl,mint fzinten az euangeliftac, Nem 
egyzer hanem egynehanyfzer tefzen 
la,mindenkoron Chriftus teftenec es u 
foha nem iclocc. Nem icléuel az Chriítus teftenec es 
uerenec hanem igaztefteuel es uereuel mongya , hogy 
kőzőfűlűnc Mikoron az euangeliftac utan elő fzam-
lallya mi módon fzerzetce urunc cfzt az fzentfeget, 
azon igék cel eel, mellyekcel amazoc eltenec , Vgyan 
azt beízelli űis , hogy teftet et uérét adta urunc az 
apoftoioknac. Mikoron karhozaítal fenyegeti azokat, t.Cor.it. 
i kic méltatlan uefzic á fzentfeget,ottis ketfzer tefzen 
erolekezetet az urnac tefterűl es uerérul. Nem mon-
gya hogy ualaki efzi cfzt é kenyeret, es ifza az urnac 
poharat, uctkesszur tefte es uere ielenec , hanem az 
ur teftenec es uerenec. Nem mongya hogy "karhoza-
toc efzic es i fzic maganac, meg nem uálafztuan az ur 
tefte ielet, hanem az ur teftet. Netn e 

okaiért halgafíüc cs higgy2c nem azt á ci't sz okof-
íag auagy crzcKcníég ád előnkbe, o:m á mit az embe-
rec fzollanac hanem á mit az iften fia mond. A z Chri-
Aufhac i g e i e u e z c r l y e á mi gondolatunkat, ertelműn-
ket es oefzedűnkét, Aggyuc rabul á hitnec altala az 
iften igeienec az mi elménket, femmit ne erchunc ne 
ízollyunc egyebet hanem ehac azt á mit az urna cégeié 



ád előnkbe, Ha aztmiuellyőc, e pokolnac kapni, fcataf-
mac nem cehunec mi raitunc, femmioemő tcoclygcs cs 
eretnjkfeg minket meg nem kabethat. 

Az regi ízent do6toroknac cs conciliomoknac 
' bizocfag tctelekrul. 

j&i-r'ciu T értette eleitől fogua mindenkorén á kőzőnfeges 
Jí kereíztyen anyafzentegyhaz az euangeliftaknac 

ff es fzent Pal apoftolnac azoltari fzentfeg felől ualo 
gru elemi r af0kat. Hogy ez ugy legyen, meg teczic az regy 
^dfnkoülr* conciliomokbol!es á fzent docloroknac kőnyuukboí, 
t a J " kic netn egyebet irtanac, hanem azt á tnit ű ideiekbea 

uallot cs tartót az kerefztyenfeg, mert tanettoc es lel-
ki paftoroc uoltanac az iftennec nepe kozőt. Altalaa 
fogua mind az kőzőnfeges Coaciíiomoknac es mind 
az iras mágyatazo fzent Iamboroknac uallaíoc azt 
tartya , á mit mi hiízunc. Hogy az oltári fzentfeg-
ben á mi urunknac fzent teíle es fzent uere, á kenyer-
nec es bornac fzene alat igazan es allattya fzerent ielea 
uagyon. 

xptfiok ad A z elíő Ephefuíbeli conciíiom aztuallya, hogy 
Keflorium, 3 2 : oltári fzentfegben az atya iften igeienec , az az, 

fzent fianac tulaidon teftet uefetSc. Mert Ha tulaidon 
teíle nem uolna, nem eleuenethetne minket, es nem 
adhatna eletet- Bexengariuínac teuelygefet,ki á fzenr-

tercetlenfi, fegben nem Chriftus teftet es ueret, hanem teftenec es 
r á w « / e , u e r e n e c j.ciet rongya uala lenni, egymafutan három 
Egmaim. c o n c ; j j o m karhoztata, es meg bizonyetta, eserőíTet-

te a z mi uallafunkat, Mikor ugyan azon teuelygeíí 
vitklefE 
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VitkiífF lanos meg kefzte uolna uietani, 32 conftan-
tiabeii concilium, űtetís mind cfíeie es egyeb bolond. 
fagiual egyetemben karhoztata. Em nem regennis 
azTridentomi Conciliom aihatatoílan nalla , hogy az 
mi urunknac tefte uere,lelke, iílenfege, az az, az tclly-
es Chriílus ualoba es allattya fzerent iclen uagyon á 
kenyernec es bornac fzene alat, es azokat ualakic ezzel 
ellenkedő uelekedeft tartananac azt monduan hogy 
chac iele auagy ereie uolna ot iduezetonc teftenec cs 
uerenec, meg atkoza. Hallod azért az egefz ke-
refzryenfegből egybe gyülekezet conciliomokba az 
anyafzentegyhaznae kőzőnfeges hitit ugyan azon-
nac lenni, á mit mi hiízanc az ur uachorajarul Dc 
laíTuc egycűkentis mit bcfzelleaec errul 4 fzent Do-

Ignatius Martyr , az Anthiokiai egyhaznác EpJJítk t i 
fzent Peter utan harmadic pifpoíce, ki halak fzcnuc- %% 
det az Chriílus hiúért, ennec előtte 1 4 0 ' í . eízcea-
dőuel j . Iílen kenyerenec hiuóm úgymond az men-
nyei kenyeret az eletnec' kenyeret, mely az lefus 
Chriftufnac elő iften fianac tefte, ki az utolfo idők-
ben , Dauidnac es Abrahamnac maguabol fzűle-
tec , es italnac biuom annac ueret , ki meg tolhatat-
lan fzeretet es őrőc elet. Ez á fzent Iambor , eer-
te az Apoftoioknac ideiét, es em hallod hogy nem 
ielnec neuezi az mennyei kenyeret , hanem az Abra-
hamnac es Dauidnac maguabol ez uilagra'fzuletet iílen 
fia teftenec. 

Ircneus Poíikarpus martyrnsc tanetuany (mely 
poljksrpiís á mit ízent Hieronimus mongya fzent la-

i i cos euan* ' ' ' 
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nos Euangeliíla tanctuanya uok) nyluan uallya , hogy 
az mí teftűnc az Chriftufnac teíleuel es uereuel eel, 
mellyet az oltári fzcntfcgben uefzen. 

Jóslovat. Iuílinus Martyr ,ki eelt x . efztendouel ejz 
pro Qbnftii meftani efztendőnec előtte. ^ Azt iria, hogy nem kő-
ttis. zenfeges kenyeret fem kőzőníeges poharr ueízanc 

az oltári fzentfegbe. Hanem mikeppen hogy az i-
ften igeienec altala , tefte let az lefus Chriítus , es á mi 
iduezetőnknec tefte es uere uolt: azonképpen á kő-
cyőrgefnec es halaadafnae igeie altal mtg ízen (elte-
tet elefeg, ki el ualtozuan taplallya az mi teltünket es 
uerűnket, ugyan azon meg teíle fűlt lefufnac teíle es 
uere.Mert az apoftoioknac azokban az u irafokban, 
mellyec Euangeliomnac hiuattatnac, azt mongyac ho-
gy ueuen á kenyeret es halakaraduan imefzi mondot-
ta. Ezt miueliyetec az en emlékezetemre. " Ez,ente- , 
ftem. Azonképpen á pohartis ueuén es megint halat 
aduan imigyen fzollot , Ez ,. eauerem*. Hallod hif-
zem hogy ezt az lelki meg fzentelt eledelt kirűl mo-
ftan fzol un c, az Chriílus igaz teftenec esuerenec, nem 
ielnec mongya lenni Iuílinus.. 

Sem-ad: Cyprianuíls ki halaíaual bizonyetta meg áz: 
Izpfic, Chriftus hitiben ualo aíhatatoííegat r 5 28. efzten-

donec előtte,nem kűlőmbet fzol" ennel , mert nyluan 
uaío befzeddeiaz ur teftenec cs uerenec es nem ielnec 
auagy peldanac neuezi az fzentfeget. 

Hift.zum- Iuuencus egy kerefzíyen Poéta uolt ez előt 
U 4 7 , efztendouel, űis bizonfagot tőt rula , hogy ál 
Chriftus, tulaidon teftet , es tulaidon. ueret ofztogat-
ta az apoftoioknac;. 

Hylarius 
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Hílarius r iof eíztendeie múlt el hogy ffieg holt, ga 

Ifjaigafhacza ha kűlőmbet befzel ezeknel í Mind az mi Trióit. 
urunknac ualhfi úgymond, es mindaz mi hitűnc azt 
tartya hogy igaz teft ez es igaz uer. Meíiyeket miko-
ron hozzanc uefzűnc,afzt miuelic, togy,mies Chri-
ítusban.Chriíiüfís mi bennűnclegyen. 

, Aranyizaiu fzent lanos az kerefztyen hitnec 
minden teuelygeíec ellen aibatatos oltalmazoia , kinec 
halala utan iKff.eíztendő tőit be immár, ualamikor az 
oltári fzentfegtűl emlekezic, mindenkor ugyan, azontK o w-
iria, á mit eddig hallottunc á tőb fzent iamboroktuj.Es 
egynehanízer nyluan mongya, hogy az mely teftet-es,Hom:si. ^ 
uert mi erettűnc fel uet uolt Ghriftus, azon ü tulaidon • 
teftet, es ugyan azon uer et, mellyet ki ontot á kerefzt-
Jan, atta minekűnc. 

, Szent Ambruft fe hadgyuc hatra ki i r ^ . e f z - ? ? !>'s 

tendő taian uok ez előt é uilagon, cs bofzu befzeddel 
íoc keppen erőíTeti ennec az mi uallafunknac igaŰa- } c ' * 
gat. Es azt mongya hogy oly igaz teft ez á fzent- ve Sia-ai ^ 
feg, mely igaz fia iftennec az mi urunc lefus Chri-
ftus. 

, Szent Híeronimns peniglen ez moftani időnec M sedil: 
előtte 11 •; efztendouel foc helyen Bizonettya ugy- $'2 ' 
an ezen dolgot, es eggyűt azt mongya hogy á ueg ua* 
choran, urunkat őnnőn magat ettec az apoftoloc, tehát 
nem ielet auagy peldaiat. 

. S^ent Agoftones ki fzent Hieroninmöal egy idő- TOM. 8. w 
ben elt,ugyan ezén uallaíl tefzi az oltári fzentfeg felől Pfo 5 sont: 
monduan.Maskczeibenuifeltetheticaz ember, fenki.az 2* 
ű tulaidon kezeiben nem uifeltetic. De Chriftutaz űn-
ZQÜ kezeiben uifeltetic uala,mikor aianluan az ű teftet, 

i 3 moal. 



mond. Ez en teftem,mert kezeben uifeli uala azt á te-
&-•"> ftet. Megint Chriftus urunc az űnnőa kezeiben t«fei-
cor.r.%, tecic uala De mint uifeltetic uala tulajdon kezeibeni 

mert mikor aianlanaia az ű teftet es az ű uferet kezeibe 
ueue, es umaga uifeli uala magat,netnikeppen mondu-
an,Ez, en teftem, mertaztá teftet kezeiben uiíeli uala. 
Mit mondhatna ualaki ennel nyluabbat i A z á mie 
kezeben tart uala Chriftus, tulaidon ű maga uolt, aze 

Trcíí: ? i'beízelli ízent Agoílon. Iftneg tnafat, egy nehany he-
tnioínn-. in jy e Q mongya, hogy az mely íídoc az Chriftus hitire 

tertenec menybe menetele utan, ugyan azon mert ittac 
^ ' á fzentfegbe, mellyet az előt uc ki onttottanae uala. 

mpfil, 3 3 , Annac fölötte. Bizony nagy ugy mond az ur es igaz 
a z ű irgalroaíTaga, ki azt á teftet atta nekűnc ennuncr f 

melyben fokakat ízenuede. 
zi&'4.inJo' Cyrillus (ki r 14-5. efztendőneeelőtte elt) ha^ 
tmmspifto' fODlatoSkeppen ir ezekhez , es egyaránt uallya ue-

I0*' lec, az Chriftus teftenec es ueretvec ielen uoltat. De 
ki győzne mind elő ízamlalni azokat, az kic min-
den időkben az Chriftus teftenec es ucreticc az ol-
tári fzentfegben ualo ielen uoltarul bizonfagot tet-

Sőt nem chac azt talalom az régieknél,hogy Chri# 
ftus teíle es uere az altari fzentfeg,hanem imeztis hogy 
sem iele auagy iegyzefe. Vgy hogy mikeppen 5meg 
uallottac azt, á mit mies uallunc azonképpen tagat-
tac azt á mit az Berengarius eretnekfegenec kőuetői 
fcamjflan uailanac. Es mind arra meg tanetottanae 
minket, mit kellyen hrnnunc az ur uachoraiarul, es 

X f ; 4 ' C f j ' r n c r r e > GM nem kellyen hinnűnc, DamafcenuS 
M ' w í 'raoadsfa ez, hogy 4 kenyer es é tor nem iele az Chri-

ftBStvftí-. 
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ftus teftenec es uetenec, hanem azurnac meg jftenefűlc 
tefte. Mert ű maga fem mongya urunc hogy ez en te-
ftemnec es ueremnec iele, hanem en teftem es uerem. 
Theophilaéfcufis hafonlatoíl: mond ehez, Ved efzedbe,In af' 
Jiogy á kenyer mellyet á fzentfegben efzűnc;nem chaeIo<m' 
ualami iegyzefe az ur teftenec , hanem az ur tefte. 
Mert nem monta, hogy á kenyer kit en adoc teltem* 
nec iele, hanem az en teftem, Higgyűe tahat hogy az 
Chriftufnac fzent tefte es fzent uere jelen uagyon az 
oltári fzentfegben , es ne higgy űnc azoknac, á kic chac 
ielnec mongyac ezt az fzentfeget. Es miert hogy im-
már. az mí uallafunknac igaíTagat, mind az euangeli-
ftakbol es fzent Palbol, es mind az regi conciliomok-
t u l , es ízent doétorokbol elege meg bizonyetottuc. 
Lafííic meg aztis miuel akariac tamaíztani az eretns-
kec az a teuelygeíekef. ; 

Ai eretnekeknec bixorryetaíoknac hamis cs 
erőtlen uoltarul. 

> f Z t mongya Rupertus, hogy az minemű átok- jp.0- yult, 
i / J i cal fenyegeti fzent lanos azokat,á kic uagy hoz- vem 
za tefznec ualamit az iften igeiéhez, uagy el uefznec 
fcenne,félő hogy az feiűnkre ne eísfec,haholot az Chri* 
ftus imigyen f z o l : Ez, en teftem, mi imiíiyen keppen 
magyarazzuc azű fzauat.. En teftem az az, iegyzi az 
cn teftemet. Vaiha meg gondolnaiac azt á t e u e l y g ó ^ q / W 
."cretnekec, felneiec az iftent, es az mi urunknac nvluan 
ualo mondafat nem tionnaiac idegen ertelemre, hanem a e t . 
uelunc egyetembe az folyűí meg mondót igaz egy wkec, 
igyű ertelembe meg maradnanac. 

í 4 Mert 
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Mert nohi nc foc keppen igyekeznec h~. _ö-

tsyetani hogy á Chriftufnac befzedét nem a z ű terme-
fzet fzerent ualo tulaidon erceimébe kellene uesnűnc,, 
hanem f z ű k f e g uolna arrul az erteíemrűl, meK-et az 
igeknec fzokot iegyzefe mutatni, mafra-haitanuncj úgy-
hogy ezeken ez mondafokon-, e z en teftem, e z , en ue-
tem,nem a z ú r teftenec es uerenee bizonyos ielen uol-
tat ertsnoiőc,hanem ielét auagy iegyzefet : mintha imi-
gyen fzoiiot uoina iduezetonc: Ez, iegyz i az en tette-
met,iegyzi az en uéremet: auagy,ez az cn teftemnec ie-
le , ueremnec iele; Mindazaltaí beiaba uagyon minden 
munkaioc,azt űc foha feminin emű,alkolmatos es illendő 
bízonyetaffalnem tamáfzthattyac.Sot ualamit az ű ue -
Iekedéfeknec ercfsétéféte elo hoznac,az mind oly, ho# 
gyfemmibe űket nem fegétn. 

fíei-2; Előfzőr igen hurezolíyac fzent Palnac egymon-
)ikwT 2 da&K; mikor azt mondotta á Chriftus Felől, hogy m i n -

denbe hafonlatofnac kellet lenni, a z ű attyafiaihoz: az : 
az,mi hozzanc, kic k ő z z e be őkőzőt es be atta magar, 
a z emberfegetfelueuen; Ha azért ugy mondanae min-
denbe hafonlatos az a attyafiaihoz,tahat ebbenis, hogy 
azon tulaidonfaga uagy ő'az ujeítenec mint á mienknec,, 
es mikeppen az mi teftűnc hogy egyfzer fmind ket aua-
g y tőb helyen nem lehet,fzinté ugy á Chriftüs téfte íem -
lehetazon egy időbe tőb helyenegynclMcnyorfzagba 
uagyon peniglen,es ot az atya iftennec iobia felől űl,ta-• 
Batninchenit azkenyernec es bornac ízene alat: 

Vlenztyenv Erre en imigyen feíelec A mit ízent Pal 'moAj-
felelet, igaz : az, hogy á Chriftus az:mi teftunknee erőtlenféget: 

maga ram eu én , hafonlatos lőt az u'atíyafiaihoz miii--
duibcn^az bűntűl megxwlua; D e azon kőzbe-imezis; 
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gaz , hogy az iílcníegnec az emberfeghcz azon" e g y 
fzcmelybc ualo cgyeíúleícért, uannac néminemű tn-
Íaidoníagi az Chriílus teftenec, mcllyekcel noha igenis" 
follyűl halladgya' az mi telteinket, mindazaltaí ugyan 
meg tartya az emberi termefzetnec igaíságat, es azoc 
d tulaidonfágoc, meg nem őltc ű benne az mi hozzanc 
ualo haíonlatoísagot. Minthogy fzent peterbe, az em-
berfegnec terméfzete azzal meg nem ualtozec hogy 
az mi urunknac hagyafa ereiéből az fenger hatan iara %*, 14. 
egy ideig. Effele tulaidonfagi az Ghriftus ernberfégé-
nec, hogy az tengeren fzarazlabbal iart: mikor akarta,, 
lathaitatlanna tőtte magat, az aito be zarua leifen áhaz-
6a be ment- Mert ezec mind íellyűl haladgyac az mi 
t'efteinkn'ec termefzetif. Vgyanis azt mongya Cyril-
las,hogy az iften egyetlen egyfianac tulaidon teíle min-
den emberi dolgokat follyűl halad. Hogy azért á cftri-
ííufnae ugyan azon teíle, mely az atya: iftennec iobia 
felől űl, az oltári fzentfegben _ít ielen uagyon , es á kő-
zőníeges emberi termefzetnec kiuűle egy ízer fmind 
öttis íttis talaitatic, fzinten ugyan ollyan tulaidonfaga 
ű neki mint azoc, mellyeket cm cfiac moftan elő fzam-
lalec. Haaz okofsagot akarom kőuctni, mind ezt í mind 
á tőbbitlehetetlennee iteli lenni az en okofsagom, Der 
az hitnec dolgaba nem az okofsag utan kel iarnunc,ha-z^ i 
nem az iften igéiét kel halgatnunc, mert á b izony do- hitnec *.z 
log', hogy á fiitet á z emberi okofsag meg nem foghat - ek°fiág-
cya,hanem chac az iftennec igeie bizonyettía. A z Sa- í'Gír*1®" 
duceufoknakis , lehetetlen dolognac teczic uala.az fel 
tamadas mierthogy többet tulaidonetnac uala az űer-
ttlmeknec", Kogy-íem mint az prophetac irafanae. Kik-
ae& nyluan: meg- ielente Chriftus az u> teuelygéfeknec 

i 5 okat: 
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okac monduan. Téueiygetec nem ercusn az irafokat 

' fem az iftennec ereiét. Iften igeie e z , es az iftenfianae 
mondaft, hogy teft esuér az oltári fzentfeg. R a g a f z -
kodgyal az igehez, gondold meg az Chriftufnac ifte-
ni hatalmakagat es ereiét f ottan nem itéled lehetetlen-
nec lenni azt a mit a mond. Ninchen ellene a z Ghri-
ftus emberi terméfzeténec. hogy az ű tefte menyor-
fzagbanis legyen fittes legyen. MerC á mit ű maga 
f zabad akarattya fzerent magara uőt , az nem ellenke-
dic ű uele. Ezt peniglen ű ualafztotta maganac, h o g y 
S kenyernec es bornac. fzene alat ofztogattafsec az ui-
tezkedű snyafzentegyhazba, noha menybe ment es 
ot uagyon, ugy mint tulaidon helyen az ű ember -
fege. . 

A z t trongyac mégis, hogy foc helyen talaitatic 
a z iraf ba aífeíe "fzoilas, mellyec áz igeknec tulaidon 
iegyzéfec fzerent nem erthetűnc, hanem kéfzerette-
tűnc mas értelmet kerefnűne ,es á minec á botű mond 
ualamit, nem azt hanem annac hafonlstofságat erte-
nűnc raita. A z é r t ittes szonkeppen á teften es ue-
ren, nem teftet es uert, hanem azoknac jelét, uagy ie-
gyzéfét ,uagy hafonlatofságat kel magyaraznunc, 

Tiztes bizonyetas. Legyen ugy bátor hogy gya-
korta az iras ualamit ualaroiaec,nem azért neuez,hogy 
ualoba az uölna, hanem hozza uaío hafonlatofságaert, 
ugyan mégis nem kouetkezie abból, högy mindenűt 
u g y kellyen lenni. Mert ha kőuetkezneiec,tahat uala-
hol azt oluafsuc hogy az lefus Chriftus iften, aztis u g y 
kellene ertenűnc, hogy nem allattya fzerent iften , ha-
nem az iftennec iele auagy chac bafoíilatofsága : A z t 
mondani peniglea nyluan"ualo karomias.Tudode,hogy 

A parti-
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A pariiculari ad vniusrfale non uabt conféquentia i 
Mies tudgyuc azr, hogy nemely helyeit á fzent irafnac 
ugy kel magyarazni, de nem mindenűt: A z t fem, á mit 
vrunc azű fzent teftérüles uerérul fzol- Mertu maga 
meg mutattya az iras á hol hafonlatofság keppen kel Mikor ktL 
íitec erteni. AfFele hely nec, uagy előtte-uagy utanna, b-:'^ ÍZ-
talaiz oly igét, az ki ugyan kezen fogua uifzea r e i a ^ ^ * " 
hogy jegyét, nem allattyat erched ot annac á dolog- er„ 
Dac, mclynec ualamit neuez. Mint mikor urunc űaőn- tmu 
magat fzőlő tokénec neuezi monduan,E% mgyoc i j, 
fyxloe toeke, nyluan ualo dolog hogy nem termefzet fze-
rent, hanem neminemű. hafonlatofságböl mongya ho-
gy ű fzőlő tőke uolna. De honnét tudom az: i A b -
ból á mi chac ugyan ottan annac az mondafnac utan-
na kouetkez ie . Michoda a z í Mifrppen igymonda fooe-
h uef%x pyiimxlchxt & mtgatul nem teremhet s hanem ha. 
fegeloe toeken marad, a%mfeppen ti fem, hanem ha en lennem ma-
radandotoc. Ihon mely igen fzepen ki teczic innét az; 
hafonlatoíság. Ez az ige, miképpen, meg ielenti az 
hafonlatofság keppen ualo fzolaft, hogy á Chriftus 
nem ualoba ízőiő tőke , de hafonlatos az fzőlő tőke-
fcez. No azért az kic ezen á mondafon, c%, en teftem, 

en uerem, teftnec es uérnec ielét, auagy hafonlatof-
íágat akariac erteni: es hogy az ű ertelmec igaz legy-
en, imígy bizonettyac hogy azon értelmét uitattyac 
lenni ennekis á teílrűt es uerrűi ualo mondafnac, mint 
fzinte amannac az fzőlő tőkéről ualonac , mutafsac 
meg a bőmből hogy ugy uagyon. 

Mutafsanac az ur uachorabrul ualo irafban ha-
nem iget, ottan fyllabat, auagy chac egy pontot 
ollyat, az mely ualami hafoalacoíssgot iegyzene. Soha 



4c* 
bizony nem mutathatnac,.íőcaz minemű ízokat GhiS-
ítus ot fzc!a;azoc raindollyac hogy az ű fzentteílénej: 
es uerensc " ' á mint nem regen meg bi-

Tou 
: a l nem el lenkedic nem W k f 6 g 

o t e l tanoz r m e f z e t f z e r e n t ua lo i e g y -
Z e f c t ű l , es t o f s á g o t kerefni . A z t ua l-

Uftnrctis tefte es uere ielen.legyea 
n, az kerefztyen hitnec egy aga-t&i 

; . E : - C . e l l-nkedic a z t k ia l tya Calu inus^ncrt h i t ü n k -

ítélni e leuenetet es holtakat. Ha a z é r t o d a ment u g y -
mond, ot uagyon, es ha aem eléb, hanem itelet napian 
iű onn&t meg. tahat moíl it ninchen. Es mondani hogy 
it uagyon az olcan fzentfegben, nem^egyeb, hanem ta-

raí 
igen teczhet ic e: 
D e m 

g.idm, h a^ ! tya iftennec iobia felől uölna. A ki 
T t u d w ' W í y e n erteni a z iraf ban a z atya i f t e n -

' c e z á C a W n u f b a c u a k 

_ _ n e m n y u g h a ú : l e l k ú n c raita. A z á t y a i í t i _ 
_ n i o b k e z e f e m bal k e z e n inchen, mert ű Ielec, ei _ 
lé leknec hu íaes teteme nem lehet. D c i o b k e z e n e c m o n -
d a ú c a z ű h a t a l m a f s á g a e r e i e , e s m i n d e n h a t o u o l t a . E ; 

^ r ogy a Ckiftuft ualíyuc az atya iftennec iobia felől 
c r '• L\ i,17 « pganr t tefzen, mintha azt mondanoioc,hogy 

egyenlő %almaíságba,mindentehető erőbe, minden, 
ág^an uag) on az ű fzent attyáual. Ezt en nem 
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magamtuí gondoltam.hanem az iraíbol canulíaaj.Chri-
ftus urunc az pap: íeiedcleranec kcrdsíére feleiuén 
f^cnt Matenal rmezt mongya uala, E z utan fogiátoc 
íatny az cmberncc fiat uiuen az iílen crctsncc iobia 
felől. Latodé, hogy az iften iobiat az a erc ibec, az 
az,mindenhatofágánaciobianac neuezi. S z e n t P a l h o - ^ , . 
Iot azt mondotta uolna hogy az atya iften fel tamafz-

á Chriftúft halottaibol 3 helyheztette űrec menybe tuana , — - -
iobia felöl: leg ottan meg magyaraza, mi legyen a z á 
iobia felől ualo helyheztetés, Sokcal fellyeb ügymond 
minden birodals»cknal,hataIaiafsagoknal', eroíségek-
ocljUralkodafoknal, es minden neűnel, mely neuezte-
tic nem ehac ez uilagon hanem az iőuendcbenis. Es 
mindeneket uetet ű labai ala, es űtet rendelte, hogy feie 
legyen míndeneknec folutte az anya ízestcgyhaznac. 
Ihon ittes nyluan meg teczic, hogy az atya iftennec io-
bia felől iíaloűles nem egyeb, hanem azon főlfegben,. 
meltofagban, tifzteletben, erőben, hatalomban, dicho-
f egben, mindenhatofagban lenni, mint az atya iften ua-
gyon. E z igy Ieuen, ki nem uehetneie efzeben, hogy" 
az iob felől ualo űles, nem chac nem ellenkedic az mi 
oltári fzentfeg felől ualo hitünkéi,hsnem inkab crofsét-

miuelheti, á mit a z u e g uachoran monda, hogy igaz te-
ftet es ueret ofztogattafsa az ű afztalaruí á hiueknec, 
noha fel ment mennyégbees űi az atya iftennec iobia 
felől'. Ha oda nem ment uolna, es ot nem uolna, az az 

a nem uolna attya-
: t i m ' ^ ' 

o t l é ü & i : 
n e m 
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Nem helt erch azért az atyanac iobian,haneiniftem bi-
rodalmat,erőt,dichőfeget, hatalmai!ágot. 

4.EHentes. Holot peniglen urunknac imiilyen mondaíü hoz-
10.16. i7. Z 3 C e j m e g y c c atyámhoz, el hagyom é uilagot, im-

már nem uagyoc ez uilagon es ezekből azt mongyac 
kőuetkezni, hogy ugyan ninchen it sz fzentfegben. 

Tekla. Azonkerem űket, niísac fel fzemeket, es Iafsac iol meg 
minemű cl menetelérul, es ez uilagon nem Iétérűl ízol 
az Chriílus. Szent lanofnal meg talallyac azt ha aka-
riac : El megycc azt mongya ot Chriítus, atyamhoz, es 
ímmar nem lattoc engemet. Nem azt beízelli, hogy 
íemmikeppen nem lefzen ez uilagon, hanem hogy lat-
hatando keppen nem lefzen, úgymint akcor uolt az 
Apoftoíokcal eggyut, halandó es az tefti fzemeknec 
lataía ala ucttetet teftben : Mert ha chac egy allattya-
ban erted sz ű el menetelei, es ez uilagön nem létét, 

mt, x 8. fc0'ja tcfzed tahat amaz mondaft. íme cn ueletee ua-
gyoc minden napon , uilag uegczetiglcn i It nem len-* 
ni, es ittis lenni, mind azon egy ertelemmelegybe nem 
fer. Mind kettőt iduezettonc mongya peniglen , az-
tis hogy immár ninchen ez uilagon, es aztis hogy ue-
lilnc uagyon. Kűlomben erched tahat it létét, es kű-
lomben it nem létét, Ninchen itugy á mint uolt har-
mincz negyedfel efztendeig lathatando teftben , de it 
yagyon latbatatlan keppen az anyafzentegyhaznae ol-
talmára. It uagyon á kenyernec es bornac ízene a-
lattisaz oltári ízentfegbe,me« igaz á mit mond,hogy 
ű tefte es ű uere. 

iMentss Chac meuetni kellene efzes embernec högy az 
Mar. 16. angyal befzedebolis akariac bizönietani Chriftufnac 

jelen nem letet sz ízentfegbe/nikor az afzonyallatok-
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»ac urunkról fel camadaíá utan imigyen fzolla. Fel ta-
madot ninchen it, mintha innét az kőuetkezneiec, ho-
gy az Chriftus nem lehet egyfzerfmind íoc helyen. 
A mint az angyal monda hogy á Chriftus ot nem uolt 
immár á koporfoba , enis uallom, hogy fem az oltári 
fzentfegben, fem mafut, fokesl inkab íoc helyen nin-
chen az mi urunc. Mint monta legyen peniglen ot 
nem lenni, meg ertheted az a ízauabol.chae ne falaton-
kent hanem egéfzen hozd elő, ázt á mitmondot. Igy 
fzola azért. A z meg fefzillt aazaretbeli lefuíl ke-
reíítec 3 fel tamadot ninchen it. íme á hely, houa hely 
heztetet uala. Meg fefzűlt meg holt az koporfoba ha. 
luafekűő lefuíl kercfic uala azafzonnepec ,hogy dra-
ga kenettel meg kenneiec űtet. Nem uolt ot mert fel 
tamadot uala. Ninchen ittes az fzentfegben ollyan holt 
lefus ( mierthogy Chriílus halottaibol fel tamaduan, 6, 
többe meg nem hal) de it uagyon az eleuenedet es meg 
dichőűlt lefus az u mondafa fzerent, ez en teftem, ez 
cn uerem. 

A z igaffignac eilenfegi fiamiíían fogtacmi rei- s.Elkr^a 
anc hogy az Chriftufnac mondafat teftfzerent erty-
űe,tefti ertelemre uonízuc, es az ur uachoraiaba tefti 
cleféget kerefűnc. Tefti erteíem az i kit a teft es az a**. í-
ember ű magatul az iften igeie kiuul talal es gondol. 
Mert ami az teftűl fzűletet, teft, úgymond Chriftus 
Nicodemuínac, Tefti erteíem uala az Capharnai-
taknac gondolattyoe, kic azt uelic uala hogy az Chri-
ftus ugy ákarnaia nekiec .ofztogatni az ű huíat , á 
mint egyebfele huft fzoktanae uala enni. Ar-
rul az ertelemrűl monda urunc, hogy á teft femmit 
ceta hafznal, Teíii erteíem azis mW , ualamit a 

sacrscisa-



Sacramentariufoe az Chriítus tetUi t c s . crénec b'izS-
•nyosieiea uolca ellen gondckiac es ízoliaaac. Mert az 
iften igei enelkul, az emberi okofsagbul, es bőlchefeg-
bűi tamadot, es az Philofophiaoac gyűkerebol. Vi-
fzontag nem tefti hanem lelki erteíem az á kit az fzent 
Ielec iften adot mi élőnkbe az iftennec igeieben, aki az 
irafsal eggyűt iar, iot ugyaa az iraíbol fzarmazic. 
Mert az mi az leiektől fzűletet Ielec az, ha Chriftuí-
nac hiízűnc, Mi nem magunktul gondőítuc, íem á teft, 
fem az uer nem jelentette nekűnc, hanem á Chriftus 
mondotta, az Euangeliílac es ízent Pal iriac hogy az 
oltári fzentfegben, urunknac fzent teftétes fzent ueret 
uefzűc. Tahat nem tefti erteíem az mi u&llafunc. Soha 
meg nem mutathsttyac az iftennec igeíeben azt, hogy ' 
jele [egyen á teftnec es uernec az fzentfeg, de mi meg 
irmtattyuc, hogy teft es uer, annac okaert nem mi uön-
fzac tefti ertelemre, hanem űc uonízac az Chriftus be-
izédet. Mertha tefti ertelemnec mongyuc az irafnac 
tulaidon ertelmét, es az igéknec termefzet fzerent ua-
lo iegyzefet, ugy az kereíztycn hitncc agazati tellyef. 
íéggel mind fel fordulnac, holot azokac fzinte chac ol-
lyan ertelemmel uefzűc es aallyac, mellyet á botű ád 
előnkbe, es á mit az igec ielentnec. Azért nyluan ua-
gyon, hogy mikoron mi azt uallyac hogy á kenyernec 
es bornac fzene alat Chriftufnac igaz tefte es uere oíz-
tcgartatic, femmi tefti, es az okofsagtul talajtatot ér-
telmét nem forgatunc, mert az iften igeiebe talaitatic 
ez á uallas. De az kic ielt, iegyzeft, peldat, hafonla-
tofságot emlegetnec , azoc teliyefséggel tefti bólche-
féget hirdetnec, úgymint kic ollyat bcfjz'dacc á mi 
jiinchen az iftenncc igeieben, auagy inkab teliyefség-

gel 
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gcl idegen az iftea igéietűl. A z ctelrűl azonképpen 
mondom.Hogy bizonnyalielen ualo teftet efzűc Chri-
ftufnac á fzentfegben. De nem teft fzerent, az az,nem yfugEpift: 
úgy, á mint az Capharnaitac ertic uala, nem ugy mint 11 s.chrí/l 
az egyeb fele eleíéget fzoktue enni, hanem lelki elefé-m v!t j caP' 
gűl lelkű nknec taplalafara, ugy hogy, noha f z a i a n c ^ " ^ ' 
altal megyen be az Chriftuínac tefte, mindazaltaí lel-
künket élteti, es minket az ű termefzetire fordet. Va-
chora,de lelki uachora, Lakodalom,de lelki lakodalom, 
ennec á fzentfegnec uétele. Milye á Chriftus meg 
ha mi az ű igeie fzerent nem mongyuc űtet uetetni az 
fzentfegben. A tnit az apoftoioknac ada azt teftnec 
es uernec neueze, Mies azt mongyuc, hogy teftet es 
uert uefzűnc. Nem tefti ételrul fzolunc azért mikor 
oly etek emlegetűnc, mellyet az iften igeie ád előnk-
be. De tefti ételt tolnac elő azoc á kic affele etelru! 
fzollanac, mely rul urunc foha nem emlekezet, ielnec 
ételét 

Taiam nehez hogy foc befzeddel tartlac bennete-
ket, de ninch mit tennem , meg kel felel netn az fordult 
fcio embereknee,kic még fem fzűnnecmeg, haoemuak 
merő keppen uitattyac, hogy az Chriftus mondafái; a 
melieiec uagyon. A z t befzellic hogy mikoron Chri-
ftus imigyen fzollot az Apoftoioknac, Ezt az en em-
lékezetemre miuellyetec, eleggc meg ielentette, hogy 
imez igeket, en teftem, en uerem cz,az ő teftenec nem 
létei fzerent ualo iclen uoltarul,hanem chac emlekezé-
terűl kel erteni. Vai nem ugy atyamfiai, Vűáz-Eddít' 

, taft kel tenni az fzentfeg kozot, es á kozőt á mi uegre 
fzerzettetet.Mas á fzentfeg,mas az ő uege A z fzent-
feg Chriftuínac fzent tefte es fzent uere 3 nem teftenec 



cs uetenec emiekezen, de á uegre ualo hogy annac ué-
teleben emlekezzűneaz Cüriftaínachalalarul. Aztmí-

1 Cor. Í I Gellyetec úgymond ualamenyízer uefzitec.az en emlc-
'kezetemre. Es ualatneniízer efzitec ( fzrent Pal azt 
iria) ezt á kenyeret es ifzatoc á pohart:az urnac hala-
lat hirdetitec. Chriítus az ű teftet es ueret adgya á 
ízeatfegbe, Ha kérded, mi uegre i Halalanac emle-
kezetire. 

tjMeuzes Hogy peniglen azt mongyac hogy mi nem kuiom. 
ben mint egy kalitkaba be rekefztyuc az Chriftúft, es 
azt,á ki mennyet es főidet bc tőit, bizonyos helyhez 
kőtelezzűe, mikoron az kenyernec es bornac fzene 
alat, uallyuc űtet az fzcntfcgben ielen lenni, abbanis 

Ttklee. hamiííac tefznec mi nekűnc. Mert Moyfeíís azt iria ho-
Sxod:i?. gy iften iel#, uolt áfrigynecfzekrenyebe,hogy azehe^ 

rubinoc kőzőt, cs filoba lakozot. De azért ugyan nem 
jíit. 18. rekefztette utet á latorba. Vrunc ű magais azt befzel# 

li, hogy ualahol ketten uagy harman az u neuebe egy-
be gyűlnecjkőfztoc uagyon , mindazaltaí nemkőtele-
ze magat ahöz j bizonyos helyhez á hon azoc egybe 
gyúlnec. Mi azt mongyuc hogy oly modon,mellyet az 
mi okoflágunc meg nem foghat, az mi urunc it uagyon 
ebben áfzentiegben, De azzal űtet helyhez nem kőte-
lezzac. Ha kőteíeznőiőc,nem mondanoc az il ot letenec 
modgyat meg foghatatlannac lenni. Mert á helyen ualo 
letel, nem meg foghatatlan, nemis fzabunc modot benne 
mint IeheíTen ot,hanem azt chac ű reia hadgyuc. V tug-
gya mint uagyon á ki azt mondotta,EH teftem,en uerrn 
Mi hifzaac az a befzedenec, Ha igazat akarunc mőda-
ni.azoe rekefzticinfcab bc urunkat, azoc kőtelezic br-
zonyos-helyre, ákic ugy helyheztetic az atyaifté iobia -

felől, 
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felöl,hogy egyeWrt nem lehet,hanem chac ot.az ű ueíe-
Icedefec ízerent. ' 

De imez nagy fzemtelcn hazugfag, hogy azt meric ̂ Msn^a. 
mondani,hogy az regi anyafzentegyhaz e; a fzent do-
dloroe, u uelec egy értelembe uoltanac. Mert imar ez 
elot meg mutattuc az conciliomökbol es á doéloroknac 
irafokbol,högy kűlomben uagy5 á dolog Soha nem tar; 

" tetta azt az anyafzentegyhaz, hogy chac iele uolna az 
Ghriftus uerenec es teftenec az oltári fzentfeg,moíl fem 
tartya .Sőt meg azoknakis nagy refze,kic mi kozzalunc 
ki ualtanac,es az igaz tudomant hatra uetettec,úgymint 
az Auguítana cosfefsionac kőuetői,uelűnc egyet ertnec 
ebben, hogy urunknac igaz teftet es ueret efztlc es.if-
zuc á fzentfegben Nem tagadom azt,hogy az fzent dot 
éiorocemlekeznecnehaazieírctl, ieczeCtál, cs haíon-
latoíÍ3grul,es kiuaitkeppea ízent Agoílon,mikoron azt spi/l. 2?. 
mongyahögyá fzentíegekbe,neminemuhafonlatoffiga'í^ Bsnif*' 
nagyon azoknac az allatoknacimellyeknec fzentfeg!,esaum' 
gyakorta ugyan azon allatoknae neueken neueztetnec. 
De nem iol tefzic á Sacramentariufoc, hogy á hol fzent 
Agoílon neminemű hafonlatoííagot mond,de ot tellyeO 
léggel chac hafonlatoííagot akarnac erteni,es arra aka-
riac uonni az la mbornac mondafat,hogy az oltári fzent* 
íegchac hafonlatoflag uolna , es á teftnec,uernec neuet 
uenneieá Chriílus teíletűl es ueretűl, nem azért hogy 
az uolna hanem hogy azt ieczeneie,ugy hogy az iccu 
zetet allatoknae neue adatnec á ielnec. Mert uagyon 
ebben az fzentfegben neminemu hafonlatoííaga az 
Ghriftus teftenec es uerenec.de nem ehac hafonlatoíía-
ga hané igaffagaes A z hafelatoííag imez,hogy mikep-
pen á kenyer es á bor ( mellyeknec fzene alat fedeztetic 

k z urunknac 
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urunknac tefte es uere (az Itcti taplal-
lya,neueli , es uidamettya , Chriílus te-
íle es uere élteti estaplaii; a rttya , es az 
őrőc eletre meg tartya á n LZ Chriftus 
teftenec esuerenec igaíiaga ez , hoav a mely teftet az 
fzűz Marianac mehebe az ütenncc faa magara fel uet, 
az mely teftben ez uilagon iart, az mely teftet az ke-
refzt fara felfefzettetet, esaz mely uert ki ontatot mí • 
erettűnc , ugyan azont adta az apoftoioknac,adgya 
oekűnkis á kenyernec es bornac fzene alat. Szent 
Pal azt mongya Chriftufrul, hogy az emberekhez ha-
fonlatos let, de azért nem kőuetkezic abból hogy nem 
igaz ember uolna , hanem chac hafonlatoffagat uifel-
nei'e az emberi termefzetnec, mert ugyan igaz ember. 
Ittes azon moden , hafonlatofsagates uiíeli az oltári 
fzentfeg az kenyernec es bornac fzenebe , az Chri-
ftus teftenec esuerenec igaííagat, es allyattyatis ma-
gaba foglallya. 

Rőuid befzeddel az oltári fzentfeg, annibűi, 
á mi. illeti az benne ualo dolgot, Chriftus tefte es ue-
re : de az kenyernec es bornac kilfő fzenenec teken-
tetiből iel es haföníatofíag, mert ugy á mint meg mon-
döc az Chriílus teftenec es uerenec az mi lelkűnk-
be ualo chelefcedetet adgya előnkbe, iegyzi es pel-

w.dazza. Igy erched Tertullianuftis, á tőb dodloro-
' kis, kic néha igaz teftnec es uernec , néha iegy-

nec mongyac ezt az fzentfeget. Nagy dolog, ho-
gy meg talaltae az ielt az Sacramentariufoc fzent 
•Agoílonnal , kirűl taiam aleg emlekezic ketfzer 
uagy haromfzor , es nem t̂alakac meg az Chriílus 
teftensé bizonyos ieleü uoltat, mellyet fzoc helyen 

b izonyét 
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Bizonyét. A z t akarnam hogy imez ncgatiuat mutatna-
iac meg nekem az fzent doAoroknaI.(Non eíle realiter 
prsfentem Chriftum inEuchariftia,);z az,ezt az taga-
dó mondaft: allattya fzerent ninchen Chriítus azekari 
fzentfegben. Mikeppen enmeg mutatamaz mi negati-
uankac Non taotnm Hguram c A corporis & fangaink: 
a z a z , hogy nem chac iele az Chriftus teftenec es u6-' 
renec.Defoha meg nem mutathattyac. 

Mert holot aranfzaiu fzent lanos mondafat tolly-imper.op.k 
ac elő,holot u azt monda,hogyá fzent edenvek b e ni n- Mat:cap,s, 
chec az Chriftufnac igaz tefte , arra en rőaideden azt 
felelem, hogy ot egy iget fem fzol azá ízent doélor,a-
uagy mas á ki azt á kőnyuet irta az ur uachoraiaruí, ha-
nem chac az 6 tőruenbeli fenteit edenekrűí, mellyeket 
Balthafar meg forteztete. Ne uonnya ide tahat azt á mi 
nem ide ualo. 

Berengarius regenten fzent Agoftonnae imiíiyen r*y/^ps. 
mondafatfzoktauok hanni. Chriftus tanetuanazapo* to.£//e*-
flolokat mint kellene azt erteni, hogy ualaki oem enneie ?eí" 
az ű teftet .es nem innajaz ű uéret, abban elet nem lenne, 
monda nekiec. A lélec az á kieleuenit,á teft femmit nem 
h líznal. Azigec mellyeket en fzollotíata ielec es elet, 
Lelccfzerenterchetecá mit mondottam. Nemeztáte-
ftet 'fogiatöe enüi á kit lattoees nem azt á uert fogiatoc 
:nni,mellyet azoc á %ic engem megfefzetncc ki ontanac. ~e k l t K 

Igaz hogy fzent Agoílon mon.dafaez De ha azt a mit 
ugyan ottani hac egy keuefíe ez előt ír,meg tekcntyűc, 
nyluan lefzen mindeneknél, hogy az Chriftus teftenec 
cs uerenec nem ielen uoltat tagadgya, hanem darabon-
kent ualo konczolafat, esofztogatafat. á mint az Ca-
pbarnaitac alettyae uala,hogy akarnaianekiee adni. Sőt 
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oem chac nem tágadgya hanem barorfaggaüs hirdeti, 
hogy urunknac igaz teftet es ueret uefzűc á fzentfeg-
be,azon helyen imigyen fzoluan. A z Mananac teftebol 
uen teftet magara, abban az teftben iara kezfőldon^ 
es ugyan ayon teftet ada cekunc meg ennűnc idueíTe-
gunkre. 

iiMen- - Mégis többet talaloscaz eretnekec fzent Agof-
% . tonba, kit az a balgatagíagoknac eroíTetefere heiaba 

igyekező ec eonni.Az Dardanuíhac iratot leuelebe iria, 
hogy á Chriftus igaz tefte, az égtiee ualami bizonyos 
helyen uagyon,es abból azt mongyac kőueckezm,hogy 

leidet, ninchen tahat az oltári fzentfegben. Maga bizon mon-
dom.hogy ingyen chac emlekezetet fem tefzen öt fzent 
Agofton az ur uachoraiarul. Hanem arrul fzol hogy 
noha az illen feg es emberfeg,el ualhatatlan keppen e-
gyefűltenec az Ghriftus fzemelyebe, mind az alcal az 
ket termefzet nem ugy őlgyűlt egybe,hogy tefteis fzin* 
ten ugy mindenűt uolna mint iftenfege, hanem az teft-
nec bizonyos helye meny orfzag,houa fel mene az Ga-
lilea beliekcec fzemeknec lattara. Ez á mondás penig-
len,nem mi ellenunc hanem Brentius ellen uagyon, mert 
ü uítattyaazt, de hansiíían , hogy emberfege fzerentis 
fzinten ugy mint iftenfege fzerent mind az mennyet, 
es mind az földet betölti Chriftas.Mi azt nem mongy-
uc,mert az iras fem mongya.Hane© hogy Chriftus em-
berfege menybe uagyön, de miert hogy az atya iften-
nec iobia felől űl es (á mint Damafcenus fzokot fzol-

up. ja nj-j iftsnefedec teft,meg miuelheti azt,ámit igert, ho-
°" ' gy *ncg miueí, az az,hogy ielen legyen á kenyernec is 

bornac fzene aíat,es mégis miueli es ielen uagyon. Ezt 
á fzent iraíbol wettűc^azert hifzűc igaznac lenni,de az 

Brencí-



11. *\J£D1CJTIÖ. gip 
Brcnciuílul gondoltatot mindenik uoJíat, ccm talallyuc 
az iftennec igeiebe, fem az regieknec kőnyuőkbc,azért 
nem hifzűc, mint fzent Agoftonisnem hifzl 

•Nem győzöm mind elő fzamlaini az Sacramenta-
riuíoknac foc chauargafokat,nemis fzűkfeg,mertátőb-
bies ualamit az-ú uelekedefeknec tamogatafara fzolía-
nac,inkab mind eftelec mint azoc, mellyeket eddig elo-
ízamlaltam,es nagyob refzcre mind oliyac, hogy kön-
nyen megfeitheti űketakarkiesazfollyűl meg iratot fe# 
leletekből. Veget uetec azért immár az moftani predi-
cationae, intuen minden iambor kerefztyeneket, hogy 
többet tulaidonechanac az iften icgeienec, hogy fem 
mint az emberi ökofsagnac , többet az anyafzentegy-
haznae kőzőnfeges uallafanac,es á fzent doctoroe ira-
fanac,hogy fem mintegy nehany efzeuefzet Sacraroen-
tariufnac, higgyenec az euangeliomnac mely bizonfa-
got tefzen rula , hogy á mit áueg uachoran Ghriftuí 
« z apoftolokaac ada, ű tefte es uere uala az. Tarchiac 
az regi conciliomoknac/es fzent doéloroknac uallafat, 
kic egyarant uallyac es erőffetic ugyan azon tudomant. 

Semmikeppen ne kőueííec azoknac uakfagokat,kic 
az nyluan uaíö uilagofsagban kerefnec ío-

tetfeget, es az Chriftus befzedet 
idegen ertelemre akariac 
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Harmadic Prcdi. 

tAzj oltári fzentfegben tídlo példazatrul: Es 
ugy/tn 4%onfzentfegnec uetcler&l cs haf^narul. <A^fecnt 

Pal irafalan: r. Cor: XT* 

E
N d^urtul uctiem a%t, meUyet cloctcekfreis attam 
tinektec : Boga a%ur Tefus eiel mellyen darui-
Utic uak , ke^ehe uette a kenyeret, es halakat 
aduan, megf^egdeke, es e^t mondotta• Vegyetec ' 
es cgystsc, c^en teftem, ki ti erettetec adatic. E^t 

en emlékezetemre miueUyetec. tA^onkeppcn i pohartis, mi~ 
nekutanna uachoralt uolna, monduan». A pohár uy tejlamen-
tom <*%, en ueremle, e%t tegyetec, uahmmyfeer iuangyatoc a^ 
cn emleh^etemre. Mcri uakmenifeer e~í d kenyeret ef%i-
tec, es epohart ifytoc, a%_ urnachalakt hirdetnie, mindiádégy 
miglen cl iosueni. lAnmc okaert, -ualaki ef%i é%t d kenyeret ,e$ 

if%a a%_ urnac poharat méltatlan, uetkes urnac te/lense 
es uerenec, Minden e%_okftcrt megprolallya ma-

gítt,es ugy egyec alfa a kenyérié, es ugy igyee 
Apoha.rbol.Mert ualaki ef%kesif%ic mel-

tttlanúl,k$rho%atot ef^k cs ifeic 
maganac, nem ualaf^tuan 

meg axjurnac 
tejlet. 

Eleget 



UI, diCJÍTIO. STI 

Lc^cr izollorrunc cz clocc ket prcJi. 
0 ^ jCaíioba azokrul az dolgoknál, mellyec 

" ^ j g a z oltári f zent fegnec f o keppen ualo 
"*~í|aHatyat illetic. Moftan immár előfzor 

S'arrul akaroc fzollanom, A mi nem lat-
tatikss az oltári fzenttegben , ninchenis ielen , hanem 
chac peldaztatic. Mafod fzor ennec az fzentfegnec 
Betclérűl, Harmadfzer hafznairul. 

Az elfoerűl. 

NEm lattatic ielen lenni, ninchenis «t az ve uacho-
raiaba az anyafzentegyhaz, mellyet ízent Pal Ephef. I. 

apoftol Chriftufnac lelki teftenec neuez, hanem chac 
peldaztatic. Mert mikoron ezt á fzentfeget hozzanc 
uefzűc, eggyefulűnc á Chriííufsal, úgymint feiűnkel,8 

eggyefedűne lélekben egymafsal mi kőfztűnkis, úgy-
mint azon egy főnec tagiai, es egy tefte teízűnc. En-

- oec az eggyefűlefnec iele, peídaia, mutatsfa, es úgy-
mint bizonfaga az, hogy mindnyaían azon egy fzent-
feggel elűnc, azon egy kenyeret efzűc. Kirűl bizonfa-
got tefzen fzent Palis imigyen fzoluan. A z aldomaf-
nac pohara,mellyet meg aldunc, nem de á Chriftus ue-
reuel ualo kőzőíűiefeí A benyer mellyet meg fzegiínc, 
nem de á Chriftus tefteuel ualo kőzofaíefc ? Mert egy 
kenyer esegy teft uagyunc fokán, mierthogy mindny-
aían egy kenyérből,cs egy pohárból reízeíűlűnc. Mi-
keppen azért á kenyer, foc buza magból, es á bor íoc 
fzőlő ízőmből lefzen eggye,azonkeppé ualakic ezek-
n e c f z é n e alat u e í z i c a Chriftus teftet es ueret,ielec f z e -
rent oly egy tefte leízaec, melynec feie ű maga á Chri-

K 5 
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Jkigde Ci' Ilus egy gyülekezetbe fzamlaltatnac bc, Es chac azoc 
utt:da.üb. u e f z i c hafznofon az oltári fzentfeget, á kic az anyai-
zi,cap,zs gentegyhazoa uannac, es annac az bckefegacc eggycf-

fegebe, mellyet ez i fzentfegiegyez, 

Ax Mafodikrnl. 

y/Zuruachoraiánac uateleről imez ket dolgot kel 
% megtanulnunc. Elfot, ha kotelefe reia minden 

•Efzmfegs ember hogy ( á mint fzoktac mondani ) ket ízemely 
^ 8 á k ^ n c c c g ízemely alat 

ftanú alat uenni? Maiikat mezt. Minemű kefzulettcl kellyen e 
uttels, draga fzentfegnec uetelehez íarulni. 

. Szent Mate azt iria,högy mikor Chriftus urunc á 
I ' 1 ' w pohartaz Apoftoioknac ada, ezt monda nekiec. Igyatoe 

elhoetrmninyakn, Mely teondaíbul kóuetkezie aztmon-
gyac á Lutterec, hogy fzűkfeg minden embernec, nem 
égy ízemely alat, az az, chac á kenyer fzéne alat,ha-
nem ket ízem elyalat, az az, mind á kenyernec es mind 
á bornac fzene alat uenni ezt a fzentfeget- Dc taiam 
nem talallyac mondani. Mert az minemű befzede-
két Chriftus fzolla az ű fzent teftenec es uerenec ofz-
togatafakoron, azoc nem mindeneftűl fogua mindene-
ket illetnec. Mint mikoron imezt monda. Ezt az en 
emlékezetemre roiuellyetec. Vallyon mit ? Vgyan 
azont á mit ű miuele , hogy ueue á kenyeret es á po-' 
bar?, halakat ada, meg alda es ofztogata. Mert alta- • 
lan fogua ez á mondás, nem az tellyes kerefztyenfeg et 
illeti hanem chac az Apoftolokat, es az ű maradekio-
kat az egyházi embereket, kiknec tulaidon tifztec en-

nec i 
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Etc á fzentfegnec meg aldafa es ofztogataíá:ugy ho-
gy ualaki nem pap,annac nem fzabad azt miueíni, á 
mit az Chriftus miuele akcoron, hogyuenneie á kenye-
ret , meg aldanaia es oíztogatnaia. Nem heiaba neue-
zic meg az euangeliílac. kic űksnec Iegyenec le Ghri-
ftuííalaz neg uachorahoz,hogy fenki nem egyeb ha-
nem chac á tizenket apoftol. Nem uok öt eggis fem az 
hetuen ket tanetuanyoc kozzűl,fem az fzent afzonyal-
latoc kozzul, ugyan chac á tizenket apoftol uo!t; azt 
befzeiíi mind fzent Mate, mind fzentMarc,mind fzent 
Lukach. Oka uagyon peniglen miert akartac azt il- M í t r 

lyen nagy fzorgalmatoífaggal meg mondani. A u s - L u c : i i ' 
gre,hogy meg erched, hogy Chriftufnac néminemű bi-
zonyos befzedi chacűketilletic,nemtőbbet'ű nallok-
nail. Mely befzedi kozzul ezis egy ( ugy uettűc az mi 
eleinktől) mikor azt monda. Igyatoc elkel mhdnyxun. 
Es azért mondgya íz. Marc; Es iimac Molmminyéan. 

Nyluan uagyon az, hogy urunc ket fzemel alat 
atta á fzentfeget az apoftoioknac, de hogy míndenek-
nec azt parancholta uolna , hogy minden ember ugy 
negye, azt tagadgya az anyafzentegyhaz. Es ha ki azt r 6 í ' 
mongya hogy urunknac akcorbeli chelekedetit, min-
denbe kouetnűne kel, es annac okaiért ket ízemely 
alat ízűkíeg ofztogatni á fzentfeget, mint ű ofztogat-
ta.Annac bcfzedetheiaba ualöaac bizonettya lenni chac ?dtkt, 
imezis, hogy iduezetonc meg mofa előfzőr labokat & 
tanetuanyoknac,esazutan ada nekiec, kit mi nem miue-
Iánc, maga azt mofida hogy ha ű ur es mefter Ieuen, 
fzolgainac es tanetuaninac labait meg mofta, fokcal in 
k a b illic hogy mies megttiofTuc egy mafnac. 

T o u a b b a 



Touabba tuttahogy az alnac ludas bűnre ualő 
fzandekba, es pscnitencia nelkűl uclt, azcrt ugyan nem 
rekefztette ki űtet az fzentfegnec iKteléíűi,hanem fzin-
ten ugy neki atta mint ízent Peternec. Mi peniglen ha 
ualaki felől bizonycfoc uolnanc,hogy asm chac az 
előt uaío bűneitűi nem uolna tőredelmefsege, hanem 
meg inkab akcorís bűn tételre fzandekoznéc, fetnrai-
keppen nem hadnoiocazt,az urafztalahoz járulni, A n -
nac fölötte, eftue uachora etelutan,ofztogataurunc á 
fzentfeget,dc mi azt fem kőuettyűc,hanem reguel egy-
eb elefegekncc koílolafa előt ádgyuc es uefzűc.Ezek-
bűl mind meg teczic hogy nem mindenbe tartozune 
kőuctni azokat á Chriílus chelekedetit, mellyeket che-
ickedet áueg uachoran.Tahat hogy ű,ket fzpmely alat 
atta tanetuanynac az oltári fzentfeget, nem fzinte kő-
uetkezicabboíhogy kőtelefec Iegytlne mies ugy adni. 

Meg erthettyűc peniglen az regi fzent doélorok-
nac irafokbol, hogy ukís azt tartottac hogy eleg egy 

* ?c"!Íi5' f z c m e ! y a ' a t uenni. Mert fzent <t Agoílon s£ Theophi-
TStuclmla<ítus'c A.rany(zayu fzent lanos , d Beda azt uallyac, 
e 2% Mat- hogy amely kenyeret Chriftus Emauíba azkettane-
theum. tusnnsc ada, fzentfeg uolt, kit nem mondananac, ha 

f^^kfegefhec aíettottác uoína lenni az ket fzernelyalat 
ggjA^me,ualo comunicalaíl, mert ot chac kenyeret ir fzent Lu-
íyoídt adtacac^ bogy adot,bort nem. Cyprianus es az regi con-
-Emauiba. ciliomoc,emlekezetet tcfznec ualami Laicalis,az az,pa-
ziki, ír- rafet comunicalafruí,kikből meg teczic,hogy regenni: 
Ccncium kűlomb ^ d g y o c uolt á papoktul á parafztoknac az ' 
Jgáttnfe, fzentfegnec uételeben/ Es hiendő hogy e uolt 4 

kálőmbfeg, hogy az papoc Mikor mifet mondoftanac 
ketfzsmely alat uettec mint moíl, de aparafztoc chac 

e g y 
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t g y ízemely alat. Szent Amburus az ű attyaíiarul 
Satiru&ul azt iria,hogy az oíuafo kőnyuctíckcbc ízokü 
ta uok hordozni s'z urnac teftet: Holot kűlomben nem 
hordozhatta, hanem chaca kenyernec fzene alat. Szent ^ 
Hieronimus megnit azt befzelíi hogy Exuperius To- c^ar^

r' 
lofai piípec, ualami kakabol chenalt kofarba tartotta/ °H' 
esEpiphaníus nyakara feí fíggeztuen ui felte nalla. A z 
fem lehetet egyktulis mas keppen hanem chac egy fze-
mely alat, Soc egyeb Hiítoriakboiis meg bizonyul, 
hogy fzinten el regenis mindiaraíl az Apoftoloc utan 
eltenec á páraíztoc az ur uachoraianac egy ízemely 
alat ualo ueteleuel. Sőt meg az apoftoloc ideienis uolt JztpoJhu 
ez á fzokas. Mert azt mongya fzent Lukach,hogy á ! o c pfz<' 

. kic fzent Peternec predicatioíarameg tertenec uala,aí- a U t 

hatató foc uoltanac az Apoftoioknac tudomanyaba, 
á kenyernec fzegefebe. Megint ma iut, Mikoron ugy- jfto: io. 
mond á hetnec elíő napian egybe gyűltunc uolna á Ke-
nyernec meg fzegdeleíére, Kenycrrűi emlekezic mind 
áket helyen, á borral femmit nem. 

Nem tagadgyac hogy az regiec eítenec á ízent-
feggeí ket ízemely aíattis, de nem ugy hogy az egy-' 
ízemely alat ualo comunicalaíl karhoztattac uolna, ha-
nem néha mind ket keppen,azaz,áholmintakartac,né-
ha bizonyos okokbol,uagy chac egy ízemely alat, ua-
gy chac ket ízemely alat uettec á fzentfeget, g e r.^ ^ 

Leo papa, ki Chriílus fzűletefe utan 450. efzten- quadrag:« 
dőuel elt, eroíTen meg parancholá hogy fenki ne egy w quomm 
ízemely alat,hanem minden ember ket fzemely alat ue- »«?"«<>. 
gye az ur uacfíoraiat. Okot ádanac neki reia, hogy azt 
miuelíye az Manichseus eretnekee,kic azt uallottac ho- ^BJ.os 
gy á Chriílus nem i g a z emberi teftet uot fel, hanem ua- nnddifi. 

lamivaafzt, 
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Inmi vaafzc, cs uernelkűl ualo teftet, es szertoettec i 
fzentfeget egy ízemely alat, akaruan azzalis meg mu-
tatni hogy az Chriftufnac uere nem uolt uolna , tnerc 
azt ueítec högy á kenyer fzene alat chac azon pufzta 
teft lehetn?.Hogv az;rt ne lattatnanac a z igaz kerefz-
tyenec e&íc teuelygő eretnekekcel egyet erteni, akcot 
az időben,fzűkfegnec itele lenni á iambor Papa, hogy 
az anyafzentegyhaznae fiai feienkent ket ízemely alat 
comunicaínanac Esugy teczic hogy az harmadic Ger-
gely Papa ideieiglen, ki urunknac 73 6. efztendeicbe 
elt, nagyob refzre mind azon modon comunicalraaac, 
A z utan ofzton az Manichsufoc eretnekfege meg 
fzűnuen,mi udőben uettec legyen kőzőnfeggel megint 
elő az egy ízemely alat ualo comunicalaft, meg nem tu-
dom mondaelDe nyluan uagyon hogy foc ideig mindé 
parancholat erőltetés,es keízeretes nelkűl maradót meg 
mind az egyházi rendnec es mindákőísegnec egyenlő 
akarattyaboI.Hanem el kefén ofzton,mierthogy az che-
hec kőzőt oly teuelyges tamada,aki tagadgyauala io-
oac lenni chac á kenyernec fzene alat uenni az olcari 

'fzentfeget, kefzerettec az anyafzentegyhaz bizonyos 
uegezefterrűl tenni,esaz lelki fegyuert kiuonni effele 
hamiffag ellen. Előfzőr azért Conftantiaba 14 r 5. e f z -
tendőbe,az utan Baíiíeaba 1431.efztendőbe,ákőzőn-
feges conciliom karhöztata azokat,ualakic azt merne-
iec mondani, hogy az egy fzernelyalat ualo comunica-
ías nem io uoína. Vegre Luter Martonis es mind azoc 
ákic az u ofkoloiabulfoc felé oízlottanac,ugyan azon 
hamis ueíekedeftuionnán fel tamafetac. De ezeketis az 
Tridentomi Conciliom őrőc aíokra iteltc meltoknac 
lenni,mind azokcal egyetembe,ualakiq űket kőuetic. 

Meltan 
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Meltan peniglen: Mert ha Chriftus tefte uagyon cbrifiufndc 
a z oltári fzentfegben, á mint meg bizonyetottuc'mics tefte * «e« 
az tegnapi predicatioba.cs Luteris usílya hogy azua- hehttft, i 
gyon,nyluan nem holt hanem eleuen teftnec kel ot l c a - ^ t n t ^ i c ' 

• ci, mierthogy fzent Palnac mondafa fzerent Chriílus 
' egyfzer halottaibul fel tamaduan többe meg nem hal. 

Ba cleuen teft,tahat eggyut uagyon az uerrel,holot uer 
nelkűl élő nem lehet á teft. Ha eggyut uagyon kouct-

' kézié hogy á kenyer fzene alat, nem chac teft hanem 
ueris uagy on ja zonkeppen á bor fzene alat nem chae uer 
hanem teílis Sot Chriftuínac tellyes emberíege tefte-
ftűllőlkoílűl, uereftűl. Annacíőiőtteiílenfegeis,miuel 
hogy az iftenfeg el ualhatatlan keppen eggyeíedet a z 
emberíeggel. Ezec igy leuen,mi fzűkfeg uolt,uagy a z 
Cheheknec uagy Luter Martonnac,uagyakarkinecc-
gyebnec az öltari fzentfegnec kilío fzeneiert habora-
fagotindettanH ha az ki,két ízemely alat uefzies , nem 
többet uefzen annal á ki egy ízemely alat, Vi fzontag 
e z íem keueíbet amannal { Nem ofzolmeg a Chriftus, 
hanem ű mindenűt egefz. Nem azt mongyuc mi hogy 
á ket ízemely alat ualo comuniealas ű magaba io nem 

- uolna,io azis, io imezis. De holot az anyafzentegyhaz 
az idoknec mi uoltahoz kepeit ,uagy egyket uagy ma. 
fikat,paranchoílya auagy tyltya, es el rendeli mellyk-
cel eílyűnc,nem fzabad azt femmikeppen, ugyanazon 
anyafzentegyhaznae engedelme nelkűl meg ualtoz-

- Hatalma uagyon az Chriílus igyefenee a z ű fiai-
nac hafznara, az fzentfegegnec ízolgaltataíánac mod- ?mregkcy 
gyaba ualtozaft tenni. Mintám fzent Lukach iria hogy 
azapoftoloc chac á lefus aeucbe kereíztelnec uala,maga m ' 
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urunc azt hatta uolt nekic hogy atyanac, fiunac, fzent-

C lelcknec neuebe kerefztellyenec. A z apoftoloc ideie 
fis jfuguft. Utan mind fzent Agoflonígían f z o k a s uolt á kere fz-
lib.i.di tyenec kőzet,ha Dioniííus Areopagitanac, Tertullia-
peé}. rnm:. g%fnac , Cyprianuínac es fzent Agoftonnac hifzűne, 
e

a f á ; i o ' & h o g y miheíycn az gyermechkeket meg kőrőztőítec,' 
ö Mf" ottan fzaiokba attac az oltári fzentfeget, mely f z o -
Cmcihum Jcaft az utan hatra uete az anyafzentegyhaz. Regen-
tertium"1"£en a z ^lottaknaki: fzaiokba tettec az Chriílus teftet, 

M m ' moftan azt fem tniueijyűc. A z Aphrica beli egyhá-
záé, nagy chőtőrtökőn, ebed utan fzoktac uolt o lzto-
gatniaz ur uachoraiat, de aztis meg tilta a z hatödit 
Cocftantinapoli concilium. V g y a n azon hataiomnal 
miuelte az kereíztyeni fzent gyü lekezet , hogy az 
Chriílus tettet es ueret, néha egy fzemely.aíat, es néha 
ket ízemely alat ofztogatta, u g y á mint latta hogy a z 
akcorbeli kerefztyeneknec iduőílegec keuanta, 

Eg ftenx Vannac peniglen b izonyos okai,miert teczet in-
h"íztuetdkab a m i elernkhec az egy ízemely alat ualö comuni-
nec okai. c a j a s _ E g g y c c z , Mert minek utanna igen megíoka-

1 * fottanac uolna á kerefztyenec. Nem mindenik uolt ko-
nyt j anni bornac fzeret tenni, menit az eotnunicalok-

2. nac fzamas uolta keuant uoína. Soctartomanyes uagy-
on kibe bor nem terem, főt oly helyec talaltatriac mel-
lyekbe aleg tuggya á koííeg mi legyen á bor.Touabba, 

I, Bornemifzakis uannac á kerefztyenec k ő z ő t , ha egy 
ízemely a la t nem uetethetneiec , á Chriílus teftet es ue-

4. rc^taharezecnec ugyan á nelkűl kellene lennyec. A n -
nac fölötte az ofztogatafnac ideien, ki ualtkeppen mi-
koron feleíTen iarulnac azi í len afztalahoz, nehez uolna 
meg oltalmazni, hogy á poharbol ualami ki ne omlana. 

Megint 
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Megint, Ncraminden oraba lehet áMifeixődas.esazért 4. 
á mikor lehet, akcor ízentelunc fzentfeget, mellyet a z 
betegekert es egyebekert, kic nemtuggyuc meüidő-
ben fogiac keuanni az urnac teftet es ueret, meg f zok-
tunc tartani : Ha azért fcetfzemely alat tartanoioc, á 
bornac fzéne,izi,fzaga hamar meg uefzne, eczeteíTe es 
izétlenne lenne, nemis kőnyű uolna, kiualtkcppen mef-
z e főidre á betegekhez uifelni á pohart, De taiam leg r. 
főb oka az, hogy fenki ne alecha hogy, á kenyer fzéne 
alat chac teft,es á bor fzene á lat chac uer uolna. Mert p^m : & 
meg győzte Chriftus á halait, á halai ű raita többe nem 
uraíkodhatic. Vralkodneiec kedig ha mégis uer nelkűl 
ualo holt teíle uolna á kenyárfzéne alat, es á teflűl el 
ualafztatot uére ofztogattatnec á bornac fzéne alat. 
Annac okaiért ezekből, es foc egyeb okokbol dichi-
retefbnec tartyuc, hogy meg elegeggyec á kőfsegaz 
ur uachoraianac egy fzemely alat ualo uetelfcuel. Ha 
annakis uegere akarfz menni mi legyen oka, hogy noha miert uéf 
az egy fzemely alatiis ugyan aző egefz Chriílus uagyó zk ketf?> 
mint á ket fzemely alat,mind az altala papoc mikor mi- m : b 
fet mondanae nem uefzic , nemis fzabad uenni h o z z a - K c k o T ' 
ÍOC ezt az fzentíégetkiíőmben,hanem chac ketfzeme-
l y alat,meg mondom aztis. Mert az apoftoioknac,ho - i, 
l o t a z u e g uachoran űket pappa teue Chriílus,es hagya &&*. 26. 
•nekiec hogy azt miuellyec á mit ű akcoron miuele,az 
az,uegyec á kenyeret, meg algyac es ofztogaffac, nyl- L " ^ t { > 

uan monda hogy igyanae á poharbol. Soha azért oly* 
kor nem algyac az egyházi emberec, hogy azon ket 
fzemely alat nem uenneiec,mint akcoron uetíec á tanet-
uanyoc s hogy urunc azt az aldafra ualo hatalmat ne-
kiec ada,Touabba á Miíe á Chriftufnac uer es aídozat-



tyanacemlekezeti, mikeppen azért á kerefstfan kion-
tatec uere,es eí ualec azű lelke á tcílűl azonképpen sn-. 
nac az uernec ki ontatafanac,es az lelcknec el ualafanac, 
tőkelletefben ualo meg jelentefeiert es peldazafacrí.ket 
kilőmbözo , es egy maiiul kilón uaío fzemelyec alat 
fzenteltetic es uétctic az Mife mondo paptul á Chriílus 
teíle es ueré. De eleg legyen errűl. Laííuc azt immár, 
minemű kefzűiettel kel az oltári fzentfegnec uetelehez 
járulni. 

Zíinemh ke Minden meg froíJlyi maga, a z t m o n g y a f z e n t Pal es 
ftblettd ugy egyec dkenyeríe^cs ugy igyec upohít&ol. A z t akaria h o g y 
kell ezftéti0[ m e g röftal lya magat a z e m b e r , minec előtte a z UE-
Tulnf U ' uachoraiat uenneie. Mint kellyen peniglen á proba-

lafnac lenni,aztis meg jelenti maíut mikor imigyen fzol. 
a,C'or. 1 j. Keferchetecmeg ti magatokat ha az hitben uatcoc,meg 

proballyatoc magatokat. Nem efmeriteke ti magatokat 
hogy az lefus Chriílus legyen ti bennetec? Ínneímeg 
erthettyűc mibe fűgion az embernec maganac meg ro# 
ítalafa. Leg előfzőr ebben, hogy kiki mind meglaf-
ía hogy igaz hit talaltaíiec ü benne, Nem idueSege-
re hanem karhozattyara efzies iíza az,urunknac fzent 
teíletes fzent ueret á fzentfegben , ualaki,űtet egef-
zen meg nem efzi mindeneílítí fogua az előc Ielec Íze-

Mely dolog meg peldaztatec regenten á hufueti 
Xxtd-.it, barannac etelebenis, kirűí iílen aztparanchola, hogy 

mind feiet,lábat, bélit, es tellyeífeggel mind meg egyec 
űtet, ugy hogy femmi mas napra ne maraggyon ben-
ne. A z efzi meg á Chriftúft egefzen, aki azű altala 
iőt iiaíríágnae titkiait tellyeíTeggel meg fogia á hitnec 
altala, igafz hittel áz mi urunkhoz ragafzkodic: Hifzí 



tll. T\^D1CJTI0. f ) : 
fiogymi erettűnclőtemberre, ehezet, Tzociehozot, hi-
deget , heuet foc nyaualyat, íoc ttunkat es fáradfagot 
tűrtezuilagon, es uegezetrekeent halak ízenuedet, az 
mi idu'ííegűnkert, Meg ualtot minket á bűnnec, őr-
dőgnec, esk ' 
ú (zent a, 

merfekíi az okofsaggal,hogy adhaffa nekűnc Chriílus 
eledelül az ű fzent teftet, es italul az ű fzent ueret, ha-
nem egy igya keppen meg hifzen befzedenec, igaznac 
tartya lenni azt á mit é fzentfeg felől fzolla monduan: 

fzent 
fueti 
la az ő tőruenbe. Touabba á kel az meg pro 
hoz, hogy á lefus Chriítus legyen mi bennűnc. V pe- Sap: u 

. cigién be nem megyen á gonoíz akaró leiekbe , nemis 
dakozicábŰoala úettetet teftben. Tahacfzűkfeg,ho-

Igy fzolla iften egykor aző tőruenbe Moyfefnee. LIU : 2 s, 
MoodmegAronnacesazúAainac. Minden ember i ti 
remzetfegtekből, kibe ualami tifztatalanfag uagyon, 
ha az meg fzeotelt allatokhoz iarul, es azokhoz mel-
lyeket az Ifrael fiai az urnac adtanae , el uefz az ut-
nac előtte.Ha azért á regi aldozatokhöz,mellyec chac 
p.eldaztac ú Chriftúft, nem kellet cs nem qolt fzabad 

1 i tifz-
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tiíztatalanul járulni, meniuel inkab az urnac oíy afzta-
iahoz, melyrűl nem boriuknac auagy koíoknac huíat, 
hanem aziílen barannyanac,ki el ueízi ez uilagnac bű-
nét, teílet es ueret, főt iftcnt es embert uefzűnc hoz-
zanc I Minec előtte az mi uruac az apoftoioknac osz-
togatta uolna efzt á ízentfeget.meg mofogata labőkat, 

IOM: II,. es azmofogatas közbe oly befzedeket fzolla Peternec, 
mellyekbe megielente hogy az á kilíő mofás belíő tifz-
ta íagot iegyzene. Meg erfheted tahat chac onnetis ho-
gy tifzta es bűntől fzabados fziuel kel embernec aZ: 
Bt uachoraiahoz iarulni. Mint az uionan megfőrődőt 
ember,hogy noha meg mofodot es tifzta,dc mégis meg 
mo£Ta lábait, hogy az minemű por, faar, auagy egyeb-
ondokfag addeg reia ragadot, meg á f őr dobol ki iőt, 
attul meg tifztuüyon. -Azonképpen minekűnkis kic az 
kerefztfegnec főrődőie utan az mindennapi bűnőknec 
ondokfagaual meg ferteztettűc lábainkat, az az, lelki 
címeretűnket,meg kelmoíödnuncez tifztulnunc,ha id-
uefsegűnkre akariuc uenni á Chriftufnac fzent teftet es-

tist: 27, fzent ueret, Amaz iambor lofeph,fzep tifzta gyolchba 
takara,es uy koporfoba temete urunknac holt teftet,nem, 
mekoe tahat, hogy megeleuenedetes meg dichőűk te-
ílet mies tifzta es meg uralt lelekcel uegyűc l Nem he-
iaba hirdetteti áízent lelecíften ipsnitenciat azanya-
fzentegyhazba,hanem hogy annac altala meg meneked-
gyancbűneinktűl. Halgaffieza rakbefzel ízent Ago-
ílon, igen fzepen meg tanét ű reia,mi modon kellyen ág" 

ve fiiutar: 0itarj,{2;étfegnec uetelehez kefzűlnőd.Ki ki mind ugy-
a i'C'3 3'mond, minec előtte az ur lefusChriftufnac teftet és ue-

ret uegye meg proballya magat, es az apoftolnac pa-
rancholattya fzereM ugy egyec abból á kenyérből, es 

ugy 
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ü g y igysc á poharboljMert á ki méltatlanul efzi es ifza 

penitenc.'ahos í z l : f : g folyamainc , 

ordogot msgunhba 
abuiíéluenazmib 

Doctor, 

chuRcrulí'a, 
a fzcrcnt,vakki n 

teftet es.fzent ueret uenni, ^ 
tagia legyen , á hitnec es fzerctetnec altala u h 
ragaízkoggyec. Nem Chnítufnac tsgia az ualaki fcűtt-

' be uagyon. Mertualaki ű benne lakozic,bűnt nem te- r. i c - i j . 
fzen azt mongya ízent lanos, es á ki bűnt chelekefzic E? 

er minket,hogy mikoron az oltárhoz iarulunc meg bo-
chai&ncazmifel 

az oltárhoz iarulunc meg bo-
mkcac, mert ha az cggyeííeg-
meg nem tartyuc az bckeíeg-

j : t uefznnc mzgunknac, hanem 
karhozatoí magunc ellen,Retteneten meg minden em-



bert'Iudafnacpeldaiá , ki mierthogy az ű meftere elfelí 
ualo iregyfeggel cs gyűlőlfeggel rakua uala, mikor az 
urunc teftet es ueret hozza neue, teliyefseggel cl fiatal-
mazec raita, ketfegben eite,es karhozatrá uiuc űtet az 
őrdog. Hogy mi azonképpen neiariunc , mindenekcel 
meg bekellyáoc , es meg egyenefeggyűnc az oltári 
fzentfegnec uetele elot. A Chriftufnac halala hirdet-

i,Cor. xi.tetic ebben á fzentfegben azt mongya fzeht Pal, Chri-
ftus peniglen azért holt meg , hogy az ű halala altal 
miaiíetattyaual meg bekelteííen,esm/ndnya?unkat egy-
be gyűichőn,es eggyé tegyen.Szenflanos bizonfag te-

aww.ii. tele fzerent,ki azt mongya hogy lefus á uegre hala meg, 
hogy az iftennec Hait,kic el ofzlottanac uala egybe gy-
uiteneie. Valaki tahat az eggyeííeget Jneg fzakafztia, 
es uagy iftentűl a bűn miat,uagy az anyafzentegyhaz-
tul az a feienec tői5et tula:donetuan,hogy femmintákő-
zőnfeges ertelemnec, uagy felebaratítul hatagnac es 
gyulőlfegnee miatta el ualaíztya magat, ifmet meg fef-

•jjjj. <j, zeti maganac,es meg ebufollya á Chriftúft, mikor ugy. 
ati azonokatm'meli az roellyekert egyfzer megfefzűlt 
es meg holt uolt az Chriftus. Es a fzerent nem iduefse-
gere hanem karhozattyara uefzi az urnac teftet "es ue-
ret,mierthogy méltatlan uefzi Annakökaiert a ki eftne-
ri az a lelki efmeretibe, hogy uagy iftenet uagy feleba-
rattyat meg bantotta,megengezteüye es megkőijefse, 
ha ludas modgyara nem akar iarni. 

z? font' At Íiarmadikiűl. 

nai esgyü- jn*- Ouetkezic immár hogy az oltári fzentfegnec 
- l \ baíznairul es gyűmőkhirul(mellyeket mi ben-
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fiűflc teremt, ha iokefzűlettel uefzűc) fzollyunc. Elíő 
gyűmolche azelet.Mertazt mongya Chriftus hogy ua* 
laki efzi ezt á kenyeret,orckce eei Ket fele elet penig-
len. Egycaz malafztnac elete, mely ugyan lete ízerent 
meg adatic míndeneknec,ákic az Ghr/ftufcac fzent te-
ftet ueret, melto kefzűlettel eízic es ifzac, meg telic 
azoknac fziuoe az iftennec fzent Ielkcusles fzent ma-
lafztyayal, esmeguiettya űket, hogy eliyenec áGhri-
ftufert,ázaz, meg haluan á bűnnec,eliyenec az igaílag-
cac ki űmaga áChriftus. V g y hogy imezt mondhaf-
fac fzent paílal. Nem en elec immár,hanem á Chriftus z-
felen bennem. Errűl az eletrűl imigyen fzol Chriftus. s ' 
A kieízen engemet eel en etettem. Maíic elet. A z 
dichőfegnec elete , mellyet it ez uilagon , ualoba el 
nem uefzűnc hanem chac remenfegbe. Es ueuenaz 
mi urunknac ízent teftet ueret, úgymint neminemű za-
lagot bizonyofokca lefzűnc benne annac uetclenec 
altala , hogy icuepdőre meg nyeriűc az oroc eletnec 
bodogfagat. Mert ha moftan ű magat nekűnc adgya 
élefegűl lathaíatlan keppen, bizonyara meg adgya az 
ű fzénrűl fzénre ualo Iatafatis, mikor ez uilagbol ki 
mulűnc. Errűl az dichőfegnec eleterul mongya uala 
imezt urunc. A ki eíz'^ az en teftemet, cs ifza az ea 

- ueremet, el uefzi az őroc eletet. 

Mafodic hafzna az oltári fzentfegnec az , ho-
gy druöíTagunc nekűnc az bűnnec betegíégc ellen. 
Kirűl imigyen ír fzent Agofton. A kin feb uagy- . 
on oruoííagot keres. Seb ez,hogy á bűn alat uagyunc, Serm':~$> 
oruoflag az mennyei es tifzteletes fzentfeg. Vgy aagyő l ^ r < °' 
hogy minec előtte uc-aac-ioc á ízentíeget, peniteneiat 

1 4 keltát-



kel tartanunc az mi büneinkrű!, de akarmely nagy le-
gyenís az tEi'penitencianc mindenkor uagyő szert ua-
la a: maradckia bennűac á bűnnec, nagyon miert mon-
danonc iAennec.Bochaid meg oekűnc az mi uetkeinket; 

PI-BK.S4. iMcrt hcífzer efíc egy nap az igaz - Minduntalan gerje-
dez á gonofz keuanfagaz mi termefzc-tunkbe,es fzun-
telen gonofz gyűmőlchőt teremt De mikoron töredel-
mes fz'mel ueízűc á Chriftufnac teftet es ueret, á bű-
nnec bochanaityat, ffidlyct az egefz uilagnac nyert á 
kereíztfan, hozzanc kapchcHyuces mienkc teízűc, es 
nem chac az mi bűneinknee maradeki; ( mellyeket ne-
talantan elegendő penitenciaual el nem tnöftunc uolt) 
törli el az fzentfegnec meltofaga, hanem arra nalo erő-
tis ád minekűnc,hogy tuíakodhaSmc az mi teltünkben 
geriedező gonofzkeuanfagellen,esd tauoíztathafsuc 
á gonofz gySkernee^rtalmas gyűmőlehit. 

Harmadic hafzna az, hogy mikor gyakorlyuc az 
fzentfegnec ueteleben az Chriftus ken ízenuedeíenec 
halalanac emlekezetit, effele emlekezet előnkbe adgya 
rnmekűnc;egy felől az iftennec nagy haragiatá bűn el-
len, ki cly nagy len,hogy íemmtnemű teremtet allat ne-
kűnc űtet meg nem engeíztelkete , hanem az ű ízent 
fianac kellctec erettűnc meg halni: másfelől hozzanc 

. ualo io akarattyar, mert oly igen fzerete minket, hogy 
az ű egyetlenet erettűnc ada, hogy minden ualaki hif-
zen ű benne el ne uefzen, hanem uegye az őrőc eletet. 
Es ez á gondolat meg ifmerteti uelűnc á bűnnec uefze# 
delmes uolcat.tneg utaltattya á bűnt, penitenciara moz-
ditrya ízíuűnker,halaadaíra indettya eknenket, es iftea-
hez ualo feretetet gőriezt mi bennűac, hogy mies íze-
KÍsűc űceEjfflikcppcn u fzeretet jnísket* . 

N e g y e d i c 



III. V\JEV1CJT10. 
Ncgyedic az á kirűí ennec é predlcátjtínac elíő 

refzebe ízol{anc,hogy az uruachoraianac ueieíe miat, 
eggyelefzűnc az Chriftuílal,ű bele es az ű Iciki teíle- Ephsfa, 
b e b e o l t a t u n c D e ki í z a m M h a t n á i a m i n d c l ő , e r n e c a z 
dragalatos fzentfegnec gyűmölchit eshafnaití. Annac 
okaert imlec titeket az uruachorahnac io hozza kef-
zűlettel ualo gyakorlafara , hogy raízeíec Icheffetcc 
azokban az iííennec aiandek'iban ,mcHycc aaattatnac 
míndeneknec,ualakic meg pröbaüvac magokat es ugy 
efznecebben é kenyérben, cs ugy iíznaeaz urnac po-
karabol . 

Nagy Chcetcertcec. 
Esz mai Euangeliomot János iria 

meg KI 11. nfyí-n. 

HZ hufmt m:eps napk elcet, tudttxn lefus hogy elket 
%íuoln<t <t%_ & orma hogy el menne e%uilaghol 
? ! m i k r o n fxenue uoha e%amm % í^_ 
*fekg>nutlmacmmiuegigf^erete ufeí, Es tucho-

— « » - Hraffztre%ucn(jmio:na%_m-d<xg he antanténoht 
ludafnac [fcariot Simon (wutc feiucíe hogy elárulná ftíef) ludiun 
lefus, hop mindeneket kesgih&i adot wht a^alya, es bep 

m* w we j 
k uets A kgntceft, es kef^encet ucucn, fel ceued^e rnigit mik. 

I 5 Jln-M 
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cártnac ut£xa w%ct toelte i medsnc%ele, es mofni 
netuanyoí^ac Uhkit, « meg tvritnid kefzfp.oeuel, mellyel le 
ceuedxe'.ts usU magit. luta a^ert Simon 'Péterre . es a%_ mon-
da nefy. Vram> te mofode meg err.ihm lábaimat ? felek lefut 
es mondtnsSí : <A mit en chekkfdcm te nem tudod mofl, de meg 

fogod tűnni l$m- Mondd ne& feter : Soha vrccfce meg 
nem mojod en lahaumt. Felek neki lefus ; HÍ meg nem 
moslac tcgedn , nsm lefxen rejted teneked en uelem. Mondd 
neki Simon Peter : Vram nem cbac lahaimat hanem ke%eimetit 
esfekmetis. Monda neki lefus. <yf ki meg mofodot, nem f~&kc 

fog hmem chac hogy hhzit mojfa mg, mert tellyeffiggel tifz-
ta. Ties tif^tac uattoc de nem mindnyájon. Mert tuggya ua-
la ki uolna a.~_ k ki űtet clarulnaia, a^ert monda nem uattoc 
tac mmdr.yaim. MineP^tanna e^okaert meg mojía uolna. A 
lobokat, n ii unts ruháit. Es mikpr ifmet le Ut uolm monda ne-
fyec, Tudfpatokg mit chekkettem ueletec. Ti engemet me/icrr 
ttec es urnac hitoc, es iol mongyatoc, mert l uagyoc. Hogy h* 
a%ert en nr es mefter leuen meg moftam í ti labatokat, fzűkfeg 
hogy ties egye mafikmc lábait mojfatoc. Mert peldat attam 

ti nektec, hogy miképpen en cfalekettem ti ueletec, ties ugy 
chelek^dgyetec. 'Bi^pny, li%ony, mondom tinekteci 

d f%olgd nem nagyol ű uranal, akkuét 
fem nagyol annal, i ki űtet kxuetfglcn el 

hochdtta. Ha e^ekt tuggyatoc, 
íodogoc Icfnec ha meg 

chekkditcc a%o-

'Nen» 



f ^ d t c ^ r z o . 
Em (zőkfcg hogy igen bkat mun. 

jgjkaíogyunc ennec az eulgeliemnac ma# 
«gyan;zafaba,merí oly nyluan meg ma-
li gyára zta u maga Chriílus, mi uegre 
|moíla legyen meg labőkat az ű tanét-
^uaninac, hogy ha ki annal nyluabbaa 

uaío magyarázatot akarna kerefni,homalyoíTagot hoz-
na inkab az euangeliomnac erteímere, hogy fem mint 
uilagoíTagot.Ez peniglen az mi urunknac magyaraza-
fa, Peldat attam, úgymond tinektec, hogy á mint en 
chelekettera ti ueletec,ties ugy chelekedgyetec. Mely 
magyaraz,itbá,ket dolgot kel efzűnkbe ucnnűnc.Eífct 
azt, á mit urunc chelekedic.Maílirgezt, mikeppen kel-
lyen nekűnc az mi urunknac chclekcdetit kouetnűne. 

Az elfocről 
A Z Chriftufnac chelekedcti ez, Hop felőle a^ua-

^yJ^choTAtul-csk uete a kcxniceftjs kefefanact ueucn.fi!au;d-
magat uele, <Amtc utomt ui%et toelie & medtne^eh , es meg 

mofa lobokat tanetuanysfyuc. Szokafoc uok á fidoknac, r.̂ Cj ; -
hogy azuendegeknec lakokat meg moftac. Mely dolog/?- -
chac abbolis meg teczic , hogy urunc á pharifeufnac k i " • v " 
űtet uéndekfegbehitta üalaembertelenfegetfedaen azt 
ueti feemere á tóbbi kőzőt,hogy mikor hazaba be ment 
uolna, chac uizet fem adot uolna labainac meg mofafa-
ra. Szent Palis azio őzuegy afzonnac egye ielet kirűl LKCIT, 
űtet meg kel efmerni azt fzamlallya ,-ha az fzenteknec 
labőkat mofogatta. Ennec okaert Ghriftuíis annac az 
főldnec erkőlche fzerétaz o apoftolinac kiket az a ízét*' 'm' 5 

tefteyeles uereuel akar uala uendcgelni, labőkat meg 
mofa. Effele mofas uoha az uendegeknectiíztdTegefcre 
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fzokot uala lenni, de úgymint ű magaba igen alazatöí 
fzclgala: uala ,es annac á ki miuel cc cmberfeget es ala-
zztofo.gzt ielentette. V e d eízedbe a z é r t , m e l y í g e o 
m e g s l e z t a Chr i f tus magat a z emberekér t , h o g y á m i -
nemű nyaualyat ,53 e l f ő embernec keue ly fcge, ( m i d ő n 
hafonlatos akara lenni iftenhez ) reianc hoza,az mefsi-
afnac alazatoílaga rc-lunc el uenneie. 

IttU S r . :fzterrc,es a^mondancku ram tc mofode mef> 
nefym kl.nn.-t i Mit B i o a d a f z Peter ? T e $ N e k e m i M i -
choda, te,michoda,nekem,ez i K ö n n y e k m e g g o n d o l -
nunc , hogy femmint meg mondanunc, mit tegyen ez á 
ket ki; ig,e. Ket dolog forog vala az fzent Peter fzemei 

•c előt Elío az Chriftufnac nagy folfeges meltoíaga, Mas 
.vfjaz őmeltatlaníaga. Nem álettya illendő dolognac íen-

"iii, hogy az ákic ű élő iften fianac vallót vala lenni ,a-
zökcal az kezekcel,m:llyekcel fzantalan foc chodakat 
tőt vala,ű neki,egy fzegeny halafznaclabait meg mof-
naia.De vrun'cat bizonyos okoc vifzic vala erre, hogy 
illyen alazatos fzolgalatot miuelne az ő tanetuani ko-
zőt , mellyeket Peter nefti ertet", es azért mongya neki 
v r u n c . <A mit en chclefcdsm, te nem tudod mofl, de megfogod 
tudni ezután. Kit haluan melto let volna hogy Peter en-
gedet volna vra akarattyanac,de nem miueli,hanem em-
beri tudatlaníagbol,mégis ellene ueti magat a Chriftuf-
nak,esiammar mintha vgyan vetekedni kezd vellemon- ) 
dnan. -Soha cerxk.ee meg nem mofod en UUirmtt. Holot 

f c w P e t e r a z o k n a c f z e m e l y e k et v i fe l i kik m i k o r o n ualamit 
fiw. fejekbe veíznec, kéízec liftékor vonni az ű velekede-

fékert , h o g y íem mint mas iambornac tanachat e lő v e n -
oi, Maga gyakorta tőrtenic, h o g y ha e g y e b e k n e c f z a -
uokat fogadaoioctőbetnycraenc velle, hogy fem mint 
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sz tní agyunknac taialaianyjuaL Annakokaerc, holot 
ízent Palnac tanetafa fzerent, az vriften; fzolgaianac l , T t m i ' 
nem kel fcddődőnec lenni, illic hogy az mi teczefűnk-
nec eleibe uefsűc mindenkoron az igazat. es az igaf-
íagnac fzerclmcycrt halgafsuc azokat á kic nallunknal 
többet ertnec es iobban ízoinac á dologhoz. 

ff/f& mo;6c f w , wm w / w , . 
fenekeden vetem. Mi dolog? Hat az lab mofafnacannintc ereíe.' 
ereie volt, hogy az kiknec Chriítus Iabait meg maíta 
chac azoc vettec refzt & vele az őrőc dichő&gbe, va-
lakiknec peniglen meg nem moíta,azoc nem vőttec fem 
veíznec. Igy ludas iduőzűlc, Szűz Maria nem idue-
zűltJVlertludafnac lábait megh moíta vrunc, de f z ű z 
Marianacnemmoíta,holot chac átizenketapoílol volt, 
6c"az afztalnal, mikor ez á mofas lőa. Haliadé: Meg 
moíta teíii Iabait Iudafnac iduőzitőnc, de ludas nem 
fogatta be magaba azt á mofaft , mellyet peldazot az 
laboknac kilío mofaía. Marianac nem moíta meg Iabait, 
az termefzet fzerent való uizzel,de hozzáfért Maria-
hoz az lelki mofas, mellyet akart vrunc az vízzel ua-
lo mofa Hal jelenteni. Mikor lefus Peterrel az mofafrul 
f z o l , m o n d u a n . Ha megh nem moshe tegedet nem lefyen refyed 
tnuelem- A z emberi termefzetnec igaz es lelki megtifzí 
tulafara n'ez, es feddi Pétert, hogy enni ideig halgatta 
uolna az ű tanetafat,esmeg fem erceneie,hogy az Klef-
íias tifzti á uolna,hogy meg mofnaia az ű verebe az em-
bereket , az ű bűnőknec ondokíagitul, es hogy effele 
mofas nelkűl, fenki nem iduezűlhetne. 

Vay ki ieles mondás ez. Bt meg nem mosltc tegedet 
tiemkfeen refeeden uekmXcucS ige,de fokát foglal maga-
ba. f e l fördettya es femmiue tefzi ez ám; vrunknac 
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j - sidoc-s mcncL;fa,az hiteden Sidoknac,Tőrőkőknec.eS teueíygo 
íóríÁéc eretnekeknec minden hamis fzentfegeket. A Sidoc es 
K:'J:r rz,?: X5rőkoc,noha fokán ű koíztoc tifzceííeges kilío eletet 
i d u s u l v : f e [ n . , C i n s m miuelnec oly dolgokat, mellyeket az em-

beri tőrueny meg büntethetne ü bennec,valami tnodc.y-
stíziftenftifzteletnekis meg aggyac, mert egy iftent 
ua!!anac,annackőnyőrőgnec,esazneuebeíöciot chele-
kedacc, de miert hogy nem mofodnac meg az lefus ver 

i, Isjh : i. r ; k e _ forz-.c j Chriftus vere tifztet meg minket 
teleden bűneinktől,nem iduőzűlnec,nem vefznec refzt 
az mi vrunknac őrokfegebe, A z eretnekec,ű kis.foglal-
lyac magokat ualami io chelekedetekbe.de nem aiettyác 
hogy fzűkőlkodnenec azmindenapilabmoíagatasneL-
k'ál,azaz, fzenteknec tartyac magokat, oly igen tecze-
nee magoknac az Chriftuíban való hitből,hogyne kő-

letl i, uetic loel Prophetanac beízedet,kiarra int minkec,hogy 
boitbe, íiraíba,fzőpegífbe teriűncaz mi iftenűnkhőz: 
Sőt elegnec velic lenni hogy hifznec, minden effele fa- . 
cyargato penitencia nelkulis.es azért nem lefzen ref-
zee Chriíluílal. Annakokaertfemtmre nagyob gondot 
nem kellene uifelnűnc mint erre,hagy meg moíattatnanc 
az lefus uerebe.Az ugy lenne peniglen,ha megőfmerue 
bűneinket,erős fanyarü es keferues peniteneiat tartanac, 
iftenűnkhoz ternec, es alazatos kőnyőrgefíel kernőioc 
űtet,hogy az ű fzétfianac orczaiat tekéteneie meg az mi 
penitentiankba, esű erette lenne irgalmas nekűnc.tifz-
tetanaroeg minket az foc fzantalan fertelmes bűnőknec 
ondokfagatul De teriűnc megint Peterre. Ki haluan az 

_ Chriftufnac fenyegetefet,monda neki:vramcUcLibématt 

fehaiíoc, !aK* k^meíüesfekmciw. Peter ez előt igen bal fele hailot 
uala, midőn né akara engedni hogy Chriílus azű Iabait 
meg mofaaía.Moíi vi/zoatagfőiccteb iob Mchaiolmctt 



LC.FR 10. Í4) 
tobrc aianlya fnagat hogy ferliintaz vr fccuaflnaía Nem 
igen kilőrobőznec Petertűl az moftani tanetuanyokis. 
Memeilyec haíuan az euágcíiombol, hogy né az mi che-
Ickedetinc altal,hané az Chriftus vere miat bochattatnak 
meg az mi bőneinc,tunyafagra aggyac magokat,fem: iot 
nem miuelnec,az teííi ízabadfagot kouetic.Ezec bal fe# 
lehaitnac. Mas feí51 ifmegmikor afzt predicaílyuc ho-
gy az Iílen tőruenye paranchollya azio chelekedeteket, ; 
hogy annac.az kiiduezűlni akar,fzukfegaz Iften pará-
cholatit cbelekedni, á kep mutatoc azonnal tőbet kezdem 
nec tulaidonetani az ű cbelekedeteknec, mintha azoc ál-
tál nyernej.ee bűnőknec bochanattyat es az őrőc elet.E-
zeciob fele haiolnac.Mi nekűnc ákozep vtőkel iarnűc, Uc. z, 
higgyűe hogy mikeppen á hit meg holt az chelekedefi 
nelkűl,azonkeppen az mi cheiekedetűncnemkűlőmbea 
hafzüöfőc,hanem ha egyűt iarnac á bittel,cs akcoris chac 
annybol, hogy á Chriftufnac vereueí meg hintettenec, 
inert á nelkűl femmi uolna az mi munkanc. Monda mkj 
Icfui'-A H meg mofidoi, nemf^hfcgJ)incm chtc hogy lobét mofa 
wig,m.r?-ííf%// |̂f/í̂ «.FeddiPetemectudatlanfagat,es 
az embereknee kőzőníeges fzokafokbolmutattya meg 
$ire nezne ez az ű mofafa.A kíegyfzer egy hetbemeg 
forodic,né fzűkőlkődic hogy ifmet mind vntaláforőd-
gyec,hane fleg Iabait ha meg farofodeanae,auagy keze-
it(amint fzoktuc)etel előtmeg mofni.es afzt meg mofua 
tiíztanac tartaticmindenektűi.Azőkeppen ákerefztyé Jwftaw 
anyaízetegyhazbá főródő vágyó,a Ghrift' verenecfő-
rődőie,ki á kereílfegbe tifztet es mofogat minkét melibé' 
meg forőduen teliyeíTcggel meg tifztulöc.Mertá Chri- Sfhef, y, 
ftus fzeretteaz anyafzetegyhazat, es magat erette atta, 
hogy nieg fzetelneie űtet,tifztetuan á viznecfőrdőieueí 
az eletnec igeie altal. Dc azett a kereftfeg vtan glakorta 
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megh íortoztetiyűc labainkat,az az,fziueiüknee indu-
laut.keuanfagit es gondolatit, mellyec teíloua uifeinec 
minket minden chelekedetekre, nem kilomben mint la-
bainc vifelic tetteinket. Annakokscrt nem kei heuol-
kodni, hanem tiízcetani kel az mi keuanfaginicat, vgy, 
hogy ha bűnre kifztetnec minket,ne engedgyűnc neki-
ec : Ha kedig bűnbe eílűnc,tarchünc penitenciat.es kő-

^ nemen amaz bűnös afzoniallatot, kőny hulataífal mof-
' 7 ' fuc el az mi vetkeinknee fzennyet. De meg Iaíía min-

den ember hogy á konyhuilatafís az Chriílus lábait il-
leíTe,azaz.azű kenfzenuedefcre nezzé,mert annelkűl 
nem tifztetethat. Ne vralkodgvec,afzt mongya fzent 

ilom. , p g halandó teíletekbe,hogyengednetec ne-
ki az 8 ketisRÍagiban. Se ne aggyátoc á ti tagaitokat á 
hamiílagnae fegyuerűl á bunnee. De aggyátoc ti maga-
tokat az Iflennec.Ez am á laboknac meg mofafa. 

J'ZjfpoJla Ti estif^tac uattoc de nem mindnyainn. Hogy uoltanac 
lob-tc tiz* tifztac az apoftoloc,ha meg akcoron bűnt uiíeltenec az 
tafigac. g tcílekben/ Meg mongya aztis mafut urunc. A befze* 
lom: i dert úgymond, mellyet fzollottam tinektec.Tahat ugy 

ludaíís tifzta lehetet, mert űis hallotta vrunknac bef-
zedet. Vay nem volt tifzta ludas,mert arulo uolt,azért 
mongya Chriílus, tifztac uattoc de nem mindnyaían• Halló-
dé Í A z igénec nem halgatoi hanem chelekedoi igazul-

s* nac meg Iílen előtt Ha ezeket tudgyatoc , vgy lefztee 
bödogoe ha mégis miuelitec, azt mongya vrunc. A z 
Iílen befzedenec halgataíáert es meg tartaíaert igazac 
á kic igazac. Es iol lehet it ez világon fenki ninchen 
bűn nelkűl, mindazaltaí nem vefzti el az igaznac ne- . 
uezetit,valaki az penitencia tartaííalminden nap mofo-
gattya az ű Iabait. 

v A z 
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A z Maíodikml. 

f7\ EHtt attam trnékec, hogy mi{eppe>t en chlekettem ti Dtfaec, jíkete^ty 
J[ tiesjigy chjkbigyetec. A z t akaria urunc hogy mies 
kouefíoc az ű cheiekedetet, Ket rendbe uannak penig mv'l% . 
az kerefztyenec.Nemellyec mi kőzzűlűnc, lelki pdto-
róe,egyházi emberéc : Nemellyec 3őhoc,a koíleg kőz- ioc, 
ze valöe. Mind az ket rendbelieknec mongya vrunc 
hogy;á mint ő chel ekedet tanctuaniual mies vgy chelc-
kedgyanc egy mafíal. Tanullyac meg azért mint kelly-
en kőuetnűncaz ű peldaiat. A z anyafzentegyhaznae Egyfap 
feyedelmi auagy paftori,tanullyac meg hogy az ű tiíz- emkrek. 
tec nem uralkodás hanem fzolgalat. Pifpec es lelki pa-
ftor uala Ghtiftus, de halhacza mit mond rnagarul. EB 
ti kőíztetec ollyan uagyoc mint i fzolga. íme ez mai 
euangeliomís fzolga ízemelybe veti űtet előnkbe, ízol 
galaz apoftoioknac labőkat mofogattya. Azű vtanna 
valoktolis afzt keuannya hogy afzt tniuellyee. Nem 
liagyob vgy mond áízolga azvrnal,haentiuratoc meg 
moftam tinektec lakatokat, meniuel inkab illic hogy ti 
meg moííatoc egy mafnac i Megint mafut. A nepek- Luc-.it,, 
nec királyi vralkodnac ti raitoc, es á kiknec hataímoc 
vagyon kegyelmefeknec hiuattatnac ; Ti kedig nem 
ugy,hanem ualaki leg nagyob kőztctec,legyen mint,az 
leg kiííeb,es á ki feiedelem ollkn mint egy fzoIga.Val-
íyon kiknec beízelli cfzt áChriftus Í az apoftoioknac 
esaz 6 utanna ualo egyházi embereknee. Tahat ákic 
egyházi feyedelmeeá kerefztyenec kozot ebben kő-
uefiec á Chriftufnac chelekedetit, hogy ugy tarchyac 
magokat mint ízolgállyanac nem magoknac.nem hafok# 
aac fem erfzenyeknec, hanem azű alattoc valoknac. 

m Meri 
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Mert akar Papa, akar crfec, akar pífpec akar mi legye-
nís az egyházi ember, vgyá nem ű tnagaie hanem á koQ 
fege.Mindenec tictcc (afzt mongya fzent pal á kerefe-

1.Ckr;. tyenekacc) vagy Pal.vagy Apol lo , vagy Cephas. 
KSfegbt" . A koífegis taaullya megh innét az ű tifztit, es tnit 
kf. tartozzec kőuetni azokbaná dolgokban, mejlyeketé 

mai euangeliom előnkbe ád. Chriftus Petertűfes á tőb 
tanetuanítul engedelme/leget keuana, hogy engednénec 
űneki, az a akaraetyahoz fzabnaiac magokat.-es meg, 
fedde Pétert erette,hogy nem akar uala engedni. Moílis 
az anyafzefitegyhazaae tagiaicul, mint kiralyoktul es 
nemtelenektől,kazdagtul fzcgentől azf keuannya hogy 
engedgyenec az ű lelki paftoroknac. Megkel vgymond 
egyknecaz mafic lábat mofni. A z egyházi feyedelmec 
tnolíaclabőkat az ű alattoe valoknae fzolgaluan nekiec 
az lelki dolgokban. A z parafzt rend mofía meg az u 
paílorinac labőkat, meg aduan nekic á miuel tartozic. -
Michoda azi Taiam hogy meg vtallyatoc, bofzufaggal 
illeffétec, ragalmazzátoc , Iabotoc ala nyomdoíTatoc, 
ehel meg oilyétee az ti lelki paíloritokat I El tuggyuc 
ezeketis fzenuednűnc ha raitunc tortennec,Tartozuu-
kis el fzenuedni, mert nem vagyunc nagyobbac á mi 
urunknál,ki mind ezec vtan vegre halaltis fzenuede mi 
erettűnc: De nagy haíaadatlanfag vgyan, ha ti azokat, 
kiket az Illen lelketeknec gond uifelőiue tot}efFeI'e go-
nofzokcal ilietitee,nemis ezekcel,Bane egycbbel tartóz 
áatoc nekiec Miuel tahatlmegh tanét arra ízent Pal tite-

Mei: 15. ket monduá Ersgedgyetec á ti clőttetec iaroknac,es hozí 
2. Tim, 5. zaioc halgaŰaíoc , mert űc vigyázná: á ti lelketekért, 

mint kiknec fzamöt kel adnioc, hogy oroméi miuellyetr 
afzt esne ohaitaílal.lfmst mafut. A z egyházi nepec ket 

keppea 
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íceppeö való tiíztefíegre meltoc,kiuaítkepf>íö 3!ZOC,kik 
tnuckalkcdnac az igeben es tanitaíban. Megint. Ke- 1 ' 
rűnc titeket atyamfiai,meg őfmerietec azokat, kic mun-
kalkodnac ti kőztetec,es kic előttetec iarnac az vrban, 
es intenec titeket, es nagyon bochűllyetec uketáz ű 
munkaiokert. Mégis mafut. A ki tanettatic az iftennec 
ígeyeuel,az minden marhaiabol refzt tegyen annac, á ki 
űtet tancttya, rouid befzeddel, tartozic a kőfTeg az u 
előtte iaro lelki paftoroknac, engedelmeíTeggel tifztef-
fegge^bocfiúletteíjtaplalaíTal. 

Yegezetre feyenkent á kic kerefztyenec vagyunc, 
illic hogy fele baratinknac megmoííuc labőkat. Mi mó-
rt oníHa az mi fele baratunc nehez erkőichű, főt bofzu-
faggalis illet bennünket, bekefíeggeí való ízenuedeflel: 
Ha fzegen adakozaiíal .Ha fzomoru vigafztslaffal; Ha 
goromba io tanach adaffil: ha tudatlan taneíaíTal kel mo-
fogatnunc Iabait. Eggykűnc maíikunknac fzennyet 
níófla, meg bochatuan egy mas ellen ualo uetkeinket, 
iftent iirsáduan egi toafert, es mindenben egi mas terhet 
el aifeluen, vgy leízűnc igaz tanetuani á mi urunknac, 

ki peldat ada minekűnc, hogy mies afztmiueliűc 
i trútő chelekedet mi velűnc. Aggya ü fzent 

felfege malafztyat hozza , hogy 
meg miuelhefiac. 

N a g y 



Nagy Pénteki Prc_ 
dicario.-

M d j az, mi vrunknacTefa Chriftufnac km 
26' f^eniisdefenec, halalanac,a^negy Euangéfta^idmég iratot 

tr 15. magaba fogUtya.. 

x>an: i \ ^ m \ v d o m bizonnyal es teilyeíseggel el hit-
** JP* B ' tcrafeíoletee átyamfiai kerefztyenec, hogy 

g fenki ninchen oly ti kőztetec, ki regen meg 
• nem gondolta uölna magaban , mit hozzon 

J L magaual, es mit fceuannyonmi tűliűnc ez 
inai fzent nap. Mely dolognac el hitelére az uifzen en-
gemet, hogy latom mikeppen ideien io reggel es nagy 
buzgofaggal egybe gyűltetec azim'adfagnac helyere, 
es aitatoíDtggal uariatoc azen fzambol aziftenncc ige-
iet. Annakokaiert nem ueíem fzűkfegnec lenni, ho-
gy foc fzőuaítanechalac titeket reia, mibe kellyen 
fogMnimagnokat ez ielen. uslanapon. Hanem fordé-
tom befzedemet az mi iftenűnkhoz, es imezt mondom1 

3.5w 2=• g neki Dauiddal.Latam ec iftenem,hogy nagy őrömmel 
ada teneked aiandekokataz teneped, Vram iílen tarck 
meg orőkce bennec azű fzhíőknec illyen ioakarattyat. 
Mert ne chac maJjelniegmaradni az ti airatoífrgtoknac,, 
hasé azon igyekezz£rec,hogy az ifteni fzeretetnec tű-

. ize ugy geriedgyen meg b cnnetec ez mai napon , hogy 
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fohi meg ne abgyec , foc mind orőkce Sgien vgy em-
lekezzetec az mi urunc lefus Chriftufnac keen fzen-
uedeferűl halalarul, hogy ez utannis foha fziuetekboi 
az ki ne efTec.Vegyetec.peldat á kerefzcyenanyafzen-
tegyhaztul, ki noha ma ugy uetifzemeinc eleibe azo-
kat az ayanalyakat, mellyeketiduezetonc mi erettűnc 
fzenuede,mintha fzinten moíl fzenuedncie ^mindazal-
taí aualmeg nem elegfzic, hanem minden heten egyf- Me/swĥ  
zer , az az,penteken , auagy inkab minden tsaponaz^"^ 
ízent Mifenec aldozattyaba meg uiettya az Mefsias elmdkeies, 
halalarul ualo elmelkedeft. 

Vgyanisnem oly konyű es alaualo dolog az mi 
urunknac kennya es halala,hogy chac imígy amúgy kel-
lene rulla emlékezni. Sot olíyatan es oly igen nagy, 
hogy minden embereknee,meg az angyaloknakis elme* 
ieket es bőlchefegcket folul halladgya. Mert ki foghat-
naia meg elmeieuel , ki iclenthetneie befzedeuel, az 
fzent haromfagnac illyen chodalatos tanachat, kiben 
el uegeze , hogy az atya iílen mi erettűnc bűnőfőkert, 
az ű ellenfegiert , kerefztnec fzornyu halalara adna-
ja az ű egyetlenet ? Annakokaert úgymint nagy es 
nehez dologra) fzuntelen kel nekűnc elmelkednnnc, 
hogy ennec á bőlchefegnec á kar chac ualami eleiet fog* 
hafíuc meg , cs elhefíunc idueílegűnkre uelle , es ugy 
tarchuc magunkat, mintha á kerefzt farul kialtana rei-
anc á Chriftus monduan. O ti mindnyaían kic az u t o n T r a : f-
iartoc, fegyelmezzetee reia, es laflatoc meg, ha uagyon 
az en faidaimdmhoz háíonlofaidalom. Nem illic chac 
el múlni melőle, hanem meg kel állani az mi urunknac 
kereízti alat, es mindenkoron elménkben kel forgat-
Dunc az lefufnac epefegitjcrelmickcnnyat,halalat. Ho-

ni 3 « gy ezek-
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gy eZekiíee goödolattyaboí, az ur iítennéc ábűa elíeij 
ualo nagy haragiat, es az emberi nemzethez buzgó 
fzerelmet meg erthefsűc es ualoba meg efaierheffue, 

Ijlenxtc «4' Semminemű dologbol inkab rncgoem teczic , melykc-
fsfzsrims m c n y e n haragfzic iílen á bűn ellen,cs mely igen fzereti 

* az embereket,mint az ű ízereímes fíanac halalaboLMert 
jóllehet ualafztig meg mutata regentenis az uizőzon-
be,SodomanacGomorranacelíűüyeftcíebe es annac u# 
tanná Hierufaletnnec el rontatafaba, foc egyebfele bof-
zu allafabais, hogy utallyaá bűnt, es haragízic á'go-
nofz teuo nepekre, de femmi inkab azt meg nem bizo-
nettya , mist ez, hogy kűlomben az urnac haragia ef 
nemuetethetec, hanem az ű fianac kclle halait fzenued-
ni , es az altal engezteltetec meg az atya iftennec meg 
bufultfziue. Vifzontag mas felöl az iílen io uoltána-
kisfoc nyluan ualo ielei uannac, minthogy az ű napiat 
fel tamafztya iokra es gonoízokra,bogy mind az hiue-

Hornt* ket,es mind azhitetleneket beufeggel el taplallya.högy 
kegyefen fzenuedi az hatagnac edenit, hogy az ű be-
kefeggel ualo fzenuedefeuel es uarakodafaual hi min-
deneket á penitenciara, de leg főb iele ez az iften irgal-

» g maffaganac,hogy erettűnc halálra atta,az ű artatlan egy 
' ' fiat. Tahat mint mondaoc mégis 4 ha az iílen mi e-

rettűnc es mi uelunc uagyon, ki alhat ellenűnc I A 
ki a z ű tulaidon fianac fem keduezet, hanem mindnyá-
junkért atta űtet, hogy nem adna meg mindent ű uel-
le ? Annac okaiért az Mefsias kennyanac es halala-
nac hiíloriaiat ugy kel halgatnunc tni nekűnc, mint 
az atya iílen haragíamc es irgalmaííiganac bizonyé. 
Eafar. 

De hogy enis arrul alkolmatofban fzolhaflac, ties 
m áaál 
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ámít fzolloc könnyebben efzetekbeueheffiíec , iarui-
lyunc alazatos kőnyőrgeíTel az mi urunkhoz , es ke-
riűnc malafztottnlle aitatoffiggal monduan. Mi aty-

A z Chriftus ken fzenuedeferúl halalarul iratot 
tiftoriat, negy refzre ofztom. Elfő refzcbcn aztiriac 
meg az euangeliftac , mit fzenuedet legyen á kertben. 
Mafodikbanámit az egyházi birac előtT Harmadikban 
á mit ez üilagi birac előt ízenaedet. Negyedikben mi 
módon ki uitetet á uaraíbol,meg fefzettetet es meg holt 
iduezetonc. 

Elibe Refze. 

Tr7~ Et keppen fzenuede á Chriílus mi erettűnc lel-cbnjtufhdt 
J \ kében es tefteben. Mert holot az ember teft- Blki es w 
bői es leiekből nagyon', fzűkfeg len á közbe iaro 
nac teftet es lelket uenni fel, mind tefti es mind lelki ke- ̂  
nokat fzenuedni, hogy az embert, ki mindeneitől fo-
gua el ueízet uala meg fzabadettanaia. Leg előfzőr 
i kertben , nagy lelki epefegeket, fzomorufagokat 
es faidaímakat tűre. Mert azt mongya c az Euangeli-
fhc,hogy , Vtchora utan 6 mene lefus, az ű tanetuany- f 
ual i Cedrön patakon altal, az olaifaknac hegyere e- i 0 í B i s . 
gy helyre, mely Getfemaninae neueztetic uala, ho-
lot egy kert uala , melybe ű be mene es az ű tanet-
uani. Ackoron monda nekic lefus. Vllyetec le it 
megamoda megyec es imadkozom.Es melleíe ueuen pe# 
tert es lakabot es Ianoft Zebedfcufnac fiait, kezde ízo-
morkodni es rettegni. Es mondanekic,fzomoru az en 
lelkem mind halaiig. Maradgyatoc it, cs uígyazzatoc 

ai 4 en uelcm. 
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en ueleffl. Es egy keueJTe eleb menuen úgymint e g y 
haitafni főidre, orczaiata borula, imadkozec es mon-
da. En atyam ha lehet tauozzec el tőlem é pohár. D e 
maga nem á mint ea akarom, hauejn a mint te akarod. 
Es ioue átanetuanyokhoz, estalaláuket aluuan , es 
monda peternec. A l u f z o l e Simon l A u a g y nem 
uigyazhattoke egy oraig en uelem i V igyazzatoc es 
imadkozzatoc hogy kefertetbe ne eífetec. A Ielec 
ugyan kefz,de áteft erőtlen.. Mafodfzor iímeg el me-
Buen imadkozec monduan. En atyam ha nero muíhatic 
cl.en tőlem é pohár, hanem meg kel azt innom, legyen i • 
te akaratod.Es meg teruen ifmegtalala uket alunni,mert 
azőfzemecalmosualaEselhagyuan őket ifmet el me-
ne,esharmadfzeris' azon igekcel imadkozec monduan. 
Atyam ha akarod tauoztaíd el en tőlem é pohart, min-
dazaltaí nem az en akaratom legyen hanem átied. lele-
nce kexiig egy A n g y a l a neki menyből ki meg erőíTete-
űtet. Es mikor halalos kenba győtrődneiecbuzgofa-
gosban- könyörög uala, es az duerítteke Ion , mint á. 
főidre le gőrdulo chőpuerec.Es midőn fel kőit uolna 
a z imadfgtul,es átanetuanyokhoz iot uolna,talala űket 
aluuan áfzomorufagmiat.Es monda nekic. Á m b á t o r 
alugyatöc immár es nyugoggyatoc, igaz eleg. íme el 
közelget azora, es az embernec fia á bőnőfőc k e z e b e 
adatic.Kellyetec fel menny ucc el,íme el közelget az en. 
árulom. 

Chrijiufhdc Mikeppen a z mi urunknac mindén egyeb chele-
imdkorJ kedete- tanulfagnnkra löt minekűnc , azonképpen 
Mcpcldaú. e z ' s > hogy halalanac előtte haromfzer imadkozec. 

Példa minden: iámBornac e z az imádkozás , h o g y 
a z haboruíagnac es keíertetnec ideien fzuntelen imad-

k o z a f b t 
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ímadkozaf te fbg la l lyuc magunkat. A z c r t fflongyaá 
tanetuanyoknae, imadkosgatoc hogy kfertethntns efictec Es 
iollehet fzabadilafunkat kei kernűnc Hiénánktól, de 
mindazaltaí jlíic u reia hadnunc magunkat, hogy u g y • 
legyen á mint ű akaria, úgymint ki iobban tudgya ná-
lunknál mi legyen hafznos az mi iauefsegűrikre. Hogy 
peniglen iduezetonc imadkozuan imezc mongya. Hzte-
letfegcs tauozgec el Mim k pohár, az az, á kenfzenuedes. 
Ketíegnelkől meg lehetet uolna,mert könnyen mas mó-
dot talal hatot uolna iften az emberi nemzetnec meg ual-
tafaba. De ugy teczéc á fzent haromfagnac, hogy leg 
állíol'matof ban igy lehetne eleg az iílen igafsaganac. 
Mindnyaían halalt erdemlűnc üala á bűnért, annakoka-
iert á közbe iaronac ki a z mi bűneinknee terhet maga-
ra uetic uala,halalt kelíetec fzenuedni.Mely halai á f z c -
iiuedőnec meltöíagos uoltaert,mindnyaiunknac bocha-
natot erdemle es nyere. Touabba azertis akara urunc 
halai altal minket meg ualtani, hogy meg mutatnaia az 
ü n a g y hatalmakagat ,mely ebben ielenec meg, hogy 
Bem oltalmazza magat,főt ellenfeginec hatalmat ád ma-
gan ideig, azért ugyan győzedelmes. Vegezetre az ű 
mi hozzanc ualo meg mondhatatlan nagy fzerelmetií-
lyenkeppen leg beuebben ielentette meg Chriílus, ho-
g y halait fzenuedetaz mi fzaBaduíafunkert. Senkmec 
ninchen nagyot fzerelme azt monda fzent lanofnal, i 
mint mikor ualaki eletet ueti az ű baratiert. Tahat bi-
zonyara fölötte igen fzeretet minket, mert hanem fze-
retet uolna, ualami kőnnyeb modgyat kerefte uolna 
ualtfagunknac, es nem atta uolna magat illyeo nagy ke-
ferues kenokra. 

A kic halalos kenba győtrődnec, meg fzoktac 
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sídrfas uc' uerctekezni, 
retec. A z o n modon 

ual,e; azt akaruan meg győzni uerrel ueretekőzie aa 
ö fziuenec nagy győtrcímcnec es lelki epefegenec mi-
atta. E z t az nagy keíerűfeget fzerz i uala az ű lelki 
efmereti, fzemei eleibe netnen e z egefz uilagnac bd-

Sf+. f3< neic, mellyeket mierthogy az atya iften ű reia rákot ua-
la es ű neki kel ua'la erette lakolni, ugyi 
teg uala az köuetkőzendő nagy kenoktul 

5£?:í 
: nagy es fzantalan uoitabol, 

Lelki efmt' foc kenokat kellene fi neki fzenuedni. : 
rvK-xgy allat am az lelki cfmerec, hamar meg ferl 
mgt x g t t c n c j i a c j C c u c s t t^ nolineC erzefebőlis, Á mint Ca-

ynnac es ludafaac peldaia mutattya kic a z u bűnöket 
ertuen ketfegbe eftenec es gonofzul uegefztec el ele-
teket. Ha azért egy auagy keues bűnnec efmereti an-

a fzokta győtreni lelket embernec, meg gondol-
nagy gyötrelmet erzet legyen Chriftus 
in hogy a z e duan hogy az egefz emberi nemzet 

uel ű uolna adcs, es ű neki kellene mindm 
megfizetni: Nem kilőmben mintha minden bi 
bereknec baluanyozaíokcal, karomlafokcal 
e íkuefekcd, őldöklefekcel, paraznafagokeal, akarói 
be l fő es kilfö gonofsagokcal magat meg ferteztette • 
uolna. E z t az nagy terhet, chac pufzta teremtet al-
lat el nem uifelhette uolna, azért kellet á közbe iarö-
nac iftennec es embernec lenni, hogy úgymint embec 
meg halhatna, úgymint iften eleget tehetne mi eret-

*/%.%$, ttínc. Errűl az ű fziuenec keferues faidalmarul pa-
aafzolkodic uala regepten egy nehany helyen Dauid-
nai- Hafonlatos lön úgymond s z e a í 
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Bem az oluado uyafznoz. En ream fzallanac atya ayw.gp 
iften az tc haragid es az te rettegcteíid meg habore-
tottac engemet. Es meniuel nagyob bőlchefeg uolt 
Chriftufban,attul nyluabban ertetic a z ű fzent attya-
nac á bűn ellen ualo haragiat es annac ertelmeből na-
g y o b kcferűíeget crzec lelkebe, hogy fem mint uala-
ha ualamely teremtet allat erezheret uolna. Oregbit-
tette peniglen az ű banattyat es keferűfeget az embe-
ri nemzetnec nagy refzenec halaadatlanftgais, mert 
f zome elot forgót mikeppen az emberec k ő z z ű i fö-
kaciéendőc ualanac, kic az ualtfagnac io tetemenyet 
meg utaluan, mégis ugyan azon gonofsagokban fog-
oanac meg maradni, mellyekert cgyízer urunknac 
meg kelletet halni, es annac okaiért az őrőc kárhoza-
tra menendőc uolnanac, kiknec ueízedelmen nagy lel-
ki faidalma uolt az Chriftufnac. Ezekrűl panaízol-
kódic uala Eíaiafnal imigyen fzoluan. Heiaba munka-
lottam, heiabakőkőttem erőmet. Mert effele haíaad-
atlan fertelmes emberekbe, hafzontalan az u ken fze-
nuedefe halala* 

Holot peniglen te halaltul ualo ifzonyodas es sinlil^éi 
BZ halalos kenba ualo gyötrődés, az hitetlenfégnecmzotgjü* 
es á bűnnec gyűmőlehe, noha iduezetonc minden bűn «&»/*«• 
nelkűl uolt, mindazaltaí ezeket magara uette mi eret-
tűnc • Nem ugy hogy mi meg ne koftolnoioc, hanem 
hogy mikor ízembe megyunc ezekcel meg se g y ő z -
hefsenec minket, A zert erzette lelkebe az halalos 
kent, es az halaltul ualo rettegett, hogy győzedelmet 
fe tenne nainkat áhalalon. 

E a 
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E z uala á Chriftaíhac belío lelkebe ualo fzcn-

uedefe, melynsc mind azaltal ncm.len.it uege, hanem 
fokcal inkab oregbődec ez utan mikoron .teftebenis 
keczattstec, V g y anncra hogy az nagy fzomorufag-
nac miatta keíerues ízoual kiáltaná actyahoz az magas 
kerei'ztfarul monduan. En iftenem,-en iftcnem miert 
.hagysl cl engemet í Oh kegyelmes iften, michoda az 

ufó, 8, ember hogy el nem feletkeztel ű rulla, auagy az em-
bernccüa, hogy illyen nagyra bochűilod űtet 4 Honnét 
erdemlettűcezcmijhogy ennyrebochafsadaz te Hadat 
mí erettűncI Oh cn edes Iefuíom, uallyon kikcrtTzc-
nueded ezeket\ Bizonyara elleníegidert. Eudielen-
tcttcdazte mihozzancuálo nagy Szerelmedet, fvögy 
megmikor ellenfegid uolcunc akcor uetetted mi koz-
inkben, es-az atya tften közibe magadat,hogy meg bé-
kéltetnél minket ü Helle. Oh fzegeny bűnös ember ued 
éfzedbe mely nagy kenökar ízenuedet Chriftus fziue-
be az te fziuednec gonofz gondolatiért, mellyeket tc 
femminec álettaíz, es ugymintchac bunnecfem tartafz. 
Teermeg,Teer megnyauálas teremtet,állat, es ne uie-

^ ehad á te vradnac banattyat ondokfagos gondolatid-

A z Chriftufnac tefteben uálo fzenuedefe maga-
ba fogUIlya mind azokat á kenokat es gyötrelmeket 

Chrifiufidc mellyekcel iiíettec űtet az ű ellenfegi, es mellyeket 
teflebenua- fzenuedet a z ű tagiainac hurczoltataíaboI,ueretefeből, 
io nagifoc Ízaggattatafabol, foc keppen uálo kenzatafaból attrií 
gjwdmi. fogua.fvögy meg fogatecá kertben, mind addeg meg-

len az ű fzent lelket attyanac aianla á magas kerefztfaa, 
Mert meg midőn fzolla na az ű tanetuanynac I«-

das egy á tizenkettő kőzzűi,( ki tnggya usla azt á helt, 
•T merthogy 



/. TK*&VICJT10. 
merthogy gyakorta fzokot uala oda iarni lefus a z ű ta-
necuanyual) mikörön egy falka fereget uőc uolna mel-
le cs az fő papoknac cspharifeufokcac ízolgait,áfereg 
elot iaruan oda ioue lampafokcal, fzőuetnekekeel, fe-
gyuerekcel es dorongokcal. Isit adot uala kedig u ne-
kiec monduan. Valakit meg cho&oíoc, ű az,fog:atoc 
tneg.es őua uigyetec el. lefus kedig tuduan mindene-
ket, mellyec ű reia kouetkezendcc ualanac, clo mene es. 
monda nekic. Kit kereítcc i Felelenec neki, A Názá-
retbeli Iefuft. Monda nekic lefus.-En uagyoc. Vellec 
ál uala kedig Iudaíís, ki űtet el arulfya nala, miheit ez 
okaert lefus ezt monda nekic, en uagyoe, hatra terenec 
es á földre le efenec* Ifmet ezokaert kerde űket : Kit 
kereítec i A z o c kedig mondanae. A Názáretbeli le-
fuft. Felele lefus;Mondám nektec hogy en uagyoc. Ha 
azért engemet kereítec, bochafsatoc el ezeket, hogy be 
tcllyefedneiec á befzed mellyet mondot uala, A z o c 
k ő z z ű i , mellyet en nekem attal, fenkit el nem uefztet-
tcm. Es lefuf hoz kozelgete Iudas,es meg chokola űtet 
monduan. Iduezíegy meíler. lefus kedig monda neki: 
Baratom, miert iűttel ? Iuda chokcal arulode el ember-
nec fiat i Akcoron hozza iaruluan kezeket reia uetec 
es meg fogae űtet. Latuan kedig azoc kic koru-Ie uala-
nac mi leendő uolna, mondanae ű neki. Vram uagiunke 
fcgyirerrel ? Simon Peternsl kedig mikor fegyuer uol-
na ki uona azt, es uaga á papi feiedelem fzolgaiat, es el 
U3ga á iob fület. A z fzolganac kedig Malchus uala ne-
ue, Felelucn kedig Ieíűs, monda. Haggyatoc ebben. 
Es monda peternec; T ő d be fegyueredet á huuelybe. 
Mert minden á ki fegyuert fog, fegyuer miat uefz eí. 
A u a g y ne igyame meg á pohsrt mellyet ,en nekem adot 
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az atyam i Azc ueledc hogy az en atyamát moftan nem 
kenhetnem, hogy adna ennekem tizenket Legio angya-
lokat í De rninc tellyeíednec bé az irafoc, mert igy kei 
lenni í Es mikoron illette uolna azfzoíganac fület meg 
gyogyeta űtet. Monda kedig lefus azoknác kic ű reia 
iőuec uala á papifeiedeliaeknec es á templuai gond uí-
feloinec es á u&nckacc. Vgy mint egy toluaira iőetete-
ke ki fegyuerekcel es dorongokcal meg fogni enge-
metl Naponként nallatoc ualec á templomban tanetuan, 
es nem uetettécec kezeteket en reiam. De ez áíi cratoc 
es íőtctfegeknee hatalma. Ez peniglen mind azért lón, 
hogy betelnencc az próphetaknac irafoc. Akcoron az 
tanetuanyoc mindnyaían cl hagyuan űtet el futanac. Es 
egy aeftiinemű ifia koueti uala űtet kinec teften chac 
gyolch uala es meg fogac azt az ífiat. A z kedig oda 
hagyna á gyolcht el futa tűlloc. 

CbriHufwe Nem azért kérdi urunc afokafagotmit kcrefnctsec 
irgd mas mintha nem tutta uolna, hanem konyőrűluen raitoc, es] 

nem akaruan az ű uefzedeímeket, igyekezic űket á 
'* bűnnec efmeretire hozni /hogy meg gondoluan , mely 

artatlant fognanac meg, hanem akcor, akar chac fel ta-
taadafautannis peniteneiat tartananac. Es midőn az fo-
kaiig azt feleli hogy a Názáretbeli Iefuft kerefneiec. 
Es iduezetőuc meg uallya hogy ű uolna az, tanét min-
ket hógy mindenkoron, de kiualtkcppen á kerefztnec 
es haborufagnac ideien batorfaggalf félelem nelkűl ual-
lyuc az mi hitűnket.Touabba hogy egy fzauaual főid-
re onta űket, mindazaltaí eleikben mene, es meg hagya 
fegatni magat, noha könnyen el fzaladhatot uolna, aua! 
az ű minden hato uoltat ielente cs még bizonyeta,hogy 
fzabad akarattya fzerent menne az ken fzenuedefre, : 
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ludas aíyafifsgnac es baratíagnacieíeuel.chokeal iarula 
urunkhoz, es ugy ada űtetkezbe. Hiendő dolog hogy 
nagy fziue íerelmere íea lefufnac hogy lata mikeppen 
az ű tulaidon taaetuanyatul arultatneiec el. Mert fokcal 
inkab meg keferedic raita az ember, mikor attul fzenu-
ed bofzufagot es haborufagot á ki barattyanac mutatta 
magat,hogy fem mint ha idegentűi. Innét uagyon Da-
uidnal u neki imiilyen kcferues pa.iafzoíkodafa. Ha 
az en cllenífegem fzidalmazot uolna engemet könny- T/a!. 54* 
ebben tűrtem uolna, es ha az, á ki gyűlölt fzolíot uol-
na ellenem, taiam el rciteztem uolna előtte. De te az ki 
egyenes erkőlchunec mutattad magadat, cs kiuel az 
iftennec hazaba eggyut iartam etc. Meg fem uefzte el 
fizcrt Iudaít, főt inkab barattyaoac neueze. Emlekez-
tetuen űtet reia, mely draga baratfagbol es tarfafagbol 
eiet uolna ki á bűnnec miatta, hogy térne meg es tarta-
na peniteneiat.Miuelűnkis mindennap ezenkeppen chef 
lekedic mikoron imigyen fzol nekűnc. Emlékezzél meg 
rulla ember honnét eftel ki, es tery meg, es az te elfő 
chelekedetedet chelekedgyed. De nem fokcal fog tőb-^ÖC>** 
bet mi raitunkis az ű fzep intefe mint Indafon, mert ef-
zűnkbc íínchen hogy meg ternenc. Pétert megtiltyaaz 
kardofkodaftul es azt mosgya, hogy ha fzűlcíeg uolna 
attyanac könyörögne, es ű tűlle nyerne angyalokat, 
meg fzabadettafara: Hogy meg erched mi legyen az mi 
fegyuerűnc, minden hatalmafsag es kegyetlenig ellen. 
A z imadfag cs könyörgés. Foiíyűl kel uarnunc iften- Tfd: izs. 
tűi minden nyaualyainkbol ualo fzabadulafunkat, fnem ̂ ^ ^ 
az mi ereinkből auagy egyeb embereknee fegétfegek-
bői. Touabba az feiedelmec ellen uaío fel t a m a d a ű s J 
meg ielentx it mely vjeízedelmes legyen, midőn azt w # . 

- modgya 
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mongya hogy ualaki fegya rt Lgyuermiat kel an-
nac eí uefzni. Inkab akaria :íien hogy nyomorufagot 
fzenuedgyűne, hogy íem mint partot űfsunc feiedel-
m ű n c ellen, A f z o i g a f ű l e n e c meg g y o g y e t a f a aianlya 
Chr i f tu ínac nagy f z é l e d f e g e t , ű g y mint k i m e g e l l e n k -
giuelis iot tefzaií, es peldat ád minekűnc, hogy fzeref-
íuc ellenfegsnket, es azokcalis iot tegyűne a kic gyű-
lolnec minket. Vegezetre az ű reia iot fő^nepeknec 
azért hannya fzemekre, hogy mindennap kőztőc uolt 
uolna, mindazaltaí ez elot kezeket nem uetettec uolna 
reia, hanem immár moftan fegyuerkettenee uolna fel el-
lene, hogy meg erteneiec mikeppen az atya iftennec en-
gedelme nelkűl, femmit nem tehetnenéc neki, es efzek-
be uenneiec hogy nagy oka uolna azű fzenuedefenec, 
tudnya illic az embereknee iduefsegec. Kiből címer-
Ben űtet, temenec hozza. 

vífereg e^okoeru es l Hadrnm, es aSido^u.c fcofgé ke-
uetec Icfufra. A baranra á farkaíoc, á paftorra a z 

kegyetlen toluaioc,az atyara á faitalan fiac,Iítenre á ' 
bűnofoc, az igazuelagofsagraá íotetíegnec fiai. Hö-

tfd, zi, lot be telec az, á mit Dauid regenten á Mefsiafnac ke-
pébe fzollot uala monduan. Miert hogy közel uagyon 
az haboruíag, mierthogy ninchen á ki fegetene, meg. 
kőrnyekozenec engemet az foc boriuc,az kőuer bikac * 
kőrűl foganae engemet. Fel nytae reiam az ű fzaiokat, 

logfdgdd? mint á r a g a d o z o es o r d e t a o r o f z l a n y . Es meg fogd Iefuft. 
•ChriftufnacQ\\ nagy uakmerőfeg. Es rztg faice^cc-űtet. O h halha-

tatlan kegyetleníeg. Aztfogacmeg,a ki,azértfzallot 
uala ala menyből, hogy mindeneket meg fzabadetana. 
Azt kőtczec meg, á ki mindeneket meg odoz. A ue-
£re kőcőzcc peniglen, hogy batoríagoí ban uihetneiec 
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•es el ne ízaladhatna,á mint Iudafís intette uala «ket,ho-
gy, óua hordoznaiac. Immáron azért ugy teczic uala 
nekiec, mierthogy Ghriftus kezekbe uolt, hogy mind 
iol uolna á dolog. Bizonyara ez á meg fogas es körö-
zés nagy nyaualyat es uefzcde.Imet hoza u nekiec.Me-
ly dolognac peldazattyatorténecSamíonba esaz iften . 
fzekrenvebe. Mert mikeppen .'Sáraion, midőn meg fo- lt i i- ,(S> 
gatcc, őrűlnec uala á philifte.uíoc hogy kezekben aka-
dot uolna, denemfochafznoclőn belőle, főt halalanac 
W ien tőbetolemeg bennec, hogy fem mint elceben ők 
uala: Es mint fzinten mikor az iftennec fzekrenye,:u-
gyan azon philifteufoktul cl nyerettetec,fölötte igen 
íoc nyaualyakcalillete,ük(*,azon modon az fidoc uef-
zedelmenec az Ion oka, hogy á Chriftúft meg fogac, 
kőcőzec es halaira adac. Rőuideden irtác meg az E-
uangeliílac Chriítus urunknac meg fogatáfar,de íoc dob 
got kel minekűncaz keues befzedből ertenflnc. 

Gondolhatod tncnirc dihőskőttenec ű ellene ke-
zekben Icuen immár , akit ennifzer igyekezteffec el 
uefzteni. Meg kőrnyekőztenec.( úgymond Dauid u- 117* 
runc fcepebe ) engemet, mint áz mehec. Mely mondás 
az Chriftus ellenfegtnec .nagy kegyetlen dihőflegeket ' 
jelenti. A raebímko.r.megharakfzic,oly igen dihőíkő-
dic , hogy noha fulakiat el uefztuen touab nem élhet, 

- ugyan nem gondol azert uelle,hanem bele.erefzti ellen-
fegebe,es inkab akaría uefztet maganac , hogy fem mint 
inegne allanain bofzuiat, ,A íidokis ugy -ki tőltec 
dől'yőket.a Názáretbeli Iefufon, nem gondoluan hogy 
az ű nekiec iőuendőre ueízedelroethozando uolna.Dc 
mi fzűkfeg.á fidoknac gonoííagokrul fokát predical-
lanunc^.'hogy nemuadcllyuc magunkat inkab,kic okot 
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es hatalmat attunc reia á Sidoknac, hogy* azartatlan há-
rant meg foghaflaci Ha mi nem ucikezíűnc uolna.nem 

Chnjjufiinc f c r | j e t j t Uolna hozza á Sidoknackezec. Mi chenalok 
k á ketelec kiuel az iftennec fia meg kőccztetec. Micho-

da kőtél lót legyen kedig az, u maga mongya ápro-
ifil. 11$. pheranal, imigyen fzoluan. A z bűnőknec köteli meg 

kotóztenec engemet. A z elíő fzűlec kezdec para-
dschomba ezt az kőtelet fcefzeteni,es u utannoc mind-

, nyaian mi keízetőc meg. Azcrt mongya Hiercmias, 
un. 4. Hogy az ur Chriftus meg fogatot az cm bűneinkbe. 

Reműly meg fzegen bűnös ember haluan hogy 
az te bűneid illyen kegyetlenül meg kőtczréc az te 
uradat. De ne eíFel ketfégben chac hogy meg tery, tu-
duan hogy az ű meg kötözietefeu :! fzakafztotta el aa 
te kőtelidet, á mint fzent Danid fzol ű neki monduan. 

9/4li 1 í í . £ j fzakaízcóttad uram az en kőa-hmet. 

Mafodic rcfzc. 

ES etoefentr táue'e Iefuft afmtsko^ ( mert Caiphafttae 
ipa uaía)az kedig kűlde űtet Caipbashoz,a.z efz-

tendóbeli papi feíedelcrahez,fiouá egybe gyqltenec ua-
la mindaz íő papoc. A Oaíphas kedig á uala, ki ta-
nachot adotüala fidoknac, hogy, hafomsb uolm egy ember-
nec meg balniancpert. Ki mondhatnaia auagy chac gon. 
dolhatnais meg, mely kegyetlen teftoua hordozás lön 
ez? Hürczollyac^afzigallyacjuala urunkat minden fe-
le,nagy zaigaflal kialtaflal, foc chufolafokcal mint egy 
gonofeteuő embert. 

Kpeusti uuU fyd>i> Iefuft Simon Peter es mas taoetua-
ny. A z kedig á tanetuany címercúbe uala az papi 
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feiedelemnec, es egyetembe be mene Iefuilal i papi fo 
iedelemnec palotaiaba, Peter kedig az aitonai kiuűl 
á!uala. Ki mene az okaiért az m/ítc tanetuany, aki 
efmeretibe uala á papi feiedelemnec, es fzollá azaiton 
allo leanzonac, es be uiae petert. Mikoron kedig j 
fzolgac es az uduarlo legényre eleuen ízenet raktac 
éolna egybe , miueibogy hideg uala, es fátőznenec,a-
zokcal uala Peteris ,aluan es futezuen. Latuan azért 
űtet egy ajtón allo ízolgala íeany, es ízeméit reia u.e-
tuen monda. Nem de teis az embernec tanetuany kőz-
z ű i uagye i Peter kedig mindenec hallafara meg ta-
gada monduan. Afzoniallat, nem uagyoc, ingyen 
fem elmerem azt az embert, nem tudom mit ízol-
íafz. 

A z Peter tagsdaíinac kezdeti abból Ión, högyíf. 
az papi feiedelemnec hazaba mene, es á gonofz tarfa- «6f 

íagkőzze olgynle. Las ondoc dolgot, A ki az ua- ' 
chora utan igen hannnya uala magat, hogy ba megkei-
leneis Chriftuffal egyetembe halni, foha űtet meg nem 
tagadnaia.nem az chigan, nemkenzaíbe miat hanem egy 
leaozo fzauara mely hamar meg tagada. Illyen erőt-
len az emberi nemzet u magaba, Peter ez elot fzep 
uallaíl tőt uala urunc felől, hogy ű uolna á Chriílus 
elő iftennec fia , moíl azt beízelJi, hogy nem eímeri 
ingyen íem tudgya ki uolna. Nem heiaba int minket 
fzent Pal hogy eíne bizzuc magunkat, hanem az kifen i.Cor. i#„ 
al,meg laíTa hogy el n&efíec. 

hírmfafaert meg krde Iefuft i papifek Jelem <t%_ í ta Caphos 
mumftktl. Kic uolnanac , mi uegre gynitőtte uolna k s , d é j e ' 
uket j akaruan azt fogni leíufra,bogy partolkodo uol. 
jia , az Romai Chaízarnac erfzagat maganac akarta 

n z uolna, 
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uolna foglalni, cs azért gyuitene tanctuanyokat, hőgy-
azoknac fegetíegeuel könnyebben ueghez uihetneje á 
mit el fzant uolna magaban. Kerde touabba, â _&tu-
domanyarul: Minemű uolna , egyűt iarnae á Moyfes 
tőruenyeuel uagy netn , mintha azt ielentette uolna, 
Gayphas, hogy tudómanyais hamis uolna , es azcrt 
mind chaízarnac es ftundiítenncc ellene iart uolna id-
uezetonc.. = 

Felele neki lefus : E»• mindenkoronnylum fxolúm, ez ui--
Iagnac ,mindenkoron á Sinagogabanes á templomban 
tanetottam, houa minden, felől á iidbc be gyűlnec, es 
reitekben femmit nem ízolcatn; Mit kerdefzengemeti 
ÍCerd meg azokat: kic. hallottac ;mit fzoltam ű nekiec. 
íme e%ec tudgyuc mit mondottam en. Tanetuani felől femmit 
nem felele, mert nem mondhata akcor femmi iot felől-
loc, holot egye utet eí arula , msfíc meg tagadá,a tőbi 
eihagya. Tudoinanyarul azt feleli hogy az halgatoc 
bizonfagöir tehetnec rulla hogy nero uolt gonofz. 
De rak: hafznala az u illyen fzep es fzeled feleled-
uel K , Ugy df^olgac kp^^űlkic ot aUamcnaLt-, arcaid ch<ip* 
Iefuft- monduan. Jgyfelclf^e e^_f api feiedelemnec ? A h at-
kozot embernec: kegyetlenfége, hogy jjranac keduet 

Gonofz tenne az artatlannal mely gonofzul. banic. • Illyenec az 
{ ^ i f t e n t e l e n uraknac gonofz fzolgai-, nem könyörülne c 
S , " m ' az nyomorultakon , nem gondolnac femmit aual ho-

gy iftent meg bantyac uelle,. chac laíTac hogy ez föl-
di uraknac kellyen kedueknec,, minden gonollagra, 
es artatlanoknac meg nyömorétafokra kefzec. fe-

fus, ( kit <Annis meg kxto?%iiekűldoet ualo. Caipljasbo^ ) fele-
ié neki• H d gpnofcul fialtam-,, tegy li^onfagota gonofc-
rul m {ed/g iolfooltm miert engemet i Miert hö-

g y e z 
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g y ez el uetet embec ok nelkűl es tőruentelen ue-
riuala, azon fzempiilantasba meltan femmiue tehet-
te uolna űcet, (fe nem miuele , főt bekéuel fzcnuede 
az ű raita efet bofzufagot, es ingyen chac gonofz 
fzóual fem illete á bűnnec fzolgaiat, hanem chac arra 
ínte, hogy tőruen fzerent chelekedgyec, á mi ű neki 
gonofznac teczic, arrul bizonfagot tegyen, es tor-
uentől uarion , de maga nem uolna abban femmi go-
nofz,á mit urunc feofuala^s azért nem erdemleneie az 
tőruentelen uereft, 

Otahun fydig fimon Pettrfiíoe^jc uak. "Es egy k^uti 
ickeucl tt^juun ( az az, az elío tagadas utan ) midőn ki 
menne az aito eleibe, fzolla á kakas • Es lata utet mas 
fzolgalo Íeany , es kezde mondani azoknac, á kic ot 
allanac uala. Ezis á nazaretbeli Iefuíal uala. Mon-
danae azért néki. Nem de teis az ű tanetuani kőz-
zűi uagie i Megint mas egy monda. Teis ű kőz-
zűloc uagy. Es ifmet meg tagada eskűeíTel mond-
uan. Ember, nem uagyoc , némis efmerem az embert. 
Megint úgymint égy oraual az utan, egy ualaki ugy-
an azont erőlíeti uala monduan. Bizony teis azoc 
kőzzűi uagy. Mert Galiteabelies uagy, á te nyelue-

:dis ki ielent tegedet. Monda egy neki á papi feiede-
lem fzolgai kőzzűi,annac rokona, á kinec Peter sl 
uagta uala fület i Nem de Iattalake en á kertben ű uel-
le ? Akcoron kezde atkozodni es eskűnni, nem ef-
merem aztaz embert, á ki felől fzoltoc. Es leg ottan 
mikoron meg fzollana, á kakas ifmeg fzolla. Es meg 
forduluan az ur,,Peterre tek?nte. Akcoron megemle-
kezec Peter „az urnac .mondafarul, mikeppen meg 
mondotta uala,neki, tniirec előtte á kakas ketízer fzol, 

a z három-
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haromfeít tagacz meg engemet, Es fa mer.im {efinefat 

Emhtrigyfird. Peternec efeti clo/kbc adgyse nekánc az ember-
,teknec meg mondhatatlan nagy erődenfegeket ;es meg 

K r *' tnatattya mely igen eiegteknec uagyunc mi magúnk-
tul akar mi iorais, az iften malafztya nelkűl. Et eféc 

Xfs.í4. jnenyorfzagban az angyal, Peter ez főidőn, Adam 
f f i l . i i . paradichomba, Ki ne feliyen tahat. Bizony ninchen 

oly fzent ember, kinec nem fzűkfeg uolna á bűnnec 
2>re »4 .bpcltónattyaert imádkozni: Merc az igazis ketfzer el 

r"' ' efíc egy napon. De mierthogy naponkent kőuettyűc 
Peternec cfetir, ier hí Ilyuc az ű pmitenciaiat, hogy az-

thrifiufnat c j s igyekezzunc kőuctni. A z Chriftofnac nem an-
kegyestet n e r a t £ftj fzeraeiael mint fzem lelkeuel ualo reia tekea-

meJe' t e { e indeta á peter fziuét peniteneiara. Kí menuen 
azért, nem imigy amúgy, hanem keffruefen fira efme-
jruen hogy nagyot uetet uolnaura ellen , mind abban, 
hogy uakmerő keppen hanta uetettc uala e z előt ma-
gat, es mind imebben hogy fogadafa ellen egynehaní-
z e r megtagatta uala űtet. De nem efec azcrt ketfeg 
ben, hanem Chriftufnac kegyes tekentetiből rcfflénfe-

fet uőn,hogy meg böchattatnac ű neki bűnei. Mert 
a azt nem remellettc uolna, nem firaííál, baríem ma-

ganac meg őlefeuel uette uölna eleit dolganac, min* 
ludas. Mies azért fitaíTuc az mi fzantalan bűnein-
ket,es remellyűc az iftenncc irgalma&gat. 

xAdpifi feiedelmecptmglen, es áuéneeTeíf az egcfzta-
nach, hamis tanri bizonfagot kerefnec uala lefus ellen, 
hogy űtet meg élneicc,es nem talalnac uala. Mert no* 
ba íoc hamis tanoc iőttec uala elő, de nem uala alkol-
matos a z d frizoafag tetelőe. Vegezetre kedig iőue 
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ket hamis tafio cs monda. Mi hallottuc midőn cz mon-
dotta. Le ronthatom az iftenncc kezzel chenalta-
jtot templomát, es harmadnapig mait ki kezzel nem 
epettetct rakhatoc. De meg e%efytec hi^onjitg tetelec fem 
len ilknix: Be telec Caiphafoac hazaba az á mit Dauid _ 
mondót uala lefufnac kepeben. Felnytac reiam a z j y y * * ' 
ű fzaiokat, mint az ragadozo es ordétö orfzlany. A e/% 
kic énnekem gonofzomat keuannyac uala, heufago- tfd: i ? * 
kat fzollanae. Tellyes az ű fzaioc keferufeggel. 
Meg kőfzórűlec nyelueket mint á kigyoc. Sem-
mit hatra nem bagyanac benne, nalamiuel kebzic ua-
la, hogy arunknac igyet nehezéthettec uolna. Dc 
oly nyluan uala azáartatlanfaga, es á bizonfagoknac 
teuíagos uoltoc, hogy meg az hamis birac fem tala-
lanac modot benne , mikeppen azoknac beízedckből 
karhoztaetac uolna űtet. ^ 

eí fel fyluen á papi feieitlem mon<k neki Semmit nem 
feíctfX^Am A mit e^ee te ellened uMtmc7. lefus hág hafgtt ua-
la. Nem azért halgatot , hogy fialgataíaual igaznac Btlgatji 
uallanaia lenni á tanoc mondafat 4 de nem fzűkfeg ua- e s[d* l e? 
la arra felelni, á mit az « ellenfegies ertnec uala f e m - c ' n ^ M C ' 
minec lenni. Mert az ket utolfo bizonfag á mit mon-
da hogy hallót űolna Chriftuílul , az ű nem á Hie-
íufalemi ku templomrul mondotta uolt, hanem az ű 
teftenec templomarul. Mely el rontatec mikor meg10 *'*' 
oletec, cs meg eppulc , mikor hármad napon fel ta-

Esfilefuen f^pupi fekdekm mcmdánclf A Z elő iften-
re kefzeretkc tegedet, hogy meg mongyad mi nekűnc 
Jia tc uagy Chriftus az elő iftennec fia. Monda neki 

n 4 Tefus, . 



lefus, te mondád , en uagyoc. D? magi mondonr 
tinektec , E z utan meg lattyatoc hogy az embernec 
fia űl az iílen hatalmaílaganac iobia. felől, esel 'Act^eg-
nec kpMen. Ic immáron az iftennec neuenec tifztele-

, tiert , melyre az papi feiedelemtűl kefzerettetec nyl-. 
uan meg uallya ki legyen, -Akcoron ipapi feiedelem meg 
ízakafztaazűruhaiatmonduan,Iílenckaromla : Netn 
fzűkfeg immár femmi tano, mert im moíl hallatoc az 
űkaroriilafat. Mi teczic tinektec? Amazoc peniglea 

Kum. 14. mindnyaían karhoztatac teetmonduan: Halaira melto. Szo-
Jofae. 7. kas uoít á fid oknál hogy mikor ualami éktelen auagy 
lud: 1 r. %ten £Uen ualo dolgot, kroaltkeppen karorafaft hallot-
*• %Sg- ». t a n 3 C ^ meg fzakafztottae ruhaiokat. Azonképpen á 

papi feiedelem;s akaruan ezzelis azt mutatni hogy u-
Keír.-J. runc karomlaft tot uolna az ifteni tifzteíTeget maga-

nac tulaidonetuaij^pieg ízakafzra kontóiét, De őc 
ifi/. i, oelkűi, mert nem u maga tulaidoneta azt maganac, ha* 

nem az atya iftentűl ueue. Ki azt monda ű neki, 
cn fiam uagy te, ma nemzettelec tegedet. Mind 
az altal az hamis- pifpőknec hamis tarfai , az igaz 
mondafertis ugy mint karomlot halaira itelec á le-

. . . -
•Aporon a ke {e^ele uah lefus , cfitifoluan Űtet ,ar-

czulpőkdőíic es nyakon_ueric uala. Nemellyec pe# 
niglen minekuíanna be fődőztee uolna orczaiat ar-
czul űtic uala monduan : Iőuendőld meg Chrif-
tus ki ütőt tegedet £ es loel foc fcidalommalü illette u<t-

iSttmdtatJ" &tet" Kerlec tegedet kereíztyen ha nezhetic á te-
lm dolgotfámáá ez nagy méltatlan dolgot , nézd jol meg 

mit ízenued it á Chriftus te eretted. Illyen nyomo-
rultaknac es ofldokoknac kelletet uolna,mindőrőfcce 

knnűnc. 
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lennűnc, mint az Chriftus ezektűi meg oyofflörgatta-
tec es öndokettatec, ha az mi ayaualainkac es ondoc 
uoltunkat magara nem uette uolna á Mefsias. Eregy 
rooít bűnös ember, kerefd ez uilagnac őrSmites gyo-
nyőrőíegit, holot az te urad efféle mekatlanfagokat 
ízenuedet te eretted. Lafd mely nagyoc uoltanac az mi 
bűneinc mellyekert az iftennec eggyetlene illyen ret-
tenetes keppen kenzatcc, Igazan mondhatta uolna á 
Caiphas hazanal urunc Efaiafsal. A z en teltemet adam zfö, 50. 
áz engem uerőknec, es orczamat el nem fbrdetam azoc 
előt kic fzídalmaznaces pőgdofnec uala engemet. 

Es rmhden meg uirraia egybe gyűlenec mindnyaían . 1 ? 

á papi feiedelmec, az iras tudóé, á kőfsegnec uenei, es MSR.I 5'. 
á tellyes tanach, es azon tanachkodanac Ieíus ellen ho-
gy ütet meg celmkc. Im hallod kic gyűlekeztenec tanach- chrifiufrtc 
ba az Chriílus ellen. Nem poganoc hanem az ű nepe, hfionm. 
az papi feiedelmec. Vgyanis gyakorta azoc bofzon-
tyac á Chriíluíl az ö bűnőkeel leg inkab az kikcel tőb 
lót tőt. Mi, mi kerefztyenec, uagyunc olívanac, kik-
nec bűneinkert es iftentelen eletűnkert,karomlatic azű ~Rom.2, 
neue á poganoc kőzőt. 

Es ho%dc &tet gy&lekp%etckls mondám. T e uagye 
ama Chriftus i Mond meg minekűnc. Monda nekic: Ha 
meg mondom tinektec nem hifztec. Ha kedig meg ker-
delee titeket nem feíeltee meg ennekem, el fem bochat-
toc. Ez időtűi fogua űl embernec fia, az iftennec ha-
talfflafsaganac iobia felől. Mondanae mindnyaían. Te 
uagye tahat az iftennec fia l V kedig monda nekiec.-Ti 
mongyatoc hogy en uagyoc, Azoc peniglen monda-
BSC. Mi f z ű k f e g meg'5 á bizonfag \ Mm mimen magunc 
Ulottuc <t%úftgié(n T adta Chriítus hogy az ű feleleti 
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nemchac fzabadulaft nem ízcrez, hanem inkab Salai-
ra ualo karhoztataft hoz ű neki, mindazaltaí ifmeg nyl-
uan meg uallya , hogy ű az iftennec fiai. Kouefsűc 
tahat: mies az ű példáit, es ha meg kellene halnunc e-
reteis mindenűt batorfaggal uallyuc az neuet es az 
igaz hitet. Minden , úgymond urunc az ki uall 
engemet az emberec elot, enis uallom űtet atyamnac 

xAkcoron Utmn Tudás i fa &tet el aruk* uala , hogy le-
fus halaira itcltetet uolna , meg bana, es uifza uiueá 
harmincz czűft pénzt a papi feieddmeknec , es á ue-
neknec monduan. Vetkeztem hogy el arultam az 
artatlan uert. Vc kedig mondanae. Mi gondunc 
uelle < Te lsffad, Es el hagituan á templomba az har-
mincz ezű ft pénzt, Vrfea tere, es el mene fel *kaf%td magat. 
Hogy ue( ket elmeri, bannya es uallya iol, de gonofz 
hogy nem hiízi bűnenec bochanatcyat, kit meg nyer-
bitet uolna, ha ugy mint Peter keferuefen firuan, ket-
fegbe nem efet uolna. A papi feiedelmec fem iobbac 
Iudafnal, mert az el teuelyedet Iuhot meg nem kere-
fec, nem uigafztalác, nem igazetae az Mefsiafnac ef-
meretire. Sőt fzaiara bochatac űtet monduan. Te UJJká 

Ganíttíft' mi gondunc nefipne uelle ? Taiam ezektűi tanul tanac azmo-
ktlengyon- ft3ni egyházi fzolgac kőzzűlis nemellyec , kic oly 
** gond uifeletlenee az gyonas halgataíba, hogy ingyen 

chac reia fem figyelmeznec ágyono embernec bcfzc-
dere, es uagy iol uagy gonofzul gyunic, femmit az-
zal nera gondolnac , hanem aleg uariac hogy el bo-
chathaííac előlőc. A z iftennec íem kemeny iteletiuel 
nem rettegetic az uakmerőket , fem irgalmaí&gaual 
nem uigaztallyac az meg rcműícekct, hanem ugy bo-

ehattyac 
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cliáítyae el űket, á mint oda iőrtec. Mely gond uí-
feletlenfeg miat nemeiíycc el merűlsec á bűnbe, ne-
mellyec ketícgbcn efncc. Meg higgy ec ezee, ho-f^í J.JJ, 
gy meg kerefi iílen ű raitoc, az el uefzet lelkeknee 

papi fácdcímcc peuigten , eí ueuen a z e z ű f t p é n -
zekét mondanae. Nem illic hogy az iílen ladaiaba 
tegyűc, mert uer arra. Tanachot tartuan azért, meg 
ueuec raita egy fazakafnac főidet, á fzarandekoknac 
temetefere. Annakokaert az főid neueztetet, uer 
főidenec, mindé mai napig. Akcoron be tellyefedec 
á mi nrg mondatot uala Zacharias prophetanac a l t a - ^ . , u 

la, ki ezt mongya. Es el uettec az harmincz ezűft 
pénzt , á meg bochultnec arrar, kit meg bőchűlretet 
arron uőnec az líráéi fiaitól es azokat attae áfazakaf-
nac főldeiere , mikeppen <t%_w tl rendelte etmekm. Ved „ f 9 

efzedbc az iílentelen papi feiedelmeknec kep muta- t t£ 
tafokat. Nem feler.ee azon hogy gonofzul chelekcáí 
nenec ha méltatlan karhoztatnaiac lefuíl, teoft penig-
len felnec raita hogy bűn uolna az ezűft. pénzt az iílen 
ladaiaban tenni-

Ezeket fem Iudafert, fem á harmincz penzerf, 
íem á fazakas főldeiere, fem azpapifeiedelmekert nem 
Íratta meg á fzent Ielec iílen, hanem mi erettűnc, hogy 
efzűnkbc uegyűc mikeppen á Gbriílufnac fzenuedefet, 
eleitűi fogua meghirdettec á prophetac,ugy annerá,ho-
gy az ű el adatafanac arrarulis emlekezetettettenec, es 
mit uettenec azon á papi feiedelmec. Efmeriucraeg a-
zert ezt az lefuíl Mefsiafnac4enfli,es aggyunc halat ne-
ki rulla, hogy az ű ken fzenuedeíeuel, Walaual meg 
mentet minket az ocőc karhozattiil. 

Harmadic 



f f z NJGY T E X T S I J : 

Harmadic rcfee. 

Luc.t?. /f T\curonax_egef^ok^fag, hfufl megketce%ucnr 

T / | KÍUÍ'C Caifhafhd í txrusn tcuee HXY^HO^, es Pilátus B^e-
h iduc. Meg hallátoe ez elot, mit fzenuede Chriftus az . 
papi feiedelmec előt, kic egyházi birac ualanac, bsl-

fildtui iti- gaísatoc immár mit fzenuede ez világi birac előt. Pi-
to<' latus pogan es az Romai chafzarnae tifztartoia uala, 

mikeppen azért Chriítus urunc,annac előtte űnnen ma-
ga meg mondotta vala, hogy el fogna adattatni az po-
gan nepeknec, fzinten ugy tprtenec a dolog, á pogan 
tifztattonac es áz ű fzolgainak kezekben adatec á Si-
doktul. lefut s^ert a!uakifeiedelem eloet. De i Sidoc hc nem 
menenec l tceruen teuoe ha^ht, hogy meg nejcertcc^tetnénec, hmem 
hogy meg ehctneiec d hufücti larant. ittis meg lelcntic az 5 
kep mutatafokat. Mért az frufueti barannae ételében, 
fzorgalmatoísan meg tartyac az 6 tőruennec eeremoni-
aiat, de mas felől á űz paranchoíatot, ki á tőruennec fo 
refze, hatra uetic, főt uak merő keppen meg tőric aa 
ártatlant halaira aduan, es ingyen bűnnec fem tartuan 
az ember őldőkleft. Félíiec raita, hogy ha á tőruen te-
uo házba he mennec,az pogan Pilatufsal ualo egyűt lé-
tei meg főrtőzteti űket, azon nem felnec hogy az ar-
tatlan ver ontas meg főrtőztefse. Tifztes fzentfeg. 
~Ki iceitc a^olpertfiiam ü ho^aioc es mondó. Michoda l>ndo!afl 
tef^tec e^jmher ellen} A z értelmes bironac fzemelyét 
viíeü meg it Pilátus, meg akaria halgatni mind á ket felt, 

Sido itddo' es nem akar hertelenkedni á dologba. A Sidokat kérdi 
' előfzőr, vgy mint uadolokat auagy fői pőrőíőket, mi-
- uel uadolnaiac á Iefuft. Felelenec es mondanae neki. 

hí (t^gonoföjzt® itsm *ohu,hem attuc volm w kp>be imfat 
Ofzem-
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O feeintelcn^nagy hazukfcgot. Nemezt Irialtya uala 
egykor á kőífeg ü felőle, midőn á Siketeket cs nem Marc.?. 
akar gy ogyettya uala, hanem hogy mindeneket iol che-
lekedet uolna. Tahat meltan panafzoikodic Dauidnal 3 ^?* 
hogy io tete helyebe, gonofzt tőttenec ű velle, es az ü 
fzereteet gyűioífeggel fizettec meg. Monda a^crt ntkic 

tec. Mint ha imefzc mondania, igen mongiatoc hogy go-
nofz teuő, de nem hallom tállctec michoda gonofzt tőt 
volna. Semmit meg.reia nem bizonyettottatok, azért 
en ok nelkűl-űtet nem kárhoztathatom. Ha az ti tőr-
uentec meg engedi, hogy karhoztaűatoc uala kit á kire 
femmi nem bizonyul, am vígyetec el, es tegyetec tima-

-gatoc tőruent rea. Mondanae neki Sidoc. Ncm/^aladnc-
kptcfen^t meg oebfihe. De ki őle meg fzent IflhiantíVai- 7. 
lyon nem ükei A Sidoc őlec.Miert mongyac tahat ho-

. gy nem fzabad fenkit meg őlniec i Hogy i lefufnac hefee-
ds le tellyef dneise mellyel monda, klentuen mmemce haMlal halni 
meg. Tudnya illic hogy á pogan nepeknec- kezekbe 
adatseiec-

latuan azért á Sidoc, hogy Pilátus nem akarnaia 
Ckriftuft okncíkal kárhoztatni, Ke^dkmet foka^aya-
doln'hXRonduan : Vgy leltac ezt az embert, hogy á ne-
pet eí fördettya, es tiltya meg adni az adot chafzarnac 
monduan ú magat, chriflm kraímc lenni. E d d i g Pilátus á 
Sídok uadolafat halgata, Ezután peniglen, le mene a tcer-
útn teuoe es eloeJflMV lefufi monda. Te Dape 2 sidoknac 

• fyralíya ? A Sidoc fokeppen ket dologba uadolac urun- , 
kat, Előfzőr, hogy hamis tudományánál el fordetanaiaj^?^ * 
az nepet, A z utan, hogy á chafzarnac engedelmeiTege-
tő.1 el faakaíziuan á kőíTeget, ű akarnaia királlyá tenni 

' magat. 
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magat. A% elfprul femmit nem fzol Pilátus mert 5 po-
gan lenen keuefet gondol velle,az ifteni tudomány mint 
tanetaísec á íídoc kozőt. De az maGknac io modon a-
kar vegere menni, mierthogy az á Chafzarnac, kinec 
Pilátus" tifztanoia volt, tiízccíTegct illeti uala. Azért 
kerdezi urunkat monduao. Te uagye k Sidoknac kirÓByaí 

felele ne^i lujus. Tennen magadtol monyodé efet, auagy egyebec 
wiondottac teneked en feledem ? Nem femmit bcfzelleía ha 
erted á mit mondafz,vagy magadtul mondod uagy ma-
iiul hallottad. Felele Pilátus nem de Sido uagyofy en ? hogy 
mondhatom magamtol hanem Sido uagyoc,es az ti dol-
gotokba keuefet crcee f *4%jenem%etfegedes Hpapifeicdtl-
tnec attac tegedet kehembe tnnekem , Űc vadolnac cuclis ho-
gy királlyá tőtred magadat. Mumiueltel? Felele lefus 
en orfeagom nem c-^uüigbol uagyon : Hogy bae^uilaglol uoln* 
en orfxfgom, a^enf^olgaim meg zhtmtc hogy i fidoc k^eíis r.e 

rfal i . nditmm dea^en orf^ogom nem innét W£yo».Mikeppen.Szent 
chrijluftu( [óidnál meg mondotta uolt regenten, hogy az atya 

iílen őtetkirállyá tőtte, azonképpen ittis uallya magat 
kiralnac lenni: chac hogy meg ualafztya az o kiral-
íagtul Mert az o kiralfaga lelkizés nem kazdagfággal, 
tatalci .3 ííaggai, tiíztekcel es gyonyőrűfegekcel hanem 
egy felöl fzegenfeggel, haborufaggal, nyaualyakcal, 
mas felől igaííaggal, lelki bekefeggel, bunóknec bo-
chanattyaual tettetes. Pilátus nemTzenucdheti az kira-
lynac neuezetit, monda a^ofaert bfufnac , Tahat kjraty vigf 
te ? Felele lefus : Te mondod hogy en kpraly Mgyoc. Es leg Ot* 
tan niluabban meg magiaraza minemű legyen az ű orf-
zaga, mert az euangeliomi igaílagnac , (melyalcal ural-
kodic az embereknee íziuokbe) orfziga. En igimond, 
i uegre f^cttem, « keltem uilagra fagy >g fogról 
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taiio l;-%onfsgot tegyec. Aztis meg befzelfi kedig kic Ie-
gyenec az ó orízsgaban : az igaíTagnacfzerctői. Min-
den ualafy ig$gJ>ol uip/on halgat®* a%jn fkomat. Sző-
katlan dolgoc ualanac ezek Pilatufnal azért monda ne-
ki. Michoda a-^ igajjag'i lob uolna ha ahoz fzollanalá 
mi dolgod moíl vagyon,nem ertem michoda igaíTagru! 
befzelleíz. 

Ef miéxn ef^t mondott* uoha, ifmet ki ioue á Sidok- , . 
koz es monda nckic.En íemmi bűnt nem talaloc ti ben-
re, es mikoron uadoltatneiec az papi fejedelmektől, 
femmit oem feleíe. Pilátus pedig ifmeg kerde utet mon-
duan. Nem felelíze femmit 4 Nem hallódé meni foc ta-
BO bizonfagot fzolnac tc ellened i lefus kedig többet 
femmit nem íclelc, vgy annera hogy Pilátus igen chio-
dalnaia, Amazoc kedig reia erőfsodnec vala monduan, 
fel iudetotta á nepet,taaetuan egefz Sidofag altasd ke%-
dutn GJ/katol fogua mindciég Mint egy iuh vgy vitecie E/S: 5». 
az halaira,cs mint á baran az előt á ki űcet nyíri meg ne-
mül,es meg nem nittya fzaiat,azt mondotta uala Efaias 
urunc felől. Mely mondás be telec mikor az vádolok-
nac foc hamis uadolafokra femmit nem felel;. Vihtus 
(tgdrg bahan a Sidokul 2 Galileai, meg kérdi ha Gal ilea b e-
Ü uolna, es midőn meg ertette uoína hogy Herode* 
birtokából való volna, Heródeshez kűldeűtet ,ki űis 
e napokba Hicrufalembe uala. Heródes kedig latuan 
Jefuft igen őrűle, mert foc időtől fogua keuatinva uala 
ócct látni, miuel hogy fokát hilloc vala O felőlié , es 
remenli uala hogy ualami chodat latna ű tűlle. Kerde 
kedig űtet foc befzeddsl, de u femmit nem felele neki. 
Ot alnac vala ped<g á pap' feiedelmec , es az iras twhc 
kpmenym usdpköi W . Hí kerdvzte uolaa űcet Hc-
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Kerodes rodes,högy tanuk uolna tűlle,cs meg teft volna,sltalaa 
kerdtje. fogua-orőmeft ízollot befzellct uolna lefus 5 uelle. De 

miert 'hogy chac ciulatfsgnac okaert akarta űtet hal-
gatni , csízemé legeltetefeiert chodait látni, nem ér-
demié hoc y uagy mondot uölna vagy chelekedet uolna 
ualamit u előtte. MegytaUk:dgi\tet Heródes, azű íe-
regiuel egyetembe , es minec utanna meg chiufolta 
uolna feier ruhaba őltőztetuen , ( mintegy bolondot) 

Heródes esvifza kulde Pilátushoz. Es űnkőztőc egybe barat-
$iktus 1&- kozanac azon napon Heródes cs Pilátus, mert annac 
raíjdgd, e j 5 t c c éHenfigefec Dal&uc egymuffah Akcoxra be tellye-
<sfd. i. fedcc á mit Szent Dauid m ondoc uala , hogy á feie-
jícso.i. ddmcc egybegiűlteatcaz vr ellen cs az ű Chriftúft 

ellen. Mely mondaft az apoftolokis HerodeXről es Pi-
latufröl magyarazanac. 

ViUm ksdg egyle hmn papi feiedeímikct, es i nep-
nec előtte iaroit,esá kőiTeget, monda nekiec. Elombe 
hoztatoc nekem ez embert, vgy mint azt ki el fordeta-
fiaiaá nepet, es ime cn te clőttetec meg kerdezuen fem-
mi uetket ez emberbe nem talaltam azokból mellyek# 

Chriftufrete ^ uadoltat-ocíltct.De meg Heródes fem;Mert ö hoz-
erutknfd' ^ bochatalac titeket, es ime femmi halaira ualo dolgot 

nem itelt raita. Annako'Icaert megvererűen élíbocha-
tom űtet. A z innepen kedig kely uala'fzokas fzerent 
egy foglyot el bochatni ualamélliet á fokafag'keuanc ű 
tűlle, Vala kedig akcor egi Hires neues foglya , tudnya 

Sdmhas Ulíc egy Toluai mely Barrabafnac biuattatic uala, ki né-
tolnai. minemő tamadafertes ember őldőklefert, mellyec á va-

raiba tőt vala, fogfagba vettetet vala. Es mikoron fel 
ment volna á fokaiag, kezde űtet kérni hogy mint egy-
ébkor chelekedet, moílis vgy chelekedaciec. Egybe 

gyűiujea 
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-gyűituen azcrc űkec Pilátus monda. Szokaíloc hogy 
egyet el faochílDc tinektec hufuet napian. -Melliketa-
kariatoc azért hogy cl bochaŰam.Barrabaflé,auagy Ic# 
fuftá Sidoknac királlyá t, mely Chriftuínac ínondatici 
Mert tudgya uxU hogy iregyjeghel tíittc uolm ks%le iuetifce 
papoc. Akaruan zur zauar nelkűl megfzabadetani Chri-
ftúft," fzukashoz foIyamlec,es hogy ákőűeg inkab ű-
tet kerneie meg,ollyat uete mclleie, oíy gonofz embert 
Batrabafl, kit nem alctatot hogy femmikeppeumeg ker-
ncnec az ű nyluan való nagy gonoíTagaert. 

Mifyr.kedigPiktus && itelő ízekbe,hozza kulde Tiktus fa 
az őfelefcgc monduan-Ne legyen íemmi koződaualaz íe/e<£& 

igazzal, mert fokakat fzenuettem ma tlmamhm a miatt*. 
A z t akara iften,hogy az afzoniallat rendtűlis bizonfag 

' tetei legyen az,5 fianac artatlanfaga felől,azért bochá-
ta effele rettegetéfeket Pilátus felefegere. <A papi fekdel-
mtc kedigu li>encc feí indetze es el altatac. á kőíTeget, ho-
gy a Barrabaíl kerneiee,á lefuíl kedig el uefzteneiec, 
fcleluen kedig Pilátus monda nekicc. Mullyket akaria-
toc c kettőlíőzzűl hogy él bochaíTam ti nektec ? Esfd 
kialta az egeízfokafag moöduan.Veízeíd el ezt ,es bo-
chaíd el nekűnc Barröbaft. ífmet fzolla nékicPilatus 
akaruan el bochatni Icfuft.es monda. Mit akartoc tahat 
hogy chelekcdgycm á lefus felölni mondatic Sidoc ki-
rallyanac { Vc kedig kialtnac uala raönduan ,fcÍ3sch 
mcg,fcfecch meg űrét. Amaz kedig harmadfzer monda 
nekic. Michoda gonozt miuelt? En femmi halaira ualo 
bűnt nem talaloc benne. Meg ueretuen azért el bocha-
totn űtet. Dc amazoc annal inkab kialtnac vala mond-
uá.fcfzeteíiec meg,es nagy kialtafial eroítctic vala,ker-
ucn hogy meg/f/^ífíf^íifCjfj cengkdic.tula %/fó/or ts 

0 Á V<tti 
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" Nagy bt. ^an t cczutánlze-

mekreá Sidoknac Petet, 'en, hogy az 
Xsfegnec öldöklő feríiat keréc meg, esaz eietnec fejedelmet meg 
erkeltfe. Illyen á kőffi-gi e e Mikor á íza-
Mttxi, mar hatan be meae Hierula' - o Cir lus , eleibe me-

nenec nagy örömmel es dicherettel fogadac utet. A i -
dot (azt kialtyac uala) ki iot vrnac neuebe. Moílke-
dig mail befzellenec.Nem lehet tahat nagyob balgatag-
fag,mint ák®ÍIegnec kedaet kerefni, es ű mlle dichere-
tet várni. 

Isun. 19. .. tAkcoron d%ert fog* Pilátus Iefuft, es meg oflorox* &tet. 
Gondoluan netalam, hogy meg elegednenec aűal az ti 
ellenfegi es touabba nem dihőikődnenec ellene. Be tel-

sfol,37, lyefedec akcoron az, amit ízent Dauid mondót vala 
Chriílus fzemelyebe.Mert en kefe vagyoc az oftoroz# 

fiUtus ^ tataira. De ne fiefsűnc el innét, hanem tekenchűc meg 
zabeli igye vgyaa valóba mint vagyon igye vrunknac á Pilátus 
yruakme. hazaba, Leg eloízőr, á ki minden teremtet allatokat 

nagy fzep ekefleggel meg ruhazot, meg fofztatíc az 
űruhakul. Touabba á ki mindeneket meg odoz, az 
efzlophoz kotoztetic. Annac fölötte, á ki minden 
fele korokat es nyaualias betegeket irgalmas kezéi-
üel illetet vala, tnoílan oly kegyetlenül es rettenetes 

tfal 44. keppen meg veretic, hogy az űtefteben mely minden 
xfö. 5 »• embereknee magzati félőt leg fzeb es ekeíb uala, tal-

: 5 3« patul fogua teteiglen femmi ep nem talaltatec; annera 
meg ondokettatec, hogy fem ábrazattya fem ekefíege 
nem vala ű neki. Oh kegyelmes iftennec irgalmaŰaga, 
mely minket illyen nagy arron es drsgan vakot meg. 

i, XgaZ3n mongya lam fzent Peter , hogy nem az meg 
rochadaado aranyon es ez űftőn, hanem az fzőplore-
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len barannac Chriftuínac dragalatos fzent veteti val-
toztunc meg. De chac kezdeti ez á Chriílus nyaualya-
ianac,tou«b vagyon meg á tobi. <A filatujhac viteti le vi-
nec utet i pahtola mely & txsruen tem ha^.es egyh hiuac mmí 

romt tmec fúebe, es ntdii edinac iol %e%ele, es tcrdet hiitum 
ehette , chufoluan ke%dcc*tet kcef^centeni tnoniuan: lduc%_leg? 
Sidoknac klraUya,es arcaid Dtric vala Uet. Es mikoron reia £<x_°-
dosfienec volna, tiaddal veric vala a^&feiet,es terdre efum imadgy 
*C vala ütet. 

Ezeket az ehufolafokat, es rutfagos kenzafokat, 
azért m!uelec u raita,hogy kiralynac mondotta magat.8 
fclfcges atya vr iílen, hol vagyi nem latodé mint cbele-
kednecaz te egyeden egy fzent fiaddal? Mit halgaczi 

, miért tűröd el ez nagy méltatlan kegyetlenfegt A Ta-
lamncmfzeretedaz te fiadat,es azért hagyod ennireeí 
űtet? Vay nem az oka hogy nem ízeretneie,hanem imez V"necAeí 
hogy minkctis fzeret az ü fiafean. Vgy fzerete iílen ez 
világot, hogy az 5 egyetlen eay fiat erette ada. Mi er-
(W&tŰc volna mind ezeket, de mi helyűnkben mag-
zattyat állata az mennyei fzent stya.Magara voue Chri; 
flusá miigyűnket, e* ugychelekedecmiuelűnc,mintá 
kegyes anya fzokot chelekedni az ő fzűlőtteuel.Mjkor f " 

eleibe az fuhogooflornac, es magara vefzi fel a z ű 
nsagzattyanac kefzettetet verefeget. Ezen modoná , 
Chriftüs'Jaz mi bűneinkre megharagat,atya iftennec e-
leibc unnen ir-cst vete, ű lakola mi erettűnc, Azért 
mongyj u:!= Eíaias ű felőle, hogy a% ű teíletazok-
nac engcíte á kit űtet yctéc , es pcfaiat azoknac á kic 

' 6 a útcC 



5-8* njGI Q>EHTE!{_t 
t j k r j . -Űcet ízaggattac. A z ű orchaiat fem fordecotw el á ehir-

folas es pokdófes előcMiertí Hogy az mi betegfegia--
ketel viíelneie es.reia venneíe az mi faidalmunkat.Meg, 
fébhetet az mi alnokfaginkert,es meg rontatot á mi bű-
Ceinkert. Abűntetes ű raita vagyon hogy ftiiaekanc 
bekefegűnc lenne,cs az ű febei altal vigafztűne mi meg. 
Mimindhyaian tcuelgettűnc mint áiuhoc, de az ut 
Biindíiyaiunkna.c bunet rea vetette. 

Kj mensírinakokacrt ifineg Viktus,e$ monda nekic : Ime* 
ki hozom utet tinektec, hogy meg efmcrietec hogy tl 
benne femmi bűnt nem talaloe. Ki mene azért lefus w-

Can t í. fchten tixuis koronát es lavfon kentoejí". . Iertec ki ties Syonnac 
chriftufnac leanikercfztyen lőlkoc, es Iaflatöc á ti kiralytokat ab-
ikef̂ ege,. Jja n á Soromban,mellyel meg jGoronazta űtet az u an-

nya,auagy inkab. moítofiaia; az Sidoknac gyülekezett 
Laílatoc meg kichoda az, á ki á.toruen tcuo hazbol ki 
megyenjes-minemű. öltözetbe oltozot.KiraliAbrazat-
nac modgya vagyon ű benne,de akar mely ala ualö rab-
nalis nehezben vagyon neki dolga. Koronás az ű feie,, 
de oly á korona hogy Kennyara nem efceíligere vagy-
on. Barfon ruhaia de.azzalis chiufolliac nem tifztclic 
űtet.Nágy dolög ez en edes vram Chriftus,hogy en va-
gyocados^s, Rzccz. En vetkeztem á ki ízolga vagy-
oc,es téfzenuecz az en vetkemert, á ki vr uagy. Mnee 
Manna tyiozt i>olna lefus monda Viktiu d Sido^tctc. Ime. a^emlcr,. 
Mintha aztraondánaia;imJáttyatoc mint banattam vel-
íe,vgyteczic:fneg.vagyon bűntetue :meg clegedhettec 
enni íoc kennyáin. Mikoron lattac yohct a^ertüta á papf 

-feiedelmec,es áfzo!gae,kiakanae uala mondüanifefzechi 
feLMonda nekic Pilátus;.Végyetec ti utet.es fefzeche-
Sfi.c.raegJmertennem"talalóc-bűntőbencepfeIelenec ne-

ki iSL. 
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ki áSidoc.Nekűnc toruenyűnc vagyon, es 3 !*i tőrue-
ny űnc fzerent meg kel halni jn*n iftennec fiam.loette magit, 

Taiam te keuefet gondolfzaz iftea ellen való karom-
lafíal, de az mi töményünkbe nyluan meg uagyon,ho-ioan, 10, 

Í gy ualaki az iftennec neuet meg karomlya meg fiallycsn 
cretre.Ez kedig karomlo,mert ember leucn iftenné,aua-
gy iften fiaua tőttc oiagat. E^efct a lef^edcfet halmai Vilatut 
inhí meg ?'«kMertpogan leucn azon fel uala,hogy taíara 
Iupiternec auagy Mercuriufnac , auagy ualamely mas 
hamis iftenec fia volna,es czokacruz iftenec ellen vetet 
volna űtet meg oíloroztatuan. Es ifmet. le mene í tcerucn te-
uoe ha^la,es monda lefufmc: Homct ualo uigy lg* lefus peniglen 
nem felek neki Mert nem uala méltó reia Pilátus,hogy az u 
ifteni eredetim! vala mit hallana. Mowü a^kaert neH Pik-
VU-Nc{emnsm fyllaf^Nem tudode hagy hatalmami>ágyon<trra, GcmftfÜ 
bgy felfefeechekc tegedet, es hatalmim ixgyon arraü hogy el 
chjjalac? Ez ágonofz feiedelmeknecízokafoc. A z t a -
lettyac hogy mindent fzabad miuelniec, valami ü neki-
cc teczic. Felele lefus femmi hatalmad nem uolna tcnefyd enrai-
txm ha fod&l nem adatot i>olmt. Nem az te hatalmad hanem 
az en atyamnac io akarattya viízen engemet halaira* 
Teis vetkes vagy vgyan,hogy gonofzul elfz á tifztar-
tafnac hatalmaual ds A k engemet te k$%edbe adoiCmmi ludas 
es á fidoc ) atintc Mgyol l%ne i>4gyon. Mert noha az atya 
iften arra küldet engemet é világra, hogy halalt ízen-
uedgycc az embereknee iducííegckert, mind az altal 
nem arra engetteteneked á birofagnac tifztet, hogy ha-
niifsan karhoztas engemet. Mert ű nem namiíTag akara 
Jften.víttjilfoguA Pilátus igyeke^icualact^on,hop dlocbatmi* 
ittst.Io uolt ez az igyekezet,de á gonofz,hogy nem ma-
tada végig meg benne. fidoc ped'glentybiAc uah mond-
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u<w: &t ef%t slj^aladstod, nem uagy baraí íya 4 chafzar-
nácimért valaki magat királ lyá téf%> tüsne mond A cUf^r-
fwc.Féluen azért Pilátus hogyha az chafzarnac t i f zce f-
feget nem olcalmaznaia,haragiaba eíneiec ű neki, eL ve-

fezemagaba,hogy ha kűlomben nem akarnaiac, az a 
euaníagoc fzerent chelekedneiee. Míndazalcai mé-

gis meg kei ér te egyfzer, ha mi modon meg engefztel-
jhetneie űket. 

Mikoron a^rrt hallotta uolm szókat 3 befzedeke.t, ki-
Iioza Iefuft, esazitelőfzckbeűleá helyen, melyfőlíő 
padimontomnac mondatic, Sidoul kedig Gabbathanac. 
Vala kedig á hufuetnec kefzűleti napia, es vgymint haí 
ora. Akcoron monda á Sidoknac, Ime k tibrulytoc Netn 
vefziteke mégis efzetekbe az ű nyomorult allapatty-
at, ez keuanhate kirali melto íagot maganac, á ki illyen 
igen meg kenzatot i kőnyőrűllyetec raita. oí-^nc pe-
niglen gátamé: Vefzefd el, vefzeíd el, fefzech fel űtet. 

Monda nekic Pilátus. A z ti kiralytokat fefzecheme 
fel i felelenec á papi feiedelmec* Ninchcn kmlymc ha-
nem chac chaf^artmc. Semmin inkab nem igiekezic az őr. 
dog 3 mint hogy á Chriftúft esaz ű orfzagat meg ron-
cha, azért dihőíkődteti ű ellene áSidoícat. Latuan ke-
iig Pilátus hogy femmit nem tehetne, de inkab nagyob 
zudulas lenne, tőruent tőn hogy meg lenne a mit Ú%-
mmic vala. Váy Pilátus Pilátus, michoda lelki címe-

- rettel karhoztatod azt, kinec artatíanfagarul egy ne-' 
Téedelme ^n fzor ez előt bizonfagot tóttel < De Hlycnec ez 
kreetvilagy emberec, gyakorta hogy Zanábona ne indul-
fegre ualo Jion á kőflegkőzot, hogy chafzat uagy egyeb feiedel-
ttkentet, m e c m e g n e bantaŰanae,nem chiac el tűrnecjhanemmc* 

gis chelekedaec vgyan nagy gonoíTagokat. Vallom 
cjnis ho-
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5rís hogy nagy tekerítetnec kely lenni az kőzőnfe-
ges bekefegre, azonkeppen feieddmekreis, De nem 
ugy hogy ezekre ualo tekentetből az iften meg ban-
caííec. Azért gonofzul chelekcdck Pilátus, hogy az; 
Sidoc kozőt ualo Zűdulafnac el tauoztatafaert.es cha-
fzarkedueert az artatlant karhoztata. Esw^ct vxn, cs 
mg mofá ks%ek ü fejfeg elxt es monda. <Artatlm vap-oc 
igaxnac-vtre kn. Mintha imefzt mondanaia. A z en ke-
zeimnecmeg mofafaual ielcntem esbizonyetom3 hogy 
oem vagyoe oka ennec halalanac, azért el tauozzec ea 
tűiera es az cn hazamtűi az ű artatlan verenec bofzű 
allafa. Es feleken (t^egífyjtepmoncU, of^tz "neremiraytum 

Vgyision.Mert egynehány efztendouel az víac af^u „tia. 
elegge meg alatta iften azű fzent fíanac bofzűiatá Ro-/" chrifim 
uiabcliekcel á Sidokoxi. Mikoron oirfzagokat el pufz- m t n e c ' 
tettata,Hierufalernet eí rontata, á nepnec nagy refzet íc 
vagata vellec. A kic peniglen kózzűloc meg raarada-
pac, azokat fzertc fzerent igy ofzlata el ez egefz vilá-
gon , á mint isoftaanis fzememkel lattyue hogy el ofz-
lottanac az ű fflarsdekcc. <Akcorcn el lochata nekiec 2ar-
rthaft, Iefuft kdglen kc^jkíifi adihogy megfefeettetneisc. Es 
é fzerent az aki míndeneknec eletet ád, az halalnac 
fectenciaiatfeierc veue. Oh mely nagy rettenetes, ke-
ferűfeg foglala el es gyottre vrunknac fzmet, miko-
ron halaira iteltetec. Mert ha á kertben,mikoron meg 
eíeg fem fogatot nala, hanem chae az reia iouendo nya-
uaiiakrul elmelkedet, az nagy keferűíegnec miatta ver-
tei veretekezec,tnit gondolfz hogyfzenuedet fziuebe, 
fialuaű'á bironac hamis fzentenciaiat i Mindazal-
taí el fzcnuede bekeuel az hamiíían tetetet tőruent, 

Ő 4 hogy 
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hogy az iftentűl mt reianc igazan es meltan ki monda-
tot íentenciatrolunc el venneie. 

Ne gyedic Refze* 

F Euen peniglen lefufl k wte^eeje uomc rulla a Idrfont, esfif 
mh<£%tetec a%_ a tulaidon ruhmaba, es viuec hogy meg 

Jiít; i i f fefxetcneiec. Efzerent az iftentelen fzőlő miuefec á 
cheledes embernec fiat,az őrőkőftki-vetec á fzőlő bői, 
ketfeg nelkűl íoc fzidalömmal es kialtaíül uitetec ki 
á mi iduőzitőnc. Mellyekről panafzolkodie vala á 

tftl,ff 8* Prophetanal monduan. Enreiamfzollanacvala,ákic 
az kapubaaűltenee, esen felőlem mondottanac eneket*, 
S kiebort iíznac vala. Es Hogy anneual nagyob kent 
fzenoedne, hataraadac a. kref%tet,tacXyt e fel fefeeten doc 
valanac utet,hogy annőn maga vinneie ki* Es mikor ki 
menenec, talaíanae egy Cirenebcli embert, Alexander-
neoes Ruftufcac attyat,kinec Simon uala neue, hogy á 
mezőbői ia vala. A z t kefzeretec Hogy vifelneie az ű 
feerefztites Ratara taiec hogy lefut ua *irmeieMogy Chri-
ftus nem á várasba , fiancm varas kiűí fefzettstneiec 
meg, A z o toruenbeis meg pcldaztatot uala. Mert az 
minemű oktalan allatoknae vérec az fent helyre az b & 
nőkért Be viteticuala, azoknac teftee ^tábor kiül fzo-
kot volt meg egettetni. Annakokaert, vgymond fzent 
Fal, IefuíTs hogy meg fzefltelneie i nepet tulaidon vere 
altal a kapű kiűlfzenued^ 

Kreuetl uala kedig atel Anepnec CS Afzoűiallatokoae 
fokafaga , kic iaigattyae es íírattyae vala űtet. lefus 
kedig reiaioc forduluan monda. Hieruíalemnec le-
ani ne firiat«c en raytam, hanem ti raytatoc, es; 4 tl 

MDGR 

Mtkl), 
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ffiagzattokon. Mert ime el iűnec á napoc. taeüyeken 
ezt mongyatoc. Bodogoc ámagtaíanoc es 3 mcbcc mel-
lyec nem fzűltec, es azemlec mellyec nem emlettescc. 
Akcoron kezdíc mondani á hegyeknec. Dally?;ec tni 
reianc, es halmoknac, burichatöc be minket. Mert ha á 
nyers fan ezeket miuelic, mi lefzen a^f~ufen ? Tanul-
lyac meg innét, mint kellyen á mas ember nysualisiat n . 
ceznűnc es mi hafznot vegyűnc belőle, mikor ertyűc * f ^ 
fele baratunknac nyomorufagat. A z emberec vgy hmécm>-
fzoktafnac gyakorta egyebeken könyörülni, hogy az kfyta " 
ő erdemeket meg nem tekentic, nem gondollyac tulai-n inc' 
don bűnöket, mellyekert gyakorta nagyobbat erdem-
Ienenec azoknal mellyeket Íatnac hogy mas fzenned. 
Mint am fzent Lukaehnal nemellyec meg beízellec uaxx, 
urunknac, mi modon Pilátus az Gaíileabelieknéc uire-
ket, egybe őlgyetette vala az aldozattal, de azonkőz-
be az u bűnökről, es reiaioc kóuetkczcndő vefzedeí-
mekrol ingyen fem gondolkodanac. Azonképpen it-
tes azafzoniaílatoc igen firattyac á Chriftúft, de nem 
iut efzekbe az ű bönoc, fem az, á mit á bűnért erdem-
lenec vala. Kiknec effele rendetlen kőnyoraletefíege-

- ket meg feddi vrunc, es meg tanít mifiket reia, mint kel-
lyen iduőíTegűnkre elnűcc egyebeknec nyauaíyaiok-
caL Azoknac á kic á Galileabeliekűec efetit befzellee 
neki,imezt monda. Veliteke, hogy azoc á Galileabe-
íiec mellyec ezeket fzenuedec, á tőb Gaíileabelieknel 
fcűnőfboc uoltanac ? Nem, de mondom ti nektec, hogy 
Ita penitentiat nem tartotoc, ties azonképpen mind el 
vefztec. Moíí peniglea az afzoniallatoknae imigyen 
fzol. Ne fíriatöc en raytam. hanem fíriaíoc ti magato-
kon cs á ű magzattokoa. Vgy kel fzanmne minden 

o 5 nyomorult 
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nyomorult atyankfiaif, hogy az o nyomorufagokat la. 
tuan, iuíTon efzaokbe hogy mies bűaőíőc vagyunc, es 
Bem chac azt dc annal nagyobatis erdemlenenc : es an-
nakokaert hogy á mi bűneinkért meg erdemlet bünte-
ted el tauoztaífuc, meg teriűnc es meg iobechyuc ma-

ÍUC:Í , g u a ^ i r - > mert hanem, gonofzul iarunc. Ha az artatlaa 
Chriftufnac ki élő cs termő nyers fa vala, nem keduezc 
az atya, hanem sz mi bűneinkért illyen igen meg győt-
rete, vailyon mint lefzen nekűnc dolgunc, kic ollyanoc 
vagyunc mint á rsues afzu fa i Prophetai kedig it Chri-
ílus az Hieruialcmbelickre kóuetkczcndő vefzcde-
Ietnrt.il, ki az utan negyuen efztendőuel tőrtenec. 

Vitcuctnec vthpcwglen, ket gonöfz teuőkis, hogy 3 
vclle meg fefzettetnénec. Es viuec utet az hely re> me-
ly agy ksponyanac hiuattatic, SidoulfadigGolgotámé. Ta-
lamazoknac kiket regtűi fogua el vcíztettcnec uala, 
agvoknac ot heuerő kaponyaroktul, Es adanac ő neki m-
rj>a, mbhm<tloelpetet lort, mellyet mikron mvg fajiak uol-ia,nem 

midkor akv-d \nnyt. Egyeb halaira ualo embereknee az i fzomi-
ftoket itd. ufagoknac meg enyheteíere, io italt fzoktanae uala ad-

ni, Chriftuínac keferűt adanac. Hogy meg azis á mi io 
: tetemennec modgya uala, kenzafara lenne u neki. Ejt weg 

ftj^itec űtet á Golgatan, es a uele ket gonofz teuőt, egy-
ket iob kez felől, malikat bal felől, Iefuft peniglen kö-
zépben. Es be telec aziras mely ezt mougya. t f g o n o f a 
teuxe f&zge f^mUkitec. Be kel vala annakis tellyefedni á 
mit Eíaias mondot vala felőle, hogy meg utaltatot, cs cl 
vettetet volna az emberec kőzőt. Nem eleg njeg vfala-
fe ez, hegy ket gonofz tcuoc kozőt fefzétie fel űcet, . 
mintha azt ielenteneiec vclle, hogy nem valami kőz go-
nofz íeucnec- hanem vgiati fo cs híres nctjes latornac 

tarta-
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tsítasaiac űtet? Nem kőfziue volt.peniglea á Chriftuf-
nac, hogy ebből á m?g utalafbol, kiualc keppen való 
{ereimet nem erzct volna. Tudta vgyaa hogy mind 
ezec nagy dichofegere fognac lenni ű neki iőuendőre, 
de azonkőzbe miuel hogy az atyafiakhoz hatonlatos 
volt, fzinten vgy erzette az r aita efet fzidaloisnac ba-
nattyat, mintakarki ereznek mi kőzzűlunc. 

Igen rousdeden írtac meg az Euangcliftac Chri-
ftufnac meg fefzettetefet. Tahin fzsgyeniettec mind 
meg mondani, roioemő foc ektelen ratolafoc a k c o r o n ^ ^ " 
raita eftenec, vagy az nagy banat mellyet azoknac em- chrífius 
lekezeti tamaíztot az u íziuokbe, nem hatta nekic elő meS f<fz* 
fzamlaíni Es azért chac mi reianc hattac, hogy mi ma-
gunktulgcndollyuc meg az mi fziueinknec keferűfe-
gebe. A z meg fefzetefncc modgyat fem mongya eg-
gyk Euaageliftais, De bizonyos dolog, hogy fzeggel 
figgeíztetetá kerefzt fara. Mert oluaifuc hogy fel ta-
madaía utan Tamas imigyen fzollot. Hanem ha Iátan-10411:20, 
dom az ű kezein az fzegeknec helyeit,es az en viomat 
az fzegeknec helyeibe bochatandom,etc. E keppen 
azért mint egy hegedű hur az hegedűn, meg fcízatet-
uen Ieíus á kerefztfan, amaz ííralmas éneket cnekle. 
Meg likgatacaz en kezeimet es labaimat, meg feamla-•pfid.xxt 
iac minden tetemimet, A mit el nem ragattam, akcoron?/;/. cs, 
azt fizetem uala. O en veízet bűnös feiemet, Ki illye- H;{ r ; S t 

neket hallom hogy fzenuedet erettem á Chriílus. Ki ad 
vizet az en feiemnec, es fzemeimnec kony hulla.tafnac 
beufeget, hogy firiae eiel es nappal. LaíTatoc, hyatoc 
íiro afzön nepeket, hogy iuíenec el, es iaigáÉanac mi 
raitunc, cs hullaíTanac konyuet az mi fzemeinc. Hal-
gafsatog azscrf aízonialUfoc, taaechatoc iaigatafra az 

úleaai-
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tilean!tokat,eski ki mind az ű fele barSttyat íirafsaj 
Mert ime az ki bűnt nem tőt vala, fem alnokfag az ű 
fziiaba nem talaltatec, az foc kilomb kűőnr.b fele ke-
noknac vtanna,az magas kerefzt fara fel emeltetec, es 
otfizcteaz miadofsaginkat. 

ZMM, T. Ez am az, á mit'meg mondot vala ez előt ,hogy 
miként Moyfes fi i magasztalta á kígyót az pufztaban, 
fziaten vgy kel fel magafztakatni az ember fianac, ho-
gy minden á ki hifzen a benne el ncvefzen,.hanem ve-

Chrijlufmc gye az őrőc eletet. Em lafd, mindenűtmely alkalmatos 
tlkohnxtos oruofíagokcal kötözi az mi feb cinket. A z iílen tőr-
wuojugi. ucnyenec meg fzegeíeiert, ;atoc ala yette.ttűne vala 

mindnyaían, mely atoktul hogy minket meg fzabade-
Bittt.ii, Mna, ű maga magara vöue ,az a tkot. Mert azt moftgya 

á tőrueny, hogy atkozot minden valaki fan fűg. De ta-
iam azt keuacnatocen tőlem, hogy beucb befzeddel 
meg mondanan), mi oka, hogykiualt keppen kerefzt faa 

wSra mm akaralefus meg hálni, Meg mondom. Elfő oka e z , ho-
feftemtec gy az menynee es főldnec közibe fel emeltetuen, meg 
Cknjius, mutatnaia hogy u yolna közbe iaro, iften cs ember kő-

Mafodic: Miuel hogy paradichoftiba fan lön á vé-
tse melto volt hogy az ördögöt ki fan győze meg az 
embert, iduőzetőnkis fan giőzneie meg. Harmadic, 
az ert akarameg feízettetni,hogy az fefzűlc teílnee al- -
lapactyabol meg tanülnoioc , mit kellene ü tűlle var-
tiunc. Ki teriefzte kezeit, hogy meg nylatkozot vol-
na nekűnc az ű fzűuehcz,es irgalmas fzerelmehez va-
ló M. Lakait megYzegefztete, hogy meg ieleateaeie, 
mikeppen le nem akarna addig onnét fzallani, még nem 
eleget tenne mi erettűnc.Iob kezetki nyuita,mert min-
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&n iot akara nekűnc adni. Bal kezefis ki nyuita, mert 
minden gonofzt el'akara rollunc venni. Iob Iabat meg 
fzegeztete, mert azért iot vala ez uilagra kogy az iokat 
meg erőíTeteneic á ioban j Bal Lbatis meg fzegeztete, 
mert á gonofaokat meg igyekezec tereteni. Negyedic 
oka. Azért fefzettetee meg, hogy az ű meg fefzette-
teíébe, előnkbe, adnaia az kereíztyeni eletnec forma-
iat, es meg tanetana, miként á teftet,az ő gonoízkeuan-
fagiual egyetemben meg fefzechűc magunkba, ftelly-
eáeggel az iílennek fzolgalattyara fogíallyuc mind tc. 
ílűnket lelkűnket. Mint Chriílus hogy teft ét az ke-
resztfához hagya fzegeztetni, es leikét ki ada erettűnc. 
Mint fzent Palchelekedéc, ki imigyen fzol maga felöl. Gal. », 
A Chriftuűal egyetemben meg fefzettett'em : élec ke-
díglen immár nem en, hanem á Chriílus el en bennem. 
A z Ckriílus lefus altal" ennekem é világ meg fefzűlt, Gtl.fi 
enis é vilagnac. A z ur lefufnac febeinec helyet az en 
teílemen vifelem. Ide nezet az vr Iftennec titkos tana-
cha, mikor azt rendelte hogy az a fia kerefztfan halíy-
onmeg. Iollehet á Sidoc nem ertuen az vrnac akarat-
tyat, gönofz uegre fefzettetee utet meg, hogy nagyob 
fzidalommal mulneiec ki ez világból- Mert á mint ez 
eiottis mondoc, atkozotnac neuezi azt á tőrueny vala- DeM.-'tu 
ki fin fűg. Es annakokaert efielenel vtalatoíb es fzi-
dalmafb halai nem uala á Sidoc kozőt. Demennyűnc: 
touab az hiíloriaba. 

lefttépcniglenmoni mh. JÍtyam lochfd meg ntfytcj mert 
nem tudgyacmk miucínec, lomeíler az mi urunc mert átniaU mejter t 
re egyebeket tanét, azt ű magais meg miueli. Arra ta- chriftus, 
uetotta vala ez előt tanetuanit, hogy imadnanac azo-
kertjikicűtetőldőzaieieces ízidalmazöaiac. Ihonűis 
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imad ellenfegiert. Touabba effele kőnyőrgefeueí aztis 
meg bizonyeta, hogy ű iften kozot es ember kozot 
igaz közbe iaro uolna,es azért halna meg,hogy az atya 
iftent meg engefztelneie az emberi nesizetnec. 

Titukfa £dg faehhe uéo iraftis'ira úgymint az ű kar-
chrlftu/kac hoztataíanac okát. es fciehéz á kcrefztfara teteté. Imi-
^%%*,gy^lakedigirua. N Á Z Á R E T B E L I I E S V S 
^ ^ ' S I D O K N A C K I R Á L L Y Á . Ezt azért az 

iraft fokán á Sidoc kozzul meg oluaftac, mert közel 
uala á hely á uarafhoz,á hol ieí'us meg fefzettetet ua-
la. Es az iras Sidoul, es Gotőgűl, es Deákul uala* 
Mondgyac uala annac okaiért Pilatufnac á Sidoknac , 
papi feiedelrri. Ne iriad azt hogy-Sidoknac királlyá, 
hanem hogy ű mondotta magat Sidoknac kiralíyanac 
lenni. Felele Pilátus. mit meg írtam, meg írtam. Ezt az 
iraft mint az Euangeliftakbol meg teczic, á uegre irta 
uolt Pilátus, hogy á kic oluaftac, meg ertettec uolna" 
belőle, miert őletet meg lefus. Azért hogy Sidoknac 
kirallyaua tőtte uolt magat. De az iftennec bőlchefe-
ge mafua nezet, midőn effele iraft rendelt az u fianac 
feiefőlibe tetetni, es kilőmbokatrekefztettebcez iraf-
ban á Chriftus halalanac annal, mellyet Pilátus gon-
dolt uafa. Tudnya illic, imezt. Hogy á f z ű z Maria-
nacfia azért halna meg, hogy lefus, azaz, iduezeto 
auagy ízabadetö lenne, ki megfzabadetanaia az ű ne-
pet bűrjeitűl. TouabbaNazarenus ;az az, ki ualafz-
tatoüaz embereknee tőb fokáíagi kőzzűi, á uegre ho-
gy Sidoknac királlyá, az az azoknac feie lenne, kic 
iftent.uallyac az.anyafzcntegyhazba. Es ennec oka-
ert, noha á kic oluaíác igen mohgyác uala Pilatufnac, 
hogy ne irnaia űtet Sidoc kiral.'ysnac lenni, de az fzent 

Ielec 
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Ielec ugyan nem engede hogy chae egy pontis cl ual-
• töztatneiec ebben az irafban. 

<Anmkpktírt A tiite^tc mikor megfefettettec uoha Iefuft, 
ueuec az ü ruháit, es negy refze cheoalanac, mindeme 
ukeznec egy egyrefzt: es az alfo ruhát. A peniglen az 
alfo ruha uarradan uala, felfő refzetul fogua teliyef-
feggel mind fzőtetet. Mondanae azcrt űa kőztőc. Nc 
mctellyuc el azt, hanem uefsűnc' forfot auagy nylat 
reia, kie legyen. Hogy be tellyeíednec az iras mely 
ezt mongya. El ofztac magoknac azen ruhaimat, es 
az en ruhámon forfot uetenec. Ezeknec á uitezeknec ma- tfaL 2 j. 
radeki, ez moftani uitezlő urdffiis, kic Chriftúft megíilarn uU 
fofztyac az fzegeny kőfsegbe, foc fele mefterfeggel ko', 
es kegyetleníeggcl ki uonuan torkokbul az ű ueres ue-
retekefecel kerefet keues iofzagokat. Igen mongyac es 
roentie magokat, hogy nem űc oka, hogy kofcorlanac,' 
hanem az, á ki nem fizeti meg nekiec folgyokat, de az 
igaz iften nem uefzi elő az ű mentíegeket. Mert az 
mas adofsagat nem kellene fenkinec azokon meg uenni, 
á kic femm'mel nem adofoe. Mi, imezeknekis Pilátus 
atta uala kezekben urunkat, de azért az hamifsagnac 
fzolgaies, fzinten ugy eí karhozanac á Chriftufon tőt 
bofzuert, mint Pilátus. Ez á ruhaknac ofztafa iőucn-
dő dolgotis iegyze. A z mi íduezetonknec'ruhaia, az 
fzent iras, mellyet az eretnekeknec uaktnerőfege meg 

. ofzt, midőn foc fele es kilombozo ertelemre uonfza. 
- Szokaföc á teuelygoknechogy darabonkent ueízkelő êtneki 

az iraft, es chae oly. helyeit haonyac, mellyeket aletta-^0'""' 
nac hogy ualamit hozna az ű uelekedefeknecerőfsete-
íere. Mint am az fő eretnekis chelekedic uala az ör-
dög, urunkat kefersuen. Dc miképpen hogy az lefuf-

.r mc 
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nac alfo ruhaia ep uala cs meg nem o' statec, azonkép-
pen az igsfsagis egy,nem ofzoi fc; ,< ls. Esd uitetec e%t • 
miuelec. Vgyanismit mhielhcttcnec uoloa tőbet < Teftet 
meg fefzecec, ruhaiual meg ofztozanac, de ifteni ereit 
meg nem őlhetec. 

XAUXMC uala peniglen a lefus íerefetfaia mellet, SZ Ú an-
nya, es az ű annyanac nennye Maria, á Cleophas feleíe* 
ge,es á Maria Magdolna*. Mikor azcrt latta uolna lefus 
az annyat esá tanetuant kit fzeret uala, ot allani, mon-
da az ő annyanac. Afzoniaüat íme á te fiad, Annac 
utanna mondaá tanetuannac, Imeáte anyatl. Esaz 
oratul fogua á tanctudny arnyam fogada &tet. Ki halhattyá 
-ezeketátefzedeket keferűfeg es kőny fcullatas nelkuU • 
Bizonyara Jceferues allafa uala ez, i ízeplőtelen f z ű z 

*Afn"p Marianac. Tizenket eíztendos koraban harmadnapig 
tjwüjcgc. u e £- z t e t t c u a i a c i Iefuft azű annya, eftncroií rokoni kő-

zőt mind addig nagy banattál kerefe, m égném meg ta-
Iala, Moft nem kerefheti fem efmerői kőzőt,fem rókon-

tec.i t. fagi kőzőt, ( Mert tauol alnac uala tűlle az ű efmerői) 
.taoem ákerefztfan keferues feiuel.es firalmas fzemek-
eelnezuen, mimodon menne kí 'é uilagbol, kinec ez ui-
lagra iouetelet mint let legyen, a tudgya uala á főidőn. 

u c t . Meg erze á icerefztfanál aluan Marianac lelke, az Si-
meontul íiirdettetet tőrnec akalhatafat. Es azaielyfai-
.dalasat fzűlefebe nem koftolt uala, meg koítola it beu-
íeggel. Azonképpen urunknakisaz űkennya nem ke-
uefse őregbődee az ű fzűlcienec iataíabol. Es iollehet 
nem kidiin gyottrelembe uala,mindazaltaí meg fem fe-
Iedlcezheíec el annyarul, Chac ízeméi es nyeluc uala-
nac a neki fzabadon, mindeniked azért annyanac ízol-
gala. Szcmeiuel meg teíccnte, nyelueuclhaoíasc aianía 
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utet. Tanuld meg kerefztyen az teVradtuI, hogy 
tifztelettcl es gönd uifelcflel tartozol mind Boltodig az 
teizűtódnec. 

wí kic pím°!en avon eh memsc uala, fzidalmazzae 
-uala űket, feieket haítuan cs monduan. Noíza tc, ki á 
templomot el rontod es harmad napig efmct meg ep. 
peted,fzabadech meg magadat. Ha iílen fia uagy fzal. 
le á kerefztfarul : Azonképpen á papi fciedeimekis 
chufoluan, önkofztoc az iraítudokcal es uenekceles 
á koffeggel efzt mongyac uala. Egyebeket fzábade-
tot, űnnon magat netn fzabadethattya. Ha ű amaz 
Ghriftus Ifraelnec kitallya, iftennec amaz ualafztotta, 
fzabadccha megmágat, es fzallyon le á kerefztfarul, 
hogy laíTuces higgy űnctiekj. Iftenbc bizic,fzabadé-
cha mcgmoílűtet ha akaria. Mert azt mondotta hogy 
iftennec fia uagyoc. Ghufollyac uala kedig utet á uite-
zekis, eczetet nyuituan ű neki es monduan. Ha te ua-
gy Sídolínac.amaz királlyá fzabadech meg magadat. 
Vgyaa azont hannyac uala kedig fzemere á toluaio-
kis , % uskegyettmlm megfff^etcttcc uda. Ninchen ez ui- Dihős cm* 
lagon oly nyelű, ki eleggc meg ielen thetneie ezeknec l>enelenfi-
é bofzontafoknac , es karoffiíafoknac nagy kegyetlen 
uoltat. Ha egyel uetet latot függőt uolnais á kerfzt- j s,,^. „,lC> 

•fan , meg fem illet uolna eflele ondoc es bofzonto bef-
zedekcel űtet illetni,es nyaualyaiat cregfcicteni. Vgy-
aa á termefzetis reia kefzeretti az embert, hogy meg 
azonnis konyomllyon, áki meltan efet ualami nyomo-
ruíagba. Ezec peniglen minden emberi fzeledfeget 
hatra uetuea, rut dolog mint fzidalmazzae á Mefsiaít. 
Mierthogy minden emberi fegetfegtűl meg foíztatöt 
j jok, azt aletottac hogy aziílenis el hattá űtet: miert-

P kogy 
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hogy atkozot halallal hal uala meg, az: jrelíc uala, hogy 
« magais atkozot uolaa, es azért ízabadoa dűhőíkőd-
nec eíejié. Errűl panafeolkodot uala meg regenteiűs 
Dauidnal monduan. En fereg uagyoc nem ember , az 
emberec ízidaloia, es az neptűl el ucttetet. Mindenec 

- az kic lattanac meg chufoltanac engemet , aiakokeal 
fzollottanae,es feieket mozgattac. Iftenbe bizot ( azt 
mondottac) mcnche megűeet, fzabadccha meg ha aka-
ria űtet. 

Epe pengení gonofz teuxe kic fel fefzetet-
Bea ualanac, ízidalmazza uala űcet monduan. Ha te 
uagy ama Chriftus , fzabadeeh meg magadat es min-
ketis. Feleluen kedig á maííc meg felWe űtet mond-
uan. Te fém felede az iftent ki ugyan azon karhoz-
Sataíba uagy i Es mi ugyan meltan, mert á mint 
erdcmlettűc ugyan lakolunc , de ez íemmi gonofzt 
nem tet. Es monda lefufnac j Vram emíekezzel 
meg en rullam mikor á te orfzagodba megy, Es le-
fus monda neki • Bizon mondom teneked hogy ma 
udem kfa paradichomla. Előfzőr mind az ket lator ka-
romlya uala lefuíl, de uegezetre chac az egye , mert 
latuan á maíic az ű nagy bekeíeges uokat es fzeled-
feget, Oieg erte abból mely igen artatlan uolna. Tá-
lam az eiottis hallöt uolt ualamit chodateteli felöl, 
kirűl meg emlekezuen hin ű benne , vall a űtet tnen-
ayei kiralnac , es iduezetőnec lenni. Annakokaert 
eímeruen bűneit, meg tere , keferge alnakfagin , cs 

• alazatoffin könyörge lefufnac hogy orfzagaba be 
Hinneie űtet. 

Nagy dolog peniglen , hogy urunc ki á fzidal-
mazoknac es karomlokaac fzauokra mintha íiket es 



T. T\J£V1CJTI0. FFÍ 
éema uolt uolna, íerrmit nern felele, ez egy bűnös 
embernec kerefere meg nyta irgalmaŰagos fzaiat. 
Kiuel meg bizonyeta,trely nagy ereie legyen az igaz 
penitencianac, es hogy iílen fenkit hatra nem uet, uala-
ki akarmikoris jDenitenciara ter. Nagy remenfeget t r a e, 
ada minden bűnőíőknee , mikor az latrot uele be ui-
H? paradichomba. Oly dolog á penitencia, hegy meg 
affeie kenba es halalbais , mellyet bűnéiért erdeme 
fzerent fzenued, fzente, lehet az ember miatta, bu-
nenec bochanartyat talalhattya , es az őroc eletet ue-
beti. De meg laiía minden ember, ne hallafza hala-
la oraiara penitenciaiat,ahoz ualo biztaba, hogy ak-
coris meg terhet mint ez á toluai , es irgalmat talahat 
maganac. A z latornac peldaia arra ualo, hogy fó-
lia ketfegbe ne efsűne es higgyűc , hogy ualami kor 
terfinc , el nem uet az iílen, nem arra hogy uakme-
rő keppen el merűlíyűnc á bűnben es el uegre hal-
ULzuc a z m e g tereit, 

Mert ualaki moftan meg utallya iílenet, mikor . 
fitet az ű fzent igeienec altala peniteneiare hiia, azt 
az iftenis meg utallya , es nem fogia annac kőnyőrge-
íit meghallani. Hutalac úgymondSaíamonnaI5esmeg¥n> u 

utakatoc, ki nyuitottam kezemet, es nem uok ki reia te. 
kentet uolna," enis azért meuetni fogom á ti uefzedel-
meteket. Akcöron fegitfegűl hinac engemet , es 
meg nem halgatom , io reggel fel kelnec es engemet 
meg nem taialnac , mert utaltac á fegyelmet es az 
iftennec feleiméi hatra uetettec. Remellyed azért 
mindenkoron, de fzűntelenis kerefsed bűcődnec bo-
chanattyat. Nem öluaíoc en tőb effele toluait az 

p 2 • Euan-
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jtug-Trat: EuangeliomBa, ki halalansc oraiao tuáot uolna meg 
5 5,«iotn*térni. Ki tuggya ha te leíze mafodic uagy nem ? Tu-

dom hogy annac á ki meg iofabettya magat es meg tew 
cr, boehattatot rgert az iften, de nem tudom ha tene-
ked bofzu eletet iger. Egyuld nem ered azt az id-
őt , mikorra, penitenciadat akarod hallafztani. Ko-

K d r : uefd azért aztá mi bizon-yoíb es batoríágofb. Mi-
ert hogy nem tudod mely oraba iű el az te urad,, 
mindenkor urgyaz, hogy uagy eftue, uagy eífelikor, 
nagy tikfzokor iouend , uigyazua talallyon íege-

Valt f^digugy mint lat ont. Es foetetfeg fan mind c-
gef»_ fosldxn tyíencsi oraigLm. Esmeg homílyofodec í nap. N a -
gy choda uala ez.Mert termeiket fzerent foha az nap-
nac fenye tellyeífeggel cl nem uefzhet; Refz fzerent 
íem, hold tőkekor ( á Chriftus kedig hold tőítere ha-
la meg ) hanem mikor ualami fbgyatkozas uagyonis 
b e n n e , u y f a g k o r uagyon.- Kiíenc^ orafyr fcdig fel ktnlta 
lefus nagy f%oml es mondet. Eh, Eli, Lama^alactani, a%_ a%, 
en ifienem, en iflenenr, miert jattal el engemet: A m e , mi d o - • 
log ez i A Ghriftus nem de az attyanac eggyetlen egy 

• ^ ' ! c n kiakya tahat,hogy el hagyatot az iftentűl? 
M. " Auagy taiam (á mint Gaiuinus mongy3) ketfegben efet 
la Catechif!uolt 1 Tauoi legyen mi tűüűnc az á uellekedes. Em 
kereztym c}j 3 c nem regennis, uallaíl teen rulla, hogy az meg 
fttelet, t e r t i a t o r r a i ; egyetembe paradichomba menne be: In-

gyen maid e z utan , attyanac kezebe aianlya lel-
ket , ittes-AZ- iftent ű iílenenec n e u e z i e s fegetfe-
gűl hya. Ezekből ákarkies meg crtHeti hogy nen* 
efet uolt ketfegbe:. Miert mongya tahat hogy el. 
hatta űtet aziílen i Nem ketíegben efetnec fzaua: 
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t z hanetn á ketfeg ben í-fettskert fzenuedőnec panaf-
zolkodaíá. Nem uette fel Chriílus á bűnt, hanem á 
bűnért ualo lakolas. Bűn á fcetfcg&en efes. nem talal-
tatot azerru benne. Mikoron ugy panaízolkodic, á 
snint fzoktac á ketfegben efő emberec panafzolkod-
tii monduan, Miert hattal el engemet, es mindazaltaí 
az iftenhenhez folyamié : akcor minket tanét, hogy ha 
Bem tudom meny foc fzantalan nyaualya kórnyekő-
zőt uolnais meg minket, ugy annera, hogy fohol fem-
mi fégetfeget nem laíhatnanc főt az iftennec nyluan ua-
lo haragiat erzenőiőkis raitunc, foha az literiben ualo 
remenfeg bennSncmeg ne fogyatkozzec, hanem mégis 
bizzunc ű benne, es higgyűc, hogy az halalnac es stp.ie. 
karhozatnac kapuiarulis ki hozhat es ki hoz minket, De*.-; z. 
chac engedgyáne neki, mint á Chriílus hogy mind ha- -• 
Wiglantugcde. 

Nemellyec fadig a^oc koe^p.1 % ott allttec uak a%t haí-
ummonpaemk. itiyefl hm, Taiam ezec á Roí 
taabeli uitezec uoltanac, es nem ertettec ezt á fzot. 
Eü, Eli, Azért neltec hogy Hlyeit hinaia fegetfegűl, 
kinec gyakorta ualo neuezetit es fzentfeget iallottac 
uala áfidoktul, 

tAnmtc utmm tuduan Ieftti hogy immár mindenéé el 
uegezue uolnanac hogy az iras be tellyeíednec,monda. 
S%omnyuho%om. Mely fzomnvuhozsít bőtű fzerentis 
erthetűne, Ielec fzerentis. Botu fzerent. mert áketi •chnfluftuc 
•fzomuyuhoztattya az embert, es azért hiendő dolog, 
"hogy uruokis enny foc kenzafoc utamiáloba fzomu- &*• 

• yubozot, Lelec fzerent,mert ketfeg nelkűl az mi iduef? 
Tegűnket fölötte igen ehezte es fzomuyuhozta az mi , 

- urunc, Ennec á fzomuyufagnac meg oltafaert fzalla 
P 3 » 
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az egbol á Fzűz nec mehebe, onnét ioue i főidre,é föl-
dről baga á kereíztfara á kerefztfarul lelke mene Lim-
buíba, teíle uitetec á koporfoba. Nagy fzomnyufag, 
tnellyert Chriíltb' fzantalan foc munkát es faratfagot 
uet fel cs uegezetre kent halak fzenuedet. Akaródé 
ember az te uradnac effele ízómuyníagat meg oltani i 
Könnyen meg lehet ha akarod. A z tefzemcd kő-
nyhullatafanac hideg uizeűel, aual olthatod megSi-
rallad bűneidet, es meg alufzic á leíufnac fzomnyuía-
ga. VkU kgdig ot egy ecsettel teli eden es leg ottan egy 
kőzzűlőc cl futuan,mikor fgongiat uőt uolna kezebe, 
es eczettel es Ifoppal meg töltötte uolna.tőue cgynad ' 
fzalra.es fzaiahoz uiue hogy inneiec,monduan az tőb-
biuel egyetembe. Had laíTuc ba el iő Illyés es meg 
fzabadettya űtet. Mikoron azért uette uolna lefus az 
eczetet monda. Se teUyefedct. Erched imeziraíís, kincc , 

T/ahet, bekel uala tellyefedni. A z enelefegembe epet adeanae, 
csfzomnyufagomba eczetfel itattanac engemet. Es me-
gint mgy ̂ oWkialtamonduan. Atyam, A te kezeidbea 
aianlom az en lelkemet. Eslehaituan feiet h lochatnkl-

C&rijlufnac fe. Nem mongyac az Euangeliftac.hogy meg hala,ha-
balala. n e m ki bochata,uagy meg ada lelket. Mert az hiueknec 

halalocfemminem egyeb hanem az a lelkeknec, iften-
nec úgymint ízcrelmcs attyoknac, kezeiben ualo a-

~Es ime a tempíomnac foporlaia ket refare fzakada fő!-
íő refzetűl fogua mind alaig, es á főid meg indula, cs 
a ka fziklac meg bafadanac, es á koporfoc meg nylat- ' 
koztatanac, es á ízenteknec kic el aluttac uala foc te-
ftec fel tamadanac, es ki iőuen á koporfobol , az u fel 
lamadafa utan be menenec á ízent uaraíba, es fokfyac 
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img kbnenec. E z foc chudae mindaz Chriftufnac íílen-
feget, ifteni ereiét, halalanac hafznalattyat,es az fidok-
nac méltatlan gonofsagokat íelentir, Es omSktsn 
fzpzudos, azaz, fzaz uitezaec hadnadgya, esd fa uete 
Kitdmc, őrizuen á lefuíl latuan hogy illyen nagy kiaít-
taíal múlt uolna ki ez uilagbol, es á fold indulaft, es 
szakot mellyec lettec uala, igen meg iedenec es dicho-
íttec az iftent monduan. Bizony ez ember igaz.es iften 
fia uolt. Es mind az egefz nep, mely nézni odament 
uala , hogy lata azokat á mellyec lonec ueruen az ü 
mellyeket ni/^a ternecuaht, Es efzerent ákerefztfanfu-
guen Chriílus mind az lolkotlen teremtet allatoktul 
cs mindazökos lelkes emberektűi diehoettetec. 
nacuak k^dig tauoiefmeroi es azafzoniallatoc kicu-
tet kouettec uala Galilasabol nezuen ezeket. Kic kő-
zőt uala Maria Magdalna, es Maria Iakabnac es Io-
fephnec annya, es az Zebedens fiainac annya. Kic 
meg mikoron Galilsaba ualais kouettec uala űtet es 
fzolgaltanac uala neki.es egyebek is íokac kic uele egye-
tembe iottenec uala fel Galilasabol Hieruíalembe ne-
sgitn ebeket. Noha még tőkelletlenec es felelmefecua-
lanac á fzegeny afzoniallatoc, de mind az altal, nem 
fzíncen fzakadhatnac uala cl az Iefuftul. 

Es ekeppen irtac meg asEuangelíftac á mi urunk-
nac lefus Chriftuínac keíerues kennyat es halalat. Oh 
fzegeny ember,Ohbűoos Adamnac fia: Haluan ezeket 
kefereggyei meg magadban,uerd ámellyedet,mikeppS 
2Zocuerec,kic ielen ualanac,midőniduezetőnemeg ha-
la.GondoId meg minemű halai ez. A z iftennec fia,meni 
nec es főldnec teremtői: hala meg. A kcreCztían penjg-

p 4 
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ten mezittfefcn, á latrockőzőt, nagy ízidaIomba,ugy~ 
mint gonofz, teuő ember. Erre az nagy fyernyűkenra 
es méltatlan halaira, mi, mi kefzerettőc ezt az igazat,az' 
mi bűneineleuenec oka mind azoknac, mellyeket az i-
ftenneces f z ű z Marianac fia fzenuede. Adgyunc halat 
azért az őrőc atya, ur iftennec, ki az ű tulaidon fianae 
íem kedueze,hanem mi erettűnc halaira ada űtet. A d g y -
unc halat á fianac. ki erttűnc aldozatul atta magat, uere 
bullafaual es halalaual oruoslot minket, es nemhagyot 
orőkce elueíznűnc, Adgyunchalalt áízentleleknekis^. 
ki altal á. Chri ftus fzeplőcelen aldozatul mutatta t e ma-
gat attyanac az mi bűneinkert. A z ur iftennec illyen 
nagyio tetemeny felől hala adaílul cmlekezzűnc,es fo-
ha elne feletkczzunc rulla, Oltalmazzuc magunkat á 
bűntűi,mely bői illyen draga arron iraltataric meg. Ve-
gezetre , alazatoíiaggal kőnyőrőgiűnc az mi mennyel 
fzent atyanknae , hogy az ű fzent helyerűi, es az má-
gaíTagos égből, tekenchen reia azű cheledere, melly-

erraz mi Vrunc lefus Chriftus ábűnőíőc kezebe ' 
adta magat,es á kerefztnec kennyat fel uet-

te.Es legyen irgalmas nekűnc, bochaí-
fi meg fzantalan foc bűneinket az 

ű eggyetlenenec uere hul-
láikért. Amen, 

Vgyaa 
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v s y fan azon napi 
mas predicatio. 

Chrifíusnac el temeiteteféml'. kennya-
MC htklanac Icechufetrr&t, haf^nmHes iiutj?c-

ges elmekeá/er&L 

2 Meni re ZT idoencc rceuid volra enge. 
dc, eleg beuen meg befzeíloc az reggeli 
prcdicacioba mit fzenuedet mi erettűnc 

Jlefus , mind á kertbe , mind az Papi feie-
-Jdelmec íroind Pilátus es Hero-des; elot, es 

mikeppen á varaiból kivítetec, meg fefzettetee es meg 
hala. Moftan immár fzoliyuric leg előfzőr a z ű elte-
metteteíeről. Mafodfzor 'arrul, minemű bőchűleti le-
gyen az atya iílen előt, es michoda hafznai Iegyenec 
vrunc kennyanaces halalnac. Harmadfzor,mint kelly-
en mi nekűnc iduefseges keppen, az Ghriftus kén íze-
suedeferul es halalarul elmelkednűnc. 

Az elfoerűí.. 

fi Sidoc akariac uala urunkat el temettetni, de nem 
l > / j [ mene véghez,mert az iften masiamborokat vára 
annac az irgalmafsagchelekedetinek be tőlteíere. T i fz-
tcísegefneckellctee temetefenec lenni, noha fzőrnyű % 1'• 
len halala. Azért oly emberec uálánac reia , kic bő-
chűlettel cs igen fzepen takarac cl az drágalátos ízent 
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teftet. Vgy mond azért ízeat lanos , Hogy & Sidoc m'ml 
bog? <K. fzombat innepehez kefzűlő nap uala, az az, 
fzombat eíti, hogy á teílec fzombatön á fcerefztfan ne 
maradnanac ( mert nagi uala az á fzombat nap ) Kercc 
Piiatuíl hogy meg toretnenec az üj^droc es le vetetnenec. 
Éktelen dolognac aletac, hogy ollyan nagy kettős in-
népen, vgy mint mely fzombatis, hufuet innepeis uala, 
gonofz teuő embereknee teílec fen figgene á nepnec 
ízeméi előt. Maga vgyan annelkűlis meg parancholta 

Viut,i i, volt Moyfes altal iften, hogy mikor uala mely bűnös 
Öpbcr fára fel akafztatneiec,vgyan azoc napon le uen- - < 
tíeiee teftet. Annakokaert keuanac á,'Sidoc Pilatuílul, 
hogy ha még á Ielec bennec uolna, tetemeknec meg 
rontafaual kergettetneie ki belőlőc, es vetetneie le te-
lteket. Kellő fzent iambdroc,kic mindenűt chac á kfcc-
get hantyac á tőruennec, dc á derekat es völgyet in-
gyen fem illetic. A kellet uolna az iílen tőruenyenec 
jheg tartafahoz fő keppen,hogy az artatlant meg nc ől-
tec uolna, azt kedig űc altal hágac. Mit hafznai tahat 
az apraia ha á naggyat el mulattyac az tőruen béli pa-
rancholatoknac. 

Eliosuenec e^oktm a vite^ec, es az elíőnec fzarait 
meg tőrec, á maííknakis ki ű velle meg fefzettetet. Ie-
fuíra kedig mikor iutottac uolna, holot Iatac hogy im-
már meg holt, nem tőrec meg az ű fzarait, hanem egy 
á vitezec kőzzűi gerellyel meg likafzta az ű oldalat, 

^Iddabot es m;nc!iara^ í t r " *i%joeue hlelode. Nem akaria Chri-
veresuiz Aus meg rontatni az ű tetemit, iélentuen hogy az ű hi-
fol-jitfnuc uei akar mint haborgattafsanakis, foha cl nem vefznec. 
pelcídidth De nagy choda, hogy az holt teítbői ver.es viz ioue-.' 

ki. Mely 
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k-i. Mely verőce es v iznec ki foiyaía, afzt jelente. ho-
gy i Ghriftus kennya es halala, az mi bűneinknee el 
mofafara es minekűnc vakfagunkra 15n. Ezt á cho-
dat egy nehany példa meg peldazta vak az 6 tőruc-

Előfzőr Adamnac aluafa, es Euannac az ű tetê -
rhebol való formaltatafa. Mert mikeppen Adamra ál-
mot bochata Iílen, cs ki veue egy oldala tetemet, eg 
abból abráza neki feíefeget, Azonképpen mikor az 
kerefztfan az halalnac almat alunnaia lefus, az u i o 
gyefe á kereíztyen anya fzent egyház az ű oídalabol 
abraztatec mert onnét ioue ki á viz, mely altal az em-
berec anyafzentegyhaznae tagiaiua lefznec á kerefzt-
fegbe, es á vet mely altal taplaltatunc az oltári fzent-
fegbe. 

Touabbl ugyan ezen dolgot peldazZa uala (azt Gtn_ 
mongya fzent Agoílon ) azis, hogy Noeual aitot che- jíuguLB. 
naltata iften á barka oldalan mellyen be uiue azokat1 ?/« 
az allatokat, kiknec megkel vala maradni á v iz ő z ő n D e i w a 0 , 

vefzedsltneből. Dc mind czeknel nyluabban ualo 
peldazattya Ion ennec á viznec az vefzőuel meg űt-
tetet k&fzalbol való ki folyafa. Mert á Chriítufis 
meg hidegült cs meg fzaradot valá á halai miat, mint 
egy kű (zál,midőn á viz es á ver odalabolki fzarmazec. 
Bogy peniglen fenki ezekbe femmit ne ketelkedgyec, 

" Tőt minden ember higgye hogy Chriftufnac fzarait meg 
nem tortec, hanem oldalát likafztotta meg egy vitéz, 
es onnét ver es viz iőt ki, A z t mongyi az Euange-
lifta, hogy A kif^emeiuelUtta, nem máitól hallotta, az tőt 
czekrűí bizonfagot,es igaz az « bizonfag tetele, A a 

tudgya, 
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tudgya, hogy tgazatmönd. Mert ezec lőnee, hdgy az 
iras bc teüyefedaeiec- Meg ne tőriétec egy chontya-
tis. Ifrnet mas iras .mongya.- Meg Iattyac % b.miec alté, 
Hallőc hifzem ma reggel, hogy lanos f z ű z Matiaual á 
Chriílus kerefzti-mellet alla, tahat latot minden dolgo-
kat melíyec ot tőrtentenec, es á mit fzemeiuel latot, 
azokrul igaz bizonfagot tehetet. Es ezec nem egy tőr-
tenet fzerent lőttenec, hanem ugy,á mintáz regi irafó-

ü.kis tartottac. A z huíueti barannac etelerűl fzoluan az 
Iften afzt parancftola, hogy chac egy tetemet feronchy-
ac meg. Mely iras az igaz hgfueti baranba á Chriíluí-
ba, kit az 6 tőruennec báránnyá peldazot tellyeíedet 

[ í ( .be. Zacharias megint a Sidokrui azt möndotta uala, 
"hogy meg Iattyac kit űtSttec ,altal. A z i s vrunkba fog 
itelet napian be tellyefedni, midőn meg efmeric ki volf 
az, á kit őc meg utalanac, es kezeit Iabait ízegekcel,es 
oldalat gerellyel altal űttettec. 

Exeknec utmnapengjen, mikor eftue lót uolna, el iő-
ueaz Arimatiabol,Sidoknac varafabol való, kazdag 
es tanachbéli, iambor es igaz ember Iofeph, ki nem en-
gedet vala^aztltanachokra es chelekedetekre, mert űis 
varia vala az Iftennec orfzagat,ftanetuanyais uala le-
fufnac, de titkos a Sidoktol ualo feltebe. E z nagy bá-
tor faggal be mene Pilatufhoz es meg keretulle hogy le 
venneie lefufnac teftet. Pilátus kedig chodála ha im-
már,meg holt uolna. Es elő hiuan á Szazadoft, es meg 
ertuen tűlle hogy vgyan meg holt uolna , paraneholá 
hogy neki adnaiac á teftet. Es Iofeph gyolchot vőn. El 
iőue kedig Nicodemufís (ki lefuf hoz annac előtte eyet 
iőt uala) hozuan elcgyetet Mirrat es AIoeft, vgy mint 
f z a z fontot. Veuen azcrt Iefufnakiteftst, be takarae á 

tifzta 
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tifzta gyolchba es bc kőrec ruhachkakca! íkenetekcel, 
mikeppen feokafoc á Sidoknac temetkezni. Vala kedig 
ot á helyen, holot Chriítus meg &fz:ttete: egy kerr, es 
á kertbe loíephnec v y koporfoia, meHyecűkő fzikía-
bol vagot vala ki, cs melybe meg fenki nem tctetct ua-
la. Oda tcuec azcrt Iefeílmert á Sidoknac kefzűlő 
napioc, az fzombatra virradandó vala, miuel hogy kő-
Zcl vala á koporfo. Es egy nagy kőuet haituan á ko-
porfonac aitaiara el menenec. Ot vala kedig Maria 
Magdolna es á mas Maria űíuen ákeporfonae ellenebe 
cs nezuea houa helyheztetneicc, A tőb Afzonraüato* 
kis peniglen kiclefufsal Galileabol iőttenec vala, meg 
nezec ákoporfot,es mikeppen vala helyhcztetuen az 
ű tefte. Es meg teruen draga keneteket ízerzenec, es 
feombtton fe/^teg lencc d íaerusn fep-ent. Ez lőa á Chriítuf- Qhnfiufnic 
nac nagy tiíztefseges temetefe, á Prophetanac imez temetefe. 
mondafa fzerent. Es az ű koporfoia dichofeges lefzen. cfi. \ i. 
Eí temettetec ket ieles fő emberektől: Mertlofeph ta- j. 
nach beli ember, cs Nicodemus á Sidoknac fejedelme 
B'ala. Nagy kőlcheggel, mint hogy chac az á draga ke-
fietis mellyet Nicodemus hoza, vgymint fzaz font va-
ja. Tanuld megh innét, hogy foha oly vefzedelmes es 
habom idő nem lehet, kiben valakié ne taMtafTsnac ioc 
es Iftenféloc. Illyés propheta ideieben annira el arat 
vala á baluanyozas, hogy ű azt veti uala, mintha fenki ö" ip. 
Bem volna tőb a nallanal, ki iftent igazan efmerneie. 
De maga azt monda neki Iílen, hogy hagyót uoína meg 
maganac het ezerét, kic térdet nem haitottac á baluany 
előc. Chriílus halala koronnis , mindenec tele ualanac 
botrankozafsal. Mert ludas eí arula, Peter meg taga-
A ; á tőb tanetuanyoc elhagyac, A Sidoc vadolac>Pila-
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tus karBoztata,es fokán foc keppen karomlac f ízidal-
roazac es meg fefzerec űcet: Mindazaltaí mégis talal-
tatec ket iambor Iofeph cs Nicodcmus, kic íeakitül 
femmit nem retteguen,elo vetic magokat es vtolfo fzol-
galattal ízolgalnac az ű mefierekncc, Vy koporfoba 
peniglen , az ízent leleknec titkos vezeríefebol azerc . 
tetetee á Chriílus, hogy az vtan fenki ne mondhatta " 
uolna, hogy nem ű hanem mas ualaki azoc kozzul kic 
Ű előtte oda temettettec voít, tamadot uolna fel. 

M*fid nap k&g mely a ^f^ics mp utan kxuet{c%jc ta-
hi , őfzue gyűlenec á papi feiedelmec es á Pharifeufoc 
Pilatufhoz es mondanae. Vram meg emlekeztűnc ar-
rul , hogy ama chalard meg eltebe ezt mondotta . har-
mad nap utan fel tatnadoc, Paranchold azért hogy 
oriztefsec á koporfo harmad napig. Mert egyűld el 
iűnec tanetuani es el lopiac űtet, es azt mongyac á nep-
tiec,fel tamadot halottaibol, es az utolfo teuelyges go-
cofzb lefzen az elfonel. Monda nekic Pilátus. Vágy-
ön őrizőtőc, menyetekei orizzetec á mint tudgyatoc. 
A z o c kedig el menuen meg erofsetec az koporfot ori-
Zokcel, es le fechetkc i kosuct. 

Ezt is mint á tobit gonofz akaratból, es gonofz 
vegre miuelec. De mi Ion benne i Meniuel inkab erof-
fetec es ppchetlec á koporfot, anniual tettetefb Ion á 
Chriílus fel tamadafa. Mert keízerettetenec á papi fe-
iedelmec es á venec az ű tulaidon orizőiktűl hallani, 
a Chriftus LI tamadafarol ualo bizoníag teteit. Latac 

$ i az őrizoc hogy fel tamada, meg beízellec á papi fe-
íedelmeknec cs a veneknec, de meg vgy fem hiuenec. 
Sot pénzt adaoac az őngőfcaec hogy azt mongyac, 

mintha 
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mintha i tanetuanioc ( m i d ő n űc alluttanac) Ioptac u o l -
na el űtet . 

E z e c h i f z e m a z o c , k ic etmec előtte a z t k i a l t y a c 
uala ' , h o g y ha le f z a l l a n a á k e r e f z t f a r u l , h ű n n e n e c ű 
b e n n e , l m n a g y o b d o l g o t miuelt a n n a l , m e r t a z b e 
r e k e z t e t e t , es pecheteketet k o p o r f o b o l , m e l y b e ha-
lua tetetet va la fel tamadot . Mi oka h o g y m e g fem 
Ji i fznec i M e g vaketotta ű k e t a z ű g o n o í f a g o c : e l f o g - Sap. z, 
l a k a f z i u o k e t a z C h r i f t u s ellen v a l ó g y ű l ő l f e g , es a-
z e r t nem f e r h o z z a i o c a z igaf lagnac v e l a g o f f i g a . 
M o f t a n n i s talaltatnac e f fe le e m b e r e c , k ic akar m i n t E r f j 
e s a k a r m e n i í z e r m e g g y ő z e t t e f f e n e k i s a z i g a g a g t u l , % ^ 
f o h a m e g nem ternec. Chac el hitettec m a g o k e a l ne-
m e l l y e c h o g y á Papa c h a l a r d , m e g g y ű l ö l t e c űtet es 
a z ű állatta v a l ó kai, S z o l h a c z azér t nek ic , tanet-
fcatod ű k e t , d i f p u t a l h a c z v e l l e e , de iot nem t e h e e z 
b e n n e c . M e g kemenyelette a z o f z i u o k e t a z ö r d ö g , 
í í l en is i g a z ítelete f z e r e n t m e g h v ö n t a tű l loc a z o ma,-

u n c b e k e t m o í l e z e k n e c , f z o l l y u n c arrul immár, á m i -
r u l h o g y m a f o d f z o r ÍZollMaű? e b b e n á p r e d i c a t i o ^ 
ban, igec;uc va la. 

Áz Mafodikralé 

< 7 ) I z o n y a r a o l y n a g y b ó e h ű l e t i l ó n , a z atya iften e- kemy* 
/ j l ő c . a z ű f z e n t fia kennyanak es halalanac, h o g y a-«baUUnne 

z e r t es a z altal,el v e n n e haragiat í u l l u a c , t n e g e n g e f z -
téltetec minekűnc, m e g böchata b ű n e i n k e t , es a z mine-
m o b ű a t e í e f e k e t m i a e k ű n c a loakfaginkeit k e f z e c e t v a l a „ d 

azukatüs 
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azokaitsfflínd meg engede. A z m n > t,\a *la íaao$ 
ő fe lőle. Itn'c a z Iftennec barann; a,znje a ' i .1 vefzicz 
vilagnsc bűneit. 

. Hafzna peniglen .anni vagyon, högy meg chac 
gondolatunkba fem fqgkattyuc n n á meg . rem hogy 
befzedűnkel ielenthetnői'oc ki. Mindazakal egynéhá-
nyát az mely efzetnbe iut, elő fzamlaloc benne. 

A Chriftus ken fzenuedeíenec halalanac elfő 
haízna.sz tpcueanek alkatul ualo meg fzabadulas. Mert 

5. fzent Pal azt mongya hogy Chriílus meg fzabadetot 
mmksxitá tőruennec atkatul, mi erettűnc atoc ala vetu-
cn magat. Atkozotnac mondatic minden, valaki meg 
nem marad min d azokba, mellyec meg vannac Iratuan 
átőruen konyű&e.Mi kedig az iftennec tőruenyet meg 

Cel. í, nem tartöttuc, tahat atkozottac voltunc. Innét ehenal-
ta uala mi ellenűnc az őrdog, az adós Ieuelet, mellyet 
Chriftus el tőrle engedelmes Ieuen mi erettűnc kerefzt-
nec halakig. 

fylafodic hafzna, az őrdőgőn ualö győzedelem^ 
*tnc j. A z t igerte pála iften az elfő fzűleknee, hogy.az afzo-

niallatnac magua meg ?ontanaia á kigyonac feiet. Meg 
Ltíc.u. ronta á Chriftus, meg győzeaz ordogőt, el ueüe min-

den fegyuerit , k i vona torkabol az ragadomant. Es 
anncra erőtlenné teue; hogy keferthet vgyan, de fenki-
nec nem arthat, valaki az hitnec altala az Chriílufban 
be oltatic, es az ízcretettél « hozza ragafzkodic. 

V.TOM: j. A z é r t ielent meg az iftennec fia f z e n t lanos monda fa 
kent, hogy meg roneha.az őrdőgnec chelekedesit. A z 

zíér.t, halai alralvgyrnond fzent Pal meg tőrtc az halalnac 
feiedelmet.' 

Harmadic az halalnac meg tőréfe. Nagy fzclycl 
vralkodic 
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vralkodic vala á halai az embereken mert nem cfiac az 
ído fzerent való halaira, hanem azorőchalalrais kőte-
lefec ualanc, De á Chriílus az mi halalunkat halalaua! 
meg tőre, es az eletet fel tamadafaual meg ada. Te 
hálálod lefzec ( azt mongya uala Hofeafnal) o halai. S o r t 

Ki meg Iőt immár mert el nyeletet á halai győzedc- t'.cer. i?, 

Negyedic á Pokoltul való megfzabadulas, kiről 
i m i g y e n f z o l vala Zacharias a z Mefsiafnac. T e i s a z t c z k & f , 
teflamentomodnac verebe ki hoztad á foglyokat áme-
Iyfegbol holot ninchen viz. Mikeppen hogy Chriílus 
meg hsluan pökolra fzalía,dc á pokol űtet meg nem tart-
hat a, azoakeppen mi raytunefínch femtni birodalma es 
femmi igafíaga. Meg tnardoíla Chriílus (hogy az prd-
pheta befzede ízerent fzolíyae) á poklot, hogy f o g l y - 1 

ot többet nem tarthat egyebet, hanem chac azt á ki a 
maga aggyá f o g l y a magat. 

Oetődic hafzna,á bűntűi uaío meg tiíztülas.A bu-
tiért vetS Chriílus az ű életet, azért onta ki veret, hogy 
az mi bűneinket el vegye. Meg holt Szent Pal möngva, ̂  
az mi bűneinkert, es fel tamadot az mi meg igazulafűn-
kért. Szent lanoíis imigyen fzol. A z iílen fianac vere 
weg tifztet minket minden bűntál. Megint ű maga Chri- * r» 
flus. Es,en verem,vy teftamentomnac vere;ki fokakert M-sr.itf. 
ki ontatic bűnőknec bochanattyara. 

Hatodic. A z megigazulas. Mert Chriílus igaze-
tot meg minket,az ű fzent vere hullafanac,halalanac al-
tala , kirűl bizonfagot tefzen-fzent Palmonduan. M e g í -
igazultunc az Ghriftuí vere.altal. A z t á ki bűnt nem 2 * & r ' 5 ' 
tud, mi erettűnc bűnné tette, hogy az Iftennec igaífag 

' Lennenc. 
q Hetcdic, 
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Hctedlic, az atya Iftennel ualo meg b e k e l l e s , H5gy 

egybe veízefevála asembernsciftennelazű parancho-
latinac meg fzegefeiert, de urunc az ű halalaba beke-

?• feget fzorze kozottűnc. Amint Szent Pal mongya,ho-
Celojf.i. gy bekeltettűnc Iftennel azű fia halalanac altala. Meg 

bekeltetet az ű huíánac tefteben az halai altal. 
Nyolezadicazmi meg fzenteltetefűnc. Hogy le-

fus meg fzentelneie az ö nepet tulaidon vere aJtai.fzen-
fobeíJ' u e d e á vara; kiűí. Ghriftus fzerette az anyafzentegy-
- ' hazat,es ű magat erette atta,hogy űtet meg fzentelaeie, 

Kilenczedic az őrőc elet. Kirűl imigyen fzol vala 
Chriftus. Szűkfeg fe! magasztaltatni az ember fianac, 
kogy minden á ki ű benne hifzen el ne ve(zen,hanem ve* 
gye az őrőc eletet. De mi fzűkfeg foc időt mulatnunc ^ 
á Ghriftus ken fzenuedefe halala hafznainac elő ízara-
lalaíában, ha mint az eiottis mondoc azoknac foc vol-
tat, fem meg nem gondolhattyuc Sfzollyunc inkab a z ű 
Jtennyakul halalarul való elmelkedeírűl, melybe nem , 
chac ma, hanem tellyes eletünkbe foglalatofoknac kel 
minekűnc lennűnc. 

Az Harmadikról. 

ChnílmlCet A'Z Kii vrunknac ken fzenuedeferul halalarul vgy 
Ihdknac c / % elmelkedűnc haíznofon es iduelTegefen,hogy ha 
béftnos eíaz atya iftennec á bűn ellen való haragianac (mely fo-
Muejfegesdhonnatinkab megnemoímertetic mint az űfia halala-
mdhdefi. ^ol) gondolíittya miat, annéra meg reműiűnc hogy fe-

• * luen á bSntetefelítűl mellyec kefzcttettenec az vak me-
rő bűnőíőknec,meg vtallyuc,hatra veítyűc, el haggyuc 
á bűnt: meg teranc cs peniteneiat tartunc, Mert ha az 

«: ű ízerel-
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5 fzerelme: fzene fat,egycbeknec vétkekért eönire meg 
bűntete,bizonyara az ű haragia, mint egy cmefztő tűz 
crokce gyottri cs veghetetlen karhozatra veti azokat, 
kic á Chriftufnac veret laboc ala nyomdoffitc, tellyef-
feggel el raeröíuen á gonofíagba. 

Touabba , ha az lefus kennyanac emlekezetibőí, u 

meg efmcriűc az ű fzent attyanac hozzanc való nagy 
fzerclinet; Melynec gondolattya vigasztalhat minket 
minden nyauaiyainkban, es kiualtkcppen az hálálunk-
nac oraiao,az halalnac győttrelmeben. Mert ha akcot 
midőn ellenfegi ualanc.oly kegyelmes Ion mi hozzanc, 
fiogy fiat erettűncada,mit nem miuelne moft velunc,ho-
lot,az ű fzent fianac vere altal meg bekellettűnc ű vei-
iel A z iílen az o mi hozzan c való fzeretetit ebben mu-
tata meg, vgymond Szent Pal, Hogy mikor meg bűnö-
íoc valaxic,; Chriftus meg holt erettűnc. Annaköka-
ert fokcal inkab moft meg igazultattac leuen,az ű vere 
altal,meg tar tanme űaltala á haragtól. Mert ha mikor 
ellenfegi uoltune , őfzue bekeltettűnc az Iftennel az ű 
fianac halala altal, fokcal inkab minec vtanna ófzue be-
keltettűnc, meg tartatuncaz 6 elete altal. Ha az iften^m ' * 
velűnc tartya.kichoda hat ellenőre i Bizonyaual ha az 
6 tulaidon fianac nem keduezet,hanem mindnyájunkért 
ertűnc atta űtet, miképpen nem adna ű velle mindeneket 
minekünk 

Ebből peniglen az iften io voltanae efrrier étiből, 
fzűkfeg hogy mind fziuűnk fmind nyeluűnc,hala adafra 
induUyon Hogy á Chriftus altal,fzuntelen aldozzunc Hefoij* 
az iftennec,dicheretnec aidozattyaual3azazaiakinknac -
gyűmőleheueljnellycc fel magafztallyae az ű neuet. 

Annak fő!otte,hafznofon emlekezűnc az Chriftus 
q z kennyai-
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kennyaírul,ha erezzűc es vallyuc, hogy valamit fzen-
uedet, mindaz mi bűneinkert fzenuette, En f te vertűc 
űtet nyakon,chapdoftue.arczul pokdőftűc,tűi&l Co-
ronaztuc, kenzottuc gyottrottűc,. Mert á mi ü raita 
efec, mi raitunc efet yolna, ha magara nem vette uolna 

Efi- 4?- erettünc.Innet mongya Eíaiafnal. Munkalodtatal enge-
met az te bűneidbe,Megint az atya ű felőle. A z en ae-? 
pemnec bűnéiért vertem meg utet. Tahat azoc á iokis, 
mellyeket vere húllafaual nyere, mienc vgyan mint oue. 

4, Vegezetre.Szűkfeg hogy á ki gűmolchofon akac 
elmélkedni az mi vrunc halalarul, fel: vegye ű vei le á 
kerefztet,azű nyomdokit bekeíeges fziueles alazatof-
ián koueíTe minden haboruíag fzenuedefbe. Mert á 

)í$eu2,- Chriftus fzemredet nekűnc peldat hagyuan, hogy ko-
uefsűc az u nyomdokit, Ki midőn fzidalmaztatneick, 
nem fzidalmaza,mikor gyottrettetneiee nem fenyegete,. 
hanem arra hagya á bofzu allaft, á ki igaz: Íteletet tef-
zen.. Hogy az alazatofíagot mellyet á ken fzenuedes 
kor Chriftus magaba mutata mindenkeppen kouelTc. 

thilip,*,- Mint fzent Palis int minket. Hogy az alazatoífagnac* 
altala,ki ki mind máit maganal iobnac tarehon, es né azt 
kereíle á mi oue, hanem a mi egyebeke, Hogy az atya* 
iftennec hozzanc való fzerelmebol, meg tanullyamin-

Miw«4. den ember fzeretni a z ű fele barattyat. ( Mert ha iftea 
fzeretet minket,nekűnkis kelfzeretnanc egy maft,) Es 

lyűnc. Miuel hogy megh fzaBaduluan á bűntol} vgy-
mond SzentPafazigaíIagnacfzoígaiua léttűnc. Mé-
gis, Hogy Chriítuííal feicnkent ki mennyűnc ez vilag-
nac hailekabol', minden oraban meg gondoluan afztrs,. 

hogy 



11, ? :ÍJ£D iCylTIO. <?I? 
hocv ntnchen it nizcküoc meg rcaradandő varafunc,az , 
íőuend&kerekőe. ' 

Igy kel aryamfiai tna es minden napon eímeiked-
nűnc az mi kegyes meg valtonknac ken fzenuedeferöl 
halalarui, Tudgyqcmely fzantalanoc az tnibűneinc, 
mely ondokoc es nagyoe lelki efmeretinknec íebei, 
mellyec egyebűnnet meg nem oruofokathatnac, hanem 
chacaz mi vrunc vere hullaíabol. Nó azért kerefztye-
nec, olteflenec be melyen az mi íziueinkbe á ízegec, 
inellyekcel Chrifíafnac kezei eslabaitneg fzegeztette-
nec : A tőiííec kik cel á Tefus feie kinzatec, gyakdof-
fac az mi lelki efmereiiDket. A gerely mellyel oldala meg 
őklelretec,febheíTe megíziueinket. A z űfohazkodafí 

esfcony hullataíl, indechanac minket bűneinknee 
firacaíara vgv leízen^ogy az kőuetkezen-

do huíuet napiat viganes oroméi 
erhefsac. 

A M E N . 



ZAZ MLNEMVE FEO <DOLGOK-

$VL ESS EN E •KOENlCPECHKE'BEls! E54LZ-
t^EZET VjíGYOH, jiZOT^KjiíC MIHDE* 

mket hunyadic leuelbe kellyen meg kerefni, ime{ 
kSuetkezendS jíBC rendi főe-

rőit iratot iegyzts meg 
mutattya. 

etS^BraÍM holot latta <t Chri-
ftúft. _ (44? 

jSirahamnac igaz fial • 54 
jíduent elfi es mafodic Vafarnap' 

c háfonlatofaga. 

jídxntnec neue^eti es inntplefe. t 
^Egyptusba miert tátetet a Chri-

ftus, i%7. Ef fittafnac példa* 
ZattyK. 128. Efíc/ kőuetke* 

meltofaga jEgyptufndc. 

',jíUmofn& adasfaporettya >ember> 
nec ioftagat. _ 4*8 

\41í^atafsagla talaitatic meg i 
Chriftus. 187 

'.jíhzatofsagnác példáid. 51. Ta* 
mtafa. 57 

jilhatatlan dolog <r? emberi méta* 
tofság. 35° 

jílombeli hiufagos lattfoc. f 
jílomhoz bafbnletaft a bunnee. 5 
jíluafa es fel kelefe Iftennec. 184 
jínna afzonnac Thanuel leanyanac 

iochelekedeti. 154. Papijlaff 
ga. 253. Dichererí esfrtnu 

jínydfzentegha ftílhec hittat-
tcctic, JU. 

.jfityaftemeghaztutc alazatos uft 
folaia nyug^ic áChriftus, 82. 
Monn&c Chriftushoz hafoní) 
alazatofsdgd. 42. Hatalma. 
H7.Kiuéle nem lehet iduSfseg. 
5»8. S?okot fzent aldomafi. 
143. Ellene ualo maftam go* 
nozkodafoc. 96. 

jípeftolac parancholattya 2 iSit. 
3 e t .Vagy nStelenec uoltanacsua' 

gy d meg teres utan el hadtac f c 
Itfegeket.Chac & nekiec ie-
Ienti meg Chriftus hdlílat. 3 44. 
Tiztafagoc,. J44. 

jfprofzentec uerekce1 uallyac i 
Chriftúft x j f f . lob uolt holtoc 
honnem eltec 13 $.Ktftruu ha* 
laloc. 138. ildikJéfec Mefsias 
fzületejinec nagyot ki hirdete-

jíranyís Mife.be ualo eoűekezs-

jíthandfiujhac artatlanfaga, 435-. 
jftyafim fzeretet nec peldaia, 267. 

, jttya iftennec iobia, SPS. 

Ba? es iobfik hdilőc. 5 4: 
Banatra es haragra indetya Iftent 

* refzegfeg. 10-
q 4 EíSmbílS 



BrrrabdStolúdi. _ ?7<í 
Bekwg'wknec Chriftus altal nye-

refege. 77 
mrengariufndc eredeti es cbelcha-

pofa. 49 s. nemzet/ege es fiai. 

Btfzedinkbe ualo fzer tartas. 84 
Betlehembe, nem chacfzűletic has-

nem imadtatikes a Chriftus. 

Bodogfagha ualo KMmUzefec. 

-Boföu allafa i Chriftus uerenec. 

Botranko?afoc <t Chriftusba. 40 
Beit urtas jídumbe, z. SoitiU 

tt&nc fz&kfege mineknnc^ 60.. 
Három fele bait.$tíz,- Hazug: 
es keputalo bőit. Io es 
igaz bort. 364. -Mz uegre kel' 
lyen bSitUn&nc. 3 ff $\ Ket fele 
a? ioes igaz fáit. 
nec igeie tanét a bSitre. 3 66. 
jípoftolocparancholattya. $6i 
liliké parancholat alat bSitre 
köteleztetni. 166. Chac iofzan 
tletet keik a boitSn ertenünc / 
3ős. Chriftus megfzabadetou 
te minket a boittiU %6p. 
Xőiti elefeg uslogatajhac okai. 
5«fp. Minemű eledel tiltás le-
gyen őrdagi tudomány. 373 

. ttlchebbec Chriftufnal az eretne 

Buzgofttggdl illic az Iften igeiet • 
halgatni. 41s'-

Mnbe merült ember nem tűrheti a 
tnegfedde/l. ; 4. Bűnből fzar-
mazot gymőlchéc. 5 f f . BiW' 
nec alma esfel dredefe, y, r«.-

1 2. P.anénket m:g 
keit uallúnunc mikor Iftent fe-
getfegre hiiuc. 28?. Büncfuk' 
nec fzűletet a Chriftus. ' 70 

fö-? f'jfiphas kerdtfe. 
Caluinus eretnekfege. 3^ 

Caluinifiac es Luterec kiztvalofz 
idalom.. • Z77 

Capharnaitac maradeki. "43 o 
Cerimonidkban az „átiyafzmeg-

haz tehet ualtoztdtaft. . ói 
Choda ballas nem mindent uifzeni. 

Chnftushoz.. 8? 
Chodalatos fegetfege Iftennec. 4 2 ; 
Chriftus- yítya iftennec termefzet 

fzerent ualo- fia. 204. jí{o;i 
allatu es termefzetii.zar. z Jp. 
Oerőc Iften-. 449. Igaz Mefsi* 
"i. 453'. 45P. 
JgaZfagndc nap fene. ff.-7. Tgê -
?e«ec erijfege ü halai ellen. 

( 44*-
Chriftusba hankeppen Utozhetünu 

Chriftufnac haromfele iSueteli. 3 
jm'erí /ot ef uilagra. 1 4, 

Harmadic iiuetele. 31. iíe&w 
ualo bizonios úuetele: 17. iíe-
létről ualo fzaua mindenitpa-
nitenciara intés, z s: líuetelu-
nec modgya, zy Szamuetefe, 

Chriftufnac fznletefen ttalo uiga' 
fag. <54. líet fek fzűletefe, 
66. jílaZatosfzMetefe, 6%. 
Szitletefenec-hafznai. ji.Szü' 
letefeiert miuel tartozune. 78. 



Bekefevre fzuletefélssl tamadot 
habos u co iz6 
^általi ) x c 77. 
Mi modon k Ily t ink' 
tsfzaletmnc. 114 

Chriftufnac hjmdfege es hatalma/' 
fuga. 1 is. Neuukcdeje.zz6. 
Ellent mondoc, 1413. Budofa* 
fatiacoka 116. 129, ^<Jp' 
tusba futafanac peldafattya. 

Chriftufnac meg ktreztelkedefenec 
okai.ioo.Bafznai.no. Cho-
da tetele es tanetafa bizonfaga. 
3 8. íUzatoffaga.41. Három* 
fele cbdekedeti tanofdgmkra. 
361. Tiztees tudományt. 
11 p. J\auarafeleleti. 
x 5 o. Ho^áW ualo io uolti. 
40 4. TnWm hatalma ÍZ ®r' 
dsgiLSn. 597 

Chriftus mi hafznunkra kefertetic*• 
3 74. Halálos ellenftge a%. őr* 
dőgnec. 411. Chodatetelitáne* 
tafanacpechen, 416, feldate' 
fzedinec okai. 33° 

Chriftus esfzMnoskSzit ualo 
limfegec, ?? 

Ckriftufiel tett bizonfdgoc. 141, 
KiWmküamb íteleiec.4oy» 
Mint tegyen ramla?es: fel tarna* 
das. 14$. Miert ielentette meg 
fockal eléb halalat 34?. 
fzenuedefinec gondolattya meg 
tartabnntSL 34T 

Chriftufnacpompaia 4^3. yáöí/-
deki, 4S0. Qetuendez Sféregi. 
4<rs. szeledfege. 461 

Sorom izbe imadkozafanac példa' 
ia<$$i. Tefteknuah nagy foc 

gy'-mlmi. lrgdmtscbes 
leb-d-.ti. 5*>s. î ore/a. 

tekentefe. 5 ff5. Afe/, 
n-jomorgatafa. $6S. Bo* 

fzontct.^eg, Kjralfaga.574. 
jírutUnfaga. $76. Ekefíge. 
SSo, jílkoimatos oruqffágt. 
fHH. Titulufa. 59S. Tasi' 
tefe.605. Oldalából ualo u:r es 
uiz folyafnac peldarattya. 
60 1. Kennyanac es hdaUr.it 
Iften elit •nagy bochkleti es 
hafznai. Cor. Ezeknec hafz* 
tus es iduéjfeges elmelkedéfe. 

<T\ /. fuidnacfia a Chriftus, 3 S f 
DihSs embertelen/eget es ka* 

romlafic 1 Sidoknac, 553 
Vicbtkedic Chriftus halala elit, . 

Dicbekednünc Iftenbe fzabad. 
(44? 

Dichefige nagyol a? ^fnyafzen* 
teghaz'nachaborufagabU, hon* 
nem mint bekefegebU. 2S7 

'GANOZLTS 

pGle kiáltőrMtks uer. 11 o 
ZG&FFIGiefe t í i m e c -

ex uilagosfzwetnecfz, lanos. 

Egyházi rendbelieknec kerefzti. 
H4,Vy egtendei aiandekoc. 17 j < 

? Botran* 



' Botr<tnko?tato ptldaioe. i82. 
Maftani foc gono^fdgra ualo 
okadafoc. 2pp 

Zhejjeg es itiztefegesjksfet mi 
legyen. l i 

Ekinknec Iftenes igydiezetec. z 
Ellenfegás Jzolgal á Chriftufnac. 

Ellczeiinc kiket meggyé? öt Chri-
ftus, £ Hálál es i Mn. 7>, J 
tirusnnec atka, 76 

Embernec i fóldhiz hafonktofa 
ga. í p ;. Embert ef?etM meg 
fo'zt es bárommá tefzen & re, 
fregfeg. P 

Emberi bolond itekt Chriftufiol, 
4?4» Eletünknec pt oraia* 
; 17. Gyarlofag Teterbe.s66. 
Hagy tunya henmfig. 

Emberi okojfdgnac balgatagfaga, 
411. Meilyokoflagiuíkfagaz 
Ifteni dolgokba. 150. Szabad 
tkarattmc fz> Irasbol bizone-

Eretneket 3 tefti gyénySr&feget 
kereftc. 4 4 

Zretnekeknec f elhez es habhoz 
hafonlatojfagoc. 277. Szitkoc 
esrutfagoc. 440. Szokaföc. 
434- f i " . Vdkmervfegec. 
61. yralkodo helec. 280 

Eretnekeket miert fáeniiedi az 
Iften. »78 

Eretneki alnokfag aZ fi- jítyac 
irafaba. 208 

Eretnekfeg * Chrijlus halgatafarul 
es arra fele let. zo 6 

Euangsliom mettetS rokac es Be* 
rodefec. I j 5 

Eaangtlhmnac tiztaigazfiga. 3 9 
EuangeliomiJzbzefeg. 153 
Euangelifta / f . Ianofnae hiuataU 

Euangdiftacnac fzokafoc, 495 
EzÚz^kel kell ebúnc. 425 

jpára miert fefzettetee a Chriítus. 

FaJfangMi Zuangdiom, 3 46.Ed' 
talanfagoc. 348 

fe/ő embereknee ualo uy eztmdú 
aiandec. 174 

Feieddmec ellen tatnadaftiac uefze-
- delmejfege. $<59 
Eáedelmekrt es bekefegrt ualo te-

aesíef, f82 
Eelebarattyanac Iften akar attya el-

len Jenki nem arthat. 119 
EoghatatlanotJ Chriftus kere^ti-

nec titkai. 
Fogfaga a Chriftufnac. S60 
FSrdőieaz jinyaf~enteghazndc A 

Chriftus uere. ?4S 
FSfuen papoc luda/nac tanetuani, 

Pofuenfegnec keferteti, 3 7 S 
irigy á teftamentom. 48 1 
Engyuetouer. 480 
Futafnac es halalnac ideie, 470 

s~>Edeonho? hafonlatos 3 Chri-
ftufnac gySzSdelme. 76 

Gyermee fii tmafnac io modgya* 



Gyermekeknec Iftenhez es 
iekhezualo engiddmejfegec. 

Gondot uifel iften "Z iueitre> i 2?. 

Conduifelefe iftennec. 431 
Gonduifdnlen gyonto atyac. 

Gtnefzfáedelmeknec fzokafoc. 

Gonofz fzolgacnac fzokafoc. ' 
M3- Kegyetlenfegec. 5^4 

Gonojfagnac ez uilagon oka es ere-

Gonofzohtt Iften mint mkechon 

GonofzrafSrdet minden iot í go-
nofz. 444 

GonofzU elic az Iftennec dande-
kitul. 428 

Goqofzuohaual maganac art az 

GYÜLEKEZET 4? JNYIFZENTEGHAZ. 

rjjboces fzelec i halertfagoc. 
Eretnekfegec. 27?. *^e-

gyetlenfegec. t?p. B&nit es 
botrankozafic, í 8 i 

UdnaTiMJe^dumíe. 2 
Hdo az Anyafzentegyhaz. *75 
HdaadafnacaldozattyahagySnér-

kSdic az Iften. ÍJ 
hí/i< adatlanfag melly nagy mer-

geskigyo. S4 
Hald negy fele, 448 

Halalos ueretec, _ f f f 
Halaikor fiokot ital. ygg 
Halgatafa esfilileti Chriftufnac. 

Hazas embereknee ualo uy ez ten' 
dei aiandec. 178. Xgymashoz 
haló fzeretetre intés- 25-5 

Hazafagnac miuolta es fzentftge, 
23 ?, Iftentűl rendeltetefe. 
*38, Tikire, i f i . Térvé-
nyé. =39, üAa es uege. 

Hazafag nem lehet ket fzemely 
nel,téb ki?őt. Es el italhatat-
lan. z$\. J z e ' ualt,maf-
fal nem hazafulhat, z$z, Mi 
legyen az el ualas. 25-5 

Híj-ag uolt mindenkor az ir-
digfmaftis az üpradicateri. 

Heletlen fzolafoc es ragalmaza-

Heródes maradeki az eretnekec. ' 
192, d t ó haragia. j 31 . 
Hazanal ualo kegystlenfege. ' 
132. Chriftuftulualo kerde* 
fe 57<5, <2ilatuffd baratko-

?7<? 
Hinnhnc kel es chodalnunc az 

Iftennec dolgát. 143 
k 'ökc ffiiaofed « igdj faga. Z6t>. 

Gymclche. zsz, ágazati-
ban foha nem uolt ualtoztatas, 
nemis lehet. co. Hetedic 
agaZattya. iG. Bizonfaga- • 
nac tamafza i Chriftus befze-

Hitit nem mindenkor ot talalfz> 
aholmlned. 109 

Bititnknet 



Uithnknec dolgában kinec kell•}-
en hinnhnc. 122, Xit kellyen 
roL kerdenhnc. iísp 

Hiueit nem badgya ifién fzukfe* 
gekben. 194 

Hiueknec imadfagoc. 304. Hu 
uecmc .es hitlenecnec itcletkor 
ualo iutalmoc. 17 

Hiuatallyaba kiki mind hiuen ia-

Hiuatalunknac gyorfan kiuetefe-
nec peldaia, 32 

Hofanna mit legye?. 467 

jjnos mint legyen Illyés auagy 
' "Propheta f mint nem, $z.Bi' 

Zonfagottefzen Chriílufrol es & 
fr. Haromjagrol. ?7. Mefsi-
afnicprccdicdtora. Tagad-
gyamagat Mefsiafnac lenni <;6. 
Tanetuaninac Chriftujlul ualo 
tudakoz:afo,c. .. 34 

Ianosho{ k»ldát hiuetfeg. $0 
Ianofnae alhatatofaga. 4; Ala-

Zatoffaga, .57 soo. Dicherc 
ti. 4 3 . Angyali neuezete. 47. 
Kjedues iltózeti. .44. Kjaltas 
tizte. . Tiztinec meltofiga, 
4<S, Chriftujlul ualo kilinife-
ge.sí. Mejsiajroltetbizonfe 
ga. 49 Eogfaganac oka. 3 3. 
Timliczbeli. tanetafa, es felőle 
ualo uelekedefec. 3 4 . Chriftuf 
hoz khldefenec peldazattya. 

w 
Ideie ez uilagnac, 309 . IdSnec 

tellyefjege. s 

huangeuü.nba honnem mintegyi 

Iduiffeges.tudomány nem lehet a% 
Anyafzentegyhaz kwM ez 
'"' 're ualo iot chac a 'lmot mi' 

tehetnec. 3 í 3 
_ tec el ,kSzéetefe. ff. 

Sarka 3? 
Jduiznlendő kereztyennec>fzük-
. fega munka esio ebekkedet. 

JES^S az igaz Mefsias. 47. . 
37. Keuezeti. .130. Neue-
Zetinec magyaraz.attya. 1G7, 

.Neuebe adatotfic ionc, i<y<?. 
Bizony emberfige. \ f f . Tlt-
jaidon hatalma az ördögikén. 

2 E.S VST az Euangeliomba 
chac negyzer;neueztec. az An-
gialoc. 167 

Igaz kirab a Chrijlus. 4 f 9 
'Igaz tanetoknac bkhületlenfegec. 

lmadfag nyaualyankba batorfagos 
bizodalmuhc. ' 200 

lmadfagba ualo kefertetec. 5 Sí> 
Imadfignac fzep modgya. z6i. 

.\%<i,TeJl\xnkbe, z6\_. Szónk-
ba. i f f j , Színinkbe. 2 f f 4 . 

• Három akadclú, . ;$-? 
hnadfagnac es tikelletes hitnec 

peldaia. 38; 
Innep fzentelefnec okai. .211S 
Io akar attya iftennec hozzanc. 

lo chelekedet a gonofz eÚen uiaf-

Iofild-



lo főldhiz hafonktot halgdtoc. 

Jo hitnec a io elet bizonfagá. S 6 
lo kiki pdftor a. iuhoknac teftereis 

gondot uifel. 416 
Io mefter i Chrijlus. 589 
lofzolgdhiacpeLíá. 133 
lo ueztes a hibtt nagyob nyerefeg 

kiuetkezic. 137 
iot kic chdekedheffenec* 3 14 
Iordan uiz ebe let chodac. 199 
Iofeph mint legyen attya Chriftuf-

nac. 142. Hitinec tikeUetejfe-

Iregjfeggonozfagnacpeliaiyes ho-
gy crdSg AZ eredeti, 1 z » Ekte-
lenfegi. 118 

Irgalmafagnac ninch hekaz itelet' 

IfpotaUobiítc maftani uef>elyecr 

( í í? 
Ijlen fem fizet munkanekíü 321. 

íiZetefenec modgya,} 27, Mint 
Jzokotfegetem. 23 r 

Iftenbe biuSkaec nem kel heuolksd' 

Iftenfth kereztyenecnec tizti. g ; 
Iftennec íilchejege aiandec ózta-

fiban. n o . igeiet utallya i re-
fgeges, 9. Emberi az Jny<f 
fzentegjraznac hitit hirdette. 
94. Sídokh&Z küldet kiueti-
nec hafzwsc. 93 , SZauanac be 
Kell teílyefedni. 137. Fiai az 
emberec. z04. Xilfi es belfö 
tizteleti.t$f. Szerelme.579. 
Vya ~i ftentldec. fio, Z&gy 
haragiaes fzerelme: 55° 

Iftentűl fzerzrn innepec: S3 5, 

ívű f Chnjlus. í 7 
Itelet kSzel/egentc három fele ide. 

18. 'r'gu 1 • 9 r>. ^ j2o. 

/- M H;.U.Z6. LD. RU~' 
lo meg identefe. : S . 
/üiAi nem tuahxtiya, 1S. Bélit 
ze, Kapun meg mitoz'-c az 
eg es a pld.} o. Szam adaf<a. 
24. Jutalma. :S 

Iteletrél uah pradtcatio mgafag J 
io kereztyeneknec. z s 

lutdmsnkntc erdeme Chriftus al-
UKM. JYRG.UDTIUZ'-P^. 

(3:2 
K-

három fz&-
Euangeliom. iz 4, Kis 

karachfon inneplefenec okai. 
i $-7. Karachoni enekec. 87 

jegyes anyanacpeldda, 57 9 

Kep mutatoknac cheltfapafoc. 

Kers^t nekíxl fenki nem elhet. 114 
Chriftus utan fenki nem iarhaft 
11 ?. l{erezt az hiueknec ro* 

J^ereztyenecnec mind ket renden 
Chriftus pdddoc. ?4r. EgymaS 
k$zt ualo ellenkedefec. aa . 
Minhaocnac a ttzparantfoka 

319 
iQfertetbe-miert engedi Jflen .ír a 



Kjuelyeknec ala^dtojfagra uab io Lopás toluayUs alnok/kg a refzeg* 
példa. 57. Romló hegyec. 54. /égtől. p 
Kefir tetec. 377 . 

Kiáltás fiz. idno/nac ti? te. ya M. 
Kje legienec Iftentűl /kik nem. 

(43 P JlAJguetS a Chriftus, es mag-
Kje tagadgyac i Chriftúft. 8? hoz hafonlitos ö igeie, 
Kii/S es belfijitet/eg, 271 (3 3 ? 
Koldufocnac peldaia. 3 8 5 Magiba uefzekedic ualaki ma/on 
Konkoly az eretnecfeges gonoftag. nem tanai. 108 

254. yíWoí termő gytnóltféc. Magyar arf^agbeli regi detatojfa-
Z9<5t Sokafodafat latuan mit goc. I 2 S. Maftani keues ke* 
kellyen mmlnínc. 5 0 * . repyenec. 139 
kigyomlálni miert tiltya vrunc. Magyarorfeagot a túfzauonyas 

( 3 0 4 ueftette. 4 0 s, Vefzedelme-
Hornyút metelkede/nec eredeti. nec nagy oka. 108 

159. Szikfegesuelta. 160. MagyarazofzozattyaChriftufnae 
Ckriftus fel uetele. 161, legy ft. Ionos. f * 

16? Magufoc hic es honnét uoltanac. 
KSJfegnecerkélt/e, 578 1 S f . jíiandekoknac iegy%efe» 
K&fziklahoz hafinletat halgatoc. \94' Choda dolgoc. isr. 

( 5 j G" Hormon es boicbkiralyoc tsolta-
L. me. 187 

j r Jb mofafnac ereie, 541 , Manicheusemnekftge.%70, Oer-
• gi Sido fzokafa. dégitudomanya. 973 

Latare \dfarnapi Mijbtec rendi. Marianac hite es freretete. 330. 
415. jizon 'Euangeliomnac jZnfafZenteghazat peldazc/a. • 
oka. 417 148, Sanattya es Keferbfege. 

ZatoteshallótlizonfagaaziEudn* 59*. ElestSre. 147. Sara 
geliomnac. 121 *f onbo{ hafonktot Mme. 

íelki efmerétnec gyengefege. 554. ( e4 

KSnyue. 25. kettegefi. i g g . Marimul /{Hetet 1ESVS a Mef. 
VUgie mikortelliecmeg. fias. c? 

Zelki kirtty&l metelkedes. 16 o. Ma/ra ne?$knec es magokat nem 
Meuelkedefünc. 2t6. Kyaua- tekentiknec peldak. n s 
lyakat maftes gyógyít i Chri- MaftaniHerode/eces fzegeny nya-

ftus. 3 2. Oeromnec nagy uolt a. morgatoc. 1 38. Teuelegefek- ' 
( 7 4 • nec esgono/Jitgoknac okai. xs>9 

íelki es tefti fzemdeíi Qhriftuf' Mtthe Zmngelinm irafinac oka., 
~ FSH ~. m f i 



h.iő tv/ , : •/•} a.f. 291. 
Ch) fui id^redtc. 291. 
íuengeliomaacgymSttfiesirik 
hodogfag. Es nnyafzenteghaz 
ez uilagon. 29 2 

Mérges higyo a halaaditlanfag. 

Mefsias a Chrijlus. 4? 3. Jgiz 
Ijlen es ember. 3 ff, 2fíi»f Ugy 
en romlás es fii tamtdas, 

( 1 ? ; 
Mefsiafnac WM orfzaga. 4 ? o . 

Emberi halala nem kif eben Ific 
ni meltofagdt. 3 j 2. ft ck-
lekedeti bizonfiga. 234. Ki-
hlarol udo elmeíkedes. 

Mefsiafrol ualo chodalatos irafoc, 
(144 

Mefsiajl illető tiztejfeg. 4 0 4 
Minim ionc Ijientüí uagyon. 

(417 
Mmdennec magan nalo tizte es hú 

_ kozot Chriftus me-
nybil ez uilagra, Vilagoffagou 
71. Elknfeginec botránkozz 
fai. 71. Lelki irtmet, 7 ; . 
Bekefeget, 77 

« fzerelme Ijlen' 

Vagsfagas r.eu ss üres titulus ke-

Kegy fele elet fnogy fele halai. 

Kent fzo'galhat fenki ket Tirat. 

üemejjiknsc ualo >> íztendei aisn-

üemzetfeg ualogatas ninch JJlea 

Keu adaftac ideie es oka. 1 cs 
Kyaualyaiat mas embernec mint 

kellyen nezninc, ?8? 
Kyaualyainkta bator/agos bizo-

dalmimc az imadfag, z Ca 
Hyomorufaginkban mit kellyen 

3sj 

r\ Tőruennec Barom refze es at» 
tul ualofzabadfagunc. i<sx, 

Trophetackal egyetembe ualo 
bizenetafa Chrijtufrol. c7 

0 tőruenbeli cerimoniacba Chrijlus 
fZideinec foglalatoffagoc. 214 

0 tsmenbe fzokot mag fogas. 

0 tőrueny &z kepe]l eüd 
fZibafu> 7 

Olaifá ígaC. 4<T> 
Oltári fzentfeg uetelnec elein fzo-

kat gyarkarlafa. 471. Benne 
ualo három choda. 473. Mi' 
kor fzerzetet legyen. 474. 
Szexzefentc oka es $ terueníe-
li peldazattya. 47?. KpuaZ-
taian kenyere. 470'. Borzad 
uiz elegyetetic, 478. Frigy W 

Oltári fzctfegbea kenyernec es bor-
stetefc esmrs mltozafa-^2-. 



tuter ertelemre aalo felelet. 
48 Miert nem lattyoc i teftet 
es uert, 489. Chriftufnac bi' 
Zon tefte es uere, 426. Kem 
bolt teft. 527. jínyafzenteg> 
baznac mindenkori eneltne, 

cbfn 
- fzemely alat uetele. 5 2 z. Chri-

ftus egy fzemely alat adta Emu* 
ufba. 5 24. J z Jpoftolokis 
adtac egy fzemely alat. 5*5. 
jínyafzenteghdznác rendelefe. 
5Zf. Egy fzemely alat uetel* 
nec okai. ?28. Mifet mondw 
and papoc miertuefzkket f?e* 
mely akt. ? l9 

Oltári fzsntfeghez udo kefzvdet, 
510,Vek ellckedo éűnőc.5-53 • 
Hafznai es gümeltfi.' ?34 

•OerdSg mi dolgokká ízokot he/er-
teni.376. Mi.okcal.bitetheti el 
dZembert.z^B, Mintfaglallya 
el.} g 8. Mit chelekedic a? el 
hitetetteckel,Z95. Ellem ua-
lo fegyuerünc. 379. Miert di-
hSskídic, 40 3, Nem fz&nic 
keferteni, 4 0 1 

Oerdcgis fzent irajfal bizonyét de 
Eretnekül erti. 37 8 

Cerdigi :mefterfeg. 4 ; 8. Tudoind' 
ny minemű eledel tilalom legy-

CerdSgnec tananya, 467. 
Oerdignec eriffege. 410. farkaf-

faga es foglyai, 400* Kegyet-
íenfege. }98. Ha^ajfag ellen 
ualo mefterfege, "234. Miert 
enged Iften keferteni,40 3. Va /• 
.rivhoz hafonletafa, 

DeriigScJém uonfenac uijzat mint 
az emberec. 4.09 

OerdSngés Simon maradeki i Jza-
íatf akarat ellen. 1 o j 

Oerec e t o mind ber f mind aiandec. 
3:1?. yí«k<íc maimat ket hi-
vatal altal uefz&c. 324 

Oftora iftennec d hamis prophetac. 

Oetfzer .ualo ki menetele Vricnat, 
Teretntes: Viz Szín. 3 1 f . 
abraham, ^£gyptus, Chriftus, 

Oezuegyebtec uaío uy eltedet aian-• 
dec, 17S. Oezuegyctlenfegec. 

(ISI 
p, 

cpjllyafutas leli ket dolog.} t z 
íalma agnac iegyzeti. 46 5 

&apa es Tapifta tiztefseges neue-
fet, 442, 5?apiftai aietatojfa-

Tappafzenteltetefe.Crftufndc. 203 
SVp nélkül fenki nem tudhattya 

bűnenec bochanattyát. X65 
•Papoknac es fzerzetefecnec fzabo-

dé meg hazafodni, . 240 
¥apocfzent Lelekt&l ualaztatnac. 

az iílen igeienec hirdetejere.207 

,19. Ezeken meg allyalílen 
lofzuiat, u ; 

Varagtokis eghazi dolgokba ele-
gyetic magokat. . 117 

paftoroknac buzgó hitSc. $ t 
Telagius eretnecteuelygefe. 104 
Qelda befzednec miuoltá. . 3 z g 

peternec hiuatallya, 113. Ketfe 
le nagygondohttya. 5^0.Ugar 



gdms'.cfigs. n 5. Tegadtf 
jc. tői. l-e:erfeiüu~c. 540 

Vhartftíífccnsc keuciyfigcc es ÍJS* 
pu'.alafoc. (,1 

fiictusfiiifegi.$77. ítéleti.sjz. 
ViteTmíc koborh maradelú. 
SS>i. HctZah Urunknac ig-}!. 

Tituar cz klen ualo elet. 411 
f cmfencündc nag) ? 9 $ 
Tanitencia ^ Ckriftufnac ualo ut 

2ccnitenci& tartó binijéknec uy 
cpendei aiandec, es Penitencia 
nek&l ualoknac. 180 

íompaiathrifiufnií, q y? 
írccdicallo iamboroknac dhaatos 

batorfagec, 44. Ez üilagifze-
. te.ncba.ic. 3 4 
•!P rccdicationac fz-lrasfundamen' 

torna. 157. Halgatoinac refi-r 
fegec es chelchapafoc. 419 

Trophetacnac regi bizonetafoc. 
493. Chrífius kennyarul es ha* 
talárul bizoxfdgoc. 345 

XuZtaba kialtonac fzozattyi f z . 
János, 5-s 

O? ^4 Jí'á a hitnec ax oko/dg. ?oy 
fZent aidomafoc. 143,-

lambsrobidc dietat ojfagoc. z. 
Sido fzoádsJkb mojas.- 539 

.'Rcfzegjegbil/zarmdzo undokfa-

rj/zi-gefeknec mlo uy ependei aú 
andec. 180 

.Rettenetes haragú Iftennec esbo' 
fzualldfi, 105 

f f 

Itfuc Lbriftus intg fefzenfet. 
j (^87 

Cjftams meltan az iríig. 11 
Septuigefimanac neusztti. 3cg. 
CerimcKsu í zo 

Setetfignecchelekedcti. S.3. I\:£-

Sido karomlafoc. 441. Szoktfoc. 
S j í . VaioUfcc J7 2. Ket fi'~ 
le udíoLs. 573 

Siioc eí i Tirikic miert mm ií» 
uSz&lnec. • ? 4 S 

Sidoknac elvfzer, »ztan 4 Tog4' 
nacnakis meg Mentette Cbru 
fiufndc fzűletefe-18;. .Bitit, 
lenfegekert ualo hítra uetefec. 
170. Mefsiafrul igaz es hamis 
crtelmec. $6, ProphetacÜdék' 

Simeonba .mindenki fzent Lelet 

.Szabad akaratnac &z emberbe 
/Zent iras bizonfaga az eretnec 
Simon mágus Manicheus es 
Martion maradeki ellen. 100.. 
SZ-jlgofion bizmetafa. ici. 
Ellene ualo uetefec. 103 

Szabadetafa es fzeledfege Chri -
y?a/íiac. 4c? i, Szdbadetafi* 
fZ&letefe. 69 

. Szabadé mindennap mindent meg 
omi. 37% 

Sf«u?Mr mi tefi&nc es lelkixnc• 
4^3. Számáron miert íil-i 
Qhriftus, '4?? 

s. 



Sfdf eztcndvigjirmcchfoc. xty 
Szegene neitely. ?5J 
S^egenyekril ualo torucit es pw 

rancholat, j ? * 
Szegenfeg kSunhe^ici refzegfeg-

HL, 9 
Szent emberec gyakorlyac i tem-

plamot. i<T4 
S^ent híuata! Iften nelk&J umle-

Szett igeiet el uefzi Iften azoctul 
kic nem bóch&lic. 12Ü 

Szent iras nem eleg iften mdaztyo 
ne/W/. 19?. Bizonfaga az ele-
fegualogatafnac 370 

Szent irasba regen történt dolgot 
Chriftúft peldaztac. 1 »7 

Szent irafnac igaz ertetmei honnit 
kell uennűnc. iao. Mint keli 
magyaraznunc. 459. Mikor 
kellyen hafonltttojfagkeppen er-

Szent iraffitlaz SrdSgir bizonyét* 
CJ78 

Szentfegle ualo ket dolog, í ; S . 
Horom fele kilfi iel. * 5 5 

Szentfeg ellenzi knecfzofz*p°re>-
tafoc. 4<?J' 

S^erzetbeU kilSm kitömi öltözet 
Iftennec kedues. 43 

2?o hordozohtac uab fzep példa. 

Sz&leiec tiztelSknec iut alma Ifim-

Szöleknec adot fzep• példa. 117. 
mzz«i°c illendő fzeretet. 3 $7. 
Miuel tartozzanac a gyerme-
aer. . v . 

kfeg Iftennec cheldedetiril 
mlekezm. 4Í8 

Sz&zefeg es az tz»tgyfsg keúuefí 
Iften elot a hazaffagnat. i$j. 
Ezeknec tettetefe ketfzerualo 
pxraznafag. 154. El uefrtoii, 
£S0. Vy eztendei aiandekot, 

r. 

CTjfncttianyoc mit ertettec fmt 
nem Chriftus halalarul. 3 ?o 

Tekentet nélkül ualoc aZ Ifteni 
dolgoc. 2? 2 

Tenger ez uilag. 275 
Teftamentomnac es fiigynec uere, 

Tefti fanyaruelettt' dicheri a Chri- • 
Jlus, di az eremekec gySnySríe 
fkgfit k e r e f n e c . 4 4 

Tefti es leki erteíem< rí i 
Teftigondufeles Ielec ueztes. 3 4* 
Teft&nket mint iftennec templomot 

tizun kel tartan&nc. 1 • 
Tikhoz h&fonlttaf* Chriftufnac. 

(08 
Titulufa Chriftufnac es azon iraf-

nac oka. ffso 
Tiz parancholatnac tiköre. 321* 

KET REFZE. i f f y 
Tiztafagoc azJ'poftaltcnac.í^ 
Tiztafag jellenfeginec pSrpatuar-

kodafoc. X4X 
Tizteli Chriftus i papi fzertartaft. 

Tiztekti Iftennec kilfi ti hifi, 

Tiztejfegbe telhetetlenekbe adta 

Torktfagnackeferteti, 3 7<S 
TírSAőe Aőfí Wo egyenejfeg. t c 
3" $«#% hafonkmhalgatoĉ -i 7 



f""—-'* % -r ??*• í'iU^nc f í V,4.1 <5 r. Gí> 
^ w a s a s « 449. ;op. w«f. 

, - 4 ^ s s ; 

AflíCrif magak.it. 117 . ... .„. . . 

10882"*"% 
:=o t f r 

tkgke ̂  «?- f irkf & « w w wg. w . 
mfwk. f o ,rw%3m «*»*&*. i; 

Sitfiotty oskolád. 
rt ember af « tó Iften meg ue 

w 
meg uer. tirtemjcc. 171. \ep kifri* 

r , /V/ %sVf*Wk.,7@. 
f'etkepc *z ember bíromfeli doU 
viy*t° p*ftoroc«4c bitíc ts meí B. 

f'üg: a#kr j g j & w m c ^ w w d k * 
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A Z M I N E M V V E T K E C A N Y O M . 

n c a b l n rocrcrnccncc, a / o k n a c m e g 

igazcra íaru l v a l ó icgyzcs. 

M a f o d i c í e u e l e n t i s e n k e t t o d i c v e r í b e , a h o l em-
l e k e z t e t e t e r . e e v a g y o n i r u á , o l u a s , 

e n ü c k e z t e n e c . 

3. bucim, i c . v:rjle,tf%T)j, hlyet: De. 
7. leuelen, 1. ver/be hogy minthlyet, hogy nem mint. 
4 3 . leuelen^ 25. ver (he, es, helyet ne. 
t t i . leuelen 11 ..verfbe, ha meg hlyet: hnem. 
114.. 116", i tS . 120. leuelen leuelnec feljee k$rehn, 

S: Iflum helyet: S: lanos. ' 
13 3. leluelen, 11. versbe, ymen enec helyet: tnennenec. 
175. leuelen, 1.versbe, ef^toga^nihelyet: of^togatm. 
178. leuelen, i j . versbe, eltuen helyet: ehuen. 
1^4. leuelen, I.versbe, Iflen helyet: Iftennec, 
2.44. leuelen, 2 3. versbe, hfyig, helyet: hfi^fsag. 
2,52. leuelen, vtolfo versbe, NEM helyet: MEG. 
-z? 3. leuelen, z. versbe, txjz? vtan, embeme'c> ted odi e%tfüt*-

aw/a*, 11. w r j k , m g . 
3 20. uuslen, 14. versbe, paranchoktot helyet:pdranchokatot,. 
322. huel-n, 13. versbe, Gyorfabban helyet: gyorfib. 
330. leuelen, 10. versbe, irafabm hlyet: hrxjnbxn. • 
335. leuelen,x. versbe, hiuatmiihelyet: hituan. 
338. leitelen, elfoe versbe, o^meg helyen N E M. 
342. leuelen, 9. versbe, Vtgyhnc helyen megy íme, ° 
345. leuelen, zS. versbe, fcuelebselhelyett f^iucekhxl,. 
363, leuelen, 23. versbe, koetelekct helyér, betelt. 
3^5. leuelen, ip. versbe, mg h-ifdd»L helyen megnembi/adot. 

$?$.LME-



403. leuelen, 10. licrsbe, en.btrt hlyti: tmkr. 
/p^.kuckn, io. ;'\j- --• j IG F, J?E T- lej 

oda ebeket hattya ;/£». 

'418, /«(&, 

4 ^ , w«6*, 17. ge x a „ »«*, 

4"í9. w . k , (7 wrf&,f 
46). 

471. leuehn, 1$. versh, k vsuáe hlyet: @ ennie. 
4s2 w&r, 17. 

t^ói fc w w<wc mw^e 

fco. leuelen, 4.Dirsle, 1Ó27. hlyet'. i;30. 
502, leudin, 11. versle, mert hlyet* Kert. 
504 leuelen, J. Jerihemutatrj hlye: tnuttt. 
310. awt/m, I 6 * : : 
{ [ f . %i. d:^rc(v &.6'c 

w » r , 4 . "-mm: ̂ 6 " : 



Ez ,c vegeá koenyuû  
necelfoereízenec.me. 
liBcczbennyomtatot 

Apffl MiHaly altal 
i f 7 7% eften 

doeben. 
# 
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