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VESZPRÉMI HISTÓRIÁS

1.

COLLIGATUMA
Veszprémi István, teljesebb nevén Csanádi Veszprémi
(Weszprémi) István (1723 – 1799) Debrecen nagy tekintélyű városi
orvosa nevével illendő emlegetnünk ezt a kötetet, mert ő ajándékozta
– mint egykori diák és könyvtáros – a Református Kollégiumnak.
Néhány leveles nyomtatványokat tartalmaz, amelyekből tíznek és
még két kéziratos műnek az egybekötését (vagy újrakötését) Vecsei
Sámuel azidei könyvtáros deák elrendelte 1761. február 23-án, amint
ezt föl is jegyezte maga kezével a kötéstábla belsejére: Paginae has ab
experientissimio Medicinae Doctore Domino Stephano Veszpremi
Bibliothecae dono datus compingi jussit Samuel Vetsei. Anno 1761 23
Februarii, signavit Idem pro tempore Biblithocario ordinario manu propria.4
Műfajilag összetett a gyűjtemény, Batizi és korának bibliai és
széphistóriái mellett káté, zsinati vizsgatétel, halotti beszéd és
epitáfium található egymás mellett. A kötet első alkotója összeköti a
Huszár Gál és Melius Juhász Péter korát a Szenci Molnáréval: ez a
Heidelbergi Káté első, teljes című kiadása.
A különleges, és a négy évszázados lapozás miatt viharvert kis
kötetben5 olvasható sorok nem tartalmazzák, nem is oldhatják meg
mindazt, amit ma eme kötet sorsáról és értékéről tudni szeretnénk. De
ha sok körülményt és életrajzi, irodalom vagy iskolatörténeti és
nyomdatörténeti adatot többé már nem tudhatunk is meg, alkalmasak
arra, hogy általuk belepillantsunk a hátterébe annak a sajátos
világnak, amelyben a kötet fennmaradt, és amelynek jellemző
dokumentuma ez az egybekötött tíz nyomtatott és két kéziratos
munka.
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A gyűjtőkötet tartalmát az egyes művek leírásával tekintsük át
előbb. A magyar könyvészet nyilvántartási számát (RMNy), és a
raktári jelzeteket (mai Rmk, régi H) lehet megtalálni. Alább mindezt
bővebb kifejtéssel és magyarázattal megtalálja az olvasó, és maga előtt
láthatja az eredeti képét, teljes szövegét, átírással és kiegészítésekkel.

13.

URSINUS, SACHARIAS et al. Catechesis, azaz kerdesök es feleletök az keresztyeni
tudomannak agairol … Ford. Szárászi Ferenc. Debrecen, 1604. Példányai
(több-kevesebb csonkasággal vagy csak töredékek): OSzK; MTA;
Kolozsvár, Református Theológia; Sárospatak, Református Kollégium;
Szeged, JATE Könyvtár. [69] fol.
Confessio vera de coena Domini thesibvs comprehensa… in generali synodo Czengerina
celebranda… Redigit Gönci Kovács György. Debrecen, (1593). Unicum, [4]
fol.
ZÓLYOMI SÁMUEL: Piis manibus, pie in Christo sopiti… Stephani de Bathor…
sonsecrata oratio… Debrecen, 1605. Másik példánya: Marosvásárhely. [12]
fol.
SOMOSÚJFALVI PÉTER: Threnos de obitu ilustris ac magnifici… Stephani de
Bathor… + Lacrymae musarum. Debrecen, 1605. Unicum.[8] fol.
CEGLÉDI NYÍRI JÁNOS: Ighen szep historia mely az Machabaevsokrol irt masodik
könyvböl szeresztetöt versökben… [Debrecen, 1586–1595] Unicum, [4] fol.
BATIZI ANDRÁS (1541): Ionas prophetanak historiaia Ninive varosarol…
Debrecen, 1596. Unicum. [4] fol.
BATIZI ANDRÁS (1546): Isak patriarkanak szent hazassagarol valo ßep historia.
[Debrecen, cr. 1596]. Unicum [4] fol.
Egy szep enek mikeppen az Vr Isten meg aldgya azokat minden ioval, az kik ötet
felik…[Debrecen, cr. 1607] [4] fol.
VAJDAKAMARÁSI LŐRINC: Szep tanvlsag az iövendö rettenetes itilet napiarol.
Debrecen, 1596. Unicum. [4] fol.
BORNEMISZA MIKLÓS (1568): Historia mikeppen az szent Eleazar pap
Antiochus kiraly alat… Debrecen, 1605. Variáns, unicum. [6] fol.
ILOSVAI SELYMES PÉTER: Az nagy szent Pal apostolnak eletiröl, es halalarol valo
szep historia… + Tasnádi Péter: Az Horativs masodik verses könyvenek
tizennegyedik eneke… [Debrecen, 1579–1596] Unicum, [14] fol.
ZÓLYOMI SÁMUEL: Epitaphium in obitu… domini Stephani de Bathor…+
Votum… [latin és magyar versekben]. Füzér, 1605. Kézirat, a nyomtatásban
megjelent példányban nincs meg. [4 ] pag.
HAHÓTI TŐKE FERENC: Spiria Ferenczröl rettenetös historia, ki az Istennek ighejet
megh ertven tudva meg tagadta. Alsólindva, 1556 előtt. Kézirat, Polgár, 1611.
Nyomtatott kiadása nem ismeretes. [22] pag.

Önigazgató diáktestületé volt a Debreceni Református Kollégium
könyvgyűjteménye egészen a 18. század közepéig, akkortól fogva
azonban már felügyelő professzor vezetésével intézték a tennivalókat.
Így volt ez 1751-ben, amikor Veszprémi István diákkönyvtáros volt.
Elvileg már nem a Coetus vezetője, seniora irányította önállóan a
könyvtárat, de amint ez a bejegyzés is mutatja, még jó ideig ezután is
döntött önállóan egyes ügyekben helyettese, a könyvtáros
(bibliothecarius ordinarius). Ez a kolligátum is úgy került a debreceni
könyvkötők kezébe, hogy Vecsei Sámuel elrendelte az egybekötést.
Miért egybe, és miért nem köttette külön az egyes széphistóriákat?
Vagy ha már egybe voltak kötve (erre is gondolhatunk), akkor miért
nem szedette szét, és miért nem sorolta más helyre például az
ordinálandó lelkészek vizsgáztatására kiadott tételeket? Ennek
magyarázata az, hogy a diákság tanulásának volt segédeszköze a
könyvesház, armarium spiritualis, és az egykori tanulva-tanító,
vitázó, peregrináló diákok megszokásához igazodott.
A diákkönyvtár egyik jellemzője az, hogy a peregrináló diákok
személyi kapcsolatok és hatások egész hálózatát felmutató köteteket
hagytak utódaikra. Ezek latin neve colligatum, gyűjtőkötet
(Sammelband). Az egyivásúak, együtt tanulók kevés példányban
kinyomtatott értekezéseiket nyomtatott és kéziratos ajánlással
társaiknak, támogatóiknak ajándékozták. Ők maguk, vagy a
megajándékozottak az ilyen kisebb terjedelmű (többnyire egy vagy
kétíves) munkákat egybeköttették. Vaskos kötetek könnyebben
átvészelték az idők viharait. Vannak tehát olyan kötetek, amelyeknek
értő vizsgálatával jellemző adatok tárhatók fel valakinek a szellemi
környezetéről, irányultságáról, felfogásáról és baráti kapcsolatairól;
nem ritkán hiányzó életrajzi adatokat is tartalmazhatnak. Egyleveles
nyomtatványok, például doktori vizsgák meghívói, köszöntő versek,
és más iskolatörténetileg érdekes adatok lehetnek bennük. Elszórtan
egyes kötetek adatait sok résztanulmány közölte, de a gyűjtőkötetek
részletesebb elemzésével, átfogó vizsgáltatával alig foglalkozott a
szaktudomány.
A könyvek első (vagy későbbi) tulajdonosának ilyen gyűjtőkötetei
nem csak egynemű munkákból álltak, és mindenkor átgondolt rend
szerint válogatták őket egymás mellé. Nem volt ritka, hogy a
legkülönbözőbb tárgyú és különféle időből származó munkákat

egyesítettek nagyobb kötetben. Még a méretekkel sem mindenkor
törődtek9. A könyvkötő dolga volt, hogy a nagyobbakat kétrét vagy
háromrét hajtva, a kisebbeket is többiekhez illessze, némelykor a
nagyokat csúnyán megvágva egységes kötetté fűzze egybe, amit aztán
a könyvtárába büszkén illeszthetett a tulajdonos.
Az itt fellapozható gyűjtőkötetet a 18. századi diákkönyvtáros a
megszokott módon óvatta meg félbőr kötéssel, így maradtak meg
korunkra ezek a széphistóriák, bibliai históriák, hitvallások, kéziratok.
A könyvtár rendezése során a 18. században, amint egy töredékesen
fennmaradt jegyzékből gyanítjuk, hasonló köteteket alkottak a kisebb
terjedelmű nyomtatványokból, és az ilyen gyűjtőkötetekből körülbelül
kétszáz negyedrét formátumú kötet lehetett az állományban8. Csak
kisebb részük maradt meg korunkra. Később (a 19. és huszadik
században) meggondolatlanul és óvatlanul szétvágtak9 sok ilyen
kötetet, egyes nyomtatványokat külön külön köttettek be2. Az egykori
kolligált (később szétszedett) munkákból, például több példányban
meglévő exercitaciók, disputációk, disszertációk közül sokat cseréltek,
eladtak, elajándékoztak. Olyanokat is, amelyeket tévesen
azonosítottak, s melyek sokkal nagyobb ritkaságnak számítanak ma,
mint a 19. században. A legtöbb szétvágott kötetről ma már nem lehet
megállapítani, hogy egykor milyen más munkákkal volt (még)
egybekötve.
Mindezekben osztozik ez a kötet is, de szerencsére egykori
tulajdonosát ismerjük, és a kötetet a 17–18. században alkotó, majd
később kivágott két nyomtatvány is megvan. A kötet egyes könyvtári
jelzetei a hátsó kötéstábla belsején6 találhatók. A 18. század második
felétől évtizedekig csak ide jegyezték be a kötetek raktári helyét (polc
és sor számát). Az 1802-ben leégett Kollégium könyvtára nem
semmisült meg, és az új épületben könyvesháznak épült mai
ikerteremben, amint a bútorzat elkészült, folyamatosan elhelyezték a
korábbi rendhez hasonlóan a régi épületrészben alkalmatlan helyen
tárolt könyvállományt. A régi jelzetek ekkor még megmaradtak, csak
akkor változtak meg, amikor a mai épület könyvtártermében
elhelyezett állományhoz új rendszerű katalógus készült (1860–1870
között). Akkor magyar irodalmi munkákat is tartalmazó
könyvtárrészben a H 820 jelzetet nyerte Veszprémi colligatuma, de
már a 19. században is külön szekrényekben őrizték az ilyen irodalmi

ritkaságokat, különösen Szabó Károly könyvészeti munkáinak
megjelenése után. A külön tartott kötetekből az 1960-as években
különgyűjtemény alakult a könyvtár régi magyar nyomtatványainak
őrzésére. Az RMK 161–169 raktári jelzetű colligatum, illetve a
korábban kivágott két művet az RMK 170 és 171 raktári jelzeten őrzik.
Ki lehetett a kötet első tulajdonosa?
Az első mű, a Heidelbergi Káté, csonkán maradt meg, de 17.
századi kéziratos pótlás egészíti ki az ellejét. A csonkaság azt jelenti,
hogy odaveszett a legkorábbi tulajdonosra vonatkozó valamennyi
adat, amely a kötet elején lehetett, és 1611 tájára keltezhető. Nem
tekinthetjük azonosnak az első tulajdonost azzal a névvel sem, akit
Spira kétségbeesésének kéziratos másolata végén találunk. Ott Alitre
(vagy Alitze?) Márton, az egri káptalan kántora nem írt évszámot, de
bizonnyal nem az ő kezeírása Zólyomi Sámuel 1605-ből való latin és
magyar epitáfiuma, amelyet valaki Polgáron másolt 1611-ben a Spira
históriájával együtt. A többi 17-18. századi birtokosról még ennyi
emlék sem maradt.
Veszprémi István kézjegyét vagy bejegyzését sem találjuk sehol,
nem tudjuk, miként jutott a széphistóriák eme gyűjteményéhez. Pedig
ő gondosan feljegyezte az adatokat, életrajzi lexikona anyagát sok
hasonló munkából gyűjtögette. A reformáció korának ezek a
jellegzetes debreceni nyomtatványai feltűnően azonos témájúak, és
elképzelhető, hogy 1611-ben vagy a következő években együtt volt
valakinek gyűjteményében, talán csak papírfedélbe fűzve, aki a
Báthori epitáfiumát is lemásolta. Amint ez alább meglátszik a Tőke
Ferenc énekének bevezetésében, lehetséges, hogy nem is protestáns
volt (valamelyik) tulajdonos, vagy pedig a kéziratos változat eredetije,
amelyről másolták. Ez önmagában nem volna meglepő, mert a másik
táborba tartozók munkáit meg kellett ismerniük azoknak, akik
vitatkoztak. A 17. század eleje, Bocskai és Bethlen kora, a vallásbéke
és a kezdődő ellenreformáció légkörébe illik a gyűjtemény, amely
egyben a széphistóriák korának lezárulása. Ekkor már más műfajok,
főként a hitviták kiadványai hódították el a korábbiak helyét. A
gyűjtemény tehát egy lezáruló korszak határán keletkezett. Ezért
sajnálatos, hogy nem dönthető el, vajon külön-külön (papírborítóban?
krúdában?), vagy egybekötve jutott ezekhez a históriákhoz
Veszprémi. Nem dönthető el, de inkább azt gondolhatjuk, hogy több

tulajdonos kezén megfordult már, és használták is, azaz énekelték a
históriákat, ezért eleve megviselt volt. Az elején (előzéklapon, borító
belsején) lehetett egy vagy több név, ez eltűnt az újrakötés alkalmával.
A tulajdonosváltásra utalhat, hogy a kéziratos részen az első levél alját
levágták, oda szokta írni nevét a tulajdonos. Ha újjal kellett
helyettesítenie a mállott, rongyollott régi kötést a könyvkötőnek,
akkor könnyen magyarázható, hogy a Tőke Ferenc históriájának egy
kiszakadt levele nincs meg. Ezt az eredeti számozás és a custos
elárulja. Ha teljesen újonnan készült volna 1761-ben a kötés,
megerősítette, átragasztotta volna a kompaktor, mint ahogyan
ragasztgatta a kivágott káté leveleit, amint alább még látjuk, 1937-ben.
Az átkötéskor elveszett adatokat nem pótolhatjuk más forrásból. Meg
kell elégednünk azzal, hogy a kötetet alkotó valamennyi művet
egybefűzi a reformációban felismert igazság hirdetése és képviselete.
A Biblia könyveiből kiemelt történetek megéneklésével, a megújult
hitet védelmezők elsiratásával, a református nézetek vizsgálat
alkalmán való kifejtésével, és a kátékiadással együtt.
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Az itt lapozható széphistóriákat hajdan énekelték, nem
hangtalanul (szemmel) olvasták, és soha nem szavalták. Ismert
dallamokra (ad notam) születtek még Csokonai korában is a
költemények (lírai és elbeszélő műfajok egyaránt), odaírták a vers
kezdete fölé mindegyik széphistóriának, hogy milyen dallamra lehet
elénekelni. Ma már a könyvészeti szakirodalom is rögzíti ezeket a
dallamutalásokat. Az irodalomtudomány azonban egészen a huszadik
század közepéig ügyet sem vetett arra, hogy ezeknek az alkotásoknak
a természetes megszólaltatása, igazi környezete az éneklés. Itt is
megtalálja az olvasó az ismert, vagy azonos méretű dallamot.
Bornemisza néhány lappal a Tőke Ferenc éneke után egy másik ének
címe alatt a korra igen jellemző megoldási ajánlást jegyzett „Keres
Notat: Vagy Hesterrul vagy maſrol”. Ha nem volt biztos valaki a
dolgában, egy ének szokásos dallamát nem ismerte, akkor másikat,
alkalmasat választott.
Bornemisza Péter (Detrekő, 1582) énekeskönyve nem az első volt,
amely históriás énekeket közreadott, hisz a Hoffgreff énekeskönyv
(1556) és a Heltai-féle kancionále (1574) is válogatott ezek közül, de a
bibliai és széphistóriák legeredetibb módon szerkesztett és

leggazdagabb tárházát az utókornak az ő három rendbe tagolt
énekeskönyve őrizte meg.
Alább a szöveg képéhez betű szerinti átírás is társul a jobb
olvashatóság és a részletes feldolgozás érdekében,, továbbá egy
informatikai szempontból modernizált átírás. Ennek során célunk az
elektronikus felhasználó munkáját lassító, különleges betűjelek
kiiktatása volt. Arra törekedtünk, hogy a szövegnek a 16. századi
hangzását érzékeltessük a mai betűkkel, nem volt célunk tehát, hogy
az egyes szóalakokat maiakra cseréljük. A központozásba mérsékelten
avatkoztunk, ha az értelmezést ez segítette. A folyószövegként szedett
verseket sorokra tördeltük. Itt (ha vannak) a korábbi (vagy kritikai)
kiadások tanulságait is hasznosítottuk, de mindenkor az eredetit
vesszük alapul.
A colligatum egyes tételeinek bevezetőjéül idézett könyvcímek
leírásában nem ragaszkodunk az egykori betűalakokhoz, mert mind a
képet megnézheti, mind a betű szerint átírt szöveget fellapozhatja az
olvasó. Az olvasás megkönnyítésére a hiányzó ékezeteket pótoltuk, de
a szóalakot nem változtattuk meg.

METAADATOK
I-XIII. kolligált művek teljes címleírásai, kiegészítő adatok és
ismertetések

[I.]
Catechesis, Az az, Kérdésök és Feleletök, az Keresztyéni Tudománnak
Ágairól, az jámbor istenfélő harmadik Friderik Herczek birtokában
Palatinatusban levő tudós bölcs Doktorok által irattatot. Deákból
penig Magyar nyelvre fordittatott hogy mind az kisdedöknek az
Schólákban mind penig az egyigyűeknek az Ecclésiában Lelki
éppületökre lenne. Szárászi Ferencz által debreceni Anyaszentegyháznak Lelki Pásztora által. Debrecenben Nyomtatta Lipsiai Pál
1604.
4° ( : )3 + 1, A–P, Q6 = [69] számozatlan levél.
RMNy 909 (Rmk 160 = H 820 nro 1.; Rmk 170 = H 819)

FG

Magyarul a Heidelbergi Kátét (a Pfalz – Heidelberg és környéke –
református fejedelemségében elfogadott) palatinátusi katekizmust
Huszár Dávid adta ki először Pápán 1577-ben (RMNy 395 [1] –
valószínűleg atyja, Huszár Gál fordítása szerint). A magyar cím nem
árulta el, mi az eredeti mű: A keresztyén hitről való tudománnak rövid
kérdésekben foglaltatott sommája, melyet egész esztendő által minden
úrnapjára rend szerént magán való részekben rendöltünk. Szárászi Ferenc
(kb. 1560–1610) munkája a korábbi fordítás átdolgozott változata a
harmadik latin kiadás szerint. A fordító tolnai születésű, aki külföldi
tanulása után Tolnán volt rektor, majd 1603-tól haláláig Debrecen
város egyik lelkésze. A huszadik században utcát neveztek el róla
Debrecenben. Az első debreceni kiadás nyomán Szenci Molnár Albert
is a káténak ezt a fordítását adta ki az úgynevezett Oppenheimi
Bibliához kötve 1612-ben, de átdolgozott alakban (RMNy 1037 [3]).
Azért, mert nyelvileg (nyelvjárás és irodalmi nyelvhasználat, valamint
helyesírás szempontjából) is meghaladottnak tekintette, és a bibliai
idézetekben is a Károlyi Gáspár féle fordítást alkalmazta. Híd ez a
káté Huszár Gál (Huszár Dávid) kora meg Szenci Molnár törekvései
között. 1604-ben még sem az egységesen használt magyar nyelvű
bibliafordítás, sem a helyesírás és a nyelvi norma kezdődő
egységesítése nem érvényesült.
Szenci Molnárnak előfutára és példája volt Szárászi abban is, hogy
Huszár Dávid nyomán Haustafelt és néhány mindennapi imádságot
is csatolt a kátéhoz. Pfalz mintája szintén követve Szenci Molnár,
hivatkozott arra, hogy az imádságok között 1577-ben megjelent is van.
Később genfi zsoltárok mellől elmaradt a káté és a Haustafel, de
megmaradtak egyes változatlanul ismétlődő imádságok egészen a 19.
század elejéig. Ez is hozzájárult Szenci Molnár magyar zsoltárainak
tartós nyelvtörténeti, helyesírás-történeti, irodalomtörténeti és
kegyességtörténeti hatásához.
A latinul s németül először 1563-ban megjelent kátét a Tiszántúlon
hamar elfogadták, a 16. század második felétől a gyermekek
hitvallásos oktatásának, ez az év vasárnapjai szerint ötvenkét részre
tagolt káté volt az alapja (magyarul is, latinul is) a 20. század elejéig. A
Heidelbergi Káté ma is a Magyarországi Református Egyház hivatalos
irata. Már a reformáció századában igen kedvelt volt a vasárnap
délutáni kátémagyarázat, ott is a Heidelbergi Káté volt a vezérfonal. .

protestáns helységek vezető testülete ismételten megkívánta, hogy a
lelkészek a felnövekedő ifjak oktatását, a leányokét is, gondosan
végezzék, el ne merjék hanyagolni.
Ugyanebből a debreceni kátékiadásból megmaradt egy teljes
példánya is a Nagykönyvtárnak (ezen kívül jelenleg még öt
példányról tudunk). Ennek régi jelzete H 819, tehát éppen a
Veszprémi colligatum amellett állott a polcon. Veszprémi
kolligátumából ezért az érdekes, de valaha megcsonkult, majd
egykorú kéziratos másolattal kiegészített példányt kivágták, és
duplumként eladták, amint a leltárnaplóban megörökítette Varga
Zsigmond igazgató: A H 820. catechesis stb. darabja a duplummal együtt
Bertók L-nak átadatott. D. 1937. III/18. VZs. – Megvásárolta, és később
Visszajuttatta Dr. Tóth Endre Professor, 1964. I. 15. Dr. Módis L. – Az
egykori colligatum tehát ma ismét teljes.
A kivágott ívekhez erősen csirizes ragasztót használva készült
félbőr kötésben árusították. Ennek gerincét3 időközben a kártevő
lárvák teljesen szétrágták. Később már a kártevők ellen más
megoldást választottak volna (vegyszereket adalékoltak volna, illetve
más ragasztóanyagot használtak); illetve ilyen történelmi kötésből a
milleneumi kiállítás kedvéért sem metszettek volna ki egy 16. századi
bibliai históriát. A kötetnek a történelmi források miatt is intő példája
egyes hasonló gyűjtőkötetek sorsa.
Ugyanakkor a régiek könyvszeretetét, gondosságát jól szemlélteti
a kéziratos pótlás. A kötet valamelyik birtokosa a káté debreceni
kiadásából csak hiányos példányt tudott megszerezni, vagy
viszontagságok között megkárosult az ép példánya (lehet, hogy a
könyvtáros diáknak is megsérült volta miatt kellett újraköttetnie a
gyűjteményt), egy másikból kipótolta a hiányzó részt. A szöveg
egyező, de a másoló nem törekedett arra, hogy sorról sorra utánozza a
nyomtatott kiadást; valamint a betűalakokat és a helyesírást csak
helyenként követte. Feltűnő azonban, hogy a címlapon egészen más
körzeteket rajzolt, mint amilyet 1604-ben látunk. Ebből, és az apró
eltérésekből arra is gondolhatunk, hogy a káté valamelyik későbbi, ma
már ismeretlen, vagy csak utalásból ismert, de változatlan szövegű 17.
századi kiadásából pótolta a hiányzó harmadfél ív hiányzó szövegét.
A káté ép példányának bordázott, vaknyomásos bőrkötése1 szép
példa a debreceni nyomda könyvkereskedő hálózatában működő

mesterek munkájára, akik az ország minden részén könyveket
árultak, és kívánság szerint kötötték be a megvásárolt könyveket. A
káté első tulajdonosa Szatmáron vette a negyedrét kötetet 5 dénárért
1620. július 9-én. Gönci Pap György a közelben működő prédikátor
lehetett.

FG
A káté szövegében a bibliai hivatkozások szokás szerint végig
latin nyelvűek, ez ellen majd a 17. század végén Tótfalusi Kis Miklós
emelt szót. Ez a kiadvány az első abból a sorozatból, amely két
évszázadon át több változatban megjelent Debrecenben (és ezt a
példát követve másutt is). A káté szövegét a kiadások egyik változata
(a Szenci Molnár által summázott szövegű), a fundámentum, csak a
szokásosan emlegetett bibliai helyek (loci communes) felsorolásával
utalt a káté minden kérdése után, ez volt a lókusok nélküli kiadás. A
másik változat valamennyi helyen a bibliai idézet teljes szövegét is
tartalmazta, ez volt a lókusokkal kiadott fundámentum. Ezt a
változatot kezdte el Szárászi kiadása, aki először adta hozzá a teljes
bibliai szöveget a Huszár Gál nyomán közkézen forgott kátészöveg
revideált változatához saját maga fordításában, esetleg átvéve ma már
ismeretlen forrásból a bibliai idézetek egyes részleteit. Szenci Molnár
később a bibliai idézeteket a Vizsolyi Biblia szerint közölte.
A latin hivatkozásoknál az első szám a bibliai könyv fejezetét, az
utána következő számok a verseket jelentik.
Ugyanabból a bibliai könyvből és/vagy fejezetből vett idézeteket
jelent az Et + fejezet és versszám jelenti. Némelykor a kezdővers
száma után latinul az –ig (usque ad) található, vagy az egész fejezet
elolvasására utalás (lege…).
A 17. század elején, de még a század végén is, magyar biblia
ritkaság volt, nagyon kevesen juthattak hozzá, ezért a káté egyes
kérdéseivel kapcsolatban idézett bibliai versek ismerete, megtanulása
valóban a biblia vázlatát, kivonatát jelentette, amelyet az első
kommunióra bocsátás előkészületeként megtanítottak a serdülőkkel.
Az idézett bibliai könyvek rövidített latin megnevezése, ezek teljes
alakja, valamint a magyar megfelelők, és a nemzetközi
szabványokhoz illeszkedő mai rövid hivatkozások alább láthatók.
Ahol a megszokott protestáns és római katolikus elnevezés
különbözik, mindkét rövidítés megtalálható.

a kátéban

latinul

Genes.

Genesis

Exod.
Levit. Levitic.
Num.

Exodus
Leviticus
Numeri

Deut.

Deuteronomium

Jos. Iosu.
Iud.
Ruth
Sam. Samuel
Reg.
Chron.
Paralip.

Josua
Judicum
Ruth
Samuel
Regum

Mózes 1. könyve
(Teremtés)
Mózes 2. k. (Kivonulás)
Mózes 3. k. (Léviták)
Mózes 4. k. (Számok)
Mózes 5. k.
(Törvénykönyv)
Józsué
Bírák
Rúth
Sámuél
Királyok

Chronicorum

Krónikák

(Paralipomena)
Esdras
Nehemias
Hester
Job
Psalmi Davidis

Ezsdrás (Ezdrás)
Nehémiás
Eszter
Jób
Zsoltárok

Ezsd – Ezd
Neh
Eszt – Esz
Jób
Zsolt

Proverbia

Példabeszédek

Péld

Ecclesiastes
Canticum
canticorum
Esaias
Jeremias
Ezechiel
Daniel
Hoseas

Prédikátor

Préd

Énekek éneke

Én

Ézsaiás (Izajás)
Jerémiás
Ezékiel
Dániel
Hóseás (Ozeás)

Ézs – Iz
Jer
Ezék – Ez
Dán
Hós – Oz

Ezra.
Neh.
Ester
Iob
Ps. Psal.
Prov.
Proverb.
Eccl. Eccles.
Cant. C.
Esa.Jesa.
Ier. Ierem.
Ezec. Ezech.
Dan.
Hos. Hose.

magyarul

rövidítés
1Móz – Ter
2Móz –Kiv
3Móz –Lev
4Móz –Szám
5Móz –
MTörv
Józs
Bír
Rut –Ruth
1Sám, 2 Sám
1Kir, 2Kir
1Krón,
2Krón

Io. Ioel
Joel
Am.
Amos
Obad.
Obadias
Mich.
Micheas
Nah.
Nahum
Hab. Habac.
Habacuc
Soph.
Sophonias
Hag.
Haggeus
Sac.
Sacharias
Mal.
Malakias
Matt. Matth.
Matthaeus
Mar. Marc.
Marcus
Luc.
Lucas
Ioan.
Joannes
Act. Actor.
Acta actorum
Rom.
ad Romanos
Cor. Corinth.
ad Corinthios
Gal. Galat.
ad Galatas
Eph.
ad Ephesios
Phil.
ad Philippines
Col. Colos.
ad Colossenses
Thes.
ad Thessalonicienses
Tim.
ad Timotheum
Tit.
ad Titum
Philem.
ad Philemonem
Hebr.
ad Hebraeos
Jac. Iacob.
Jacobus
Pet. Petr.
Petrus
Ioan. Joh.
Joannes
Iud. Juda
Judah
Apo. Apoc.
Apocalypsis

Jóél
Ámós
Abdiás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Zofóniás (Szofóniás)
Haggeus (Aggeus)
Zakariás
Malakiás
Máté
Márk
Lukács
János
Apostolok cselekedetei
Róma (Római levél)
1, 2. Korinthusi
Galaták
Effézus
Filippi
Kolossé
1, 2. Tesszalonika
1, 2. Timóteus
Titus
Filemon
Zsidók
Jakab
1, 2. Péter
1, 2, 3. János
Júdás
Jelenések könyve

Jo
Ám
Abd
Mik
Náh
Hab
Zof – Szof
Hag – Ag
Zak
Mal
Mt
Mk
Lk
Jn
ApCsel
Róm
1Kor, 2Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1Tesz, 2Tesz
1Tim, 2Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak
1Pt, 2Pt
1Jn, 2Jn, 3Jn
Júd
Jel

[II.]
Confessio vera de Coena Domini thesibus comprehensa, et exercitii
causa in Generali Synodo Czengerini celebranda, proposita, de qua
responsuri sunt ordinandi anno Domini M. D. XCIII. XVII. die Junii.
Debrecini Typis Joannes Czaktorniai.
4° [ ]4 = [4] levél.
•
Tanulmányaik befejezése és általában egy vagy több próbaév után
beiktatták, ordinálták a református lelkészeket abba az
egyházközségbe, ahová javaslat és elosztás nyomán üresedés volt,
illetve a gyülekezet, a helység vezetősége meghívta őket. Az
egyházmegyék vagy egyházkerületek vezető lelkészei ezt a szertartást
vitatkozással kapcsolták össze, ahol a kitűzött tételekre megfeleltek,
azaz mellette és ellene érveltek a lelkészjelöltek, a testület ennek
alapján megbizonyosodhatott felkészültségükről, és vagy befogadta,
vagy elutasította őket. A zsinatokhoz kapcsolódó ilyen vizsgatételeket
nem is mindenkor nyomtatták ki, közülük is a legtöbb nem maradt
meg, feljegyzések is csak szórványosan, számos zsinatnak még az
időpontja is kétes. Ezért rendkívüli, hogy az igen kiművelt Gönci
Kovács (Fabricius) György (kb. 1530-1595) superattendens (pastor et
senior Ecclesiae Debreceniensi), aki két ízben is peregrinált, és
összesen mintegy nyolc esztendeig tanult európai egyetemeken,
három ilyen kiadványa megmaradt a 16. század végéről, mindegyik
unikum.
18 tétel
Úrvacsorai vizsgatételek. Kiadta a csengeri zsinatra. Debrecen, 1592.
RMNy 716 (Rmk 161 = H 820. nro 1.)
Csengeri zsinat, 1593. június 12. RMNy 624: Várad, zsinati tételek:
Debrecen, 1589 * RMNy 641: Nagybánya, 1590 - Debrecen, 1590

[III.]
Zólyomi Sámuel (kb. 1570-1633 előtt)
Piis manibus, pie in Christo sopiti, triumphantique Ecclesiae in coelo
additi, illustris Herois ac Spectabilis Domini, Domini Stephani de
Bathor, comutatum Szathmar, Szabolcz & Simigiensi Comitis, et

cetera consecrata oratio: Quae ex capite Esaiae 57. precensentur causae
maturi plerumque exitus justorum e vivis, et quid ex eo colligendum
sit hominibus.
Authore Samuele Zolyomi.
Debrecini: Escudebat Paulus Rhaeda Lipsiensis, Anno 1605.
4° A-C = [12] levél.
Ecsedi Báthori István (+1605. július 25.) országbíró
felett. Debrecen, 1605. - Szintén tőle való az epitaphium, e kötet [XII.]
számú kéziratos tétele elején.
RMNy 932 (Rmk 162 = H 820 nro 2.)
Ajánlása: Füzér, 1605. szeptember 26.
RMKT XVII/1 617-618.

[IV.]
Somos-Újfalvi Érsek Péter (kb. 1575-1618 után)
Threnos de obitu Illustris ac Magnifici Comitis Domini Stephani de
Bathor, perpetui comitatum Simigiensis, Sathmariensis et Szabolts
Comitis, Domini in Etsed, et cetera piissimi Ecclesiarum nutricii,
artiumque honestarum Moecenatis liberalissimi, plcidem in Christo
obdormientis 25. die Julii, Anno 1605.
A Petro E. Somos-Uyfalvino Scholae Debrecinae Rectore, in
testimonium piae gratitudinis perpetuum, numeris comprehensus.
Item: Lacrmay Musarum.
Debrecini, Typius Pauli Rhaedae Lipsensis, Anno 1605.
4° A-B = [8] levél.
RMNY 931 (Rmk 163 = H 820 nro 3.)

[V.]
Ceglédi Nyíri János
Ighen szép história, mely az Machabaeusokrol irt második könyvböl
szeresztetöt versökben, Cegledi Nyri Ianos altal, az kevi
Anyaszentegyháznak lölki pásztora által.
4° A = [4] levél.
♪ Régi nagy időben vala Assziriában
(Rmk 164 = H 820 nro 4.)

-9-

[VI.]

krónikákat hogy nagy sokan írnak
♪Az Aeneas király siralmas eneke notajara.

Batizi András (kb. 1510-1545 után)
Isák Pátriárkának Szent Házasságáról való szép História.
4° A = [4] levél.

[IX.]

Énekszerzőként ismertebb, holott ő volt talán a legkorábbi kátéíró,
akinek munkáját a 17. században is soká használták.
még a
(Rmk 165 = H 820 nro 6.)
Isak házassága
12 . 13 . 12 . 13 .
♪

[VII.]
[Névtelen]
Egy szép ének miképpen az Úr Isten meg áldgya azokat minden jóval, az kik
őtet félik, és az Istenteleneket meg átkozza: Moises harmadik Könyvének 26.
és ötödik Könyvenek 28. részébül szereztetett.
4 × 11
♪ 12 . 12 . 12 . 13 .
♪
6.) Rmk 166

[VIII.]
Vajdakamarási Lőrinc (kb. 1550-1597 után)
Szép tanulság az jövendő rettenetes itílet napjáról: első része az
hütötlen és kegyetlen Embereknek fel támadásokról és nagy
veszedelmekről: Masodik része az Hóveknek és igazaknak dicsőséges
fel támadásokról, és örökké való nagy bódogságokról. Az Aeneas
Király siralmas éneke nótájára.
Az Szent Irásból ki szedetet Vayda Kamarási Lóribntz Praedicator
által, Minden olvasó és halgató együgyü Keresztyén embereknek
tanulságokra.
Debrecenben, 1596.
RMNy 778 (Rmk 167 = H 820 nro 7.)
4° A = [4] levél.
2. kiadás: Debrecen, 1596. Első: Kolozsvár 1591 (RMNy 666) Látom,

Bornemisza Miklós (?-?)
Eleázár vértanúságának története.
RMNy 927 (Rmk 168 = H 820 nro 8.)
Debrecen, 1605, Lipsiai Rheda Pál Majdan nektek mondok jeles nagy
csodát. ? Nagy bánatban Dávid mikoron vala

[X.]
Batizi András
Jónás prófétának históriája Ninive városáról. Debrecen, 1596, Lipsiai
Rheda Pál nyomtatása.
RMNy 774 (Rmk 171 = H 820 nro 9.)
Jónás historiája 1596
4° A4 = [4] levél
Verses bibliai história.
1541.
♪ Nosza keresztyének, halljunk régi dolgot. / Nosza keresztyén nép,
hallgass nagy dolgokra.
RMKT II 423
Horváth János: 42-44
Ezt a munkát vágták ki korábban.
Jegyzet: Az Itt következett:
IONAS PROPHETANAK HISTORIAIA. Külön vétetve köttetett be a
Milleniumra való felküldhetés végett.
Debr. 1896. Márczius 14.
Bujdosó Lajos mk. Kezelő ktrnok.

[XI.]
Ilosvai Selymes Péter (kb. 1530-kb.1580)
A nagy szent Pál apostolnak életiről és haláláról való szép história. 1564.
RMNy 610 (Rmk 169 = H 820 nro 10-11.)
4× 11
Kiadásai: Debrecen, 1569-1570, 21574 (ma már ismeretlen), 31577 (egy
csonka példány), 41579 Kolozsvár (két példány),5[1579 után] Sokat
szóltam immár néktek Szentírásból.
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+ Tasnádi Péter (): Horatius második verses könyvének tizennegyedik
éneke (1579).
♪ Látod, mely rövid mulandó e világ.
Eheu fugaces RMDT I. 192 ♪ Honterus
♪ (Debrecen 1778. 163) Horatius II. Tasnádi Péter fordítása

[XII.]
ZÓLYOMI SÁMUEL
kézirásban megmaradt epitáfiuma, valamint az időmértékes latin vers
magyar versekbe foglalt változata a temetési szertartáson elhangzott,
és föntebb a gyűjtökötet [III.] darabjaként olvasható orációjával
tartozik össze. Lehetséges, hogy nyomtatásban ez is megjelent, az
orációval együtt, de nem maradt meg, csak az itteni kéziratos
másolata, amelyet szintén Polgáron másoltak 1611-ben, mint a
közvetlen folytatásaként található éneket, [XIII.] Hahóti Tőke Ferenc
1566 előtti históriáját Francesco de Speira 1549-ben történt
hitehagyásáról.
Zólyomi valamikor 1570 táján születhetett, peregrinációja után
Füzéren volt 1604-től lelkész, és 1633 előtt halt meg.
A vers félreérhetően, mintha a jegyzetben közölt és nyomtatottnak
tekinthető epitáfiumról ismeretlen szerzőnek a fordítása volna, ki van
adva az RMKT/XVII.1 1. 83. számaként [Ecsedi Báthory István
halálára] címmel, néhány apró hiányossággal. Az itt olvasható a latin
és magyar szöveg teljes közlése. Minthogy az epitáfium végén meg is
nevezi szerzőként Zólyomit, bizonnyal az ő szerzeménye a magyar
változat is, hisz a rangos temetések kétnyelvűek voltak, és úgyszintén
a sírfeliratok.

[XIII.]
HAHÓTI TŐKE FERENC (*1520 körül? †?)
A lendvai prédikátor, akinek életéről keveset ismerünk, de tudjuk,
hogy kapcsolata volt Tinódi Lantos Sebestyénnel, és 1553-1556 között
volt Alsólendván prédikátor, tehát alig egy fél évtizeddel azután,
hogy Francesco di Spiera történetét Nyugat-Európában nyomtatott
könyvek terjesztették, verses históriáját magyarul is megírta.
1

Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. Szerkeszti: Klaniczay Tibor és Stoll Béla. 1. A
tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor korának költészete. Bp. 1959.

Lehetséges, hogy voltak körében is olyanok, akik a reformáció ügyét
vállalták, majd döntésüket megmásították, szóval visszavonó népek
voltak, akikkel való vesződésére hivatkozik éneke legvégén. A
humanista Gyalui Torda Zsigmond (kb. 1510–1569) tekintélye is
nagyban hozzájárulhatott érdeklődése felköltéséhez, hisz neves
hazánkfia Padovában időzött 1546-tól, az 1549-ben Velencébe idézett
jogász Spira történetét ő is dokumentálta a már egy év múlva
megjelent könyvben (Basel, 1550). Tőke Ferenc külföldi
tanulmányútján szerzett kapcsolatait és könyveit nem ismerjük. Nem
tudunk énekének egykorú nyomtatott kiadásáról sem. A hasonló
énekes históriák sorában megjelenhetett belőle két vagy háromszáz
példány, amely azután teljesen el is kopott a használatban. Lehetséges
az is, hogy csak kéziratos másolatban terjedt.
Nyomtatásban először Bornemisza Péter énekeskönyve közölte a
maga gyűjtötte oktató históriák között, forrása megjelölése nélkül a
második rendben, Spira Ferentz kétségbe eséséről élőfejjel; az ének
későbbi kiadásáról nem tudunk. A 20. század végén az RMKT
szövegére alapozva jelent meg belőle népszerű kiadás.
Szilády Áron Tőke Ferenc legvalószínűbb forrásának csak kései
kiadásához jutott hozzá, holott Debrecenben megvolt, ma is megvan
ennek ugyan nem legelső, de 1608-ban megjelent kiadása:
Historia Francisci Spierae: qui, quod susceptam semel evangelicae
veritatis professionem abnegaset, damnassetque, in horrendam incidit
desperationem. A quatuor summis Viris, summa fide conscripta: cum
clarissim[orum] Virorum praefationibus.
Accessit quoque; Martini Borrhai, de usu, quem Spierae tum
exemplum, tum doctrina afferat, judicium.
Anno M D C VIII. (Ambergae, Ex Officina Forsteriana. M D C VIII.)
12° A–M = [2], 278, [8] p.
A kötetkét kódexlapba kötötték10, Szilády Áron idején, és ma is D
387 a raktári jelzete. A 18. század második felében került a könyvtár
állományába, első tulajdonosa az előzéklapra írta nevét: Joannis
Burgonneri D. 1608., tehát a megjelenés évében szerezte.
A kötetke tartalmát jól szemléltetik az itt következő lappárok, ezek
alapján bizonyos, hogy Tőke Ferenc vagy az 1550-es első kiadást, vagy
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valamely más, ennek alapján készült, vagy azonos tartalmú kiadványt
használt a történethez.
16–17
62–63
96–97
102–103
152–153
196–197
224–225

Curio11
Gribaldus12
Calvinus13
Scotus
Gyalui Torda Zsigmond14
Vergerio15
Borrhai16

Lugossy-kódex

Polgári másolat

Bornemisza
énekeskönyve

Spira

Spiria

Spira

Citadela

Citadella

Czitedelle

GIOVANNI DELLA CASA pápai követ (Joannes Casus, Episcopus
Beneventtanus)

Azt már Szilády Áron megállapította, hogy nem Bornemisza
énekeskönyvét követi a Lugossy-kódex. Független a Bornemisza
énekeskönyvében olvasható nyomtatott szövegtől a Polgáron készült
másolat is. Ezek egymástól sem függenek. A két kéziratos ág
lényegében egyező szövegű, de vannak jellemző eltérései, amely
alapján
szólhatunk
egy
protestáns
és
egy
nemprotesáns
hagyományozási ágról.
Következetesen eltérő névalakban olvassuk a főhős nevét a kétféle
kéziratos másolatban, ez nem lehet véletlen elhibázás, mert a
verssorok is módosultak több helyen a szótagszámbeli eltérés
következtében, amint ezt a szöveg mutatja. A történet egyes
szereplőinek is másképpen torzult el a névalakja.

Janos Gardinal

Janos Gardinal

Ianos Kardinal

GIACOMO NARDINI
Nardinus János

Nardinus Jacab

Nardinus Jakab

PIETRO PAOLO VERGERIO
Vengerius

Vergilius

Vengerius

FRISIMELEGA
Frisimeligai

Frisi Meliga Ferencz

Frisi meliga Ferentz

ALOISIUS BELLACATA
Belatos

Belacatos

Bellatos

JOANNES PAULUS CRASSUS
Gesi

Crassus

Grassi

Dr. GRIBALDI
Gebaldus doktor

Bribaldus doctor

Gebaldus doctor

BERNALD SCARDONEUS
Sandomius Bernad
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Skardoneűs Bernat

Sandiomus Bernald

Gyaníthatóan a Polgáron készült másolat mintája is erősebben ö-ző
lehetett, de ezt csak eleinte követte, később nem. Ezt a Velöncében,
később Velencéből szóalak mutatja.
A két kézirat között megállapítható még egy ponton egy sajátos
felekezeti jellegű eltérés. A Polgáron másolt kéziratban kétszer Oltári
szentség található szent vacsora és Krisztus vacsorája helyett. E mellett
tentatio (a tentatio–oratio–meditatio triádjára utalás?) helyén létánia,
bolond bűbájolás helyett pedig berbitélés. Polgáron tehát mintegy
rekatolizált változatát másolták a históriának.
Ezzel összhangban van, hogy a kéziratot, és valószínűleg a teljes
kötet históriáit, az egri káptalani kórus kántora birtokolta.
♪ [Józsefnek megmondom az ő krónikáját?]
Nagybáncsai Mátyás 1556-ból való, tehát egykorú énekének ugyan
12 . 12 . 12 . 13 . a strófaszerkezete, de nem ritkán találhatni 4× 12
strófaszerkezetű énekek fölött ugyanezt az ad notam megjelölést. (v.ö.:
RMDT I. 4817, 5018. eredeti, ill. a 4819 és 5020 átírt változatát.) A zárósor
utolsó előtti két hangját egy szótagra énekelhették, ezzel a hajlítással a
dallam minden változata alkalmas Tőke Ferenc énekéhez. De van egy
másik lehetőség, a 16. századból eredő, de csak a 18. században21
lejegyzett énekeskönyvi dallam, amely ma is él22: 1778 116 (Irgalmazz
Úr Isten immáron énnékem) Tőke Ferenc énekének szövege 480 sor. Az
RMKT VI. szerint egy strófával kevesebb, ennek a hiánynak alább
található a pótlása. Egy strófa a Lugossy-kódex szövegéből és az 1611ben Polgáron másolt kéziratból egyaránt hiányzik (az RMKT
számozása szerint ez a 157–160. sor):
RMKT 157–160. sor
Akadozás semmi nyelvében nem vala,
Beszéde értelmes, tökélletes vala,
Elméjében nyilván állhatatos vala,
Semmi fogyatkozás eszében nem vala.

Bornemisza énekeskönyve
Akadozas ſemmi nyelueben nem vala,
beſzede ertelmes tokelletes vala,
elmeieben nyiluan alhatatos vala,
ſemmi fogyatkozas eſzeben nem vala.

Szilády Áron figelmét elkerülhette, hogy a 284. sor után hiányzik
egy strófa a szövegből, amely a Lugossy-kódexben megvan, de
Bornemisza forrásában hiányozhatott, vagy nyomtatás közben
kimaradt.

Bornemisza énekeskönyve

Lugossy-kódex

Harmad nap meg lattyac az en halalomot,
ſoknak peldaiara en ki mulaſomot,
az en Iſtenemet megtagadaſomat,
az o haragjánac en ream varaſat.

Harmad nap meg’ lattiak az en halalomat,
ſoknak peldaiara en ki mulaſsomat,
az en Jſtenỏmet meg’ tagadaſsomat,
az ỏ haragianak en reiam varaſsat.

Azert intec minden ember it meg hallya,
meg tagadaſom legyen mindē peldaiara,
mert azert ſzallot ream Iſtennec haragya,
Chriſtus tagadaſert az pokolnac kinnya.

Azert intỏk mindỏn embỏrt itt meg hallia,
meg tagadaſsom legiỏn minden peldaiara,
mert azert ßallot ram Jſtennek haragia,
Christus tagadaſert pokolnak nagy kennya.

Maſodſzor iſmeglen hozza gyultec vala,
oh mely ſiralommal ot beſzeli vala,
rettenetes keppen kenyat mongya vala,
kietlen lataſit o ſzamlallia vala.

Maſodszor iſmetlen hozza gyŭltek vala,
oh mely ſiralommal azt bezelli vala,
rỏttenetỏs keppen kenniat mondgya vala,
kietlen lataſsit ỏ ßamlalia vala.

Mindennap ſzuntelen vgymond az ordogoc,

Mindỏn nap ßŭntelen ugy mond az ỏrdỏgỏk,

hazamban, agyamban ionec keſertetec,
elottem forognac retteneteſségec,
gyakorta lattatnac it ſoc ellenſegec.

hazamban agyamban jŭnnek keſsertetỏk,
elỏttem forognak rỏttenetỏſsegỏk,
gyakorta lattatnak rỏttenetỏſsegỏk.

Ot io remenſegre otet intic vala,
az hiw imadſagra ſzepen keric vala,
nagy ayitatoſson velec mongya vala,
es figyelmeteſen o konyorog vala.

Ot io remenſegre ỏtet intik vala,
a hiu imatſagra ßepỏn kerik vala,
nagy ahitatoſsan velỏk mondgya vala,
es fwgyelmetỏſsen ỏ kỏnyỏrỏg vala,.

Az kik latttyac vala okis ſirnac vala,
es mind terden alua konyorognec vala,
nagy fohazkodaſsal o konyerog vala,
igaz hitit errol neki velic vala.

Az kik lattyak vala ỏkis ſirnak vala,
es mind terdỏn alvan kỏniỏrỏgnek vala,
nagy fohazkodaſsal ỏ kỏnyỏrỏg’ vala,
igaz hiti errỏl neki véllik vala.

De az o ſzaiaual o ezt mongya vala,
ſzive egy nem volna azt kiáltya vala,
ayitatoſsaga moſt neki nem volna,
hiti remenſege hogy ſemmi nem volna.

De az ỏ ßáiaval az ßot mondgya vala,
ßive egy nem volna azt kialtia vala,
ahitatoſsaga maſt neki nem volna,
hiti remenſege hogy ſemmi nem volna.

Az hit az Iſtennek nemes ayandeka,
vayha adatneiek nekem ſzent malaztya,
es az igaz hitnec czac kiczin ſzikraia,

Az hit az Jſtennek nỏmỏs ayandeka,
vayha adatneiek nekỏm ẅ ßent Lelke,
es az igaz hitnek czak kiczin ßikraia,

de moſt raytam vagyon pokolnac nagy kinnya. de maſt raytam vagyon pokolnak nagy kennia.

Kennyebb à tengernec viſzet fel meritnyi,
egy kiczyin kalannal es fel horpenteni,

Kỏnnieb az Tengỏrnek vizet fỏl meretni,
egy kiczin kalannal es fỏl hỏrpenteni,

vagy egy koles ſzommel Vilagot toltenyi.

vagy egy kỏles ßỏmmel vilagot tỏltenyi.

hogy nem mint bunemnec boczanattyat hinnyi, hogy nem mint bỏnỏmnek boczanattiat hini,
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Szent Dauid Manaſses Kiralyoc eletit,
tamaztac ketſegit Palnac fordulaſit,
ot beſzelic vala ſzenteknec peldait,
Iſtennek kegyelmes nagy ſoc igeretit.

Szent David Manaſses Kiraliok eletit,
tamaztak ketſegit Palnak fordulaſit,
es bezelik vala ßentỏknewk paldait,
Jſtennek kegyelmes nagy ſok igeretit.

.
.
.
.

De azokat ỏ mind ỏ maga feiere,
magyarazza vala ỏ veßỏdelmere,
anni sok bỏlczi kỏzỏt még czak egi ſem vala,
kinek mondaſara bỏlczen nem ßol vala.

Mongya felel vala ez ſzot mondaſaban,
talam azt velitec hogy beteg agyamban,
moſtan en kenlodom niomoruſagomban,
es azert nem hiſzec ti bizonſagtokban.

Mondgya vala ez ßot ỏ feleleſseben,
talam azt vellitỏk hogy betegſegỏmben,
hogy en gyỏniỏrkỏdnem niomoruſagomban,
es azert nem hiztỏk ti biztataſtokban.

*
A szöveg betű szerinti átírásának jegyzeteiben dőlt betűvel a
Lugossy-kódex, valamint álló betűvel a Detrekői énekeskönyv
valamennyi eltérése olvasható egymás mellett. Szilády Áron – kora
szokása szerint – átírva, de a szóalakokat őrizve adta közre
Bornemisza nyomán Spira históriáját, jegyzetekben utal a Lugossykódex eltéréseire is. Más forrást nem nevez meg és nem ismer. A
Polgári másolat szerinti szöveg itt jelenik meg először.
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1.1

CATECHESIS
Azaz

Kérdésök és Feleletök,
AZ KERESZTYÉNI TUDOMÁNY
ÁGAIRÓL, AZ JÁMBOR ISTENFÉLŐ
harmadik Friderik Herceg
birtokában Palatinátusban lévő tudós bölcs Doctorok
által írattatott.

Deákból penig Magyar nyelvre fordíttatott, hogy mind a kisdedöknekaz Skólákban, mind penig az egyigyüeknek az Eklézsiában
Lelki éppületekre lenne.
S ZÁRÁSZI F ERENC által Debreceni
Anya szent egyháznak Lelki Pásztora
által.

Debrecenben Nyomtatta Lipsai Pál. 1604.

24

1.2

Psalm. 34.
Jűvetök énhozzám fiaim, hallgassatok engemet,
én az Úrnak félelmére tanítlak titöket.
2. Timoth. 3.
Kicsinségedtűl fogván az Szent Írást tudjad, azmely
tégedet bölccsé tehet az idvösségnek dolgában,
az Krisztus Jézusban való hit által.

25

1.3
AZ JÓ HÍRREL NÉVVEL MEG BECSÜLTETÖTT
ISTEN FÉLŐ TISZTELETES NEMES IMREFI
JÁNOSNAK, DIÓSZEGI ÚRNAK,
kegyelmet és békességet kíván az Attya
Istentűl és az Úr Jézus Krisztustul és
szolgálatját ajanlja, mint tisztelendő
bizodalmas Urának.
Az kegyelmes Istennek sok jó téteményi között,

Tiszteletes és böcsületes Uram, melyekkel az emberi
nemzetséget, de főképpen az ű anyaszentegyházát meg
látogatta, nincsen egy drágább jó téteménye, mint hogy
az idvösségről való tudományt ilyen nyilván, tisztán és
igazán kinyilatkoztatta, és azt nem csak az öreg
embereknek, hanem még az kisdedeknek is szájokban
adta, hogy azoknak szájok által is véghöz vinné az ű
dicsíretit. Psal. 8.
Innét vagyon, hogy az Apostolok idejében is nem
csak az öreg embereket, hanem az kisdedeket is az
keresztyéni hitnek minden részeire kérdések és feleltek
által taníttatta, hogy azok az igaz hitnek vallásában
gyarapodnának,
nevekednének,
sok
ártalmas
tévelygéseket be ne vennének és idvözülnének. Mert
mikeppen hogy az új edényben valaminémű illatú
állatot tölt az ember, de azt igen hozzá vészi, és sok
ideig megtartja: Ezenképpen az gyenge elme, az mely
hitöt és tudománt be vészem, de arrúl jövendőben
inkább meg tud emlékezni.
Ezt meggondolván az mi tudós és bölcs ele-

26

1.4
ink, az utolsó időben is követték az Apostolok és azok
után való doktoroknak példáját, és ők is az keresztyéni
hitöt rövid és bizonyos írásokban bé foglalták, hogy
mind az Isten felől, mind penig annak akaratja felől,
szent nevének segítségre való hívása felől, ű felségétűl
ki adott Sákramentomok felől, mit kellene érteniök és
tudniok, az kisdedek könnyebben megfoghatnák.
Ez ilyen rövid írások között penig igen szép és örök
emlékezetre méltó az, a melyet az Istenfélő keresztyén
hercegnek
az
harmadik
Friderik
hercegnek
parancsolatjából írtanak volt az Palatinatusban való
bölcs doktorok, mert ebből nem csak az kisdedek, de
még az öregek is az ű teremtő és megváltó Istenök felől
jó értelmet vehetnek, és velök való sok jótéteményiért
mivel kelljen fizetniök, megtudhatják, annyira, hogy az
egész Bibliának rövid summájának mondhatjuk, holott
csak egy periódust avagy csak egy versecskét sem
találhatunk
benne,
melynek
az
Bibliából
fundamentoma nem volna, és
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1.5
mely bizonyos lókusokval meg nem erősíttetött volna.
Erre való képest indíttattam én is, hogy ezt az
kereszyéni hitről való írást deákból magyar nyelvre
fordítanám, és az melléje jedzettetött bizonyságokat is
egészlen ki írnám, hogy mind az skólákban az
gyermekeknek, mind penig az ekklésiában az
hallgatóknak, kik az magyar íráshoz értenek,
hasznokra és lelki épületekre lenne.
Ezt penig az kicsin munkát, jó hírrel-névvel meg
böcsültetött Istenfélő nemes uram, az te kegyelmed
tiszteletes és nemzetes házastársával egyetemben ti
kegyelmeteknek ajánlom, és az ti kegyelmetök
böcsületes neve alatt bocsátom ki; ezért, mert látom ti
kegyelmetöknek az Krisztus ekklézsiájához és abban
szöngedöző igéjéhöz való buzgó indulatját és tiszta
szeretetit, melyért elhittem, hogy az Isten előtt is
kedves ti kegyelmetök, és az emberök között is jó
híretök nevetök örök emlékezetben megmarad, mint az
régi jámbor istenfélő fejedelmeké, Dávidé, Ezékiásé,
Jósafáté, Józsiásé és többeké, kiknek jó hírök nevök
soha meg nem hal.
Vegye jó néven azért tülem ti kegyelmetek, és éljetök
ez kicsin de felette igen hasz-
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1.6
nos munkával, ha az kegyelmes Isten kegyelmeteknek
s nékem is halálomat halatsztja, jövendőben is az én
vékony erőm szerint igyekezöm kegyelmeteknek
minden tisztességes szolgálattal lenni mint énnékem
böcsületes kedves és jóakaró emberimnek.
Az Úr Isten tekegyelmedet tartsa meg és éltesse mind
Asszonyomval, ifjú Kata Asszonnyal, és szép
magzatjával, Imrefi Mihállyal egyetemben bódogul.
Költ Debrecenben, kisasszony havának második
napján, az Úrnak 1604. esztendejében.
Ti kegyelmeteknek
Szolgál

Szárászi Ferenc, Debreceni
Anyaszentegyháznak
lelkipásztora.
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CATECHISMUS
azaz,
az keresztyéni tudománynak
ágairól való rövid kérdésök és feleletök.
ELSŐ KÉRDÉS.
Micsoda te néked ember mind életödben s mind
halálodban fű és kiváltképpen való vigasztalásod?
Ez, hogy mind testestűl és lelkestűl,a vagy élök vagy

halok,b nem én magamé, hanem az én hűséges uramnak és
megváltó Jézus Krisztusomnak tulajdona vagyok,c ki az ű
drágalátos véréveld mindennémű bűneimért teljességgel
eleget tévén,e engemet az ördögnek minden hatalmából
megszabadított,f és immár úgy óltalmaz,g hogy az én
mennyei szent Atyámnak akaratja nélkül fejemről még csak
egy hajam szála sem eshetik el,h de sőt inkább ezöknek
felette szükség, hogy mindenek az én idvösségemre
szolgáljanak.i Minek okáért engemet az ű Szent Lelkével
bizonyossá tészen
a 1. Cor. 6. v. 19, 20. Nemde nem tudjátok-é, hogy az ti testetök Szent
Lélek Istennek temploma, azki tibennetek lakozik, azkit az Istentűl
vöttetek, és hogy nem vattok magatokkal szabadok: Mert áron
váltattatok meg. Dicsőítsétek azért az Istent az ti testetökben és az ti
lelketekben, melyek az Istené.
b 1. Thess. 5. 9, 10. Nem rendelt minket az Isten haragra, de az
idvösségnek megnyerésére az mi Urunk Jézus Krisztus által, azki
megholt miérettünk: hogy vagy vigyázunk, vagy aluszunk, együtt ővéle
éljünk. Rom. 14. 7, 8, 9. Senki az hívek közül magának nem él, és senki
magának meg nem hal: Mert ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk
is, az Úrnak halunk meg. Vagy élünk azért, vagy halunk, ugyan az Úré
vagyunk. Mert az
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felől,k

az örök élet
és arra indít, hogy ezután örömest az ű
kedves akaratja szerint életemet rendelni igyekezzem.l
Krisztus ezokáért holt meg, és támadott föl halottaiból, hogy mind az
holtakon, mind az elevenökön uralkodjék.
c Corinth. 3. 12, 13. Avagy az Pál, avagy az Apolló, avagy az Kéfás,
vagy ez világ, vagy ez élet, vagy az halál, vagy az követközendők, vagy
az jelenvalók, mindenek tietök, ti penig az Krisztusé, az Krisztus penig
az Istené.
d 1. Pet. 1. 18, 19. Tudjátok-é, hogy ti nem veszendő állatokon,
ezüstön avagy aranyon váltattatok meg az ti hejában való
társalkodástokból, melyet az ti atyáitoknak tanításokból vöttetek vala,
de az ártatlan és makula nélkül való báránnak, az Úr Jézus Krisztusnak
drágalátos vérével.
e 1. Ioan. 1. 7. Hogyha az világosságban járandunk, miképpen hogy ű
az világosságban vagyon, viszontagsággal való közösülésünk vagyon ő
vele, és az ő fiának az Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden
bűneinkből. 1. Ioan. 2. 1, 2. Ha valaki vétközendik, szószólónk vagyon
az Atyánál az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat, az mi
bűneinkért, és nem csak az mi bűneinkért, hanem ez egész világnak
bűneiért.
f 1. Ioh. 3. 8. Ezért jelent meg és ezért jűtt ez világra az Istennek fia,
hogy az ördögnek cselekedetit elrontsa. Hebr. 2. 14, 15. Miérthogy
ezokáért az gyermekek részesi az testnek és az vérnek, ű is
hasonlatosképpen részese lött ugyanazonokban, hogy az halál által
semmivé tenné azt, azki az halál által uralkodik vala, azaz az ördögöt,
és szabadosokká tenné mindazokat, valakik az halálnak félelme miatt
egész életökben kötelesek valának az szolgálat alá.
g Ioan. 2. 38. 39, 40. Azért jüttem az égből alá ez földre, hogy nem az
én akaratomat cseleködjem, de annak akaratját, azki engem el bocsátott.
Ez penig annak akaratja azki engem el bocsátott, Atyámnak tudniillik,
hogy valamit énnékem adott, abban semmit el ne veszessek, de azt
amaz utolsó napon helyére állasSam. Ez penig annak akaratja, azki
elbocsátott engemet, hogy minden, valaki látja a fiút és hiszen ű benne,
annak örök élete légyen, én penig amaz utolsó napon föltámasztom
űtet. Et Ioan. 10. 27, 28, 29, 30. Az én juhaim az én szómat hallgatják, és
én őket megismerem, és követnek engemet, én is örök életet adok
őnékiek, örökké el sem vesznek, és senki azokat az én kezemből ki nem
ragadja. Az én Atyám ki azokat énnékem adta, nagyobb mindeneknél,
és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki nem ragadhatja. Én s az én
Atyám egyek vagyunk.
h Matth. 10. 29, 30, 31. Nemde két verebecskét adnak egy filyéren, és
azok közül csak egy sem eshetik az földre az én Atyámnak akaratja
nélkül? Ti néktek penig még az fejetökön való hajszálak is mind számán
vadnak az Úrnál. Ne féljetek azért, ti sok verebeknél jobbak és
drágábbak vagytok. Luc. 21. 19. Az ti fejeteken való hajszál, el nem vész.
Az
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ti szenvedetességtök által bírjátok az ti lelketeket.
i Rom. 8. 28. Tudjuk, hogy azoknak, kik az Istent szeretik, mindenek
javokra vadnak, azoknak, kik az ű jókedvéből el vagynak hívattatván.
k 2. Corinth. 1. 21, 22. Azki megerősítött minket tiveletek egyetemben
az Krisztusban, és azki megkent minket, Isten az, ki annak felette el is
pecsételt minket, és az ő Szent Lelkét foglaló zálagul adta az mi
szíveinkben. 2. Corinth. 5. 5. Továbbá Isten az azki minket erre teremtett,
és ki adta minékünk az ő Szent Lelkét
l Rom. 8. 15, 16. Nem vöttétek az szolgálatnak lelkét viszontag
félelemre, de vöttétek az fiúvá fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk, Abba,
azaz, Atyánk, mely Szent Lélek az mi lelkünkvel egyetemben
bizonságot tészen arrúl, hogy mi Istennek fiai vagyunk. Rom 8. 14.
Valakik Istennek Lelkétűl viseltetnek, azok Istennek fiai.

2. KÉRDÉS.
Hány dolgot szükség te néked megtanulnod, hogy ez
vígasztalással élvén, boldogul élhess, és boldogul is
meghalhass?
Hármat. Elsőt: Mely nagy légyen az én bűnöm, és
nyomorúságom. Másodikat: Minden bűnömből és
nyavalyámból mi módon szabadulhatok meg. Harmadikat:
Minémű hálaadással tartozzam az én Istenemnek ezért az
én bűneimből és nyavalyáimból való megszabadulásomért. d
a Luc. 24. 46, 47. Így vagyon megírattatván és így kellett az
Krisztusnak szenvedni, és harmad napon halottaiból föltámadni, és
prédikáltatni az ű nevében az pőnitenciát, és bűnöknek bocsánatját
minden nemzetségek között, elkezdvén Jeruzsálemtűl fogván. 1. Cor. 6.
11. És némelyek közületek ilyenek valának, de meg vagytok
mosogattatván, meg vagytok szentöltetvén, meg vagytok igazíttatván
az mi Urunk Jézusnak nevében és az mi Istenünknek Lelke által. Tit. 3.
3, 4, 5, 6, 7. Mi is régenten valánk balgatagok, engedetlenek, tévelgők,
búdosók, szolgálván különb-különbféle kívánságoknak és testi
gyönyörűségeknek, élvén gonoszságban és irígységben gyűlölködők,
egyikünk az másunkat gyűlölvén, de minek utána a mi idvözítő
Istenünknek jó volta, és emberekhöz való szereteti megjelenék, nem az
jócselekedetekből, az melyeket mi cselekedtünk volna, de az ő
irgalmassá-
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gából tartott meg minket az újonnan való születésnek mosogatása által,
és az Szent Léleknek megújítása által, amelyet nagy bűségesen kiöntött
mireánk az mi idvözítő Jézus Krisztusunk által. Hogy idvözíttetvén az ű
kegyelméből az örök életnek reménsége szerint örökösökké lennénk.
b Ioan. 9. 14. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna; most penig
imezt mondjátok: látunk, ezokáért megmarad nálatok az ti bűnötök.
Rom 3. a vers. 11. ad 19. usque. Nincsen, ki értsön, nincsen, ki az Istent
keresse, mindnyájan elhanyatlottanak, és egyetemben haszontalanokká
lettenek; nincsen, ki jót cselekedjék, ugyancsak egy sincsen. Megnyílt
koporsó az ő torkok, az ő nyelvekkel csalárdságra éltenek; áspis
kígyónak mérge az ű ajakok alatt, kiknek szájok átkozódással és mérges
beszéddel rakva; gyorsok lábok az vérnek kiontására, egymást rontás és
nyomorítás az ű utokban: és az békességnek útát meg nem ismerték.
Nincsen Istennek félelme az ű szemök előtt.
c Ioan. 17. 3. Ez penig az örökélet, hogy tégedet egyedül megismérnek
igaz Istennek lenni, és kit elbocsátottál, az Jézus Krisztust.
d Eph. 5. 8, 9, 10. Ti régenten setétségek valátok, most penig
világosság az Úrban; mint az világosságnak fiai, úgy járjatok (mert az
Léleknek gyümölcse vagyon minden jóságban, igazságban és
igazmondásban), jól meglátván, mi légyen kedves az Úrnak, és
társaságtok ne légyen az setétségnek amaz haszontalan gyümölcsivel,
de sőt inkább azokat feddjétök. Psalm. 50. 14, 15. Áldozzál az Úr
Istennek dicséretnek áldozatjával, és az fölséges Mindenhatónak add
meg azmit fogadtál: Mikoron nyomorúságban vagy helyheztetvén, hívj
segítségül engemet, és én abból kiszabadítlak tégedet, és te dicsőítesz
engemet. Psal. 116. 12, 13, 14. Minémű hálákat adjak az Úrnak
mindazokért az jókért, azmelyeket én velem cselekedett: Az áldozatra
való pohárt kezemben vészem, azmellyel hálákat szoktanak adni az
veszedelemből való megszabadulásért, és az Úrnak nevét
fölmagasztalom. 1. Petr. 2. 9, 10. Ti peniglen választott nemzetség, király
papság, szent nemzetség, és oly, kit az Isten tulajdon magának szentölt,
hogy annak jóságit hirdessétek, azki titöket az setétségekből az ű
csudálatos világosságára általhítt: kik valátok régenten nem Istennek
népei, most penig Istennek népei vattok; kik nem nyertetök vala
irgalmasságot, most penig megnyertétek. Rom. 6. 11, 12, 13, 14. Ties így
elmélkedjetek, hogy ti meg is hóltatok az bűnnek az testnek
kívánságaiban; se ne adjátok az ti tagaitokat hamisságnak fegyveréül a
bűnre, de adjátokmagatokat az Istennek, úgy, mint holtakból
elevenöket, és az ti
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tagaitokat igazságnak fegyverül az Istennek. Mert az bűn tirajtatok nem
uralkodik. Mert nem vattok az törvény alatt, hanem az kegyelem alatt.
Matt. 5. 16. Úgy töndökljék az ti világosságtok az emberek előtt, hogy
űk lássák az ti jócseleködetteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat,
azki mennyégben vagyon. 2. Timoth. 2. 15, 16. Igyekezzél magadat
Istennek kedves szolgájává tenni, oly munkássá, ki meg ne piruljon, és
ki az igazságnak igéjét igazán hasogassa. Az idvösségre nem tartozó
üvöltéseket penig megtiltsad, mert azokból nagyobb hitetlenség szokott
származni.

AZ ELSŐ RÉSZRŐL.

AZ EMBERNEK VESZÖTT NYOMORULT ÉS
NYAVALYÁSSÁGOS VOLTÁRÓL.
3. KÉRDÉS.
Honnan ismered meg, te ember, az te veszött és
nyomorult voltodat?
Az Istennek ki adatott törvényéből.a
a Rom. 3. 20. Ezokáért az törvénynek cseleködetiböl csak egy test sem
idvözülhet az ő színe előtt; mert az törvény által vagyon az bűnnek
ismereti.

4. KÉRDÉS.
Mit kíván mi tűlünk az Istennek törvénye?
Meg tanít minket erre az Krisztus Jézus csak kevés

beszéddel szent Máténak 23. részében, mikoron így szól:
Szeressed az te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes gondolatodból, és minden erődből. Ez az
első,
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fű és legnagyobbik parancsolat. Az második penig
hasonlatos ehhez. Szeressed az te felebarátodat szintén úgy,
mint tennen magadat. Ez két parancsolatból függnek az
egész törvény és az próféták.a
a Luc. 10. 27. Deut. 6. Szeressed az te Uradat Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, minden erődből, és egész gondolatodból. Az te
felebarátodat penig úgy, mint tennen magadat.

5. KÉRDÉS.
Nemde mindezeket tökélletesen meg tarthatod-é?
Semmiképen nem tarthatom. Mert természet szerint az én

Istenemtűl és felebarátomtúl való idegenségre hajlandó
vagyok.
a Rom.

3. 10, 11, 12, 13. Nincsen csak egy igaz is ez földön: nincsen az,
ki értsön; nincsen az ki keresse az Urat, mindnyájan el hajlottanak, és
egyetemben haszontalanokká lettenek. Nincsen azki cselekedné azt,
azmi jó, ugyancsak egy is nincsen. Mert mindnyájan vétköztenek, és
szűkölködnek Istennek dicsősége nélkül. 1. Ioan. 1. 8, 9, 10. Ha azt
mondjuk, hogy mi bűn nélkül valók vagyunk, mimagunkat megcsaljuk,
és igazság nincsen mi bennünk. Ha azt mondándjuk mi, hogy nem
vétkeztünk, hazuggá tesszük az Istent, és az ű igéjének semmi foganatja
nincsen mi bennünk.
b Rom 8. 7. Az testnek értelme halál, az Léleknek penig értelme élet és
békesség; az testnek értelme az Istennek ellensége, mert az Istennek
törvénye alá nem adja magát, mert ugyanis nem adhatja. Ephes. 2. 3.
Kik között mi is mindnyájan forgolódunk vala régenten az mi
testünknek kívánságiban, cselekedvén azokat, azmelyek az testnek, és
az mi gondolatunknak tetszenek vala, és valánk természet szerint
haragnak fiai, mint az egyéb emberek is. Tit. 3. 3. Mi is valánk régenten
balgatagok, esztelenök, engedetlenek, tévölygők, szolgálván különbkülönbféle kívánságoknak és gyönyörűségeknek, gonoszságban és
irígységben élvén, gyűlölködők, egyikünk az másunkat gyűlölvén.
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6. KÉRDÉS.
Hát Isten teremtötte-é az embert, hogy ily gonosz és
vissszafordult elmével légyen?
Semmiképpen nem.a Sőt, jóvá, és az ő hasonlatosságára

teremtette űtetb, azaz hatalmat adott űnéki minden
teremtött állatokon, és fölékesítette űtet igaz és valóságos
igazsággal és szentséggel, ezért, hogy az ő teremtő Istenét
igazán megismerné, szíve szerint szeretné, űvéle
egyetemben bódogul, mindörökké élne; ezvégre, hogy űtet
dicsírné, magasztalná és tisztelné.c
a Genes. 31. Láta Isten mindeneket, melyeket teremtett vala, és ímé,
felette igen jók valának.
b Genes. 1, 26, 27. És mondá az Isten: Teremtsünk embert a mi
képünkre és hasonlatosságunkra, hogy ki uralkodjék az tengernek
halain, az égi repeső madarakon, és az barmokon, és mind az egész
földön, és minden csúszó-mászó állatokon, azmelyek itt ez földön
csúsznak-másznak. Az Isten ezokaáért teremté az embert az ű tulajdon
képére, asszonyiállatot s fírfiat teremte. Colos. 3. 9, 10. Egyitök az mástok
ellen ne szóljon hazugságot, holott levetöttétek amaz régi ó embert
minden cselekedetivel egyetemben, és fölöltöztétek amaz új embert, ki
megújíttatik annak képéhöz hasonló ismeretre, azki űtet teremtette.
c Ephes. 4, 24, Újuljatok meg az ti elméteknek lelkében, és öltözzétek
föl amaz új embert, azki az Istennek képére teremtetett, igazságra, és
valóságos szentségre. 2 Corinth. 3, 18. Mi penig béfödetlen orcával az
Istennek dicsőségét, úgymint egy tükörben nézvén, ugyanazon
ábrázatra el változtatunk dicsőségről dicsőségre, úgymint az Úrnak
Lelkétűl.

7. KÉRDÉS.
Honnan vagyon tahát az emberi természetnek ilyen nagy
romlott volta és gonoszsága?
Az mi első szüléinknek, Ádámnak és Évának esetekbűl és

engedetlenségekből.a Innét vagyon, hogy az mi
természetünk úgyannyira megromolt, hogy immáran
mindnyájan bűnben fogantatunk és születtetünk.b
a Gen. 3. Lege totum caput. Rom 5. 12. Egy ember által jűtt bé az bűn
ez világra, és az bűn által az halál, és ez mindenekre elhatott, miért hogy
mindnyájan vétköztenek.
b Psal. 51. 7. Ímé, én bűnben formáltattam, és bűnben fogadott engem
az én anyám. Genes. 5. 3. Éle az Ádám százharminc esztendeig, és
nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezé űtet Sétnek.
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8. KÉRDÉS.
Dominica 4.
Úgyannyira megromlottunk-é természetünkben, hogy az
jónak megcselekedésére mindenestül fogván
alkolmatlanok vagyunk, minden bűnre penig hajlandók?
Bizonyára úgy vagyon.a Hanemha az Szent Lélek által

újonnan születtetünk.b
a

Ioan. 3. 6. Az mi testtűl születtetött, test az, és az mi Lélöktűl
szölettetett, lélök az. Gen. 6. 5, 6. Látá az Jehovah, hogy az embernek
gonoszsága sok volna ez földön, és hogy az ő szívének gondolati csak
azon gonoszság minden időben. Megbáná az Jehovah Isten, hogy az
embert teremtette volna e földön, és szívében szomorkodék. Iob. 14. 4.
Kicsoda teheti tisztává az mi tisztátalan magból fogantatott, csak egy
ember sem teheti. Et 15, 15, 16. Micsoda az ember, hogy az vétektűl
tiszta légyen, és hogy asszonyiálattúl születtetött igaz légyen. Ímé, az ő
szent Angyaliban nem adott állandóságot, és még az egek sincsenek az
ő szemei előtt makula nélkül. Mennyivel inkább az gyűlölségre és
útálatra méltó haszontalan ember, ki az hazugságot úgy veszi be, mint
az vizet, kiknek ha sok bántást fogadván, és munkát szülvén szöröz
csalárdságot. Esa. 52. 6. Mi mindnyájan, mint az eltévelyödött juhok,
tévelgettünk, és ki-ki mind az ő utát követte. Az Úr cselekedte penig,
hogy mindnyájunknak hitetlensége őreá háríttatnék.
b Ioan. 3. 5. Felelé Jézus: bizony, bizony, mondom tenéked, valaki
újonnan nem születendik víztűl és lélektűl, be nem mehet Istennek
országában.

9. KÉRDÉS.
Az Isten ezokáért nem tészen-é az embernek bosszúságot
ezzel, hogy ő tűle az törvényben olyakat kíván, az
melyeket bé nem teljesíthet?
Semmiképpen nem.a Mert az Isten az embert oly

állapatban teremtette vala, hogy azokat megcselekedhette
vólna. De az ember az ördögnek izgatása miatt az

a Ephes. 4. 24. Újuljatok meg az ti elméteknek lelkében, és
öltözzétetök föl amaz új embert, az ki Isten szerint teremtetött igazságra
és valóságos szentségre.
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ő maga engedetlenségéből mind ő magát, és mind utána
való maradékit azoktul az isteni ajándékoktúl és jóktúl
megfosztá.b
b Luc.

10. 20. Felelvén penig Jézus Urunk, mondá: Egy ember mégyen
vala Jeruzsálemből alá Jerikóban, és akada az tolvajok kezében, akik
űtet megfosztván, és sok sebekkel megsebösítvén, elhagyák holtelevenön. Rom. 5. 12. Ezokáért ez világra miképpen hogy egy ember
által jöve bé az bűn, és az bűn által az halál. Ezenképpen minden
emberekre az halál elhata, miérthogy mindnyájan vétköztenek.

10. KÉRDÉS.
Nemde az Isten büntetés nélkül hagyja-é ezt az embernek
vakmerő engedetlenségét, és ő tűle való el szakadását?
Sőt, inkább iszonyúképpen haragszika mind az mi

bennünk született eredendő bűnért, mindazokért, az
melyeket mi magunk cselekeszünk, és azokat igaz itéletiből
mind ez világi idő szerint való büntetéssel, és mind az
másvilági és örökkévaló kínokval megbünteti, azmint ű
maga kimondja az szentenciát: Átkozott minden, valaki
meg nem tartja azokat, valamelyek az törvénnek könyvében
meg vadnak írattatván.b
a Rom. 5. 12. Est idem locus. Hebr 9. 27. És miképpen hogy ez el
vagyon rendeltetvén, hogy minden ember egyször meghaljon, annak
utána penig, hogy az télet meglégyen: Ezenképpen az Krisztus is
egyszer vitte föl magát az áldozatra, hogy sokaknak bűnöket elevenné.
b Deut. 27. 26. Átkozott, valaki tökélletessen meg nem tarja az
törvénnek beszédit, hogy azokat bételjesítse, és az egész nép áment
mondjon. Gal. 3. 10. Mert valaminnen az törvénnek cseleködetitűl
függnek, átok alatt vagynak azok. Mert meg vagyon írván: Átkozott
minden, azki meg nem marad mindezekben, az melyek az törvénnek
könyvében meg vadnak írván, hogy azokat beteljesítse.

11. KÉRDÉS.
Hát nem irgalmas-é az Isten?
Irgalmas az Isten, de úgy, hogy azonközben igaz is lé
a Exod.
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gyen.a Minek okáért kívánja az ű igazsága, hogy azmely
bűn az Isteni fölségnek véghetetlen dicsősége ellen lött,
ugyanazon felette igen nagy, azaz testi és lelki örökké való
kínokval meg is büntettessék.b
szóval kiálta, mondván: Jehova, Jehova, erős Isten, irgalmas és
könyörülő, késedelmes az haragra, irgalmassággal és igazsággal
bévölködő, ki ezöríziglen irgalmaságodat megtartod, ki elveszed az mi
hitötlenséginket, gonoszságinkat, és vétkeinket. Senki te előtted
őmagában nincsen bűn nélkül, ki meglátogatod az atyáknak
álnokságokat az fiakban, és unokákban, harmad és negyedíziglen.
b Exod. 20. 5. Én vagyok az Jehova, az te urad Istened, erős bosszúálló
Isten, ki megbüntetöm az atyáknak álnokságokat az fiakban harmad és
negyedíziglen, azokban, ki gyűlölnek engemet. Psal. 5. 5, 6. Te oly vagy
Úr Isten, ki nem kedvellöd az hamisságot, és tevéled együtt gonosz
ember nem lakik. Meg nem állhatnak az te szemeid előtt az gonoszok,
és te mind azokat gyűlölöd, valakik hamisságot cselekesznek. 2. Cor. 6.
14, 15, 16. Egy igát ne vonjatok az hitetlenekkel. Mert mi közi vagyon az
igazságnak az hamissággal? Vagy mi közi vagyon az világosságnak az
setétséggel, és minémű egyenössége lehet az Krisztusnak az Beliállal,
avagy mi része lehet az hív embernek az hitetlennel, és mi egyenessége
lehet az Istennek templomának az bálványokkal?

MÁSODIK RÉSZ

AZ EMBERNEK NYOMORULT ÉS NYAVALYÁS

ÁLLAPOTJÁBÓL VALÓ MEGSZABADULÁSÁRÓL.

12. KÉRDÉS.
Miért, hogy ezokáért az Istennek igaz itéleti szerint ez
világi idő szerint, és az más világi örökké való kínokra
kötelesek vagyunk: vagyon-é még ugyan valami módunk
és utunk, az mellyel ez büntetésektűl
megszabadulhatunk, és Istennel megbékélhetünk?
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Az Isten az ő igazságának eleget akar tétetni.a Ezokáért
szükség, hogy vagy mi magunk tegyünk eleget, vagy más
által.b
a Exod.

20. 5. Én vagyok az Jehovah, erős, haragos, bosszúálló Isten, ki
az atyáknak álnokságokat a fiakban meglátogatom, harmad és
negyedíziglen azokban, azkik gyűlölnek engemet. Et 23.7. Az hazug
beszédet igen eltávoztasd, az ártatlant és az igazat meg ne öljed: Mert én
az hitetlent igaznak nem tartom.
b Rom. 8. 3. Mert azmire az törvénnek tehetsége nem vala az ő erőtlen
voltáért, mely erőtlensége vala az test miatt, azt az Isten megteljesíté az
ünnön fiát elbocsátván, ki hasonlatos lőn bűnös emberi testhöz (és az az
bűnért lőn) elkárhoztatá az bűnt az testben, hogy az törvénnek amaz
kívánsága bételjesdjék mibennünk, kik nem test szerint, hanem lélek
szerint járunk.

13. KÉRDÉS.
Mi magunktul eleget tehetünk-é az Isten igazságának?
Semmi részből nem. Sőt, inkább napról napra az mi
adósságinkat öregbítjük.a
a

Iob. 9. 2, 3. Az halandó ember hogy hogy lehetne igaz, ha az erős és
hatalmas Istenhöz hasonlíttatik. Ha ővele pörben akar indulni, ezör
beszéde közül egyikre meg nem felelhet őnéki. Et 15. 15, 16. Ímé, az ő
szent angyaliban nem adott állandóságot, és még az egek sincsenek az ő
szemei előtt makula nélkül. Mennyivel inkább az útálatos és
haszontalan ember, ki mint az vizet, úgy issza bé azt hamisságot. Matth.
6. 12. Bocsásd meg mi nékünk az mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk ellenünk vétetteknek.

14. KÉRDÉS.
Az teremtett állatok közül valamely, mely az égben,
avagy ez földön vagyon, és csak csupa teremtett állat,
eleget tehet-é mi érettünk?
Csak egy sem tehet eleget: Először ezért: Mert azt az bűnt
az melyet az ember tett, nem akarja az Isten más teremtett
a Hebr. 2. 14, 15, 16, 17, 18. Miérthogy ezokáért az gyermekek részesek
az testben és vérben: ű is hasonlatosképpen ugyanazonokban részessé
lött, hogy az halálnak általa el-
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állatban megbüntetni.2 Másodszor: mert az mi csak csupa
teremtött állat, az Istennek az bűn ellen való haragját el sem
viselhetné, és egyebeket attul meg sem szabadíthatna.
rontaná azt, az kinél az halálnak birodalma vala, azaz az ördögöt, ki az
halál által regnál vala, és megszabadítaná mindazokat, valakik az
haláltúl való féltökben mind egész életökben kötelesek valának az
szolgálatra. Mert bizonyára nem az angyaloknak természetit vette föl,
de az Ábrahámnak magvának természetit. Azért mindenekben
hasonlatosnak kellet lenni az ő atyjafiaihoz, hogy irgalmas és hív fűpap
lenne, azokban, melyeket az Istennél kellene cselekedni az népnek
bűneinek megtisztítására. Mert abból, azmit szenvedett, mikoron
késértetnék, segítséggel lehet azoknak is, azkik késértetnek.
b Psalm. 130. 3. Ha az embereknek álnokságit megszámlálod, ó
Jehovah, Uram s vajon ki állhat meg te előtted. Ioh. 4. 8. Íme, azkik
szolgálnak ő néki, nem adott beléjök állhatotsságot, és az ő Angyaliban
nem adott világosságot: Mennyivel inkább nem adott azokban, azkik az
sárból csinált házban laknak, és azkiknek fundamentomok ez földön
porból vagyon. Huc pertinet Iob 15. 15, 16, et 25. 5, 6. Íme, cselekeszi,
hogy ne légyen világosság mind az holdig, és az csillagok sem tiszták az
ű szemei előtt. Mennyivel inkább az halandó ember, ki csak féreg, és az
embernek fia, ki csak olyan, mint az giliszta.

15. KÉRDÉS.
Minémű szabadítót és közbenjárót kell tehát keresnünk?
Ollyat, ki bizony ember legyena és tökélletes igazságú,b

de mindazáltal minden teremtett állatoknál hatalmasb, azaz
azki egyszersmind bizony és igaz Isten is légyen.c
a

1. Corint. 15. 22, 25, 26. Mert miképpen az embernek általa jüve az
halál ez világra, isméglen embernek átala lén az halottaknak is
föltámadása. Mert miképpen az Ádámnak általa mindenek meghalnak,
azonképpen az Krisztusnak általa mindenek életet vesznek. Uralkodni
kell őnéki mindaddig, mígnem minden ellenségit az ő lábainak alá
vetendi. Az legutolsó ellenség penig, az halál, semmivé tétetik.
b Ierem. 23. 6. & 32.16. Az ő napjaiban megtarttatik az Jehuda, és az
Izráel nagy bátorságban lakozik, és ez az ő neve, amellyel nevezik űtet,
Jehovah mi igazságunk. Esa. 53. 11. Az ő lelki gyötrelminek és
fájdalminak utána látja az hasznát, és vele megelégeszik. Az én igaz
szolgám sokakat idvözít az ő ismeretivel, kiknek hamisságokat ő maga
hordozza.
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2. Corinth. 5. 14, 15, 16. Az Krisztusnak amaz szereteti megszorít
minket, úgy mint kik immár ezt ítéltük magunkban, hogyha ő egyedül
mindenekért holt meg, tehát mindenek halálra voltanak kötelesök, és ő
mindenekért megholt, hogy azkik élnek ennekutána, ne ő magoknak
éljenek, de annak, azki őérettök megholt és feltámadott.
c Hebr. 7. 15, 16, 17. És ez ebből inkább megtetszik, hogy az
Melkicedeknek hasonlatosságára támad más pap, és más egyházi
ember, ki nem az test szerint való parancsolatnak törvénye szerint
tétetött pappá, de az véghetetlen életnek ereje szerint. Mert eképpen
vagyon az bizonságtétel ő felőle: Te vagy pap mindörökké a
Melkicedeknek rendi szerint. Iesa. 7. 14. Ezokáért, ád az Úr tinéktek
jegyet: Ímé, az szűz méhében fogad és fiat szűl, és te, ó szűz, hívod az ő
nevét Immánuélnek, azaz, mi vélünk lakozó Istennek. Rom. 8. 3, 4. Mert
mikoron az törvénnek erőtlen voltának semmi tehetsége nem volna az
testben, az Isten elbocsátá az ő fiát bűnös emberi testhez hasonlatos
testben, és azt az bűnért elkárhoztatván, az bűnt az testben, hogy az
törvénnek amaz ereje bételjesedjék mi bennünk, kik nem az test szerint,
hanem az Lélek szerint járunk.

16. KÉRDÉS.
Miért szükség őnéki bizony embernek, és tökélletes
igaznak lenni?
Mert az Istennek igazsága azt kívánja, hogy azmely

emberi természet vétközött, ugyanazon emberi természet
fizessön meg is a bűnért.a Az ki penig őmaga is bűnös volna,
egyebekért meg nem fizethetne.b
a Rom. 5. 12, 15. Ezokáért, miért hogy egy ember által jöve bé az bűn
ez világra, és a bűnnek általa az halál, és így az halál minden emberekre
elhata, mivelhogy mindnyájan vétköztenek. De nem akképpen vagyon
az, azmit az Isten ajándékoz, mint az bűn. Merthogy ha annak az egy
embernek bűnének miatta sokan holtanak meg: Sokkal inkább az
Istennek kegyelme, és az kegyelem által való ajándék, mely az egy
emberé az Jézus Krisztusé, sokakra kiáradott.
b 1. Petr. 3.13. Mert az Krisztus egyször szenvedett volt halált az
bűnösökért, ő igaz lévén, az hamisakért, hogy minket az Istenhöz vinne,
ki jóllehet hogy test szerint megöletteték, de Lélek szerint
megelevenítteték. Esa. 53. 3, 4, 5. Elvettetött és útálatos minden emberek
között, fájdalmakat szenvedött, megkóstolta az nyavalyákat, olyan ,
azkitűl valaki még orcáját is elfordítaná, és űtet semminek becsülöttők,
de bizonyára ő vette el az mi betegséginket, és ő viselte az mi
fájdalminkat, és mi azt ítéltők felőle, hogy az Isten verte, sebösítötte és
nyomorította
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meg űtet. Mert ő megsebesíttetött az mi bűneinkért, és megtörettetött az
mi álnokságinkért, az mi békességünknek helyére állatása őrajta
vagyon, és az ő sebeivel gyógyíttatunk mi meg.

17. KÉRDÉS.
Miért kellett őneki az emberséggel egyetemben bizony
Istennek is lenni?
Hogy az ő Istenségének hatalmával az Isten haragjának

terhét az ő testében elszenvedhetné.a És minékünk az
és
életöt
megépíthetné
és
elvesztött
igazságot
visszaadhatná.b
a Esa. 53.8. Az tömlöcből és az itéletből kivéteték. Az ő nemzetségét ki
beszélhetné meg? Act. 2. 24. Kit az Isten föltámaszta, az halálnak
fájdalmit őróla elvévén, ezért, mert lehetetlen dolog vala, hogy ő az
haláltúl megtartanéjék. 1. Petr. 3. 18. Mert az Krisztus is egyszer
szenvedött volt halált az bűnökért, igaz lévén, az hamissakért. Hogy
minket az Istenhöz juttatna, ki test szerint megöletteték, de Lélek szerint
megelevenítteték.
b 1. Ioan. 1. 12. Mert az élet megjelenteték, és láttuk és bizonságot is
teszünk ő felőle, és hirdetjük tinéktek amaz örök életet, mely az Atya
Istennél vala, és megjelenteték minékünk. Et 4.9. Ebben tetszék meg az
Istennek hozzánk való nagy szerelme, hogy az ő egyetlen egyszülött fiát
bocsátá az Isten ez világra, hogy éljünk mi ő általa. Actor. 20. 28.
Ezokáért viseljetek gondot timagatokra, és mind az egész nyájra, azmely
között titöket az Szent Lélök pispökökké tött, hogy az Istennek
anyaszentegyházát legeltessétök és őrizzétök, melyet az ő tulajdon
vérével szörzött magának. Ioan. 5. 16. Úgy szerette Isten ez világot, hogy
az ő egyetlen egyszülött fiát adná érötte, hogy minden valaki hiszen
űbenne, el ne vesszön, hanem öröké élete légyen.

18. KÉRDÉS.
Kicsoda penig az az közbenjáró, ki egyszörsmind bizony
Isten, és bizony tökélletes igaz ember is?
Az mi Urunka Jézus Krisztus, ki tétetött minékünk az

Atya
Istentűl
bölcsességünkké,
szentségünkké és váltságunkká.b

igazságunkká,

a Matth. 1. 3. t Ésa. 7. 14. Ímé, egy néminemű szűz méhében fogad, és
fiat szűl, és hívod az ő nevét Immanuélnek, mely, ha megmagyarázzuk,
annit tészön, mint mi vélünk
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lakozó Isten. 1. Tim. 3. 16. Isten jelent meg az testben. Lélökben
megigazult, az angyaloktúl nézettetött, az pogánoknak hirdettetött,
hittenek őnéki ez világon, fölvétötett az dicsőségben. Luc 1. 11.
Születtötett ma tinéktek idvözítő (azki az Úr Krisztus) Dávidnak
várasában. Ioan. 14. 6. Mondá néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság, és
az élet. Senki az Atyához nem mégyen, hanem csak én általam. 1.Tim. 2.
5. Egy az Isten, egy az közbenjáró Isten között és emberek között, az
ember Jézus Krisztus.
b 1. Corinth. 1. 30. De ti ugyanazontúl vattok az Krisztus Jézusban, ki
lött minékünk az Istentűl bölcseségünkké, igazságunkká, szentségünkké
és váltságukká.

19. KÉRDÉS.
Honnan tudod ezt?
Az

Evangéliomból,
melyet
Isten
először
az
a
b
Paradicsomban jelentett meg, és azután az pátriárkák és
próféták által hirdettetött,c az áldozatokkal és egyéb ó
törvénbeli ceremóniák által példázott.d Végezetre penig az ő
egyetlenegy fia által bételjesített.e
a

Genes. 3. 15. Gyűlölségöt szerzök te közötted és az asszonyiállat
között, a te magod között, és az ű magva között. Az asszonyiállatnak
magva megrontja az te fejedet, és te mardosod őnéki az ő hátulsó sorkát.
b Genes. 49. 10,11. El nem vétettetik az királyi pálca az Júda
nemezetsége közül, sem az törvény kiadó azoktúl, kik ő tűle
születtetnek, addig, míg el nem jű az Síló, és ő hozzá gyűlnek, űneki
engedének nagy sok nemzetségek, kötvén az szőllőtűkéhöz az ő
szamarát, és az szép szőllőtő termő vesszőhöz az ő szamarának vemhét.
Megmossa az borban az ő ruháját, és az verös szőllő levében az ő
béfödöző fölső ruháját. Et 22. 18. Megáldattatnak az te magodban ez
földnek minden nemzetségi, miérthogy engedtél az én beszédemnek. Et
26. 4. Megsokasítom az te magodat mint az égnek csillagit, és adom az
te magodnak mindezeket ez tartományokat: és megáldatnak az te
magodban ez földnek minden nemzetségi. Ezért, mert Ábrahám
engedött az én beszédemnek, és megtartotta azt, azmit kívántam, hogy
megtarsa az én parancsolatimat, az én szörzésimet, és az én törvénimet.
c Rom. 1. 2, 3, 4. Én Pál, az Jézus Krisztusnak szolgája, hivatalos
apostola az Istennek evangéliomának prédikálására, ki magamnak
kiválasztattam, azmelyet még annak előtte megígért vala az ő
prófétáinak általa az Szent Írásokban az ő fia felől, ki test szerint
Dávidnak magvából való, ki nyilván megjelentetett Istennek fiának
lenni hatalmassággal, az megszentölő Lélek szerint, ebből, hogy
föltámada halottaiból, mely az Jézus Krisztus, az mi
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Urunk. Hebr. 1. 1, 2. Sok rész szerint és sokképpen szóla régenten az
Isten az mi atyáinknak az prófétáknak általa, ez utolsó időkben szóla
minékünk az ő fia által, kit mindeneken örökössé tén, ki által ez világot
is teremté. Actor. 3. 23, 24. Mózes az mi atyáinknak ezt mondotta:
prófétát támaszt tinéktek az Úr Isten az ti Istentök, az ti atyátokfiai
közül, hasonlatost énhozzám. Hallgassátok űtet mindenekben,
valamelyeket tinéktek szóland. Követközik peniglen ez, hogy minden
lélek, valamely azt az prófétát nem hallgatja, az népnek közüle
kivágattasssék. De, sőt minden próféták Sámueltűl megfogva és
annakutána valók, valamennin szólottanak, ez napokat megjövendölték.
Et 10. 43. Ez Krisztusról minden próféták tanúbizonságot tésznek, hogy
minden, valaki őbenne hijend, bűneinek bocsánatját nyerné az ő
nevének általa.
d Ioan. 5. 46. Ha hinnétek az Mózesnek, hinnétök énnékem is, mert az
Mózes énrólam írt. Hebr. 10. 7. Ímé, jelen vagyok (az könyvnek eleiben
meg vagyon énrólam írván) Úr Isten, hogy az te akaratodat tegyem.
e Rom. 10. 4. Az törvénnek vége az Krisztus minden hűvőnek
megigazulására. Gal. 4. 4, 5. Minekutána eljűtt volna az időnek teljes
volta, kibocsátá az Isten az ő fiát, asszoniállattúl születtetett, és az
törvény vezérünk vala minékünk az Krisztushoz, hogy az hitnek általa
nyernőjök az megigazulást. Hebr. 13. 8. Az Jézus Krisztus mind tegnap
és mind ma, ugyanazon mindörökké.

20. KÉRDÉS.
Ezokáért nemde minden embereknek, azkik az Ádámban
elvesztenek vala, visssza adatik-é az Krisztus által az
idvösség?
Nem mindeneknek, hanem csak azoknak, azkik igaz hit

által ő beléje oltatnak, és az ő jótéteménit hozzájok
kapcsolják.a
a

Ioan. 1. 12, 13. De valamennin béfogadák űtet, ada azoknak oly
méltóságot, hogy Istennek fiai lennének, tudniillik azoknak, kik hisznek
az ő nevében. Kik nem az vérből, sem az testnek akaratjából, sem az
férfiúnak akaratjából, hanem az Istentűl születtettenek. Et 3. 16. Azki
hiszen az Fiúban, annak örök élete vagyon, azki penig nem hiszen az
Fiúnak, nem látja az az örök életet, hanem az Istennek haragja marad az
ő fején. Ésa. 53. 11. Az én igaz szolgám sokakat megigazít az ő
isméretivel, kiknek hamisságokat ő viseli. Psal. 2. 12. Csókolgassátok az
fiat, hogy meg ne haragudjék (és az ti életetek-
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nek módja ne kárhoztassék) és el ne vesszetek az ti utatokért, mikor
nagy hamar fölgerjed az ű haragja. Bódogok mindazok, valakik ű benne
bíznak. Rom. 11. 20. Az hitetlenség miatt törettenek le az ágak, te
peniglen hit által állasz, el ne hidd magadat, föl ne fuvalkodjál
szívedben, lelködben hanem félj. Hebr. 4. 2, 3. Mert minékünk is szintén
azonképpen hirdettetett az ígéret, mint szintén őnékik, de nem használt
őnékik az hallattatott ige, mivelhogy ez nem vala hittel egyben
egyelíttetvén azokval, azkik hallották vala. Mert mi, azkik hittünk,
bémegyünk az nyugodalomban, mint megmondá: Ezokáért
megesküvém az én haragomban, ha bé fognak menni az én
nyugodalmamban. Et 10. 39. De mi nem vagyunk ollyak, kik
hátravennéjők magunkat az veszedelemre, hanem azkik hiszünk az mi
lelkünknek idvösségére.

21. KÉRDÉS.
Micsoda az hit?
Nemcsak

oly ismeret, avagy értelem, azkivel
állhatatossan hiszem mindazokat, valamelyeket az Isten az
ő igéjében minékünk megjelentett,a de még annakfelette
bizonyos bizodalom is,b melyet az én szívemben az
evangélium általc az Szent Lélek gerjesztett,d kivel az
Istenben megnyugszom, ezt magamban bizonnyal elhívén,
hogy nemcsak egyebeknek, de még énnékem is bűneinknek
bocsánatja, örökkévaló igazság és élet ajándékoztatott,e és
hogy ez ingyen vagyon az Istennek irgalmasságából, csak
az egy Krisztusnak érdeméért.f
a Hebr. 11. 1, 2, 3, 4. Az hit az reménlendő dolgoknak valóságos
állatja, és azoknak, azmelyek nem láttatnak, erős bizonsága. Mert ezáltal
ékösíttettenek meg bizonsággal az mi eleink. Hitnek általa értjük, hogy
ez világ teremtetett légyen az Istennek beszéde által, hogy azmelyeket
látunk, nem lettenek azokból, azmelyek tetszenek. Az Ábel hitinek
általa vín föl az Istennek böcsületesb és drágább ajándékot, hogynem
mint az Kain: melynek általa tanúbizonságot is nyere, hogy ő igaz
volna, az Isten bizonságot tévén az ő ajándékiról, és ezáltal meghalván,
mégis szól. Jacob. 2. 19. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól cselekeszed, az
ördögök is hisznek, és reszketnek. Gal. 2. 20. De maga élek immáran
többé nem én, hanem az Krisztus él én bennem, és azmely életet élek
most, az testben élem, az Istennek fiában való hit által, ki szerete
engemet, és őmagát adá én éröttem.
b Rom.,4. 16, 17, 18. Annakokáért az hit-
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ből adatik az örökség, hogy essék ingyen, hogy erős légyen az ígéret
minden magnak, nemcsak annak, azki az törvényből vagyon, de még
annak is, azmely az Ábrahámnak hitiből vagyon, ki mindenikünknek
atyja (miképpen meg vagyon írván: Sok nemzetségeknek atyjává tőlek
tégedet) az élőt, azkinek bűn (tudnia illik) az Istennek, ki élővé tészi az
holtakat, és előhíja azokat, azmelyek nincsenek, mintha volnának. Mely
Ábrahám reménség kívül reménség alatt hívé ezt, hogy ő sok
nemzetségeknek lenne atyja, azmint néki megmondották vala:
Ekképpen lészen az te magod. Et 5. 1. Megigazultatván hitből,
békességünk vagyon az Istennél az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa.
Et 10. 10. Szívvel lészen az hitel az megigazulásra, szájjal lészen
peniglen az vallástétel az idvösségre. Mert az, ki kételködik, hasonlatos
az tengeren lévő habokhoz, mely az szelektűl idestova hányattatik és
verettetik. Luc 1. 68. Áldott az Úr az Izráelnek Istene, hogy meglátogatta
és megváltotta az ű népét. Et 2. 19, 29, 30. Dicsíret légyen az Istennek az
magasságokban, és ez földön békesség, emberekhez penig jóakarat.
Most bocsátod el, Uram, békességgel az te szolgádat, az te beszéded
szerint. Mert meglátták az én szemeim az te idvözítő fiadat.
c Matth. 16. 17. Bódog vagy Simon bar Jóna, mert az test és az vér
ezeket meg nem jelentette tenéked, hanem az én atyám, ki az egekben
vagyon Ioan. 3. 5. Felelé Jézus urunk: Bizony, bizony, mondom tenéked,
hogyha valaki viztűl és lélektűl újonnan nem születendik, bé nem mehet
Istennek országában. Gal. 5. 22. Az Léleknek gyömőlcse ezek: szeretet,
öröm, békesség, engedelmesség, kegyelmesség, jóság, hit, szilídség,
mértékletesség. Phil. 1. 19, 29. Jól tudom, hogy ez idvösségemre lészen
énnékem az ti imádságtoknak által, és az Jézus Krisztusnak Lelkének
általa, mellyet énnékem szolgáltat az én figyelmetös várásom és
reménségem szerint. Tinéktek adattatott az Krisztusért, nemcsak hogy
higgyetök ő benne, hanem annak felette, hogy szenvedjetek is ű érette.
2. Cor. 4. 13. És miérthogy az hitnek ugyanazon lelke vagyon mi
bennünk amaz írás szerint: Hívék, és azért szólék, mi is hiszünk,
annakokáért szólunk is.
d Rom. 1. 16. Én nem szégyenlem az Krisztusnak evangélimát; mert az
Istennek hatalma minden hívőnek idvösségére, főképpen zsidó népnek,
annakutána görögnek is. Et 10. 17. Ezokáért az hit hallásból vagyon, az
hallás penig Isten igéjének általa. 1. Cor. 1. 21. Mert minekutána az
Istennek bölcsességében ez világ meg nem ismeré az Istent az ő
bölcsességéből: tetszék az Istennek, az bolondságnak hirdetése által
idvözíteni az hiveket. Marc. 16. 15, 16. Menjetek el ez széles világra,
prédikáljátok az evangéliomot minden teremtett állatnak. Azki hiend és
megkeresztelkedendik, idvözül, azki penig nem hijend, elkárhozik. Act.
16. 14. Néminemű asszonyiállat penig, kinek neve Lídia vala, az mely

47

1.25
bársont árul vala az Thyatirusoknak városában, tisztölvén az Istent,
meghallgatá az mi beszédinket, kinek az Úr Isten megnyitá az ő szívét,
hogy reá figyelmezne azokra, azmelyek az szent Páltúl mondattanak
vala.
e Habac. 2.4. et Rom. 1. 17. et Gal. 3. 21. et Hebr. 10. 38. Az igaz ember
peniglen hitből él, de ha valaki magát félön vonándja és elszakad
éntűlem, nem javallja azt az én Lelkem. Matth. 9. 2. Mikoron látta volna
Jézus azoknak hitöket, mondá az gutaütött embernek: Bízzál, fiam,
megbocsáttatván vadnak az te bűneid. Ephes. 2. 7, 8, 9. Kegyelemből
vattok megtartatván hit által, és ez nem timagatokból vagyon, Istennek
ajándéka, nem az ti jócseleködettökből, hogy valaki ne dicsekedjék. Rom
5. 1. Anakokáért megigazóltatván mi hitből, békességünk vagyon az
Istennel., az mi Urunk Jézus Krisztus által.
f Rom. 3. 24, 25, 26. Megigazultatnak ingyen az Istennek kedvéből az
Jézus Krisztusban lött váltság által, kit előada minékünk az Isten
engesztelő áldozatul hit által az ő vérében, az ő igazságának
megmutatására, az előve járó bűnöknek megbocsátása által, melyeket az
Isten eltűre az ő igazságának megmutatására ez jelenvaló üdőben, ezért,
hogy ő igaz légyen, és azki megigazítja azt, azki az Jézusnak hitiből
vagyon. Galat 2. 26. Tudván ezt, hogy az ember nem idvözül az
törvénnek cselekedetibül, de az Jézus Krisztusban való hit által. Még mi
is az Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazíttatnánk az Krisztus
hitiből, és nem az törvénynek cselekedetiből. Ezokért, mert csak egy test
sem idvözülhet az törvénynek cselekedetiből. Luc. 1. 70, 71, 72. 73, 74,
75, 76, 77, 78. Azmiképpen szólt az ő szent prófétáinak szájok által, kik
ez világnak kezdetitűl fogván voltanak, hogy jövendőre
megszabadítana minket az mi ellenséginktűl, és mindeneknek kezekből,
kik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasságot tenne az mi atyáinkval, és
megemlékeznék az ű szent testamentomáról, és hogy bételjesítené az ő
esküvését, mellyel megesküdt vala Ábrahámnak, az mi atyánknak. És
ezt ű megadná minékünk, hogy az mi ellenséginknek kezéből
megszabadíttatván, félelem nélkül szolgálnánk őnéki, szent élettel és
igazsággal ő előtte, az mi életünknek minden napjaiban. És te kis
gyermek, az fölséges Istennek prófétájának hívattatol. Mert az Úrnak
orcája előtt jársz, hogy az ő útait készítsed, és hogy idvösségnek
isméretit adjad az ő népének az ű bűnöknek megbocsátása által, az mi
Istenünknek könyörületes szívének általa, melyekkel meglátogata
minket: föltámadott mag az magasságból. Ioan. 20. 31. Ezokáért
írattattanak meg, hogy higgyétek, hogy az Jézus légyen Krisztus,
Istennek Fia, és hogy hívén, életötök légyen az ő neve által. Actor. 10. 43.
Erről minden próféták bizonságot tésznek, hogy bűneinek bocsánatját
nyeri az ő neve által, valaki hijend őbenne.
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22. KÉRDÉS.
Melyek azok, azmelyeket szükség az keresztyén embernek
hinni?
Mindazok, azmelyek minékünk az Evangéliumban
ígértetnek.a Melyeknek summája az Apostoli Hitnek
formájában, avagy az minden keresztyéneknek kétség
nélkül való közönséges hitöknek fű ágaiban rövideden bé
foglaltatik.

a Ioan. 20. 31. Ezek azért vadnak megíratván, hogy higgyétök az Jézus
Krisztust Istennek fiának lenni, és hogy ezt hívén, életötök légyen az ő
nevének általa. Matt. 28. 20. Tanítván űket, hogy megtartsanak
mindeneket, amelyeket én tinéktek parancsoltam.

23. KÉRDÉS.
Melyik az Apostoli Hitnek formája?
Ím, ez:
Hiszök egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
az földnek teremtőjében. És az Jézus Krisztusban, az ő
egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent
Lélektűl: Születék szűz Máriátúl; Szenvede Poncius
Pilátusnak idejében, megfeszítteték, meghala, eltemetteték,
szálla poklokra, harmadnapon föltámada az halottak közül;
Méne mennyégben, űl az mindenható Atya Istennek
jobbjára, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és
holtakat. Hiszök Szent Lélekben, hiszök közönséges
keresztyén anyaszentegyházat; Szenteknek egyességét,
Bűnnek bocsánatját; Testnek föltámadását, és az örök életet.
Ámen.

24. KÉRDÉS.
Hány részre osztatik az Apostoli Credo, avagy hitnek
formája?
Három részre: Első az örök Atya istenről és az mi
teremtésünkről vagyon. Második az Fiúról, és az mi
váltságukról. Harmadik az Szent Lélekről, és az mi
megszentelésünkről.
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25. KÉRDÉS.
Miért, hogy az Isten állatjában csak egy?a Mi az oka,
hogy ez hármat nevezöd, az Atyát, az Fiút, és az Szent
Lelköt?
Mert az Isten az ő igéjében így jelentette meg magát,b

hogy ez három egymástúl megválasztott személy légyen,
amaz egy bizony és örökkévaló Isten.
a Deut. 8. 4. Halld meg Izráel, az JEHOVAH az mi Istenünk egy JEHOVA.
Ephes. 4. 5, 6. Egy az Úr, egy az hit, egy az keresztség, egy az Isten, és ki
mindeneknek Atyja, ki mindeneknek felette vagyon, és ti bennetek is
mindenitökben. Esa. 44. 6. Ezt mondta az JEHOVAH az Izráelnek királya,
és az ő megszabadítója, az Seregöknek Ura Istene: Én vagyok az első, és
én vagyok az utolsó is, és én kívülem nincsen más Isten. 1. Corint. 8. 4.
Tudjuk, hogy az bálvány semmi ez világon, és hogy egyéb Isten egy szál
sincsen az egy Istentűl megválva.
b Esa. 61. 1. et Luc. 4. 15. Az Úrnak Lelke én rajtam vagyon, ezért, mert
kenettel megkent engemet, elbocsáta engemet, hogy az szegényeknek
evangéliomot hirdessek, hogy meggyógyítsam az töredelmes szíveket,
hogy az foglyoknak megszabadulást prédikáljak, és az vakoknak látást,
és az megtörettetteket kibocsássam az szabadságra. Psalm. 110. 1.
Mondá az Úr az én uramnak: ülj az én jobbkezem felől, míglen az te
ellenségidet tenéked lábaid alá vetem zsámolyul. Matth. 3. 16, 17.
Megkeresztelkedvén az Jézus, följöve mindjárást az vízből, és íme
megnyilatkozának őnéki az egek, és látá az Istennek Szent Lelkét, hogy
galamb képében alászállana; és fölyül űreá jűne, és ímé, szózat lőn az
egekből, ezt mondván: Ez az én szerelmes fiam, kiben én
megnyugszom. Et 28. 19. Elmenvén ezokáért, tanítsatok minden
nemzetségeket, megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak és Szent Lélek
Istennek nevében. Ioan. 14. 25. Amaz vígasztaló penig, azaz, az Szent
Lélök, kit az Atya elbocsát az én nevemben, az megtanít titöket
mindenekre. Et 15, 26. Mikoron eljövend amaz vigasztaló, azkit én
elbocsátok tinéktek az Atyátúl (mondom, amaz igazságnak Szent lelke,
ki az Atyátúl származik) az tanúbizonságot tészen én felőlem. 1. Ioan. 5.
7. Hárman vadnak, kik tanúbizonságot tesznek az egekben, az Atya, az
Ige, és az Szent Lélek, és ez hármak egyek. Tit. 3. 5, 6. Nem az igaz
cselekedetekből, az melyeket mi cselekedünk, hanem az ő
irgalmasságából idvözít minket, az újonnan való születésnek mosódó
feredője által, és az Szent Léleknek megújítása által, mely Szent Lelket
nagy bűséggel kiönté mi reánk az mi idvözítő Jézus Krisztusunk által. 2.
Corinth. 13. 13. Az mi Urunk Jézus Krisztusnak kedve,
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és az Istennek szerelme, és az Szent Léleknek közösülése légyen
tivéletek mindenitökkel, Ámen. Gal. 4. 6. Miért hogy fiak vagytok,
kibocsátá az Isten az ő fiának Lelkét az ti szíveitökben, ki azt kiáltja:
Abba. Eph. 2. 18. Miért hogy minékünk, kik kétféle népek valánk, őáltala
vagyon menetelünk az egy Lélök által az Atya Istenhöz.

AZ ATYÁRÓL.
26. KÉRDÉS.
Mit hiszesz, mikor azt vallod: Hiszek az mindenható
Atya Istenben, mennynek és földnek teremtőjében?
Hiszem az mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló

Atyját, ki az mennyet és az földet minden benne való
állatokkal egyetemben semmiből teremtötte,a és ki
ugyanazonokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével
tartja és igazgatja,b hogy az Krisztusért én Istenem és én
Atyám.c Ezokáért úgy bízom őhozzá, és úgy hiszek őnéki,
és úgy nyugszom meg őbenne, hogy semmit nem
kételködöm felőle, hogy mind lelki s mind testi szükségimre
gondot nem viselne.d Sőt, még annakfelette azmi
gonoszokat ez nyavalyásságos és nyomorult életben reám
bocsát, azokat is az én idvösségemre fordítja,e miért
a Olvasd el az Mózes első könyvének első és második részeit. Psalm 31. 6. Az
Úr beszéde által teremtettenek az egek és az ű szájának Lelke által
minden ő seregök. Iob. 3. 4. Mert engemet is az Úrnak Lelke teremtett, és
az mindenható Istennek lehellése adott énbelém életet. Olvasd az Szent
Jób könyvének 38. és 39. részeit. És az szent Dávidnak is 26. dicsíretit. Actor.
4. 24. Te vagy amaz Isten, ki az mennyet és az földet teremtötted, és az
tengert minden benne való állatokkal egyetemben. Exod. 20. 11. Hat
napon teremté az Úr Isten a mennyet és az földet, az tengert és minden
benne lévő állatokat. Act. 14. 15. Ti fírfiak, miért cselekeditök ezeket; mi
is emberk vagyunk, ugyanazon indulatokra, azkikre ti vattok kötelesök,
hirdetvén tinéktek, hogy ez hejábanvaló bálványoktúl amaz élő
Istenhöz forduljatok, azki teremtötte az
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hogy azt megcselekedheti, úgymint hatalmas Isten,f és meg
is akarja cselekedni, úgyint kegyes Atyám.g
mennyet és az földet, az tengert, és mindazokat, kik ezökben vadnak.
Esa. 45. 7. Én vagyok egyedül az JEHOVAH Isten, és más énkívülem
nincsen, ki formálom az világosságot, és teremtöm az setétségeket, én
szörzem az békességet és teremtöm az gonoszt. Én vagyok egyedül az
JEHOVAH, ki mindezeket cselekedte. Ioan 1. 3. Mindenek ez igaz által
teremtettenek, s valami teremtetött, semmi nem teremtett őnála nélkül.
b Psal. 104. 2, 3, 4, 5. Kiterjeszté az eget mint egy sátort, ki az ő
fölházának gerendáit állatja az vizekben, és az fölhőket kocsijává tészi, és
az szeleknek szárnyán jár idestova, ki az ő angyalit tészi lelkekké, és az
ő szolgáit lángozó tűzzé, és ki az földet fundálta az ő erősségin, hogy
örökkön örökké soha helyéből meg ne induljon. Et 115. 2. Az mi
Istenünk az egekben vagyon, ki véghözviszen mindeneket,
valamelyeket akar. Matt. 10. 20, 30. Nemde két verebecskét adnak-é el
egy kisded pénzen, és azok közül csak egy sem eshetik le az földre az ti
Atyátoknak akaratja nélkül: Ti nektek peniglen még az fejeteknek
hajszála is mind meg vadnak számláltatván. Rom. 11. 36. Mindenek
őtűle vadnak, ő általa, és ő benne. Hebr. 1. 3. Ki holott légyen az ő
Atyjának dicsőségének fénye, és az ő állatjának kimetszött ábrázatja, és
mindeneket igazgasson az ő hatalmasságos beszédével, stb.
c Ioan.1. 12. De valamennin űtet befogadák, adá azoknak ezt ez
méltóságot, hogy Isten fiaivá lennének, azoknak, kik az ő nevében
hisznek. Rom. 8. 15. Nem vöttétök az szolgálatnak Lelkét viszontag az
félelemre, de vöttétek az fiúvá fogadásnak Lelkét, ki által ezt kiáltja:
Abba, azaz, Atyám. Gal. 4. 5, 6. Kibocsátá az Isten az ő fiát,
asszonyiállattul születtetett, az törvény alá vettettetett, hogy megváltaná
azokat, kik az törvénnek hatalma alatt valának, hogy őnéki fogadott fiai
lennének. Miérthogy penig fiak vattok, kibocsátá az Isten az ő fiának
Lelkét az ti szíveitökben, ki ezt kiáltatja, Abba, azaz, Atyám. Ephes. 1. 5.
Ki elöve elválaszta minket, hogy fiaivá fogadna az Jézus Krisztusnak
általa őmagában, az ő akaratjának jókedve szerint.
d Psal. 55. 25. Hagyd az Úrra az te gondodat, és ő eltart tégedet, és
nem engedi, hogy az igaz soha elessék. Matth. 6. 26. Fordítsátok
szömötöket az égi madarakra, mert űk nem vetnek, sem nem aratnak,
sem az ő csűrökben nem gyűjtenek, és az ti mennyei Atyátok elélteti
űket. Nemde nem vattok-é ti böcsületösbek azoknál. Luc. 12. 3, 24.
Mondá penig Jézus az ő tanítváninak: Ezokáért mondom tinéktek, hogy
ne legyetek szorgalmatosok az ti életötöknek táplálása felől, mit
egyetök, sem az ti testötökrűl, mivel ruházzátok magatokat. Az Lélek
drágább, hogynem mint az eledel, és az test, hogynem mint az ruházat,
gondoljátok jól meg az hol-
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lókat, mert sem nem vetnek, sem nem aratnak, kiknek nincsen sem
tárházok, sem csűrök, és mindazáltal az Isten eltartja azokat. Mennivel
vattok ti drágábbak azt madaraknál.
e Rom. 8. 28. Tudjuk penig, hogy azoknak, kik az Istent szeretik,
mindenek javokra vadnak, azoknak tudniillik, kik az ű öröktűl fogván
való elvégeztetött jóakaratjából el vadnak hívattatván.
f Esa. 46. 3, 4. Jákóbnak háza, és Izráelnek házának minden maradéki
hallgassatok engemet, halgassatok énhozzám, azkik viseltettök én tűlem
anyátok méhétűl fogva, és hordoztattok én tűlem születtetésektűl fogva.
Én magam hordozlak titöket mind vénségtökig, és míg meg nem
őszültök. Én terömtöttelek, és én viseltelek, és mondom, hordolak és
megszabadítlak titöket. Rom. 8. 38, 39. Mert én nyilván elhittem ezt
énmagamban, hogy sem az halál, sem az élet, sem az jelenvalók, sem
követközendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi egyéb
teremtött állat, el nem szakaszthatnak minket az Istennek szeretetitűl,
mely az mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon. Et 10. 12. Nincsen
különbség az zsidó avagy az görög között. Mert ugyanazon
mindeneknek Ura, ki kazdag mindenekhöz, kik űtet segítségül híják.
g Matth. 6. Olvasd el az Krisztusnak egész prédikációját, melyet az embernek
életében való visszafordult szorgalmatossága ellen tészen. Matth 7. 9, 10, 11.
Kicsoda közületek az az ember, ki, ha az ő fia kenyeret kérend őtűle,
követ adna néki? És ha halat kérend őtűle, nemde kígyót ád-é neki? Ha
ezokáért ti, holott gonoszok vattok, tudtok jó ajándékot adni az ti
fiaitoknak; mennivel inkább az ti Atyátok, azki az mennyégben vagyon,
ad jókat azoknak, azkik ő tűle kérnek?

27. KÉRDÉS.
Micsoda az Istennek gondviselése?
Az Úr Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló ereje,a

mellyel az mennyet és az földet, minden teremtett
állatokkal egyetemben úgy bírja, mintha kezével tartaná és
igazgatná.b Hogy valamelyek az földből teremnek,
egyetemben az eső és az aszály, az bűség és az szükség, az
étel és az ital,
a Esa. 29. 15, 16. Jaj azoknak, kik az mélységben elrejtik az Jehovátúl
az ő tanácsokat, kik az setétségekben cselekedtetött dolog felől is azt
mondják, ki lát minket? Ki vött minket eszében? Azt vélitök-é, hogy oly
könnyű tinéktek az Istennek tanácsit elfordítanotok, és minden
dolgokkal az ti akaratotok szerint élni, mely könnyű az fazékjártónak az
sárt forgatni, és azt elformálni? Mikoron az alkotmány
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az jó egészség és az betegség,d az kazdagság és az
szegénség,e mindenek végezetre nem történetből, sem
szerencséből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratjából
lésznek.
mondja az ő alkotója felől: Nem csinált engemet, még az formált edén is
megmond-hatja az ő formálója felől: nincsen értelem benne, nem csinált
értelmesen. Ezech. 8. 12. Akkoron monda énnékem: Embernek fia, látodé, mellyeket cselekedjenek az Izráel házának vén népei az
setétségekben, ki-ki mind az ő belső iratos kamorájában: Mert ezt
mondják: Semmiképpen nem néz az JEHOVAH mi reánk, elhagyta az
JEHOVAH ezt az földet. Matth. 17. 27. De hogy ne legyünk nekik
bántásokra gonosz példát adván, menj el, és vesd be az tengerben az
horgot, és vond föl azt az halat, azmely az horogra elő jű, és fölnyitván
az ő száját, találsz egy garast benne, vödd ki azt, és add őnékik én
éröttem és te éretted. Actor. 17. 25. Emberi kézzel nem tisztölték az Isten,
mintha szűkös volna valami állat nélkül, holott ő adjon mindeneknek
életet és lehelletet, és mindeneket egyebeket.
b Hebr. 1. 2, 3. Mely fiat mindeneken örökössé tőn, ki által ez világot is
teremté, ki holott az ő Atyjának dicsőségének fénye legyen, és az ő
állatjának, kimetszött ábrázatja, és mindeneket tartson az ő hatalmas
beszédével, ű maga által az mi bűneinknek tisztulását megszörözvén, az
magasságokban az fölségnek jobbjára üle.
c Ierem. 5. 23, 24. De ennek ez népnek szíve visszás, félenjáró,
engedetlen, elhajlottanak és elmentenek. Nem mondják ezt az ő
szívökben: féljük immár az Jehovát az mi Istenünket, ki ad minékünk
alkalmatos időben való esőt, és kívánatost kelletekorán, és esküvésével
fogadott aratás idejét megtartja minékünk. Actor. 14. 17. Jóllehet nem
hagyja őmagát, hogy bizonság nélkül lenne, sok jót tévén mivélünk,
adván minékünk mennyei harmatot, és gyümölcs teremtü időket,
bétöltvén eledellel és örömel az mi szíveinket.
d Ioan. 9. 3. Felele Jézus: Sem ez vak nem vétközött, sem az ő szülei,
hogy vakon születtetnék, de szükség, hogy megjelentessenek őbenne az
Istennek cselekedeti.
e Proverb. 22. 2. Az gazdag és az szegény ünnön köztök nem
különböznek, mindeniknek az Isten csinálója.

28. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk ez az Isten teremtésének és
gondviselésének isméreti:
Hogy az ellenünk való dolgokat békével szenvedjük,a
a

Rom. 5. 3, 4. Nem csak ebben, de még annakfelette dicseködünk az
sanyarúságokban is, tudván ezt,
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az kedvünk szerint való dolgokban penig háláadók
légyünk,b jövendő dolgainkban peniglen Istenben, az mi
bizodalmas Atyánkban, jó reménségünk légyen;c ezt
bizonnyal tudván, hogy az ő szerelmétűl semmi minket el
nem szakaszthat.d Miérthogy minden teremtött állattal úgy
bír, hogy az ű akaratja nélkül, nem csak az, hogy semmit
nem mívelhetnek, de még csak meg sem mozdulhatnak.e
hogy a sanyarúság békességgel való tűrést szerezzen, az békességgel
való tűrés peniglen próbálást, az próbálás penig reménséget. Iac. 1. 5.
Tudván, hogy a ti hitötöknek megpróbálása békességgel való tűrést
szerez. Iob. 1. 21. 32. Monda penig az Jób: Mezítelen jűttem az én
anyámnak méhéből, mezítelen megyök vissza is. Az Úr adta volt, és
ismég az Úr vötte el. Légyen áldott az Úrnak neve.
b Deut. 8. 10. Mikoron ezokáért eszöl, és megelégöszöl, adj hálákat az
te Uradnak Istenednek, azért az jó földért, azmelyet adott tenéked. 1.
Thes. 5. 15. Mindenekről hálákat adjatok: Mert ez az Istennek akaratja az
Krisztus Jézus által ti hozzátok.
c Rom 5. 4, 5, 6. Az nyomorúságnak szenvedése próbálást szerez, az
próbálás penig reménséget. Továbbá az reménség meg nem szégyenít,
mert az Istennek szereteti kiöntetött az mi szíveinkben az Szent Lélek
által, ki minékünk adattatott. Mert az Krisztus, még mikor erőtelenek
volnánk, az időnek mivolta szerint bűnösökért hala meg.
d Rom 5. 38, 39. Én elhittem ezt magamban, hogy sem az halál, sem az
élet, sem az angyalok, sem az fejedelemségek, sem az hatalmasságok,
sem az jelenvalók, sem az következendők, sem magasságok, sem
mélységek, sem semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket
az Istennek szeretetitűl, azmely az mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon.
e Iob. 1. 12. Monda az JEHOVA az Sátánnak: Íme, valamelyeket bír az
Jób, azokat mind te kezedben bocsátom, csakhogy kezedet űreá ne
vessed. Et 2. 6. Monda az JEHOVAH az Sátánnak: Ímé, az Jóbot te
kezedben bocsátom, de ily ok alatt, hogy az ő életét megtartsad. Prov.
21. 1. Az királynak szíve az JEHOVA kezében vagyon, mint az vizeknek
folyása, valahová akarja, oda hajtja űtet. Actor. 17. 25, 26, 27, 28. Nem
emberi kezekvel tisztöltetik az Isten, mintha szűkös volna valami állat
nélkül, holott ő adjon életet mindeneknek, lehellést, és mindeneket
egyebeket: és egy vérből teremté az embereknek minden nemzetit, hogy
laknának mind az egész földnek színén, és elövé el végezé az
embereknek adott időknek meddig kelljön tartani, és az ő földen való
lakásoknak határt tőn, hogy keresnék az Istent, ha történet szerint
kezökvel űtet megtapasztalhatnák és megtalálhatnák. Jóllehet bizonyára
egyikünktűl is nem igen távul vagyon. Mert ű általa élünk, ű általa
mozgunk, és ű általa vagyunk.
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AZ FIÚRÓL.
29. KÉRDÉS.
Az Isten Fia miért neveztetik Jézusnak, azaz,
idvözítőnek?
Mert minket minden bűneinkből idvözít,a nem is kell

másunnan idvösséget kérni, nem is találhatni penig
egyebütt.b

a Matth. 1. 21. Fiat szűl peniglen és nevezzed űtet Jézusnak. Mert ő
szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Hebr. 7. 24, 25. De ez,
mivelhogy mindörökké megmarad, oly papsága vagyon, ki soha másra
nem száll. Annakokáért teljességgel idvözítheti azokat, kik űáltala az
Istenhöz mennek, ki mindenkoron él ezvégre, hogy esedözzék ő érettök.
b Actor. 4. 11, 12. Ez amaz kű, mely titűletök épitőktűl semminek
böcsülteték, mely szegeletbéli fűkő lőn. Nincsen senkiben egyébben
idvösség. Mert egyéb név az ég alatt nem adattatott az emberek között,
ki által kelljön minékünk idvözülnünk.

30. KÉRDÉS.
Hisznek-é ezokáért azok az egyetlenegy idvözítő
Jézusban, kik az szentöktűl, avagy ő magoktúl, avagy
másunnan keresnek megbódogulást, avagy idvösséget?
Nem hisznek; mert jóllehet szóval ez idvözítővel
dicsekednek, de mindazáltal tagadják az Jézust volaképpen
egyetlenegy idvözítőnek lenni.a Mert szükség, hogy az
Jézus vagy nem teljességgel való idvözítő, avagy azkik űtet
idvözítőt igaz hittel hozzájok kapcsolják, azok őbenne
mindeneket bírnak, valamelyek az idvösségre szükségesek.b
a 1. Corinth. 1. 31, 31. Nemde elosztatott-é az Krisztus? Az Pál
feszíttetött-é meg éröttetök, avagy Pál nevében körösztölködtetök-é
meg? Ti ugyanazon Istentűl vattok az Jézus Krisztusban, ki az Istentűl
szereztetött minékünk bölcsességünkké, váltságunkká, igazságunkká, és
szentségünkké; miképpen meg vagyon írván: Azki dicseködik, az Úr
Istenben dicsekedjék. Gal. 5.4. Az Krisztus haszontalanná lészen
tinéktek, valakik az ó törvénnek általa akartok megigazulni, és az
Istennek kedvéből kiestetök.
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b Hebr. 12. 2. Nézvén az Jézusra, ki az hitnek kezdője és elvégezője, ki
az ő előtte való örömnek helyötte elszenvedé az keresztfán való halált,
az gyalázatot megútálván, és az Istennek székinek jobbjára ülvén. Ésa. 9.
6. Gyermek születteték minékünk, és fiú adaték minékünk, kinek
birodalma lészen az ű vállán, ki neveztetik csudálatosnak, nagy tanácsú
Istennek, erős és hatalmas Istennek, örökkévaló Atyának és békességnek
fejedelmének. Et 43. 11, 25. Én, én vagyok az Úr, és én kívülem nincsen
idvözítő. Én, énmagam vagyok egyedül, ki eltörlöm az te álnokságidat
énéröttem, és az te bűneidről többé meg nem emlékezöm. Coloss. 1. 19,
20. Miérthogy így tetszött az Atyának, hogy az Istenségnek teljessége
állat szerént és valósággal lakozzék az Krisztus Jézusban. És az ő
keresztfán való vérehullásának általa békességet szörözvén, mindeneket
ő általa megbékéltetne magával, mind, kik ez földön vadnak, mind kik
az mennyegben. Et 2. 10. És bételjeséttetők ő benne, ki minden
fejedelemségnek és hatalmasságnak feje. Ioan. 1. 16. az ő teljes voltából
vöttünk mindnyájan kedvet is kedvért, kegyelmet is kegyelemért.

31. KÉRDÉS.
Miért neveztetik Krisztusnak, azaz kenetettnek?
Mert az Atyátúl rendeltetett, és Szent Lélektűl
megkenettetett,a fűprófétává és doktorrá,b ki minékünk az
mi váltságunk felől az ő Atyjának titkos tanácsát és minden
akaratját megjelentette,c fűpappá is,d ki az ő testének
egyször való áldozatjával minket megváltott, és érettünk az
Atyának szünetlen esedözik;e királlyá is, ki minket az ő
igéjével és Szent Lelkével bír, igazgat, és az nékünk keresött
idvösségben ótalmaz és megtart.f
a

Psalm. 45. 8. Szeretöd az igazságot, és gyűlölöd az hamisságot,
ezokáért megkent tégedet az Isten az te Istened vígasságnak olajával,
feljebben az te társaidnál. Hebr. 1. 9. Idem locus.
b Deut. 18. 15. et Actor. 3. 22. Et 7. 37. Prófétát támaszt tinéktek a ti
Uratok Istentök az ti atyátokfiai közül, mint szintén engemet, űtet
halgassátok.
c Ioan. 1. 18. Az Istent soha senki nem látta, amaz egyetlenegy fiú, ki
az atyának kebelében vagyon, az jelentette meg minékünk. Et 15. 15.
Mindeneket, valamelyeket hallottam, megjelentettem tinéktek. Matth.
11. 27. Senki nem ismeri az Fiút, hanem csak az Atya, az Atyát is nem
ismeri senki, hanem csak az Fiú, és azkinek az Fiú akarándja
megjelenteni.
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d Psal. 110. 4. Megesküdt az Úr Isten, és esküvését soha meg nem
bánja, hogy örökkévaló pap légy Melkicedek papnak rendi szerint. Hebr.
7. 21. Megesküdt az Úr Isten, és soha ő esküvését meg nem bánja: Te
vagy örökkévaló szent pap Melicedek papnak rendi szerint. Et 10. 12. Ez
penig az bűnökért egy áldozatot tévén, örökké ül az Istennek jobbja
felől.
e Rom. 8. 34. Kicsoda volna az, azki minket kárhoztatna? Krisztus az,
azki megholt, sőt még azki föl is támadott halottaiból, ki ül az Istennek
jobbja felől, és ki annakfelötte esedözik miéröttünk. Et 5. 9, 10.
Megigazíttatván ezokáért az ű vérével, most sokkal inkább
megtartatunk az haragtúl űáltala. Mert ha még akkoron is, mikor
ellenségök volnánk, megbékéltettünk az Istennel, az ő Fiának halálának
általa, most, mikor immár megengeszteltettünk, sokkal inkább
megtartatunk az ő élete által.
f Psal. 2. 6. Én peniglen rendeltem az én királyomat az én szent
högyemen az Sionon. Luc. 1. 33. Uralkodik az Jákóbnak házán
mindörökké, és az ő országlásának nem lészen vége. Math. 28. 18.
Adattatott énnékem minden hatalom mennyen és földön. Ioan. 10. 28.
Én örök életet adok őnékik, és örökké el nem vesznek, és senki azokat az
én kezem közül ki nem ragadja.

32. KÉRDÉS.
Miért neveztetöl tehát te keresztyénnek?
Ezért, mert az hit által az Jézus Krisztusnak tagja,a és az ő

kenetének részese vagyok,b ezokáért, hogy az ő nevét is
valljam,c és magamat őeleiben, hálaadásnak élő
áldozatjának állassam,d és, hogy ez világon való életemben,
az bűn és az Sátán ellen szabad és nagy jó lelki ismérettel
viaskodjam,e és ez életnek utána az Krisztussal minden
teremetött állatokon örökké országoljak.f
a Actor. 11. 26. Lőn penig ez, hogy egész esztendő által az
anyaszentegyázban egyben gyűlnének, és az népnek sokaságát
tanítanák, és hogy az tanítványok először Antiokiában neveztetnének
keresztyéneknek. 1. Cor. 6. 15. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testötök
az Krisztusnak tagjai légyenek? Ezokáért az Krisztusnak tagjait elvévén,
azt tegyem-é, hogy paráznáknak tagjai légyenek? Távol légyen ez.
b 1. Ioan. 2. 27. De az kéncs, melyet ti az Úr Istentűl vőtök, megmarad
ti bennetök, és nincsen szükségtök reá, hogy valaki tanítson titeket.
Hanem, miképpen ugyanazon kenet tanít titöket mindenekről, azmely
igaz is, és nem csalárd: és azmiképpen tanított titeket, meg is
maradtatok abban. Esa. 59. 21. Azt mondja az JEHOVAH: Ilyen frigyöt kö-
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tök én ővelök: az én Lelkem, azki te benned vagyon, és az én beszédem,
melyet adtam én az te szádban, soha az te szájadtúl el ne távozzanak;
sem az te magodnak szájátúl, sem az te magodnak magvának szájátúl,
azt mondja az JEHOVA, mostantúl fogva mindörökké. Ioel. 2. 28. Et Actor.
2. 17. És lészen az utolsó időkben ez, azt mondja az JEHOVAH: Kiöntök
én az én Lelkömből minden testre, és jövendőt mondnak az ti fiaitok, és
az ti leányitok, és az ti ifjaitok látásokat látnak, és az ti vezetőitök
álmakat álmadoznak.
c Matth. 10. 32. Et Mar. 8. 39. Et Luc. 9. 26. Et 12. 8, 9. Minden valaki
hittel valland engemet az embereknek előtte, én is vallom űtet az én
Atyámnak előtte, azki az egekben vagyon. Valaki penig megtagadánd
engemet az embereknek előtte, én is meg tagadom űtet az én Atyámnak
előtte, ki az egekben vagyon. Valaki szégyenlend engemet, és szégyönli
az én beszédimet vallani ez parázna és bűnben förtőzött nemzetség
között, az embernek fia is szégyenleni fogja azt, mikoron eljövend az ő
Atyjának dicsőségében az szent angyalokkal.
d Rom. 6. 12, 13. Ne uralkodjék az bűn az ti halandó testetekben, hogy
annak engedjetek az ő kívánsági szerint. És ne adjátok az ti tagaitokat az
bűnre, hogy az hamisságnak fegyveri légyenek: de adjátok magatokat
az Istennek, mint kik az meghóltak közül életre fordultatok, és adjátok ti
tagaitokat az Istennek, hogy az igazságnak fegyveri légyenek. Et 12. 1.
Annakokáért kérlek titöket atyámfiai az Istennek irgalmasságáért,
tegyétök ezt, hogy az ti testötök légyen élő, szent, és Istennek kellemetes
áldozat, és az ti isteni szolgálattok légyen okos. Apoc. 5. 8, 10. És
mikoron az Bárány kezében vötte volna az könyvet, amaz négy lelkös
állatok, és amaz huszonnégy vénök arcúl leesének az Bárány előtt,
kiknek mindeniknek hegedűjök vala, és arany szelencéjök, melyek
teljesek valának jóillatú szerszámokkal, melyek az szenteknek imádsági.
És tevél minket az mi Istenünknek királyokká és papokká, és országot
fogunk bírni itt ez földön. 1. Petr. 2. 9. Et Exod. 19. 6. Ti vagytok az
választott nemzetség, az királyi papság, az szent nép, és az örökös nép,
hogy hirdessétök annak jószágit, azki titöket az setétségből az ő
csudálatos világosságára hívott.
e 1. Timoth. 1. 18, 19. Ez parancsolatot ajánlom tenéked fiam,
Timothée, hogy ez jövendőmondások szerint, melyek annakelőtte való
időkben lettenek tefelőled, vitézkedjél azok által jó vitézségöt,
megtartván az hitöt és az jó lelkiisméretet, melyet hátravetvén
mémelyek, hitökben megromlottak.
f Matth. 25. 34. Jűjjetök el én Atyámnak áldottai, bírjátok az országot,
mely tinéktek készíttetett még világ fundámentomának fölvetésének
előtte. 2. Timoth. 2. 12. Ha ővéle szenvedünk együtt, űvéle is
uralkodunk, ha űtet megtagadjuk, ő is megtagad minket. Apocal. 1. 6. És
tőn minket királyokká és papokká, az Istennek és az ő Atyjának.
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33. KÉRDÉS.
Mi okáért hívattatik az Krisztus Istennek egyetlen
egyszülött fiának, ha mi is Istennek fiai vagyunk?
Mert az Krisztus, csak egyedűl ő maga az örök Atya
Istennek örökké és természet szerint való fia.a Mi penig
őérötte kegyelemből lettünk az Atyának fogadott fiaivá.b
a Ioan. 1. 13. És néztük az ő dicsőségét, úgymint az Atyátúl
egyetlenegy szülöttnek dicsőségét. Az Istent soha senki nem látta, amaz
egyetlen szülött fiú, ki az Atyának kebelében vagyon, az hirdette ki
minékünk. Hebr. 1. 1, 2. Az Isten nagy sokszor és sokképpen szólott
régenten az próféták által az mi atyáinknak; ez utolsó időkben peniglen
szólott minékünk az ő Fia által, kit mindenekön örökössé tőn, sőt, ki
által még ez világot is teremté. Ioan. 3. 16. Úgy szerette Isten ez világot,
hogy az ő egyetlen egyszülött fiát adnája érette, hogy minden, valaki
hiszen őbenne, el ne vesszön, hanem örök élete légyen. 1. Ioan. 4. 9.
Ebben tetszék meg mi hozzánk az Istennek szereteti, hogy az ő egyetlen
egyszülött fiát bocsátá az Isten ez világra, hogy éljünk űáltala.
b Rom., 8. 15, 16, 17, Nem vöttétök az szolgálatnak lelkét viszontag az
félelemre, hanem vöttétek az fiúvá fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk
ezt, Abba, azaz Atyám. Mely Szent Lélek egyetemben bizonságot tészen
az mi lelkünkkel, hogy mi Istennek fiai vagyunk. Hogyha fiak vagyunk,
örökösök is vagyunk, az Istennek örökösi, az Krisztusnak penig örökös
társai. Ephes. 1. 5, 6. Mely Isten elövé el választa minket, kiket fiaivá
fogadna az Jézus Krisztusnak általa űmagában, az ő akaratjának
jókedve szerint, az ő dicsőséges kegyelmének dicséretire, mellyel
szerelmetössé tőn űmagának minket ingyen, az ő szerelmes fiának
általa. Ioan. 1. 12. Valamennin béfogadák űtet, ada azoknak ily
méltóságot, hogy Isten fiaivá lennének, azoknak, azkik hisznek az ő
nevében. 1. Ioan. 1. 3. Azmit láttunk és halottunk, azt hirdetjük tinéktek,
hogy ti is közösök legyetek mi vélünk, és az mi közösülésünk légyen az
Atyával, és az ő fiaival az Jézus Krisztussal.

34. KÉRDÉS.
Mi okáért nevezed űtet mi Urunknak?
Mert az mi testünket és lelkünket az bűnöktűl nem
a 1. Petr. 1. 18, 19. Tudjátok ti, hogy nem veszendő állatokon, ezüstön
avagy aranyon váltattatok meg

60

Dominica
14.

1.38
aranyon sem ezüstön, hanem az ő drágalátos szent vérével
megváltván, és az ördögnek minden hatalmátúl
megszabadítván, minket ő magának saját népévé tett.a
az ti haszontalan életetőkből, melyet vöttetök vala az ti Atyáitoknak
szörzéseiből, hanem bizonnyára az ártatlan és makula nélkül való
báránnak, az Jézus Krisztusnak drágalátos vérével. 1. Corint. 6. 20. Mert
áron váltattatok meg. Dicsőítsétök ezokáért az Istent az ti testetökben,
melyek az Istené. Et 7. 23. Áron vagytok megváltván, ne legyetek
ezokáért embereknek szolgái. Ephes. 1. 7. Mely Krisztusban lött
minékünk váltságunk az ő vére által, bűneinknek, mondom, bocsánatja
az ő kazdag kegyelméből. 1. Timoth. 2. 5, 6. Mert egy az Isten, egy az
közbenjáró Isten között és emberek között, az ember Jézus Krisztus, ki
adá őmagát mindenekért, hogy az váltságnak ára lenne, az Krisztus,
mondom, amaz alkomatos időre rendeltetött bizonság.

35. KÉRDÉS.
Mit hissz akkor, mikor azt mondod: Ki fogantaték Szent
Lélektűl, születék szűz Máriátúl?
Hogy az Jézus Krisztus, azki igaz és örökké való Isten,a és
az ű istenségében mindörökké megmarad,b az szűz
Máriának testéből és vérébőlc az Szent Léleknek cselekedete
által, őmagára bizonyos emberi természetöt vött föl,d hogy
egyszermind Dávidnak bizony magva,e és az ő atyjafiainoz
mindenben hasonlatos lenne,f az bűntűl megválva.g
a Ioan.

1. 3, 4, 5. Kezdetben vala az íge, és az íge az Istennél vala, és az
ige Isten vala. Et 17. 3. Ez az örök élet, hogy tégedet csak egyedül
ismérnek igaz Istennek lenni, és kit elbocsátál, az Jézus Krisztust. Én
tégedet dicsőítettelek itt ez földön, azt az munkát, azkit adtál vala, hogy
megcselekedjem, véghöz vittem. Most ezokáért te én Atyám, dicsőíts
meg engemet is temagadnál azzal az dicsőséggel, azmely vala tenálad
még annakelőtte, minekelőtte ez világ teremtetött volna. Rom 1. 3, 4. Az
ő fia felől, ki test szerint Dávidnak magvából támadott, ki nyilván
megjelenteték, hogy Istennek fia legyen hatalmassággal az
megszentölésnek Lelke szerint, ebből, hogy föltámada halottaiból az mi
urunk Jézus Krisztus. Coloss. 1. 15, 16, 17. Ki az láthatatlan Istennek
képe, és minden
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teremtött állatoknak első szülötte, mert őátala teremtettenek mindenek,
valemelyek az egekben és itt ez földön vadnak, láthatók és láthatatlan
állatok, avagy királyi székek legyenek, avagy fejedelemségek, avagy
hatalmasságok, mindenek őátala és őérette teremtettenek, és minden
teremtött állatoknak előtte való és minden teremtett állatok őáltala
vadnak és tartatnak. Psal. 2. 7, 8. Et Actor. 13. 33. Et Hebr. 1. 5. Et 5. 5. Az
Úr monda énnékem, én fiam vagy te, ez mái napon szűltelek én tégedet.
Kérj én tűlem valamit, és az nemzetségeket tenéked adom örökségül, és
ez földnek határit birodalmul. Matth. 3. 17. Et 17. 5. Et Marc. 3. 11. Ímé,
az felyhőkből szózat lőn: Ez amaz én szerelmes Fiam, kiben én
megengeszteltettem, űtet hallgassátok. Matth. 16. 16. Et Luc,. 9. 20.
Felelvén Simon Péter, monda: Te vagy az Krisztus, amaz élő Istennek
fia.
b Rom. 9. 5. Ezöknek Atyjok azok is, kiktűl az Krisztus test szerint
támadott, mely Krisztus mindeneknek felette mindörökké áldandó és
dicsérendő Isten, Ámen. Esa. 7. 14. Et Matth. 1. 23. Ímé, egy néminemű
szűz teréhben esik, és fiat szűl, és nevezöd űtet Immanuélnek, mely
annit tészen, mint mi vélünk lakozó Isten. Esa. 9. 6. Gyermek születtetik
minékünk, és fiú adattatik minékünk, kinek birodalma lészen az ő
vállán, és az ő neve hivattatik csudálatosnak, nagy tanácsosnak, erős és
hatalmas Istennek, örökkévaló Atyának, békességnek fejedelmének.
Ierem. 23. 6. És ez az ő neve, amellyel nevezik űtet: JEHOVAH, mi
igazságunk. 1. Ioan. 5. 20. Tudjuk peniglen, hogy az Istennek fia eljűtt és
adott minékünk oly észt s oly elmét, hogy megismérjük azt, azki igaz, és
vagyunk abban az igazban az ő Fiában az Jézus Krisztusban. Ez az igaz
Isten és az örök élet. Ioan. 20. 28. Felele Tamás és mondá néki: én Uram
vagy te, és én Istenem vagy te. Ioan. 1. 14. Ez az ige testté lűn, és lakozék
mi közöttünk, és néztük az ő dicsőségét, úgymint az Atyátúl egyetlen
egyszülöttnek dicsőségét, ki teljes kegyelemmel és igazsággal. Galat. 4.
4, 5. De minekutánna eljöve az időnek teljes volta, elbocsátá az Isten az ő
fiát asszonyiállattúl születtetett, és az törvény alá vettetettet, hogy
megváltaná azokat, kik az törvénnek átka alatt valának, hogy űnéki
fogadott fiai lennénk.
d Matth. 1. 18, 19, 20. Az Jézus Krisztusnak peniglen születése
ekképpen lőn: Mikoron az ő anyja Mária jegyesűl adattatott volna
Józsefnek, annak előtte, minek előtte együvé jutottanak volna, találtaték
terhesnek lenni az Szent Lélek Istentűl. Az József penig az ő ura,
mivelhogy igaz ember vala, és űhozzá gonosz hírt nem akar vala adni,
titkon űtet el akará hadni. Mikoron penig ezeket forgatná eszében az
József, ímé, az Úr Istennek angyala álmában megjelnék őnéki ezt
mondván: József, Dávidnak fia, ne félj tehozzád venni az Máriát a te
feleségedet. Mert az mi őbenne fogantatott, Szent Lélek Istentűl vagyon.
Luc. 1. 35. És felevén az angyal, monda az Máriának: Az
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Szent Lélek Isten száll onnan felül te reád, és az felséges Istennek
hatalmas ereje megárnyékoz tégedet. Annaokáért az is az szent, azki
születték te tűled, neveztetik Istennek fiának.
e Psal. 132. 11. Et 2. Sámuel. 7. 12. Et Luc. 1. 32. Esküvék az JEHOVAH az
Dávidnak igazságot, és attul soha el nem távozik. Az te méhednek
gyümölcséből ültetök az te széködben. Actor. 2. 30, 31. Mikor ezokáért
próféta volna, és tudná, hogy az Isten nagy esküvéssel esküdt volna
meg ű neki, hogy az ő ágyékának gyümölcséből támasztaná az Krisztust
test szerint, kit helyhöztetné az ő székiben. Még elöve megtudván, szóla
az Krisztusnak föltámadása felől, hogy nem hagyatott légyen az ő lelke
az földnek gyomrában, és hogy az ő teste rothadást nem látott légyen.
f Phil. 2. 7. Őmaga magát megüresítvén, szolgai formát vőn föl
magára, és hasonlatos lőn az emberekhöz.
g. Hebr. 4. 15. Nincsen minékünk oly főpapunk, ki nem érözné velünk
egyetemben az mi gyarlóságinkat, hanem oly, azki hasonlatosképpen
mindenben megkésértetött az bűn nélkül. Et 7. 26, 27. Ilyen
főpapunknak kell vala mi nékünk lenni, kegyes, ártatlan, tiszta, az
bűnösök közül kiválasztatott, és ki fölségesbbé tétetett az egeknél. Kinek
ne légyen szükség naponként, mint amaz egyéb főapapoknak, először
az ünnön tulajdon saját bűnéért áldozatot tenni, annak utána osztán az
népnek bűnéért. Mert ezt egyszer cselekedte meg, mikor ünnön magát
az áldozatra fölvitte.

36. KÉRDÉS.
Mi hasznát veszed az Krisztusnak szentségesen való
fogantatásának és születésének?
Ezt, hogy ő minékünk közbenjárónk,a ki az ő
ártatlanságával és tökélletes szentségével az én bűneimet,
melyekben fogantattam, elfödözi, hogy Isten eleiben ne
menjenek.b
a Hebr. 2. 16, 17. Mert bizonyára nem az angyaloknak természetit
vette föl, hanem az Ábrahámnak magvát. Azért mindenekben
hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy irgalmas és hű főpap
lenne azokban, melyeket az Istennél kelljen cselekedni az népnek
bűnének megtisztítására. Mert ezért, hogy szenvedött, mikoron
késértetött, segítséggel lehet azoknak is, azkik késértetben vadnak.
b Psal. 32. 1, 2. Bódog az, azkinek álnoksági meg vadnak bocsáttatván,
és azkinek bűnei el vadnak fedeztetvén. Boldog ember az, azkinek
bűneit az JEHOVAH bűnné nem tulajdonította, és azkinek szívébenlelkében nincsen családság. 1. Corint. 1. 30. De ti őtűle vattok az Krisztus
Jézusban, ki tétetött minékünk az Istentűl bölcsessé-
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günkké, igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká. Rom 8. 34. Mert
mikoron az törvénnek erőtlensége az testben semmit nem tehetne, az
Isten az ő fiát, az mi bűnös testünkhöz hasonlatos testben elbocsátván
az bűnért, az bűnt elkárhoztatta az testben. Galat. 4. 4, 5. De minekutána
eljűtt az időnek teljes volta, elbocsátá az Isten az ő fiát asszonyiállattúl
születettetett és törvény alá vettettetett, hogy azokat megváltaná, azkik
az törvénnek átka alatt valának, hogy őnéki fogadott fiai lennénk.

37. KÉRDÉS.
Mit hissz akkor, mikor azt mondod, szenvede?
Ezt hiszem, hogy ő teljes életének idejében is, azmig ez

földön lakozott, de fűképpen halálakor az ő testében és
lelkében mind az egész emberi nemzetért szenvedte az
Istennek az bűn ellen való haragját,a hogy az ő
szenvedésével, úgymint engesztelő és kegyelem nyerő
egyetlen egy áldozattal,b az mintestünket és lelkünket az
örök kárhozattúl megszabadítaná, és minekünk Istennek
kegyelmét, igazságot, és örök életöt keresne.
a 1. Petr. 2. 24. Ki az mi bűneinket az keresztfán az ő testében
elszenvedte, hogy az bűnöknek meghalván, élnénk az igazságnak, kinek
testének kékeivel meggyógyultatok. Et 3. 18. Mert az Krisztus is egyszer
szenvedött az bűnökért, igaz lévén, az hamisakért, hogy minket az
Istenhöz vinne, meghalván testében, de lelkében megelevenödvén. Esa.
53. 12. Ezokáért, mert az halálra vitte föl ünnön magát, és az bűnösök
köziben számláltatott, és sokaknak bűnöket elviselvén, a bűnösökért
esedözött.
b 1. Ioan. 2. 2. Szószólónk vagyon az Atya Istennél, az igaz Jézus
Krisztus, és ő az mi bűneinkért engesztelő áldozat, és nemcsak azt mi
bűneikért peniglen, de még annakfelette ez egész világnak bűnéért is.
Ioan. 4. 10. Ebben tetszik meg az Istennek szereteti, nemhogy mi
szerettük légyen az Istent először, de hogy ű szeretett légyen minket, és
elbocsátotta légyen az ő Fiát, hogy lenne engesztelő áldozat az mi
bűneinkért. Rom. 3. 25, 29. Kit előada minékünk az Isten, hogy lenne
engesztelő áldozat az ő vére hullásában való hitnek általa, ezért, hogy
megmutassa az ő igaz voltát az elébbi bűneinknek bocsánatja által, mely
lött az Istennek nagy tűrhető voltából, hogy megmutassa az ő igazságát
ez jelenvaló időben, tudniillik, hogy ő légyen az igaz, és azki
megigazítja azt, azki az Jézusnak hitiből vagyon.
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38. KÉRDÉS.
Mi volt az oka, hogy Pilátusnak bíróságában szenvedne?
Hogy ő ártatlan lévén a polgári társaságban lévő bíró előtt

halálra ítéltetvén,a minket az Istennek kemény itéletiből,
mely az bűnért mindnyájunknak fején vala, kivenne és
megszabadítana.b
a Luc. 23. 13, 14, 15. Az Pilátus peniglen öszvehíván az papoknak
fejedelmét, és az fő embereket, és az köznépet, mondá azoknak:
Énnékem előmben hozzátok ezt ez embert, mint ki az népet
elfordítanája, és ímé én űtet tielőttetök megkérdvén, semmi bűnt nem
találok ez emberben, azok közül, azmelyekben vádoljátok űtet. De még
Heródes sem talála, mert őhozzá bocsátálak titöket, és ímé, semmi
halálra méltó dolog nem cselekedtetett őtűle. Ioan 19. 4. Isméglen
kiméne ezokáért Pilátus, és monda őnékik. Ímé, én kihozom tinéktek
űtet, hogy megtudjátok, hogy én semmi vétket őbenne nem találok.
b Ps. 69, 5. Azkik gyűlölnek engemet ok nélkül, többen vadnak,
hogynem mint az én fejemnek hajszálai. Hatalmasokká löttenek és
megsokasultanak az én ellenségim, kik ok nélkül űldöznek engemet,
azmelyeket el nem ragattam, akkor fizettem meg. Esa. 53. 4, 5. Ő viseli
az mi betegséginket, és az mi fájdalminkat ő hordozza. Mi penig azt
véljük vala, hogy az Isten nyomorította volna meg űtet. Ő
megsebösíttetött az mi bűneinkért, és megverettetett az mi
álnokságinkért, az ő sanyargása volt az mi békességünk, és az ő kékei
voltanak minékünk gyógyulásunk. 2. Corint. 5. 12. Azki bűnt nem tud
vala, mi érettünk bűnné tevé, hogy mi Istennek igazságává tétetnénk
őbenne. Galat 3. 13, 14. Az Krisztus megváltott minket az törvénnek
átkátúl, mikoron miérettünk átokká tétetett; mert meg vagyon írván:
Átkozott minden, azki az fán függ. Hogy az Ábrahámnak ígért áldás az
Jézus Krisztus által az pogán népekre is szálljon, és hogy amaz
megígértetött Lelköt az hit által elvegyük.

39. KÉRDÉS.
Nagyobb dolog-é az, hogy keresztfára feszítötték,
hogynem mintha valami egyéb halálnak nemével ölték
volna meg?
Bizonyára nagyobb: mert ebből, ez dologból vagyok bia Deut.
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zonyos, hogy azt az átkot, kinek terhe én rajtam vala, ő
magára vette: mert az keresztfán való halált Isten
megátkozta vala.a
ember. Galat 3. 13. Az Krisztus megváltott minket az törvénnek átkátúl,
mikoron miérettünk átokká lött. Mert meg vagyon írván: Átkozott
minden, az ki az fán függ.

40. KÉRDÉS.
Mi szükség volt, hogy az Krisztus mindhalálig
megalázná őmagát?
Ezokáért: mert az Isen itéletinek és igazságánaka semmi

módon egyébképpen az mi bűneinkért elégtétel nem
lehetett, hanem csak az Isten fiának halálával.b

a Genes. E. 17. Az jó és az gonosz tudásának fájának gyümölcsében
semmiképpen ne egyél: mert valamely napon abban ejéndesz, halálnak
halálával halsz meg.
b Hebr. 2. 9, 14, 15. Az Jézust peniglen látjuk, hogy dicsőséggel és
tisztességgel koronáztatott meg, ki egy kevés ideiglen alábbvalóvá
tétetett vala az angyaloknál az halálnak szenvedéséért, hogy az Istennek
kedvének általa mindenekért halált kóstolna. Miérthogy ezokáért az
gyermekek az testnek és az vérnek részesi, ű is azonképpen,
ugyanazonokban részessé lött, hogy az halálnak általa elrontaná azt,
azkinél az halálnak birodalma vala, azaz az ördögöt, és megszabadítaná
azokat, kik az haláltúl való féltekben mind egész életekben kötelesek
valának az szolgálatra.

41. KÉRDÉS.
Miért, hogy el is temettetett?
Azért, hogy azzal megbizonítaná, hogy ő bizonnyal és
valósággal megholt légyen.a
a Actor.

13. 29. Mikoron mindeneket véghöz vittenek volna, azmelyek
ő felőle meg valának írattatván, levévén az fáról, tevék űtet az
koporsóban. Matth. 27. 59, 60. És az József mikoron levette volna az
Krisztusnak testét, bétakará azt szép tiszta gyolcsban, és helyhezteté az
ű új koporsójában, melyet kifaragott volna egy kűsziklából, és nagy
követ fordítván az koporsó szájára, elméne. Luc. 23. 52, 53. Az
Arimáthiából való József menvén az Pilátushoz, megkéré az Jézusnak
testét, és levévén az fáról, bétakará gyolcsban, és helyhezteté azt kűből
kifaragtatott koporsóban, melyben még soha senki nem tétettetett vala.
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Ioan. 19. 38, 39, 40, 40, 42. Ezeknek utána kediglen kéré Pilátust az
József, ki Arimáthiából való vala, és ki titkon való tanítványa vala az
Jézusnak az zsidóktúl való féltében, hogy levenné az Jézusnak testét,
melyet megengede az Pilátus. Elméne azokáért, és levevé az Jézusnak
testét. Eljüve penig az Nikodémus is, az, azki elein éjjel ment vala az
Jézushoz, mírhából és áloéből elegyíttetött drága szört hozván közel
száz font felé; levevék annakokáért az Jézusnak testét, és azt
bétakargaták szép tiszta ruhákban, drága kenetökkel egyetemben,
miképpen az zsidók szoktanak temetközni. Vala penig azhelyen, holott
megfeszíttetött vala, egy kert és az kertben egy új koporsó, melyben
még senki nem tétettetött vala. Ott azhelyen annakokáért, miérthogy az
zsidóknak az innepre készülő napjok vala, tevék az koporsóban az
Jézust, mert közel vala az koporsó.

42. KÉRDÉS.
De ha az Krisztus megholt érettünk, mi az oka, hogy
minékünk is az halált meg kell kóstolnunk?
Az mi halálunk nem bűneinkért való elégtétel, hanem az
bűnnek eltöröltetése, és rólunk való elszenvedése, és az
örök életre való általmenésünk.a
a Ioan. 5. 24. Bizony, bizony, mondom tinéktek, hogy valaki az én
beszédemet hallgatja, és hiszen annak, azki engemet elbocsátott, hogy
annak örök élete vagyon, és kárhozatban nem mégyen. Hanem által
mégyen az halálból életre. Phil. 1. 23. Szorongattatom minkét felől,
kívánván ez testből kimenni, és az Krisztussal együtt lenni, mert az
sokkal jobb dolog. Rom 7. 24, 25. Én nyavalyás ember: kicsoda ment ki
engemet ez halálra köteles testbűl? Hálát adok az Istennek az Jézus
Krisztusnak az mi Urunknak általa.

43. KÉRDÉS.
Micsoda hasznot veszünk egyebet ezeknek felette az
Krisztus áldozatjából és halálából?
Hogy az ő szent halálának erejével az mi óemberünk
ővéle együtt megfeszíttetik,
a Rom. 6. 6, 7, 8, 11. Tudván azt, hogy amaz mi bennünk való óember
ővéle egyetemben megfeszítetött,

67

1.45
megölettetik és eltemettetik,a hogy az gonosz kívánságok, és
az testnek gonoszra való vágyakozási ezután mibennünk ne
uralkodjanak,b hanem őnéki magunkat háláadó áldozatul
adjuk.c
hogy az bűnnek teste megerőteleníttessék, hogy ennekutánna az
bűnnek ne szolgáljunk. Mert azki megholt, az megszabadult az bűntűl.
Ha megholtunk az Krisztussal, tudjuk és elhisszük, hogy élni is fogunk
ővele. Azonképpen ti is gondolkodjatok, hogy ti is akkor megholtatok
az bűnnek, de éltök az Istennek az Jézus Krisztusnak, az mi Urunknak
általa.
b Rom. 6. 17. Ne uralkodjék ezokáért az bűn az ti halandó testetekben,
hogy engednétök az bűnnek, az testnek kívánsági szerint.
c Rom. 12. 1. Kérlek azokáért titöket atyámfiai az Istennek
irgalmasságáért, hogy az ti testeteket adjátok élő, szent és az Istennek
kedves áldozatul, és az ti isteni szolgálattok okos légyen.

44. KÉRDÉS.
Miért teszed ezt is hozzá: szálla alá poklokra?
Hogy az én nagy bánatimban és kemény késértetimben

én magamat ezzel ez vigasztalással tápláljam, hogy az én
Uram az Jézus Krisztus az ő szívének megmondhatatlan
keserűségivel, gyötrelmivel, és rettegésivel, melyekben
jóllehet, hogy annakelőtte is forgott, de főképen halálának
idején teljességgel elburíttatott vala, engemet az pokolnak
kénjátúl és gyötrelmitűl megszabadított.a
a

Esa. 53. 10. Akará az Úr őtet megerőtelenítvén megtörni, hogy
minekutánna adándja az ő életét az bűnnek áldozatul, lássa az ő hosszú
ideiglen lévő fiait, és az Úrnak akaratja szerencséssé tétessék őáltala.
Math. 27. 46. Kilenc óra felé peniglen fölkiálta az Jézus nagy fölszóval,
mondván: Éli, Éli, lamma sabachtani, azaz én Istenem, én Istenem, miért
hagyál el engemet.

45. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk az Krisztusnak föltámadása?
Először ezt használja: hogy az ő föltámadásával az halált
a 1. Corint. 15. 16, 17, 18, 54, 55. Mert ha az halottak föl nem
támadnak, az Krisztus sem támadott föl, hogy ha
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meggyőzte, hogy minket az ő szent halálával keresött örök
igazságban részesekké tehetne.a Másodszor ezt használja:
mert az ő föltámadásának hatalmával, mi is immár új életre
föltámasztatunk.b Utólszor az mi fejünknek, az Krisztusnak
föltámadása az mi jövendő dicsőséges föltámadásunknak is
zálaga és bizonsága.c
az Krisztus föl nem támadott, hejában való az ti hitötök, még az ti
bűneitökben vagytok; bizonyára azok is elvesztenek, azkik az Krisztus
hitiben nyugodtanak el. Mikoron peniglen a rothadandó test
rothadatlanságban öltözik, és az halandó test halhatatlanságot vészen
föl, akkoron telik bé ez beszéd, mely így vagyon megírván: Az halál
bényelettetött az győzödelemben. Hol vagyon halál az te fulákod?
Holott vagyon pokol az te győzödelmed? Roman. 4. 25. Mely Krisztus
halálra adattatott az mi bűneinkért, és föltámadott az mi
megigazulásunkért. 1. Petr. 1. 2, 3, 4, 5, 21. Áldandó az Isten, és az mi
Urunk Jézus Kriszttusnak szent Atyja, ki az ű bűséges irgalmassága
szerint újonnan szűlt minket élő reménségben, az Jézus Krisztusnak
halottaiból való föltámadásának általa, oly örökségre, mely el nem
veszhet, megförtözhetetlen és meghervadhatatlan, és mely minékünk
tartattatik az egekben, kik Istennek erejéből őriztetünk hitnek általa az
idvösségre, mely ezvégre készíttetött, hogy kijelennék az utolsó időben.
Kik őáltala hisztök az Istenben, ki föltámasztá űtet halottaiból, és
dicsőséget ada őnéki, hogy tinéktek hitötök és reménségtök lenne az
Istenben.
b Rom. 6. 4. Annakokáért eltemtettetünk ővele egyetemben az
keresztségnek általa az halálra, hogy miképpen föltámasztatott
halottaiból az Krisztus az Atya Istennek dicsőségére, azonképpen mi is
új életben járjunk. Coloss. 3. 1, 2, 3, 4. Annakokáért ha az Krisztussal
egyetemben föltámadtatok, az mennyei dolgokat keressétök, ahol az
Krisztus vagyon az Istennek jobbján ülvén. Az mennyei dolgokra
viseljetek gondot, nem az földiekre, mert megholtatok, és az ti élettök el
vagyon rejtetvén az Istenben az Krisztussal. Valamikoron az mi életünk,
az Krisztus, megjelönendik, akkoron ti is ővéle egyetemben megjelentök
az dicséségben. Eph. 2. 5, 6. Még akkoron is, mikoron megholtunk volna
az bűnnek általa, egyetemben megeleveníte minket az Krisztussal, kinek
kedvéért tartattok meg, és ővele egyetemben támasztá föl, és ővele
egyetemben helyheztete minket az mennyeiek között az Krisztus
Jézusban.
c 1 Corinth. 15. 12, 13, 14. Hogyha az Krisztus prédikáltatik halottaiból
föltámadottnak lenni, miképpen mondják némelyek ti közöttetek, hogy
nincsen az halottaknak föltámadása? Merthogy ha nincsen az
halottaknak föltámadások, az Krisztus sem támadott föl. Hogyha az
Krisztus föl nem
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támadott, bizony haszontalan az mi prédikálásunk, hejábanvaló penig
annak felette az ti hitötök is. Rom 8. 11. De hogyha annak lelke, azki
föltámasztotta az Jézust halottaiból, lakozik tibennektek, az, azki
föltámasztotta az Krisztus halottaiból, az ti halandó testeteket is
megeleveníti az tibennetek lakozó Léleknek általa.

46. KÉRDÉS.
Miképpen érted azt az cikölt, fölméne mennyégben?
Így, hogy az Krisztus az apostoloknak láttára ez földről

mennyégben felvitetett,a és miérettünk mostan is ott
vagyon,b és mindaddiglan ott lészen, mígnem ismég el jű
megítélni eleveneket és holtakat.c
a Act. 2. 9. És ezeket megmondván, szemek láttára fölemelteték, és az
köd béfogván űtet, szömök elől elvevé. Marc. 26. 18. Az Úr, minekutána
ezeket megmondotta volna, fölvitetteték mennyégben, és üle az
Istennek jobbjára. Luc. 24. 51. És lőn ez, mikoron űket megáldaná,
elválék őtűlök, és mennyországban fölvitetik vala.
b Hebr. 4. 11. Annakokáért, miérthogy oly főpapunk vagyon
minékünk, ki az egeken felyül ment, az Jézus az Istennek Fia, tarstuk
meg erősen ezt az vallásttételt. Et 7. 24, 25. De az mi főpapunk az
Krisztus, mivelhogy mindörökké megmarad, örökkévaló papságot bír,
mely soha másra nem száll. Ezokáért teljességgel idvözítheti azokat, és
kik őáltala mennek az Istenhöz, ki mindenkoron él ezvégre, hogy
érettük esedezzék. Et 9. 11. Eljövén penig az Krisztus, mint jövendő
jóknak főpapja, nagyobb és épebb sátornak általa, mely nem kézzel vala
csináltatván, azaz, nem ezféle alkotmány vala, sem bakoknak és
borjúknak vérének általa, hanem az ő tulajdon vérének általa méne bé
egyször az Santuariumban, örök váltságot találván. Rom 8. 34. Kicsoda
az, azki minket kárhoztatna? Az Krisztus az, azki megholt, sőt még
annakfelette azki föl is támadott, ki ül is az Istennek jobbján, és esedözik
miérettünk. Ephe. 4. 10. Az Krisztus az, azki alászállott mennyégbűl, és
azki föl is ment minden egeknek felette, hogy mindeneket bétöltene.
Coloss. 3. 1. 3. Annakokáért ha az Krisztussal egyetemben föltámadtatok,
az mennyei jókat keressétök, ahol az Krisztus vagyon, ülvén az Istennek
jobbján. Az mennyei dolgokra viseljetek gondot, nem ez földiekre.
c Actor. 1. 11. Ez Jézus, ki fölviteték tűletek mennyégben, akképpen
eljű, azmiképpen láttátok űtet fölmenni. Matth. 24. 30. Akkoron
megtetszik az embernek fiának jele az égben, és akkoron siralmat
tésznek ez földön való népek-
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nek minden nemzetségi, és meglátják az embernek fiát, hogy az égnek
felhőjében eljű nagy hatalommal és bűségös dicsőséggel.

47. KÉRDÉS.
Nincsen-é tehát mi velünk az Krisztus mind világ
végezetiglen, azmint fölfogadta?a
Az Krisztus bizony Isten és bizony ember, minekokáért

emberségének természeti szerint nincsen immár ez földön.b
De istensége, dicsősége, kegyelme és Lelke szerint soha
semmi időben tűlünk távul nincsen.c
a Matth. 28. 20. Íme, én ti veletek vagyok minden napokban, mind
világ végezetiglen.
b Math. 26. 11. Mindenkoron vadnak szegények ti véletek, én
peniglen nem mindenkoron lészek veletek. Ioan. 16. Kijűttem az Atyátúl
és jűttem ez világra, ismég elhagyom ez világot, és fölmégyek az én
Atyámhoz. Et 17. 11. És immáran nem vagyok ez világon, de ezek ez
világon vadnak, és én tehozzád mégyek. Én szent Atyám, tartsd meg
azokat az te nevednek általa, azkiket énnékem adtál, hogy egyek
légyenek, mint mi, hogy egyek vagyunk. Actor. 3. 21. kinek az egekben
kell lenni, mind addig az ideig, mikor mindenek helyre állattatnak,
melyekről szólt az Isten ez világnak kezdetitűl fogván minden ő szent
Prófétáinak szájoknak általa.
c Ioan. 14. 16, 17. Én peniglen kéröm az én Atyámat, és más
vígasztalót ád tinéktek, hogy tiveletök lakozzék mindörökké, ki
igazságnak lelke, és kit ez világ el nem vehet, mert nem látja, sem nem
isméri őtet. Ti peniglen isméritök űtet, mert tinálatok lakozik, és
tibennetök lészen. Ephes. 4. 9. Mikoron az magasságokban fölment volna
az fogságot fogva vivé, és ajándékot ada az embereknek.

48. KÉRDÉS.
Nem szaggatatik-é ilyen módon kétfelé az Krisztusban
való két természet, ha az ő emberi természete mindenütt
ott nem lejend, ahol isteni természete vagyon?
Semmiképpen nem: mert mivelhogy az Istenségnek
természetit meg nem foghatni, ki
a

Esa. 66. 1. et Actor. 7. 49. Az mennyország énnékem széke, az föld
peniglen az én lábaiknak zsá-
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mindenütt jelen vagyon,a abból szükségképpen követközik,
hogy noha az fölvött emberi természetnek kívüle is vagyon
az ő istensége, de mindazáltal ugyanazon emberi
természetben is benne vagyon, és személye szerint azzal
egyesülvén, vele megmarad.b
molya. Micsoda házat építötök énnékem? Az Úr Isten mondja: Avagy
micsoda helye az én nyugodalmamnak? Actor. 17. 27, 28. Jóllehet az
Isten egyikünktűl is nem igen messze vagyon: mert őáltala élünk,
mozgunk, járunk, és állatunk szerint őáltala vagyunk. Ierem. 23. 23, 24.
Nemde én, nem vagyok-é oly Isten, ki közel vagyok tihozzátok, azt
mondja az ÚR, és nem vagyok oly Isten, ki messze volnék tűletek.
Elrejtheti-é valaki ünnön magát valami titkos helyre, hogy űtet ne
láthassam, azt mondja az Úr : Nemde én, nem töltöm-é bé az eget és az
földet? Azt mondja az Úr.
b Coloss. 2. 9. Az Krisztusban lakozik az Istenségnek teljes volta test
szerint. Ioan 3. 13. Senki föl nem ment mennyégben, hanem csak az, ki
jütt mennyégből, az embernek fia, azki mennyégben vagyon. Et 11. 15.
Örülök tiérettetök (hogy elhiggyétek) hogy éne ott nem voltam, de
menjünk el őhozzá. Matth. 28. 6. Nincsen itt, mert föltámadott, azmint
megmondotta: jűjjetök ide, lássátok meg az helt, ahol fekszik vala az Úr.

49. KÉRDÉS.
Mi hasznot hoz minékünk az Krisztusnak mennyben
való fölmenése?
Először ezt hozza, hogy mennyégben az ű szent Atyjánál
érettünk esedözik.a Másodszor: mert az mi testünk
mennyben vagyon, hogy ebből mint bizonyos zálaggal
hitünkben megerősíttessünk, hogy még jövendőre az, azki
mi nékünk fejünk, minket is ő tagait ő magához fölvészen.b
Harmadszor: hogy minékünk az ő Szent Lelkét viszontag
zálagképpen adja,c kinek bennünk csea 1. Joan. 2. 1. Fiacskáim, ezeket írom tinéktek, hogy ne vétközzetek,
hogy ha penig valaki végközendik, szószólónk vagyon az Atyánál az
igaz Jézus Krisztus. Rom. 8. 34. Ki volna az, azki kárhoztatna? Krisztus
az, azki megholt, sőt inkább az, ki föl is támadott, ki vagyon az Istennek
jobbján, és ki esedözik miérettünk.
b Ioan. 14. 2. Az én Atyámnak házában sok lakóhelyek vadnak,
hogyha különben volna, megmondottam vona tinéktek, elmegyek, hogy
helyt szerezzek tinéktek. Et 20. 17. Ne
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leködő ereje által nem ez földieket keressük, hanem az
fönnvalókat, ahol ő vagyon az Istennek jobbján ülvén.d
illess meg engemet, mert még föl nem mentem az én Atyámhoz, de
menj el az én atyámfiaihoz, és mondd meg nékik: Fölmegyek az én
Atyámhoz, és az ti Atyátokhoz, az én Istenemhöz és az ti Istentökhöz.
Ephes. 2. 6. Egyetemben ővéle föltámasztott minket, és együtt
helyhöztetött minket vele az egekben az Krisztus Jézusban.
c Ioan. 14. 16. Én kéröm az én Atyámat, és más vígasztalót ád tinéktek,
hogy mindörökké tiveletök megmaradjon. Et. 16. 17. De én igazságot
mondok tinéktek, használ tinéktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem
menendök, amaz vígasztaló el nem jű tihozzátok. Actor. 2. 33.
Annakokáért az Istennek hatalmasságával fölmagasztaltatván, és az
megígért Szent Lelket elvévén az Atyátul, mennyországból kiönté ezt,
azmelyet ti mostan láttok és hallotok. 2. Corinth. 1. 21, 22. Továbbá azki
megerősít minket tivéletek egyetemben az Krisztusban, és ki megkent
minket Isten az, azki annakfelette el is pecsételt minket, és az ő Szent
Lelkét zálagul adta az mi szíveinkben. Et 15. 15. Továbbá az Isten az,
azki minket erre rendelt, és kiadta minékünk az ő Lelkét foglaló zálagul.
d Coloss. 3. 3. Ha az Krisztussal együtt föltámadtatok az mennyieket
keressétek, ahol az Krisztus az Istennek jobbján ül. Philip. 3. 21, 21. Mert
mi, mint egy mennyei polgárok, úgy viseljük megunkat, honnan várjuk
is az mi idvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, azki elváltoztatja az mi
alávaló testünket, hogy hasonlatos légyen az ő megdicsőült testéhöz, az
ő tehetsége szerint, mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet.

50. KÉRDÉS.
Miért teszed ezt is hozzá: ül az mindenható Atya
Istennek jobbja felől?
Mert az Krisztus azért ment föl mennyégben, hogy ott
őmagát az ő anyaszentegyházának fejének bizonyítsa lenni,a
mely fő által bír és igazságat az Atya mindeneket.b
a

Ephes 1. 21, 21, 22, 23. Mely erőt az Krisztusban kijelente akkoron,
mikoron föltámasztá űtet halottaiból, és az ő jobbjára ülteté űtet az
egekben minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és erősségnek, és
uraságnak, és minden névnek felette, valamely neveztetik, nemcsak ez
világon, hanem az jövendő világon is. És mindeneket lábai alá veté néki,
és űtet az anyaszentegyháznak fejévé tevé mindeneknek
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felette, mely őnéki teste, és annak teljes volta, ki mindeneket
mindenekben bétölt. Et 5. 25. Az Krisztus az anyaszentegyháznak feje,
és oly ő, ki életöt ad az testnek. Coloss. 1. 18. Az Krisztus feje az
anyaszenteggyháznak az ő testének, kezdet és elősszülött az halottak
között, hogy ő légyen mindenekben első.
b Matth. 28. 18. Adatott énnékem minden hatalalom mennyen és
földön. Ioan. 5. 22. Az Atya nem ítél meg senkit, de minden ítéletöt
bízott az ő fia kezében, hogy mindenek tisztöljék az Fiút, miképpen
tisztölik az Atyát.

51. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk az mi fejünknek az Krisztusnak
ilyen dicsősége?
Először ezt használja, hogy az Szent Lélek által mibelénk
ő tagjaiban mennyi ajándékokat ád.a Másodszor: hogy
minket az ő hatalmával minden ellenségek ellen megőriz, és
megótalmaz.b
a Ephes. 4. 10, 11, 12. Azki leszállott, ugyanazon az, ki föl is méne
minden egeknek föliben, hogy mindenöket bétöltene. Ada ezokáért ő
némelyeket, hogy apostolok lennének, némellyeket, hogy próféták,
némelyeket, hogy evangélisták, némelyeket, hogy pásztorok és tanítók
legyenek, az szentöknek egyesülésekre, az szolgálatnak munkájára, és
az Krisztus Jézusnak testének éppítésére.
b Psal. 2. 9. Az vas pöröllyel öszve töröd űket, és mint az cserepeket,
öszve rontod űket. Et 110. 12. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobb kezem felől, míglen az te ellenségidet vetöm az te lábaid alá
zsámolyul. Az Úr kibocsátja az te hatalmadnak vesszejét Sionból,
uralkodjék ezokáért az te ellenségid között. Ioan, 10. 28, 29, 30. Én örök
életet adok őnékik, és mindörökké el nem vesznek, és senki azokat az én
kezemből ki nem ragadja. Az én Atyám ki azokat énnékem adta,
feljebbvaló mindeneknél, és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki
nem ragadhatja. Én és az én Atyám egyek vagyunk. Ephes. 4. 8. Mikoron
fölment volna az magasságban, fogva vivé az fogságot, és ajándékokat
osztogata az embereknek.

52. KÉRDÉS.
Micsoda vigasztalásod vagyon abból, hogy az Krisztus
eljövendő ítélni eleveneket és holtakat?
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Hogy minden nyomorúságimban és háborúságimban
fejemet fölemelvén, azaz, vígan, ugyanazon én
Krisztusomat, ki annakelőtte én éröttem az Istennek
ítéletiben előállott volt, és énrólam minden átkot elvött,
várom ítélü bíróul az egekből,a ki minden ő ellenségit, kik
enyimek is, az örökkévaló kínokra veti,b éngemet penig
minden választottakkal egyetemben ő magához az mennyei
örömben, és az örök dicsőségre által viszön.c
a Luc. 21. 28. Mikoron ezök kezdendnek lenni, emeljétek föl az ti
fejeteket, miérthogy elközelgett az ti váltságtok. Rom. 8. 23, 24. Nemcsak
azok peniglen, hanem mi is, kik az Szent Léleknek első sengéjét bírjuk,
mi is mondom, mi magunkban fohászkodunk az fiúvá fogadást várván,
azaz az mi testünknek megváltását. Mert reménségnek általa tartattunk
meg. Azmely reménséget penig lát valaki, nem reménség az. Mert azmit
lát valaki, miért reménli ugyanazont? Phil. 3. 20, 21. Mert mi mintegy
mennyei polgárok, úgy viseljük magunkat, honnan várjuk is az mi
megszabadítónkat az Úr Jézus Kristust, aki elváltoztatja az mi halandó
testünket, hogy hasonlatos légyen az ő megdicsőült testéhöz, az ő
tehetsége szerint, mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet. Tit. 2. 13.
Várván amaz bódog reménségöt, és az nagy Istennek az mi
megváltónknak az Jézus Krisztusnak dicsőséggel való megjelönését. 2.
Thess. 1. 6, 7, 8, 9, 10. Bizonyára igaz dolog az Istennél, azokat isméglen
sanyarúsággal illetni, kik titöket sanyargatnak, tinéktek penig
nyugodalmat adni mivélünk egyetemben, kik sanyarúságot szenvedtök,
mikoron megjelenendik az Úr Jézus mennyországból az ő hatalmának
angyalival, lángaló tűznek égésével, bosszút állván azokon, kik nem
ismérik az Úr Istent, és kik nem engednek az mi Urunknak Jézus
Krisztusnak Evangéliomának, kik büntetést fizetnek az ő örök
veszedelmekre, melyet szenvednek az Úr Istennek színének látásából,
és az ő hatalmas dicsőségéből. Mikoron eljövend, hogy megdicsőíttessék
az ő szentiben, és csudálatos légyen minden hívekben azon az napon,
mivelhogy ti hittetök az mi tanúbizonság tételünknek ti köztetök.
b 1. Thess. 4. 16, 17. Mert az Úr Isten leszáll az mennyországból az
arkangyalnak intésével és szavával, és az Istennek trombitájával, és az
halottak támadnak először föl, azkik az Krisztusban holtanak meg.
Annakutána mi, kik élők lészünk, kik akkorra megmaradunk, azokkal
egyetemben fölragadtatunk az ködökben, az Úr Istennek színének
eleiben az egekben, és ezönképpen mindenkoron az Úr Istennél
lészünk. Matth. 25. 41, 42, 43. Akkoron mond azoknak, és kik balkéz
felől lésznek: Ti átkoz[ot]tak, men
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jetök én tűlem örök tűzben, mely az ördögnek és az ű Angyalinak
készíttetött: mert éhözém és nem adátok énnékem ennöm,
szoméhozám, és nem adátok énnékem innom, útonjáró valék, és
házatokban bé nem fogadátok, ruhátalan valék, és meg nem ruházátok,
kór beteg valék, és tömlöcben valék, és meg nem látogatátok engemet.
c Math.25. 34, 35, 36. Akkoron az király mond azoknak, azkik őnéki
jobbkeze felől lésznek: jűvetök el én Atyámnak áldottai, bírjátok az
országot, mely tinéktek meg volt készítvén ez világnak
fundamentomának fölvetésétől fogván: mert éhözém és nékem ennöm
adátok, szoméhozám, és énnékem innom adátok, útonjáró valék és
házatokban béfogadátok, mezítelen valék, és megruházátok engemet,
kór beteg valék, és hozzám láttatok, tömlöcben valék, és énhozzám
jövétök.

AZ SZENT LÉLEKRŐL.
53. KÉRDÉS.
Mit hissz az Szent Lélekről?
Először azt hiszem, hogy bizony és egyenlő örökké Isten
az örökké való Atyával és Fiúval.a Másodszor, hogy azon
Szent Lélek énnekem is adattatott,b ezvégre, hogy engemet
az igaz hit által az Krisztusban, és minden ő jó
téteményiben minden ő javaiban részessé tegyen,c engemet
vígasztaljon,d és én velem mindörökké megmaradjon.d
a Genes. 1. 2. És az Istennek Lelke ingadoz vala az vizek fölött. Esa. 48.
16. És most az Úr Isten bocsátott el engemet, és az ő Lelke. 1. Cor. 3. 16.
Avagy nem tudjátok-é, hogy ti Istennek templomi vattok, és az Istennek
Lelke lakozik tibennetek? Et 6. 16. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti
testötök az Szent Léleknek tamploma, azmely tibennetök lakozik, és
melyet az Istentűl vöttetök, és ti nem vattok az timagatok hatalmában?
Actor. 5. 3, 4. Monda peniglen Péter: Anania, miért töltötte bé az Sátán
az te szívedet, hogy hazudnál az Szent Léleknek, és félretennél, és
elszakasztanál valami részt az örökségnek árából? Nemde mindenestűl
fogván tenálad maradhat vala-é, ha megtartottad volna, és mikoron
eladád, nemde az ára az te hatalmadban vala-é? Miért gondoltad ez
dolgot az te szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.
b Matth. 28. 19. Megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak és
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Szent Léleknek nevében. 2. Corinth. 1. 21, 22. Azki penig megerősít
minket tiveletök egyetemben az Krisztusban, és kenettel megkene
minket, Isten az.
c Galat. 3. 14. Hogy az Ábrahámnak ígért áldás az Jézus Krisztusnak
általa az pogán népekre szálljon, és hogy amaz megígértetött Szent
Lelket elvegyük az hitnek általa. 1. Petr. 1. 2. Én Péter, Jézus Krisztusnak
apostola, írom ez levelet azoknak, kik jövevényök lévén, széllel
eloszolván lakoznak Pontusban, Galáciában, Kappadociában, Ázsiában
és Bithiában, választattatnak az Atya Istennek eleitűl fogván való
isméreti szerint, az Szent Léleknek megszentölésére, az Jézus Krisztus
engedelmessége és vére hullásával való meghintetésnek általa. 1.
Corinth. 6. 17. Azki az Úr Istenhöz ragaszkodik, ővele egy Lélök.
d Actor. 9. 31. Egész Zsidó országban, Galiléában és Samáriában az
anyaszentegyházban lévő híveknek békességök vala, és járván az Úr
Istennek félelmében, és az Szent Léleknek vígasztalásában,
megsokasulnak vala.
e Ioan. 14. 16. Én kéröm az én Atyámat, és más vigasztalót ad tinéktek,
hogy tiveletök mindörökké megmaradjon. 1. Petr. 4. 14. Ha szidalommal
illetnek titöket az Krisztus nevéért, bódogok vattok. Mert az
dicsőségnek és az Istennek Lelke tirajtatok nyugszik, ki azokra nézve
szidalommal illettetik, tireátok nézve penig dicsőíttetik.

54. KÉRDÉS.
Mit hissz az Krisztusnak szent és közönségös
anyaszentegyházáról?
Hiszem, hogy az Istennek fia világ kezdetitűl fogván
világ végezetéiglen,a magának az egész emberi nemzet
közül,b örök életre választatott seregöt,c az ő Szent Lelkének
és igéjének általa,d mely az igaz hitben egyez, gyűjti,c ezt
ótalmazza, és megtartja,f és hogy annak az seregnek én is
egyik élő tagja vagyok,g és mindörökké az lészök.h
a Math. 16. 18. De én is ezt mondom te néked, hogy te Péter vagy, és
ezen ez kősziklán építöm föl az én anyaszentegyházamat, és az
pokolnak kapui őrajta hatalmat nem vehetnek. Ioan. 10. 28, 29, 30. Én is
örök életöt adok őnékik, és örökké el nem vésznek, és senki azokat az én
kezemből ki nem ragadja. Az én Atyám az, ki azokat énnékem adta,
mindeneknél nagyobb, és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki nem
ragadhatja. Én s az én atyám egyek vagyunk.
b Ioan. 10. 11. Én vagyok amaz jó pásztor, az jó pásztor az ő életét adja
az juhokért. Genes. 26. 4. Megsokasítom az te magodot, mint az égnek
csillagit, és mind ez egész földet
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adom az te magodnak, és az te magodban minden nemzetségök
megáldatnak.
c Rom. 8. 29, 30. Mert azkik eleitűl fogván űnála tudván vadnak,
ugyan azonokat el is választá, hogy az ő Fiának ábrázatjához
hasonlatosok lennének, hogy ő legyen elsőszülött az sok atyafiak között,
azkiket penig eleitűl fogván elválasztott, azokat el is hívá, és azkiket
elhíva, azokat meg is igazítá, azkiket penig megigazíta, azokat meg is
dicsőíté. Ephes. 1. 10, 11, 12, 13. Hogy az időnek teljes voltának
sáfárságában mindeneket az Krisztusban fölépítene és összvegyűjtene,
mind, kik az mennyégben vadnak, s mind kik az földön. Őbenne,
mondom, kiben az Istennek örökségében is részessé tétetnék, miérthogy
elővé elválasztattunk vala az ő eltökéllött akaratja szerint, ki
mindenöket cselekeszik az ő akaratjának tanácsa szerint; hogy mi az ő
fölséges voltának dícséretire legyünk, kik először reménségünket
helyheztettük az Krisztusban, kiben ti is reménségtöket helyhöztettétök,
hallván az igazságnak beszédét, azaz, az ti idvösségtöknek
Evangéliomát, melyben, minekutánna hittetök, el is vattok
pecsétöltetvén amaz ígéretnek Szent Lelkével. 1. Petr. 1. 20, 21. Az
Krisztus, jóllehet rendeltetött volt az mi váltságunkra ez világnak
fundámentomának fölvetésének előtte, de megjelentetött ez utolsó
időkben ti éröttetök, kik őáltala hisztök az Istenben, azki föltámasztotta
űtet halottaiból, és dicsőséget adott néki, hogy az ti hitöttök és
reménségtök az Istenben lenne.
d Esa. 59. 21. Én peniglen (azt mondja az Úr), ilyen frigyet kötök
űvelök: Az én Lelköm, azki tebenned vagyon, és az én beszédem, mely
az te szájadban vagyon, soha el ne távozzanak az te szájadtúl, se az te
magodnak szájátúl (azt mondja az Úr) mostantúl fogván mindörökké.
Rom 1. 16. Nem szégyenlöm az Krisztusnak Evangéliomát, mert
Istennek hatalma az, mindeneknek idvösségére, azkik hisznek, először
az zsidó népnek, azután az görög népnek. Et 10. 14, 15, 16, 17. Miképpen
híják segítségül, azkiben nem hittenek? Miképpen hallanak penig tanító
nélkül? Miképpen tanítnak penig, ha arra bocsáttattak nem lésznek?
Azmint meg vagyon írván: Mely igön ékösek azoknak lábok, azkik
békességöt hirdetnek, kik jó dolgokat hirdetnek. De nem mindnyájan
hajlottanak az Evangéliomra. Mert az Ézsaiás azt mondja: Uram,
kicsoda hitt az mi beszédünknek? Ezokáért az hit az hallásból vagyon,
az hallás peniglen az Istennek igéjének általa.
e Actor. 2. 46. És minden napon egy akarattal sokáig maradnak vala
az templomban, és megszegvén kenyereket házoknál, nagy vígassággal
és egyígyű szívvel esznek vala. Ephes. 4. 3, 4, 5, 6. Igyeközzetök
megtartani az békességnek kötele által az lelki egyességöt, egy az test, és
egy az Lélök, miképpen el is vattok hívattatván egy reménségre. Egy az
Úr, egy az hit, egy az körösztség, egy
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az Isten, ki mindeneknek Atyja, ki mindeneknek felette vagyon, és
mindeneken vagyon, és ti bennetek mindenitökben.
f Ioan. 3. 21. Szerelmes atyámfiaia, ha az mi szívönk nem kárhoztat
minket, bizodalmunk vagyon az Istenben. 2. Corinth. 13. 5. Késértsétök
meg timagatokat, ha az hitben vattok, próbáljátok meg magatokat, nem
ismeritök-é timagatokat, hogy az Jézus Krisztus bennetek vagyon,
hanem ha megvetettek vattok.
g 1. Ioan. 2. 19. Miközülünk mentenek ki, de nem miközülünk valók
voltanak, mert ha miközülünk való voltanak volna, bizony
megmaradtanak volna mivelünk. De ez ezért lőn, hogy megjelennék,
hogy nem mindnyájan legyenek miközülünk.
h 1. Corinth. 1. 8, 9. Mely Isten meg erősít titöket mindvégiglen, hogy
fegyhetetlenök legyetök az mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Rom. 8.
35, 36, 37. Kicsoda szakaszt el minket az Istennek szereteitűl?
Sanyarúság-é? Keserűség-é? Háborúság-é? Éhség-é? Mezítelenség-é?
Veszödelöm-é? Fegyver-é? – Azmint meg vagyon írván. Teéretted
minden nap halálra adattatunk, olyanokkká lettünk, mint az megölésre
rendeltetett juhok. De mindezökben győzödelmesek vagyunk az által, ki
minket szeretett. Psal. 71. 9, 18. Ne vess el engemet előled az én
vénségemnek idején, mikoron megfogyatkozik az én erőm, ne hagyj el
engemet. Minekokáért még most is, mikor immár vénségemre jutottam,
és megőszültem, Úr Isten, ne hagyj el engemet, míglen hirdetöm az te
erődet ennek ez nemzetségnek, és minden követközendő nemzetségnek
az te hatalmadat.

55. KÉRDÉS.
Mit tészen az, hogy ezt mondod, Szenteknek egyességét?
Először azt tészi: hogy közönséggel mindnyájan és
egyenként is, azkik hisznek, az Krisztusnak, és minden ő
javainak, úgymint őnéki tagjai, közösi és részesi.a
Másodszor: hogy ki ki mind, azmely ajándékokat az Istentűl
vött, kész légyen azokkal közönséges haszonra, és
mindeneknek idvösségökre nagy örömest szolgálni.b
a

Rom 8. 32 Ki az ő tulajdon Fiának nem kedveze, hanem miérettünk
mindnyájunkért halálra adá, miképpen lehetne, hogy mindent ővéle
egyetemben minékünk nem ajándékozna? 1. Corinth. 12. 12, 13, 21. Mert
miképpen az test egy, és sok tagja vagyon, az egy testnek peniglen,
noha sok tagjai vagynak, azért ugyan egy test. Ezönképpen az Krisztus
is, mert azon egy Istennek Lelkének általa mi mindnyájan
megkörösztölködtünk, hogy egy testté légyünk, akár zsidók légyünk,
akár görögök, akár szolga-
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rendbeliek, akár szabadosok, és mindnyájan ugyanazon egy itallal
itattattunk meg azon egy Lélök által, avagy hogy azon egy Lélök
legyünk. Nem mondhatja az szöm ezt az kéznek, nem szűkölködöm én
tenálad nélkül, sem az fű nem mondhatja ezt az lábaknak, nincsen
szükségem ti nálatok nélkül. 1. Cor. 13. 6. Az szeretet nem cselekedik
éktelenül. Nem keresi az üvéit, haragra nem indul, nem gondol gonoszt,
nem örül a hamis dolgon, hanem örül az igaz dolgon. Phil. 2. 4, 5, 6.
Egyitök se nézze az üvéit, hanem mindentök azt nézze, amelyek
egybeké. Ezokáért oly indulat légyen tibennetek, azmely az Krisztus
Jézusban volt, ki, mikor Istennek formájában volna, nem tartá
ragadománnak az ő Istennél való egyenlő voltát.

56. KÉRDÉS.
Mit hissz az bűnöknek bocsánatjáról?
Hiszem, hogy Isten az Krisztusnak eleget tétéért,a minden

bűneimről, és arról az bűnre való hajlandóságról, ki ellen
énnekem teljes életemben kell viaskodnom,b teljességgel
elfeledközött, és engemet az Krisztusnak igazságával
ingyen megajándékoz, hogy soha meg ne ítéltessem.c
a

1. Ioan. 2. 2. Az Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért,
nemcsak az mienkért penig, hanem ez egész világnak bűnéért is. 2. Cor.
5. 19, 21. Mert az Isten az Krisztusban vala, ki ez világot magával
megbékéltetné, bűnné nem tulajdonítván őnékik az ő bűnöket, ki az
megengesztelésnek beszédét mibennünk helyhezteté, mert azt
cselekedé, hogy az azki bűnt nem tud vala, miérettünk bűnné lenne,
hogy mi őáltala Istennek igazságává lennénk.
b Ierem. 31. 34. Irgalmas és kegyelmes lészek az ő álnokságoknak, és
az ő bűnökről soha többé meg nem emléközöm. Psal. 103. 4, 5, 10, 12. Ki
megbocsátja minden te álnokságidat, ki meggyógyítja minden te
betegségedet, ki az te utadat az veszedelemtűl megszabadítja, és tégedet
megékesít jótéteménnyel és irgalmassággal. Nem büntet minket az mi
bűneink szerént, sem nem fizet meg minékünk az mi álnokságinknak
érdeme szerént. Mely igen messze az napkelet az napnyugattúl, olyan
igen messze vetötte mitűlünk az mi gonoszságinkat. Rom. 7. 24, 25. Én
nyavalyás ember, kicsoda ment ki engemet ez halálra köteles testből?
Hálát adok az Istennek az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa.
Annakokáért én énmagam lelkem szerént az Istennek törvényének
szolgálok, test szerént peniglen az bűnnek törvényének. Et 8. 1, 2, 3, 4.
Annakokáért semmi kárhoztatások nincsen most azoknak, kik az
Krisztus Jézusban vadnak, azaz, kik nem test szerént járnak, hanem
lélek szerént. Mert az életnek
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nek lelki törvénye megszabadíta engemet az bűnnek és halálnak
törvényétűl. Mert mikoron az törvénnek erőtlensége az testben semmit
nem tehetne, az Isten az ő Fiát, ki hasonlíttaték bűnos emberi testhez,
elbocsátván, az bűnért kárhoztatá az bűnt az testben, hogy amaz ótörvénbeli igazulás bételjesdjék mibennünk, kik nem test szerint, hanem
Lélök szerint járunk.
c Ioan. 3. 18. Azki hiszön őbenne, el nem kárhozik, azki penig nem
hiszön, immár elkárhozott. Mert nem hitt az Istennek egyetlen
egyszülött fiának.

57. KÉRDÉS.
Micsoda vígasztalásod vagyon abból, hogy az testnek
föltámadását hiszed?
Ez, hogy nem csak lelkem vitetik azontúl, mihelt ez
életből kimégyen, az ő fejéhöz, az Krisztushoz,a hanem
testem is föltámad az Krisztusnak hatalma által, és
lelkemmel ismég egyesül, és hasonlatos lészen az én
Krisztusomnak dicsőséges testéhöz.b
a Luc. 23, 43. Mondá az Jézus az tolvajnak: Bizony mondom tenéked,
hogy ma énvelem lész Paradicsomban.
b 1. Corinth. 15. 53, 54. Mert ez rothadandó testnek rothadatlanságban
kell öltözni, és ez halandó testnek halhatatlanságot kell fölvenni.
Mikoron peniglen ez ez rothadandó test rothadatlanságban öltözik, és
ez halandó test halhatatlanságot vészen föl, akkoron bételjesedik amaz
beszéd, mely így vagyon megírván: Az halál bényelettetött az
győzelemben. Iob. 19. 25, 26, 27. Jó tudom, hogy az én megváltóm él, és
az utolsó napon az földből föltámadok, és isméglen környűl vétettetem
az én bőrömmel, és az én testemben meglátom az Istent, kit tulajdon
énmagam látok meg, és az én szemeim nézik űtet, és nem egyéb. 1. Ioan.
3. 2. Szerelmes atyámfiai, most Istennek fiai vagyunk, de még meg nem
jelent azmivé leszünk. Tudjuk penig, hogy mikor ő megjelenendik,
hasonlatosok leszünk őhozzája, miérthogy meglátjuk test szintén úgy,
azmint vagyon. Philip. 3. 21. Ki elváltoztatja az mi alávaló testünket,
hogy hasonlatos légyen az ő dicsőséges testéhöz az ő tehetsége szerint,
mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet.
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58. KÉRDÉS.
Micsoda vigasztalást véssz ebből az te hitödnek ágából,
mikor azt mondod, hiszem az örök életet?
Ezt, hogy miérthogy az én mostani életemben is érzöm az

én szívemben az örök életnek bennem való kezdetit,a
hiszöm és bizonnyal reménlöm, hogy ez életnek utána teljes
és tökélletes bódogságom lészen, melyben az Istent
mindörökké dicséröm.b Az penig az bódogság oly lészen,
hogy soha emberi szem olyant nem látott, sem fül nem
hallott, soha ember szíve meg sem gondolt.c
a

2. Corinth. 5. 2, 3. Ezért fohászkodunk, és kívánnánk fölöltöztetni a
mi házunkban, mely mennyországból vagyon. Hogyha fölöltöztetvén
találtatunk, és nem mezítelenen.
b Corinth. 2. 9. De hirdetünk, azmint meg vagyon írván, melyeket
szem nem látott, fül sem hallott, sem az embernek szíve meg nem
gondolt, azmelyeket készítött az Isten azoknak, kik űtet szeretik.
c Ioan. 17. 3. Ez az örök élet, hogy megismernének téged egyedül igaz
Istennek lenni, és kit elbocsátál, az Jézus Krisztust.

59. KÉRDÉS.
Immár, mikor mindezeket hiszed, mi hasznát veszed?
Ezt, hogy Isten előtt az Krisztusban megigazulok, és az
örök életnek örököse vagyok.a
a Habacuc. 2.4. Ímé az hitetlen csak olyan, mint egy buborék, az igaz
penig az ő hitiből él. Rom 1. 17. Mert az Istennek igazsága az
Evangéliomnak általa nyilatkozik, ki hitből hitre, azmint meg vagyon
írván, az igaz peniglen hitből él. Ioan. 3. 36. Azki hiszen az Fiúban,
annak örök élete vagyon.

60. KÉRDÉS.
Mimódon igazulsz meg az Isten előtt?
Csak az Jézus Krisztusban való hittel,a úgyannyira, hogy

noha engemet az én lelkiis-

a Rom. 3. vers. 21. ad 28. usq. Mostan peniglen az törvén nélkül
jelentetött meg az Istennek igazsága, megbizoníttatván az törvénnek és
az
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méretem vádol azzal, hogy az Istennek minden prancsolati
ellen igen vétköztem, és azoknak csak egyikét sem tartottam
meg.b Sőt, még annak felette, jóllehet minden gonoszra
hajlandó vagyok:c de mégis, mindazáltal (csakhogy ezeket
az én Uramnak jótéteménit szűvem szerint való igaz
bizodalommal vegyem),d minden érdemem nélkül,e
tulajdon csak az Istennek irgalmasságából,f a Krissztusnak
teljes elégtétele,g igazsága és szentsége,h énnekem
tulajdoníttatik és ajándékoztatik,i nemkülönben, mintha én
magam semmi bűnt nem tettem volna, és semmi rútság
bennem nem volna. Sőt, inkább, mintha minden
fogyatkozás nélkül én voltam volna olyan engedelmes az
Isten karjának, mint az Krisztus, engedött én érettem ő
neki.k
prófétáknak bizonságtételével. Az Istennek igazsága, mondom, azmely
az Jézus Krisztusban való hit által vagyon mindenekhöz és
mindenekben, azkik hisznek. Mert nincsen válogatás: mert mindnyájan
vétköztenek, és megfogyatkozott mindenekben az Istennek dicséreti.
Megigazultatnak penig ingyen az ő kegyelméből, az váltság által, mely
lött az Jézus Krisztusnak általa, kit az Isten előadott, hogy lenne
engesztelő áldozat az hit által az ő vérében, az ő igazságának
megmutatására, az elébbi bűnöknek bocsánatja által, az Istennek
tűréséből, az igazságnak megmutatására ez jelenvaló időben, ezért,
hogy ő igaz légyen, és megigazítója annak, azki az Jézusnak hitiból
vagyon. Annakokáért hol vagyon az dicseködés? Kirekesztetött. Mely
törvénnek általa? Az cseleködetnek törvényének általa? Nem! Sőt, az
hitnek törvényének általa. Annakokáért azt ítéljük, hogy az ember
hitnek általa igazíttatik meg az törvénnek cselekedeti nélkül. Et 5. 21.
Annakokáért megigazultatván az hitből, békességünk vagyon az
Istennel az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Kinek általa
bémenetelünk lött hit által, ebben ez kegyelemben, azkiben állunk és
dicseködünk az Istennek dicsőségének reménsége által. Galat. 2. 26.
Tudván, hogy ember nem igazultatik meg az törvénnek cselekedetiből,
hanem az Jézus Krisztusban való hitnek általa. Mi is az Krisztus
Jézusban hittünk, hogy az Jézus Krisztusban való hitnek általa igazzá
légyünk, és nem az törvénnek cseleködetiből, azért, mert az törvénnek
cseleködetiből egy test sem igazul meg. Ephes., 2. 8, 9. Kegyelemből
idvözültetök meg hitnek általa, és ez nem timagatoktúl vagyon,
Istennek ajándéka: Nem az jócselekedetökbül, hogy valaki ne
dicsekedjék. Philip. 3. 9. És hogy olynak találtassam őbenne, kinél ne
légyen az én
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igazságom. tudniillik, mely az törvénből vagyon, hanem az, mely az
Krisztusban való hitnek általa vagyon, azaz, mely igazság Istentűl
vagyon, az hit által.
b Rom 3. 9. Annakokáért mit mondjunk? Jobbak vagyunk-é mi zsidó
népek az pogán népeknél? Semmiképpen nem. Mert ennekelőtte okát
adván megmutattam, hogy mind az zsidók s mind az görögök,
mindnyájan az bűn alatt vadnak.
c Rom. 7. 23. Más törvént látok az én tagaimban, mely az én lelkemnek
törvényének ellene viaskodik, és mely foglyul ad engemet az bűnnek
törvényének, azmely az én tagaimban vagyon. Rom 3. 27. Az Istennek
igazsága, mely az Jézus Krisztusban való hitnek általa vagyon,
mindenekhöz és mindenekön azkik hisznek. Mert nincsen válogatás.
Ioan. 3. 18. Azki hiszen őbenne, el nem kárhozik, azki penig nem hiszen,
immár elkárhozott: mert nem hit az Istennek egyetlen egyszülött fiának
nevében.
e Rom 3. 24. Megigazultatnak penig ingyen az ő kegyelméből az
váltság által, mely lött az Jézus Krisztusnak általa. Deut 9. 6.
Annakokáért tudja, hogy nem az te igazságodért adja tenéked az te
Urad Istenöd ezt az földet, hogy bírjad, holott igen kemény nyakú nép
légy. Ezec. 36. 22. Ezt mondja az Úr Isten. Nem tiéröttetök cselekeszem,
ó Izráel háza népe, hanem az szent nevemért, melyet
megundokítottatok az nemzetségök között, azkikhöz mentetek.
f Tit 3. 5. Nem az igazságnak cselekedetiből, amelyet mi
cselekedtünk, hanem az ő iralmasságból idvöozíte minket az víznek
förödőjének általa, melyben újonnan születtünk, és az Szent Léleknek
általa, melynek általa megújulunk. Ephes. 2. 8, 9. Kegyelemből
idvözültetök az hitnek általa, és az nem ti tűletök vagyon, Istennek
ajándéka. Nem az jócselekedetökből, hogy valaki ne dicseködjék.
g 1. Ioan. 2. 2. Ő engesztelő áldozat az mi bűneinkért, nemcsak az mi
bűneinkért, hanem mind ez egész világnak bűnéért is.
h 1. Ioan. 2. 1. Szerelmes fiacskáim, ezt írom tinéktek, hogy ne
vétközzetek, hogyha valaki vétközendik tiközületek, szószólónk vagyon
az igaz Jézus Krisztus.
i Roman. 4. 4, 5. De annak, azki munkálkodik, nem kedv szerint
tulajdoníttatik az bér, hanem adósság szerint. Annak penig, azki nem
munkálkodik, hanem hiszen abban, azki megigazítja az hitetlent,
tulajdoníttatik az ő hiti igazságul. 2. Corinth. 5. 19. Mert az Isten az
Krisztusban vala, ki ez világot magával megbékéltette, nem
tulajdonítván őnékiek az ő bűnöket, ki ez megengesztelésnek ezt ez
beszédét mibennünk helyhözteté.
k Corint. 5. 21. Mert azki nem tud vala bűnt, azt miérettünk bűnné
tevé, hogy mi ű általa az Istennek igazsága lennénk őbenne.

61. KÉRDÉS.
Miért mondod azt, hogy csak az hit által igazulsz meg?
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Nem azért, mintha az Istennek az én hitemnek
méltóságáért volnék kellemetes, hanem hogy Isten előtt
csak az Krisztusnak elégtétele, igazsága és szentsége légyen
énnékem igazságom,a én penig azt különben meg nem
foghatom, és enyimmé nem tehetöm, hanem csak
hitemmel.b
a 1. Corint. 1. 30, 31. Ki lött minékünk az Istentűl bölcseségünkké,
igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká. Hogy miképpen meg
vagyon írván, azki dicseködik, dicsekedjék az Úrban. Et 2. 2. Mert
semmit nem ítéltem, hogy tudnék ti köztetök egyebet, hanem csak az
Jézus Krisztust, és azt is megfeszíttettet.
b 1. Joan. 5. 10, 11. Azki hiszen az Istennek fiában, annak
tanúbizonsága őmagában vagyon: Azki nem hiszön az Istennek, hamis
beszédűvé tötte űtet, mert nem hiszen az tanúbizonságnak, mely
tanúbizonságot tén az Isten az ő fia felől. És az az tanúbizonság, hogy az
Isten örök életöt ada minékünk, és ez élet az ő fiában vagyon.

62. KÉRDÉS
Az mi jócselekedetünk miért nem lehet igazság? avagy
az Isten előtt való igazságnak valami része?
Azokáért, mert annak az igazságnak, mely az Isten előtt

megállhat, vétök nélkül valónak és tökélletesnek kell lenni,
és olynak, hogy az Isten törvényéhöz mindenképpen illendő
légyen.a Minékünk penig legjobb cselekedetink is, azmíg ez
gyarló testi életben vagyunk, nem vétök nélkül valók,
hanem bűnökkel megförtőztettek.b
a Gal.

3. 10. Mert valaminen az törvénnek cselekedetiból vadnak, átok
alatt vadnak. Mert meg vagyon írván: Átkozott minden, mi meg nem
marad mindenekben, azmelyek meg vadnak írattatván az törvénnek
könyvében, hogy azokat bételjesítse. Deut. 27. Átkozot az, ki
tökélletesen meg nem tartja ez törvénnek igéit, hogy azokat bételjesítse,
és az egész nép Áment mondjon.
b Esa. 64. 6. Mindnyájan mi lettünk tisztátalanokká, és minden mi
igazságunk olyanok, mint az vérfoláyban lévő havas asszonállatnak
fertelmes ruháha, és lehullottunk, mint az fáknak levelei, és az mi
álnokságink elragadtak minket, mint egy szelek.
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63.KÉRDÉS.
Hogyhogy lehetne az, hogy az mi jócselekedetinkvel
semmit nem érdemlenénk, ha az Isten mind ez világ
szerint s mind az jövendő letben jutalmat ígért, hogy ád
éretök?
Az az jutalom nem az mi érdemünkért adatik, hanem

kegyelemből.a
a Luc.

17. 10. Ezönképpen ti is, mikoron mindeneket megcselekösztök,
melyek tinéktek meg vadnak parancosltatván, ezt mondátok:
haszontalan szolgák vagyunk, mert azt cselekedtük meg, azmit meg
kellött cselekednünk.

64.KÉRDÉS.
Nem ád-é ez tudomány bonosz életre való testi
bátorságot az embereknek, avgy nem teszi-é röstökké az
jócselekedetre?
Nem. Mert az semmiképpen nem lehet, hogy azok, azkik
hit által az Krisztusban oltattanak, Istennek tisztességére
hálá-adásnak gyümölcsét nem teremtenék.a
a Matth. 7. 18. Az jó fa gonosz gyümölcsöt nem teremthet, sem a
rothadt fa jó gyümölcsöt nem teremthet. Ioan. 15. 15. Én vagyok az
szőllőtűke, ti vattok az szőllővesszők. Az, azki énbennem marad, és
azkiben én maradok, az teremt sok gyümölcsöt. Mert énnálam nélkül
semmit nem cselekedhettök.

AZ SACRAMENTOMOKRÓL
AVAGY AZ IDVÖSSÉGNEK PECSÉTIRŐL .
65.KÉRDÉS.
Miért, hogy ezokáért csak az hit tészen minket részesökké
az Krisztusban, és minden ő jótéteményiben,
honnan származik ez az hüt?
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Az Szent Lélektűl,a ki azt az Evangéliomnak prédikálása
által gerjeszti föl az mi szíveinkben, és az
Sákramentomokkal való éléssel erőssíti meg bennünk.b
a

Ephes. 2. 8, 9. Kegyelemből idvözültetök hit által, és az nem
timagatoktúl vagyon, Isten ajándéka. Nem az jócselekedetökből, hogy
valaki ne dicsködjék. Et 6. 23. Kévánom az Atya Istentűl és az Úr Jézus
Krisztustúl, hogy békességek legyen az atyafiaknak, és egymáshoz való
szerelmök hittel egyetemben. Ioan. 3. 5. Bizony, bizony, mondom
tenéked, hogy valaki víztűl és Szent Lélektűl nem születendik, bé nem
mehet az mennyégnek országában. Phil. 1. 29. Mert tinéktek adattatott
az Krisztusnak dolgában ez, hogy nemcsak higgyetek ő benne, hanem
hogy őérette nyomorúságot is szenvedjetek.
b Matt. 28. 19, 20. Elmenvén tanítsatok minden népeket
megkörösztölvén űket az Atyának és Fiúnak, és az Szent Léleknek
nevében, tanítván űket, hogy megtartsanak mindeneket azmelyeket én
tinéktök parancsoltam. 1. Pet. 1. 22, 23. Megtisztítván az ti lelketeket,
miérthogy Szent Lélök által engedtetök az igazságnak. Tettetösség
nélkül való atyafiú szeretettel tiszta szívből egymást igen szeressétök,
úgy, mint kik újonnan születtettetök, nem halandó, hanem halhatatlan
magból, az élő Istennek beszéde által, mely örökké megmarad.

66.KÉRDÉS.
Micsodák az Sákramentomok?
Szemeinknek prédikáló szent és látható szent jegyek és
pecsétek, kiket az Isten ezvégre szörzött, hogy azok által
minékünk inkább kinyilatkoztatná és bizonyosokká tenné,
avagy megpecsételné, azmelyeket az Evangéliomban ígér,
tudniillik, hogy nemcsak közönségeképpen mindeneknek,
hanem még egyenként is minden híveknek ingyen
ajándékozza az Krisztus keresztfán való egyetlen egy áldoa Gen. 17. 11. Környűlmetéljétek az ti nemző testötöknek bőröcskéjét,
mely én köztem és ti köztetök való frigykötésnek jegye lészen. Róm. 4.
11. És az Ábrahám az környülmetélködésnek jegyét vevé, a
környülmetélködetlenségben lévő hit által való megigazulásnak
pecsétit. Erre, hogy ű Atyja lenne mindeneknek, azkik hisznek az
környűlmetélködetlenségben, ezvégre, hogy azoknak is tulajdoníttatnék
az igazság. Deut. 30. 6. És környűlmetéli az te Urad Istened az te
szívedet, és az te magodnak szívét, hogy szeressed az te Uradat
Istenedet teljes szívedből, és teljes lelködből,
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zatjáért, bűnönknek bocsánatját, és az örök életet.a
kedből, hogy élj. Levit. 6. 25. És szóla az Úr az Mózesnek ilyen szókkal:
Szólj az Áronnak és az ő fiainak ilyen beszédekkel: Ez az bűnért való
áldozatnak törvénye. Azon az helyen, ahol az egészen megégető
áldozatra való állat megölettetik, az bűnért való áldozat is ott ölettessék
meg az Úr előtt, mert szentséges. Hebr. 9. 8, 9, 24. Ezt az Szent Lélek
megjelentötte, hogy még nem nyittatott út az szentségös helyre vagy az
Sanctuariumra, míg az elébbi Sátor helyén áll vala, mely hasonlatosság
vala akkorbeli időhöz képest, melyben ajándékokat és áldozatokat
visznek vala föl, melyek fogyatkozás nélkül valóvá nem tehetik az
Istennek szolgáját az ő lelkiisméreti szerént. Mert az Krisztus nem
kézzel csináltatott (szent helyre) Sanctuariumba ment bé, mely jegyző
példája volna az igaz szenthelynek, hanem az mennyországba ment bé,
hogy mostan ott az Istennek színe előtt előálljon miérettünk. Ezech. 20.
12. De még annakfelette az én szombatimat is adtam néki, azmelyek
énközöttem és őközöttök lennének jegyek, hogy megtudnák, hogy én
vagyok az Úr, ki megszentölöm űket. 1. Samuel 17. 36. Nemcsak
oroszlánt, de medvét is ölt meg az te szolgád. Ezokáért ez
környűlmetéletlen filiszteus csak olyan lészen, mint egyik azoknak,
miérthogy gyalázattal és szidalommal illette az élő Istennek seregét. Esa.
6,. 6, 7. Repüle énhozzám egy az szerafin angyalok közül, kinek kezében
eleven szén vala, melyet az oltárról vött vala föl egy fogóval, és ezt az én
szájamhoz vívén, mondá: Ímé, ez megilleté az te ajakidat, hogy az te
álnokságod eltávozzék tetűled, és az te bűnöd megbocsáttassék tenéked.
Et 54. 9. Mert szintén olyan ez énnékem, mint az Nóé idejében az
vízözön. Mert miképpen megesküdtem vala az Nóénak, hogy többé
vízözönt nem hozok ez földre, így megesküszöm, hogy az én haragom
többé föl nem görjed teellened, és meg nem dorgállak tégedet.

67.KÉRDÉS.
Az ige azért és az Sákramentomok mindketten arra
valók-é, hogy az mi hitünket az Krisztusnak keresztfán
lött áldozatjára, mint idvösségünknek egyetlen egy
fundámentomára igazítsák?
Úgy vagyon: mert az Szent Lélek az Evangéliommal tanít,
és az szent jegyökkel erőa Rom. 6. 3. Avagy nem tudjátok-é, hogy mi valamenyin
megkörösztelködtünk az Krisztus Jézus nevében, az ő halálában
körösztöl
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sít ebben, hogy minékünk minden idvösségünk csak az
Krisztusnak egyetlen egy áldozatjában helyheztetött, ki
őmagát az magas keresztfának oltárán adá érettünk
áldozatra.a
ködtünk meg. a Galat. 3. 26, 27. Mert mindnyájan ti Istennek fiai
vagytok az Krisztus Jézusban való hit által. Mert valakik az Krisztusban
megkörösztölködtetök, az Krisztust öltöztétök föl.

68.KÉRDÉS.
Hány Sákramentomot szörzött az Krisztus az
Újtestámentomban?
Kettőt az Keresztségöt és az Úrnak Vacsoráját.

AZ KÖRÖSZTSÉGRŐL.
69.KÉRDÉS.
Mimódon emlékeztt és erősít tégedet az Isten arról az
keresztségben, hogy tenéked részed vagyon abban az
Krisztusnak egyetlen egy áldozatjában?
Ekképpen, mert Krisztus parancsolta az külső víznek

firödőjét,a mely parancsolathoz ez ígéretöt is hozzá tette,b
hogy engemet az ő vére és Lelke szintén olyan bizonnyal
megmos az én lelkemnek rútságátúl, azaz, minden
bűneimből, mint igaz szintén, hogy az vizzel külsőképpen
megmosattattam, mellyel az testnek minden szennyét és
rútságát el szokták mosni,c
a Matth. 25. 19, 20. Elmenvén tanítsatok minden népeket,
megkörösztölvén űket az Atyának, az Fiúnak és az Szent Léleknek
nevében, tanítván űket, hogy megtartsanak mindeneket, azmelyeket én
tinéktek parancsoltam. Act. 2. 38. Monda Péter nékiek: pőnitentiát
tartsatok és körösztölködjetek meg mindenitök az Jézus Krisztusnak
nevében, bűnének bocsánatjára, és az Szent Léleknek ajándéka tinéktek
adattatik.
b Matth. 3. 11. Én körösztöllek titöket vizzel az ti életötöknek
megjobbítására, de
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de azki én utánam jűtt el, én nálamnál erősb, kinek nem vagyok méltó,
hogy én saruját hordozzam, az megkörösztöl titeket Szent Lélekkel. Et
16. 16. Azki hiszön és megkörösztölködendik, idvözül, azki penig nem
hiszön, elkárhozik. Rom. 6. 3, 4. Avagy nem tudjátok-é, hogy mi
valamennin megkörösztölködtünk az Krisztus Jézus nevében, az ő
halálában körösztölködtünk meg. Annakokáért eltemettettünk ővele
egyetemben az körösztségnek általa az halálra, hogy miképpen
föltámasztatott halottaiból az Krisztus az Atya Istennek dicsőségére,
azoképpen mi is új életben járjunk.
c Marc. 1. 4. Körösztöl vala János az pusztában és prédikálja vala az
pőnitenciának körösztöségét bűnöknek megbocsánatjára. Luc. 3. 3.
Elméne mindaz tartományokra, melyek az Jordán víze környűl valának,
prédikálván az pőnitenciának körösztségét bűnöknek megbocsánatjára.

70.KÉRDÉS.
Micsoda az Krisztusnak vérével és Lelkével
megmosatni?
Istentűl bűneinknek bocsánatját venni ingyen az
Krisztusnak véréért, melyet miérettünk az ő áldozatjában az
körösztfán kiontott.a Annakutánna az Szent Lélektűl is
megnyittatni, és annak megszentöléséből Krisztusnak
tagjává lenni, hogy az bűnöknek napról napra inkább
meghaljunk, és szentűl és ártatlanul éljünk.b
a Hebr. 12. 24. És az Újtestámentomnak közbenjárójához az Jézushoz,
és az ő meghintő vérhöz, ki sokkal jelesbeket szül az Ábel vérénél. 1.
Petr. 1. 1, 2. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, az jövevényöknek ki
széllel eloszlattatván vadnak Pontusban, Galáciában, Kappadokiában,
Ázsiában, és Bithiniában, kik elválasztván vadnak az Atya Istennek
eleitűl fogván való végezéséből, az Szent Lélek által való
megszentölésre, az Jézus Krisztusnak engedelmének, és vére hintésének
általa. Az isteni kedv és békesség sokasodjék tinálatok. Apo. 1. 5. És az
Jéus Krisztsul, mi amaz igaz hű bizonságtévő, és ki elsőszülött az
halottak közül, és fejedelme ez földnek királyának. Azki szeretött
minket, és megmosogatott minket az mi bűneinkből az ő vére által. Et
22. 14. Bódogok azok, azkik megtartják az ő parancsolatit, hogy
szabadságok légyen őnékik az élő fán, és az kapukon bémenjenek az
várasban. Zach. 13. 1. Azon az napon az Dávid házának és az
Jeruzsálemben lakozóknak kútfű nittatik meg az bűnösöknek és
tisztátalanoknak megmosogatására, azaz az Jé-
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zus Krisztusnak vére, azmellyel minden bűnösök és tisztátalanok
megmosogattatnak és szentökké tétetnek. Ezech. 36. 25, 26, 27. És
meghintlek titöket tiszta vizekkel, és megtisztultok minden ti
undokságitokból, és megtisztitlak titöket minden ti haszontalan és
idegön Istenitöktűl, és adok tinéktek új szívet, és új Lelköt öntök ti
belétek, kiveszöm az kűszívet az ti testötökből, és adok tinéktök helyette
hússzívet. Az ti belső részeitökben bé oltom az én Lelkemet, és
megcseleköszöm, hogy járjatok az én parancsolatimban, és az én
törvényimet őrizzétök és cseleködjétök.
b Ioan 1. 33. Én nem ismeröm vala űtet, hanem azki engemet küldött,
hogy vízzel körösztöljek, az mondotta vala énnékem: Azkire látod, hogy
az Lélök alászáll, és rajta marad, ez az ű, azki Szent Lélekkel körösztöl.
Et 3. 5. Felelé az Jézus: Bizony, bizony mondom tenéked, ha ki nem
születtetik víztűl és Szent Lélektűl, nem mehet bé az Istennek
országában. 1. Corinth. 6. 11. És ilyenök valátok egynéhányan. De
megmosogattattatok, de megszentöltettetök, de megigazultattatok az Úr
Jézusnak nevében, és az mi Istenünknek Lelke által. Et 12. 13. Mert mi is
ugyanazon egy Lélök által mindnyájan megkörösztölködtünk, hogy egy
testté légyünk, akár zsidók légyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok, és mindnyájan ugyanazon egy italt ittuk, hogy egy
Lélökkké légyünk. Rom. 6. 4. Eltemettetünk azért egyetemben ővéle az
körösztség által az halálra. Hogy azmiképpen föltámadt az Krisztus az
halottak közzül az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is az életnek
újságában járnunk. Colos. 2. 11, 12. Kiben környűl is metéltettetök kéz
nélkül való környűlmetélködéssel, midőn az bűn alá vettettetött emberi
természetöt levetöttétök az Krisztusban való környűlmetélködésnek
általa. Eltemettetvén ővéle az keresztségnek általa, melynek általa föl is
támadtatok véle egyetemben, az Istenben való hitnek általa, mely
láthatóképpen cselekeszik, ki űtet föltámasztota az holtak közül.

71.KÉRDÉS.
Hol ígérte azt az Krisztus, hogy ő minket oly bizonnyal
megföröszt, és megtisztít az ő vérével, és Szent Lelkével,
mint igaz az körösztvizzel, hogy megmosattatunk?
Az körösztségnek szörzésében, kinek igéi ekképpen
vadnak: Mennytök el, és tanítsatok minden népeket, mega

Matth. 28. 19, Elmenvén, tanítsatok minden népeket,
megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak, és Szent Léleknek nevében.
b Mar. 16.16. Azki hiend és megköröszötölködendik,
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körösztölvén űket Atyának, Fiúnak, és az Szent Léleknek
nevében,a az ki hiend, és megkörössztölködik, idvözül, azki
penig nem hiend, elkárhozatik.b Ez ígéretöt másutt is
előhozza az írás, mikoron az körösztséget újonnan való
születésnek förödőjénekc és bűneinknek elmosásának
nevezi.d
idvözül, azki penig nem hiend, elkárhozik.
c Tit. 3. 5. Nem az igazságnak cselekedetiből, melyeket cselekedtünk
volna, de az ünnön irgalmasságából idvözítött minket, az újonnan való
születésnek förödője által, és az Szent Léleknek megújítása által.
d Actor. 22. 16. És mostan mit késöl, fölkelvén? – Köröszölködjél meg,
és mosd el az te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

72.KÉRDÉS.
Ezokáért az külső vizzel való megkörösztölés az
bűnöknek elmosása-é?
Nem az.a Mert csak egyedül az Krissztus Jézusnak vére

tisztít meg minket minden bűneinkből.b

a Matth. 3. 11. Én tütöket körösztöllek vízben, az pőnitenciára, azki
penig én utánam jövendő, erősebb én nálamnál, kinek én még sarujának
is hordozására nem vagyok méltó, ű körösztöl meg titeket Szent
Lélekkel és tűzzel. 1. Pet. 3. 21. Melyhöz az körösztségnek hasonlatos
példája minket is megtart (nem az a mosogatás, mellyel az testnek
szennye elvettetik, hanem mellyel ez lészen, hogy az jó lelkiisméret az
Istennél kérdezkedik) az Jézus Krisztusnak föltámadásának általa.
Ephes. 5. 26, 27. Hogy azt (az anyaszentegyházat) megszentölné,
megtisztítván az víznek förödőjével az igének általa, hogy állatná azt
őmagának eleiben dicsőségösen, azaz szörzene oly anyaszentegyházat,
azmelynek nincsen makulája, szeplője, avagy sömörgőzése, avagy
valami efféle, de hogy lenne szent és fegyhetetlen.
b Ioan 1. 7. Az Jézus Krisztusnak az Istennek Fiának vére megtisztít
minket minden bűneinkből. 1. Corint. 6. 11. És ilyenök valátok
egynéhányan, de megmosogattattatok, de megszentöltettetök, de
megigazultattatok az Úr Jézusnak nevében, és az mi Istenünknek Lelke
által.

73.KÉRDÉS.
Miért nevezi tehát az Szent Lélek az körösztséget
újjonnan való születésnek förödőjének és bűneinknek
elmosásának?
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Az Isten nem valami nagy oka nélkül szól akképpen,
hanem azért, mert nemcsak akar tanítani minket, hogy mint
az víz elmossa az testi szennyet, azonképpen az mi
bűneinkből az Krisztusnak vére és Lelke tisztít meg.a De
sokkal inkább azért, hogy azzal az szent jeggyel és zálaggal
bizonyossá tégyen arról, hogy szintén azonképpen
bizonnyal megmosattatunk az mi bűneinkből az belső
förödéssel, mint szintén az külső és meglátható vízzel hogy
megförösztettünk.b
a Apocal. 1. 5. És az Jézus Krisztustúl, azki amaz hű bizonságtévő, azki
elsőszülött az holtak közül, és fejedelme ez földnek királyának. Azki
szeretött minket és megmosgatott minket az mi bűneinkből az ő
vérében. Et 7, 14. És mondék néki, Uram, te tudod. És monda nékem:
Ezek, azkik jűttenek nagy nyomorúságból, és megmosták az ő
ruhájokat, és megfejérítötték az ő ruhájokat az Báránnak vérében.
b 1. Corinth. 6. 11. De megmosogattatok, de megszentöltettetök, de
megigazultattatok az Úr Jézusnak nevében, és azmi Istenünknek Lelke
által.
c Marc. 16. 16. Azki hiszön és megkörösztölködik, idvözül, azki penig
nem hiszön, elkárhozik. Gal. 3. 17. Ezt mondom penig, hogy az
szövetségöt, melyet azIsten annakelőtte megerősítött az KJriszsra
nézvén az rövény, mely négyszáz és harminc esztendővel annak utána
kezdeték, erőtlennénnem tészi, hogy semmivé tenné az igéretöt.

74.KÉRDÉS.
Az kisgyermecskéket is meg kell-é körösztölni?
Meg kell: Mert holott űk is szintén azonképpen benne
vadnak az Istennek frigyében, és az anyaszentegyháznak
tagjai közé valók, mint az öreg emberek,a azmiért hogy
őnékik is ígéri az Isten az Krisztus vére által bűnönek
bocsánatját.b És az Szent Lelköt, ki az hitnek adója, és
szörzője, mint igaz az öregöknek.c
a

Genes. 17. 7. És megerősítöm az én figykötésömet én kjözöttem és te
közötted, és az te magod között, teutánnakd az ő nemzetségükben
örökkévaló frigykötéssel, hogy én tenéked Istenöd lészök, és az te
jagodnak te utánnad.
b Matth. 19. 14. Az Jézus penig monda: Hagyjatok békét a
kisgyermekjöknek, és ne tilstások meg áket én hozzám jűnni, mert
ilyeténöké az mennyeknek országa.
c Luc. 1. 14, 15. És lészön tenéked vígaságodra és
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Ezokáért űket is szükség bészentölni és béoltani az
körösztség által az Krisztus szent gyüleközetinek
társaságában, hogy megválasztassanak a hitötlenöknek
magzatitúl.d Nemkülönben, mint az ó-törvényben, hogy az
környűlmetéléssel választatnak vala meg az Isten népének
magzati az hitötlen pogánoknak gyermekitűl,e mely helyett
az új testámentomban az körösztségöt szörzötte az Krisztus
közöttünk.f
örvendözésedre, és sokan ennek születésén örülnek. Mert nagy lészen
az Úrnak előtte, bort és részegítő iratl nem iszik, és Szent Lélekkel
bételjesödik, még az ő anyjának méhétűl fogván. Psal. 22. 11.
Születésömtűl fogván mindenestűl fogván tenéköd ajánlotta, Uram,
énmagmat, te voltál énnéköm gondvoselőm, és az én anyám méhétűl
fogván én Istenöm vagy te. Esa. 44. 1, 2, 3. Most azért ó Jákób, én
szolgám, halld meg az én beszédemet, és te Izráel, kit magamnak
választottam. Ezt mondja az Úr az te terömtőd, és azki tégedet formált,
és ki anyád méhétűl fogván te néked segítséggel volt. Ne félj, ő Jákób,
én szolgám, és te igaz Iztáel, ki magamnak választottalak. Mert a
szoméh földkre vizeket bocsátok, és az szárazra folyó vizeket, kiöntöm
az én lelkömet az te magodra, és az én áldásomat az te maradékidra, és
fölneveködnek úgy, mint egy fűvek, és mint az folyó vizek mellett
plántáltatott fűzfák. Actor. 2. 39. Mert ti néktök adattatott az ígéret, és az
ti fiaitoknak, és mindeneknek, azkik távul vadnak, valakiket elhívánd
az Úr az mi Istenünk.
d Actor. 10. 47. Nemde megtilthatja-é valaki az vizet, hogy ezök meg
ne körösztölködtessenek, azkik az Szent Lelköt vették, miképpen mi is.
e Genes. 17. 14. Az környűlmetéletlen fírfiúi gyermeknek, kinek
nemző teste környűl nem metéltettetik, kitöröltessék az ő népe közül,
mert az én frigy-kötésömet hejában valóvá tette, avagy fölbontotta.
f Colos. 2. 11, 12, 13. Kiben környűl is metéltettetök kéz nélkül való
környűlmetélködéssel, midőn az bűn alá vettetött emberi testöt
levetöttétök az Krisztusban való környűlmetélködésnek általa,
eltemettetvén ővéle az körösztségnek általa, melynek általa föl is
támattatok véle egyetemben az Istenben való hitnek általa, mely
hathatóképpen cseleköszik, ki űtet föltámasztotta az holtak közzül.
Titöket is megholtakat az bűnökben, és az ti testötöknek
környűlmetéletlenségében, ő véle együtt megelenevítött, megbocsátván
tinéktek minden bűneiteket.

AZ ÚRNAK VACSORÁJÁRÓL.
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75.KÉRDÉS.
Mimódon emléköztetöl és erősíttetöl az Úrnak
vacsorájában arról, hogy tenéked az Krisztusnak
keresztfán lött egyetlenegy áldozatjában, és minden ű
egyéb jótétemnyiben is részed vagyon?
Mert az Krisztus minden ő híveinek, és énnékem is,

megparancsolta, hogy abból az megszegött kenyérből
együnk, és az pohárból, ki osztogattatik, igyunk az ő
emléközetire, ez ígéretöt is hozzá tévén:a Először, hogy az ő
teste énérettem az keresztfán szintén olyan bizonnyal
megáldoztatott és törettetött, és vére kiontattatott, mely
bizonnyal szemeimmel látom, hogy azt az Úrnak kenyerét
énnékem szegik, és az ő poharának italát én vélem közlik.
Annakutánna, hogy ű az én lelkemet szintén olyan
bizonnyal és valóban legelteti, és táplálja az ő testével, mely
miérettünk megfeszíttetött, és az ő vérével, mely mi
érettünk kiontatott, az örök életre: mint igaz az kenyeret és
az bort, az Úr testének és vérének külső meglátható jegyeit
az anyaszentegyhőzi szolgának kezéből fogván testi
számmal hozzám veszöm.
a Matth. 26. 26, 27, 28. Mikoron penig ők ennének, vevé Jézus az
kenyeret, és mikoron megáldotta volna, megszegé, és adá az ő
tanítványinak és mondá: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. És vévén
az ponárt, és hálákat adván, nékiek adá, mondván: Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem, amaz Új Testámentom., mely
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatjára. Marc. 14. 22, 23, 24. És
mikorn űk ennének, vévén Jézus az kenyeret, hálákat adván, megszegé,
adá nékiek és mondá: Vegyétek, egyétek, ez az én testöm, És vévén az
pohárt is, hálákat adván, adá nékik. És ivának abból mindnyájan, és
mondá nékiek. Ez az én vérem, amaz Új Testámentomnak vére, mely
sokakért kiontatik. Luc. 22. 19, 20. És vévén a kenyeret, mikoron hálákat
adott volna, megszegé és adá nékiek, mondván: Ez amaz én testöm,
mely tiérettetek adattatik, ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Hasonlatosképpen az pohárt is, minek utána vacsoráltanak volna, adá
nékik, mondván: Ez az pohár, amaz Új Testámentom az én véremben,
az mely ti érettetek kiontatik. 1. Cor. 10. 16, 17. Az háláadásnak pohara,
azmelyet hálá
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adással veszünk,-nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? És az
kenyér, anmelyet megszegünk, nemde az Krisztus testével való
közösülés-é? Mert egy kenyér s egy test vagyunk sokan. Mert
mindnyájan az egy kenyérből részesülünk. Et 11. 23, 24, 25. Mert én így
vöttem az Úrtúl azt, azmint előtökben is adtam tinéktek: Tudniillik,
hogy az Úr Jézus az éjjel, azmelyen eladattaték, vevé az kenyeret, és
minekutánna hálákat adott volna, megszegé, és mondá: Vegyétek és
egyétek, ez az én testöm, mely tiérettetek megtörettetik, ezt tegyétek az
én emlékezetemre. Hasonlatosképpen az pohárt is, minekutánna
vacsorállott volna: Mondván: Ez az pohár amaz Új Testámentom az én
véremben, ezt tegyétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Et 12. 13. Mert mi is az egy Lélek által mindnyájan egy testté löttünk az
körösztségben, akár zsidók legyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok, és mindnyájan egy italt íván, egy lélekké löttünk.

76.KÉRDÉS.
Micsoda az Krisztus megfeszíttetött testét enni, és az ő
kiontott vérét innya?
Semmi nem egyéb, hanem az Krisztusnak nemcsak az ő

teljes kínszenvedését és halálát bizonyos hittel fogni és
hozzánk kapcsolni, és ezáltal bűneinknek bocsánatját és az
örök életöt nyerni.a Hanem még annakfelette az Szent Lélök
által, ki az Krisztusban és mi bennünk is lakozik, naponként
inkább egyesülni az ő szentségös testével,b annira, hogy
noha ő mennyégben,c mi penig ez földön vagyunk,
mindazáltal az ő testéből való testök légyünk, és az ő
csontjaiból való csontok,d és mint az egész testben, hogy
minden tagok csak az egy Lélektűl
a Ioan. 6. 35. Monda penig néki Jézus: Én vagyok az életnek kenyere,
azki jű énhozzám, nem éhözik, és azki hiszen én benne, nem
szomjúhozik soha. Ioan. 6. vers 40. ad 54. usque. Ez penig annak akaratja,
azki elbocsátott engemet, hogy minden, azki látja az Fiat, és hiszen
őbenne, legyen örökélete. Én penig föltámasztom űtet az utolsó napon.
Bizony, bizony mondom tinéktek, hogy azki hiszen én benne, örökélete
vagyon. Én vagyok az életnek kenyere és ezt az kenyér, megy a égből
leszállott, hogy azki abban észik, meg ne haljon. Én vagyok amaz élő
kenyér, azki az égből leszállottam, azki eszik ez kenyérben, él
mindörökké, és az kenyér, amelyet én adok, az én testöm, melyet én
adok ez világnak életiért. Bizony, bizony, mondom néktek, hogyha nem
ején-
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vesznek magoknak elevenséget, azonképpen mi is azon egy
Szent Lélektűl elveníttessünk meg, és őtűle igazgattassunk.c
ditök-az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen életetök
magatokban. Azki észi az én testömet, és issza az én vérömet, örök élete
vagyon, és én föltámasztom űtet az utolsó napon.
b Ioan. 6. 55, 56. Mert az én testöm valóban étel, és az én véröm
valóban ital. Azki észi az én testömet, és issza az én vérömet, énbenne
marad, én is ű benne.
c Actor. 3. 21. Kit szükség az égnek béfogni mindeneknek helyekre
állatásának idejökig, azmelyeket megmondott az Isten, minden ű szent
prófétáinak szájok által, eleitűl fogván. Actor. 1. 9, 10, 11. És mikoron
ezeket megmondotta volna, szemek láttára fölemelteték, és az köd
béfogván, elvevé űtet az ő szömök elől. És mikor figyelmetösen
néznének az égben, hogy ő menne, ímé, két fírfiú melléjök állapék fejér
ruházatban, kik mondának is: Galiléabéli fírfiak, mit állotok nézvén az
égben? Ez az Jézus, azki fölviteték ti tűletök az égben, aképpen jű el,
miképpen láttátok űtet fölmenni az égben. 1. Corinth. 11. 26. Mert
valameniször eszitök ezt ez kenyeret, és isszátok ez pohárt, az Úrnak
halálát hirdessétök, míglen eljövend.
d Ephes, 3. 16, 17. Hogy engedje tinéktek az ő kazdag dicsősége
szerint, hogy erősen megerősűljetök az belső ember szerint az ő
Lelkének általa, hogy lakozzék az Krisztus hitnek általa az ti
szíveitökben. Et 5. 29, 30. Mert soha senki az ünnön testét nem gyűlölte,
de élteti és táplálja azt, mint az Úr is az anyaszentegyházat. Mert tagjai
vagyunk az ő testének, az ő húsából és az ő csontaiból. 1. Corinth. 6. 15,
17, 19. Nem tudjátok-é, hogy az ti testeitök az Krisztusnak tagjai? Azki
penig ragaszkodikaz Úrhoz, egy Lélök ővele. Avagy nem tudjátok-é,
hogy az ti testötök az tibennötök lakozó Szent Lélöknek temploma,
mely vagyon az Istentűl, és nem vattok ünnön magatoké? 1. Ioan. 3. 24.
Azki megtartja az ű parancsolatit őbenne marad, és ő abban, és ebből
ismerjük meg, hogy megmarad mibennünk, az Lélökből, azmelyet mi
nékünk adott. Et 4. 13. Ebből ismerjük meg, hogy űbenne lakunk, és ő
mibennünk, mert az ő Lelkéből adott minékünk. Ian. 14. 25. Felelé az
Jézus és mondá néki: Azki szeret engemet, az én beszédömet megtartja,
és az én Atyám is szereti űtet, és űhozzá megyünk, és maradást őnála
tészünk.
e Ioan. 6. 56, 57, 58. Azki az én testemet eszi, és az én vérömet issza,
énbennem marad, és én űbenne. Azmiképpen elbocsátott engemet amaz
élő Atya, én is élök az Atya által, azonképpen azki engemet ejénd, él az
is én általam. Ez amaz kenyér, mely az égből szállott alá. Nem
azmiképpen az ti Atyáitok az mannát ötték és megholtanak, azki ezt az
kenyeret ejéndi, örökké él. Et 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Én vagyok amaz igaz
szőllőtűke, és az én Atyám szőllőmíves. Minden szőllővesszőt, mely
énbennem
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gyümölcsöt nem terömt, elmetszöm[!]. És mindent, amely gyümölcsöt
terömt, megtisztít, hogy több gyümölcsöt teremtsön. Immár ti tiszták
vattok az igéért, azmelyet szólottam néktök. Maradjatok énbennem, én
is ti bennetök. Miképpen az szőllővessző nem terömthet gyümölcsöt ő
magátul, hanem ha marad az szőllőtűkén, azonképpen ti sem, hanem ha
én bennem maradtok. Én vagyok az szőllőtűke, ti penig az
szőllővesszők. Az, aki én benne marad, és azkiben én, az teremt sok
gyümölcsöt, mert énnálam nélkül semmit nem cseleködhettök. Hogyha
ki én bennem nem marad, kivettettetvén az szőllő kívül, mindjárást,
mint az szőllővessző, megszárad, azután egyben gyűjtettetnek, és az
tűzre vettettetnek, és megégnek. Ephes. 4. 15, 16. Igazságot követvén
penig az szeretettel egyetemben, neveködjünk őbenne mindenestűl
fogván, ki az fű, tudniillik, az Krisztus. Kiből az egész test szépen
öszveillettetvén és öszveköttettetvén, az egyben eresztett ízök által
mindenik résznek mérték szerént való belső erejéből neveködést
vészön, az testhöz illendőt, az ünnön épületire, szeretetnek általa.

77.KÉRDÉS.
Mely helyen ígérte az Krisztus, hogy az ő testét és vérét
olyan bizonnyal adja ennijök és innijok az őbenne
hívőknek, azmely bizonnyal az megszegött kenyeret
észik, és az pohárból isznak?
Az ű szent Vacsorájának szörzésében, melynek igéi
ekképpen vadnak:a Az mi Urunk Jézus az éjjel, melyön
elárultaték, vevé az kenyeret, és hálákat adván megszegé, és
mondá: Vegyétök, ez az én testem, mely ti éröttetök
megtörettetik, ezt tegyétök az én emlékezetömre.
Azonképen az pohárt is, minekutánna vacsoráltanak volna,
ez Pohár Új
a

1. Corinth. Mert én így vettem az Úrtúl, azmint adtam is tinéktek,
tudniillik, hogy az Úr Jézus az éjtszakán, azmelyen eladattaték, kezében
vette az kenyért, és minekutánna hálákat adott volna, megszegte, és azt
mondotta. Vegyétök, és egyétök, ez az én testem, mely ti éröttetök
megtörettetik, ezt tegyétök az én emléközetömre. Hasonlatosképpen az
pohárt is, minekutánna vacsorált volna, mondván: Ez az pohár amaz Új
Testámentom az én vérömbe, ezt tegyétek, valamennyiszer ijándjátok
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Testámentom az én vérem által,b ezt tegyétek,
valamennyiszer ijándjátok az én emlékezetemre,c mert
valamennyiszer ejénditök ez kenyeret, és ez pohárt
ijándjátok, az Úrnak halálát hirdessétek, míglen eljövend.
Ez ígéretet penig Szent Pál apostol másutt is előhozza,d
mikor ezt mondja: Az háláadásnak pohara, mellyel hálát
adunk, nemde nem az Krisztus vérének velünk való
közlése-é? És a kenyér, kit elszegdelünk, nemde nem az
Krisztus testének velünk való közlése-é? Mert sokan egy
kenyér és egy test vagyunk, mert mindnyájan az egy
kenyérben részeltetünk.
az én emléközetömre. Math. 26. 26, 27, 28. Mikoron penig űk ennének,
vévén Jézus az kenyeret, és megáldván, megszegé, és adá az
tanítványoknak, és mondá: Vegyétök és egyétök, ez az én testem, és
vévén az pohárt és hálákat adván, nékiek adá, mondván: Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez ez én véröm, amaz Új Testámentomé, mely
sokakért kiontatik, bűnöknek bocsánatjára. Marc. 14. 22, 23, 24. És
mikoron űk ennének, fölvévén Jézus az kenyeret, megáldván megszegé,
és adá nékiök, és mondá: Vegyétök és egytétök, ez az én testöm. És
vévén az pohárt, hálákat adván, adá nékiek, és ivának abbul
mindnyájan. És mondá nékiek: Ez az én véröm, amaz Új Testámentomé,
mely sokakért kiontatik. Luc. 22. 19, 20. És vévén az kenyeret, hálákat
adván, megszegé, és adá nékiök, mondván: Ez amaz én testöm, azmely
ti érettetök adattatik, ezt tegyétök az én emlékezetemre.
Hasonlatosképpen az pohárt is, minekutána vacsorált volna, adá
nékiök, mondván: Ez az pohár amaz Új Testámentom az én Vérömben,
azmely ti éröttetök kiontatik.
b Exod. 24. 18. Elővévén Mózes az edényökben való vért, hinti az
népre, és mondá: Ímhol az Jehovának amaz tiveletök tött frigyének vére,
mindezök ez dolgok felől. Hebr. 9. 20. Ez az Testamentomnak vére,
azmelyet parancsolt tinéktek az Isten.
c Exod. 13. 9. Ezokáért jegyül légyen az te kezedben és emlékezetül az
te szemeid előtt, hogy az Úrnak törvénye az te században légyen. Mert
hatalmas kézzel hozott ki az Úr tégedet Egyiptusból.
d 1. Corinth. 10. 16, 17. Az áldásnak pohara, azmelyet megáldunk,
nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? Mert egy kenyér, és egy
test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk.
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78.KÉRDÉS.
Nemde ezokáért az Szent Vacsorában való kernyér és bor
az Krisztusnak tulajdon testévé és vérévé lészön?
Semmiképpen nem: Mert miképpen hogy az
körösztségben való víz az Krisztusnak vérévé nem
változtattatik, sem az bűnt el nem moshatja, hanem csak jele
és záloga azoknak az dolgoknak,a melyek minékünk az
keresztségben erősségül bé pecsétöltetnek. Azonképpen az
Úr Vacsorájának kenyere sem Krisztus természet szerént
való teste,b noha az Sákramentomoknak mivoltokért, és az
Szent Léleknek ilyen formán való szólásának módja szerint,c
az kenyér Krisztus testének neveztetik.
a Matth. 26. 20. Mondom penig tinéktek, hogy nem iszom mostantúl
fogván az szőlőnek terméséből mind amaz napiglan, mikoron iszom
tiveletök újat az én Atyámnak országában. Mar. 14. 24. És monda
nékiek: Ez az én véröm amaz Új Testamentomé, azki sokakért kiontatik.
1. Corinth. 10. 16, 17. Az hálaadásnak pohara, azmelyet hálaadással
vészünk, nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér,
azmelyet megszegünk, nemde az Krisztus testével való közösülés-é?
Mert egy kenyér és egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy
kenyérből részesülünk. Et 15. 26, 27, 28. Valameniször eszitök ezt az
kenyeret és az pohárból isztok az Úrnak halálát hirdessétök, míglen
eljövend. Annakokáért valaki eszi ez kenyeret, avagy iszik az Úrnak
poharából méltatlanul, vétkes az Úrnak teste és vére ellen. Megpróbálja
penig minden ünnön magát, és ekképpen egyék az kenyéről, és igyék ez
pohárból.
c Genes. 17. 10, 11, 14, 19. Ez penig az én frigykötésöm, melyet ti
megtartsatok én közöttem és ti közöttetök, és az te magod között
teutánad. Minden férfiúi mag környülmetéltessék ti közöttetök.
Környűlmetéljétök penig az ti nemzőtestötöknek bőrének végét, mely
jegyül lészen az én közöttem és ti közöttetök lött frigykötésnek. És ha
valamely férfiúi magzatnak nemzőtestének bőrének vége környül nem
metéltetik, ennek élete kitöröltessék az é népe közül, mert az én
frigykötésömet erőtelenné tette. Monda az Isten: Bizonyára az te
feleségöd az Sára fiat szűl tenéked, és ezt te nevezöd Izsáknak, és én az
én frigykötésömet megerősítöm ővéle, hogy örökkévaló frigykötés
légyen az ő magvával is ő utána. Exod. 12. 26, 27, 43, 48. Ha az ti fiatiok
mondándják tinéktek: Minémű tisz
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telet ez az ti tisztölettök. Ezt feleljétök: Az Úrnak általmenésének
bárányának áldozatja, ki az Izráel fiainak házokon által szököllött
Egyiptusba, mikoron az egyiptusbélieket levágá, és az mi házainkat
megszabadítá, és monda az Úr Mózesnek és Áronnak. Ez az Pésachnak
rendtartásának módja. Egy idegön se egyék benne. És ha jövevény lakik
tenálad. És az Úrnak az Pésachot meg akarándja tartani, ez
környűlmetéljön minden férfiúi nemöt, és annakutána készüljön hozzá,
hogy ezt megszörözze. És olyan légyen, mint egy ősfi. Mert csak egy
környülmetélködetlen se egyék abban. Et 13. 9. Ezokáért jegyül légyen
az te kezedön, és emlékezetül az te szemeid előtt, hogy tudniillik, az
Úrnak törvénye az te században légyen. Mert hatalmas kézzel hozott ki
tégedet az Úr Egyiptusból. Actor. 7. 8. És adá őnéki az
környűlmetélködésnek szövetségét. Exod. 24. 8. Vevé Mózes az vért, és
meghinté az népet vele, ezt mondván: Ímé, ez az kötésnek vére, melyet
az Úr tiveletök tészön, mindez dolgok felül. Levit. 16. 10. De azt az kost,
melyre az megszabadulásnak sorsa esött, elevenen állassa az Úr eleiben,
hogy ezáltal megtisztuljon, és az megszabadult kost bocsássa ki az
pusztában. Et 17. 11. Mert az testnek élete az vérben vagyon, és én azt
az oltárra adtam tinéktek, hogy az ti lelketek ezzel megtisztíttassék,
mert az vér az lélek tisztítására való. Esa. 61. 6, 7. És repüle egy én
hozzám az seraphin angyalok közül, kinek kezében eleven szén vala, kit
fogóval az oltárról vett vala föl, és ezt illetvén az én szájamhoz, mondá:
Ímé, ez megilleté az te ajakidat, hogy eltávozzék tetüled az te
álnokságod, és megtisztíttassék az te bűnöd. Tit. 3. 5. Az ünnön
irgalmassága szerint idvözítött minket az újonnan való születésnek
firödője által és az Szent Léleknek megújítása által. Actor. 22. 16.
Fölkelvén, keresztelkedjél meg, és mosd el az te bűneidet, segítségül
híván az Úrnak nevét. 1. Petr. 3. 21. Melyhöz most az körösztségnek
hasonlatos példája minket is megtart. (Nem az mosogatás, mellyel az
testnek szennye elvettetik, hanem mellyel ez lészen, hogy az jó
lelkiisméret az Istennél kérdözködik) az Jézus Krisztusnak
föltámadásának általa. 1. Corint 10. 1, 2, 3, 4. Nem akarom penig, hogy
ne tudjátok atyámfiai, hogy az mi Atyáink mindnyájan az köd alatt
voltanak, és mindnyájan az tengörön általmentenek, és mindnyájan az
Mózesre megkörösztölködtenek az ködben és az tengerben. És
mindenek azon lelki ételt ették, és mindenek azon lelki ital itták. Mert
isznak vala az őket követő lelki kűsziklából. Az kűszikla penig vala az
Krisztus.

79.KÉRDÉS.
Miért nevezi tahát az Krisztus az kenyeret ű testének és
az pohárt ű vérének, avagy az ű vére által
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való Új Frigynek avagy Testamentomnak; azonképpen
szent Pál is az kenyeret és az bort Krisztus testének és
vérének velünk való közlésének?
Az Krisztus nem nagy ok nélkül szól ekképpen: Ha nem

ezért, mert nemcsak arra tanít minket ez beszédedel, hogy
az mint az kenyér és bor táplálják az testnek életét,
azonképpen az ű megfeszült teste és kiontatott vére az mi
lelkünknek bizony étele és itala, mellyel az örök életre
tápláltatunk.a Hanem sokkalinkább ezért, hogy ez
meglátható szent jeggyel és zálaggal bizonyossá tégyen
minket, hogy az Szent Léleknek cselekedete által szintén
olyan bizonnyal tészen minket részesökké az ű testében és
vérében, mint igaz ez szent jegyeket az ű halálának
emléközetire, hogy testi szánkkal hozzánk vesszük.b
Annakfelette, hogy az ű szenvedése és engedelmessége
olyan bizonnyal miénk, mintha az mi bűneinkért mi
magunk lakoltunk volna, és az Istennek eleget tettünk
volna.
a Ioan. 6. 51, 55, 56. Én vagyok amaz élő kenyér, ki az égből
leszállottam, azki eszik ez kenyérből él mindörökké. És az kenyér,
azmelyet én adok, az én testöm, melyet én adok ez világnak életiért.
Mert az én testem valóban étel, és az én véröm valóban ital, azki észi az
én testemet, és issza azén véremet, én bennem marad, én is őbenne.
b 1. Cor. 10. 16, 17. Az áldásnak pohara, azmelyet megáldunk, nemde
a Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér, amelyet megszegünk,
nemde az Krisztus testével való közösülés-é? Mert egy kenyér és egy
test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk.

80.KÉRDÉS.
Micsoda különbség vagyon az Úr Vacsorája között és az
pápások Miséi között?
Az Úrnak Vacsorája minékünk arrul tészen bizonságot,

minékünk
minden
bűneink
hogy
megbocsáttattanak az Krisztusnak

teljességgel

a Hebr. 7. 26, 27. Mert illik vala, hogy ilyen fűpapunk lenne minékünk,
kegyes, ártatlan, förtelöm nélkül való, megválasztott az bűnösöktűl, és
az egeknél fölyebben valóvá tétettetött. Azkinek nin-
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amaz egyetlenegy áldozatjáért, mellyel ünnön maga
áldozék egyszer az keresztfán.a Továbbá, hogy az Szent
Lélek által mi is az Krisztusban oltattunk,b ki immár
emberségének természete szerint csak mennyégben vagyon
az Atyának jobbján,c és azt akarja, hogy űtet ott imádjuk.d
Az Misében penig tagadják azt, hogy az elevenöknek és
holtaknak bűne megbocsáttatván volnának az Krisztusnak
egyetlenegy kínszenvedéséért; hanem ha az misemondó
papok és barátok mastan is minden nap áldozandják
éröttünk az Krisztust. Annakfelette penig arra is tanítnak,
hogy az Krisztus teste szerint is jelen vagyon az kenyérnek
és az bornak személye alatt, és azokáért azokban kell űtet
imádni.c És így az Misének fundámentoma semmi nem
egyéb, hanem az Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatjának és
szenvedésének megtagadása, és átkozott bálványimádás.
csen naponként szüksége, mint az főpapoknak először tulajdon bűnéért
áldozatokat fölvinni, azután az népnek vétkéért, mert ezt cselekedte
egyszer őmagát fölvivén áldozatra. Et 9. 12, 25, 26, 28. Sem az kosoknak
és tulykoknak vére által, de az ő tulajdon vére által ment egyszer bé az
Sanctuariumban, örökkévaló váltságot találván. És nemhogy gyakorta
ünnön magát fölvinné az áldozatra, miképpen az főpap minden
esztendőben idegön vérrel bémegyön az Sanctuariumban. Mert ha
különben volna, tehát gyakorta kellett volna űnéki világ teremtésétűl
fogva ként szenvedni. Mostan penig ez világnak végezeti felé egyször
jelent meg, hogy az bűnt semmivé tenné az ünnön áldozatjának általa.
És miképpen ez minden emberekre reá jövendő, hogy egyször
meghaljanak, azután penig az ítélet vagyon: Ezönképpen az Krisztus is
egyszer adá áldozatra ünnön magát, hogy sokaknak bűnöket elvenné,
és ismég bűn nélkül láttatik azoktúl meg, azkik várják űtet az
idvösségre. Et 10. 10, 12, 13, 14. Azmely akarattal megszentöltettünk az
Jézus Krisztus testének egyszer való áldozatjának általa. Ez penig az
bűnökért egy áldozatot tévén, mindörökké ült az Istennek jobbjára, azt
várván, azmi még ide hátra vagyon, míglen az ő ellenségi az ő lábainak
zsámolya légyenek. Mert egyszer való áldozatjával tekélletösöké tette
mindörökké az megszentöltetteket. Ioan. 19. 30. Mikoron megkóstolta
volna Jézus az ecetöt, mondá: Mindenek bételjesedtenek, és fejét
lehajtván, az ő Szent Lelkét kibocsátá. Matth. 26. 25. Ez az én véröm az
Új
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Testamentomé, mely sokakért, bűnöknek bocsánatjára kiontatik. Luc. 22.
19, 20. Ez az én testem, azmely tiéröttetök adattatik. Ez az pohár amaz
Új Testámentom az én véröm által, mely tiéröttetök kiontatik.
b Corint. 6. 17. Azki az Úr Istenhöz ragaszkodik, ővele egy Lélökké
lészen. Et 10. 16, 17. Az áldásnak pohára, azmelyet megáldunk, nemde
az Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér, kit megszegünk,
nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? Mert egy kenyér, és egy
test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk. Et
12. 13. Mert mi is az egy Lélök által mindnyájan egy testté lettünk az
keresztségben, akár zsidók légyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok. És mindnyájan egy italt íván, egy Lélökké lettünk. Hebr. 1.
3. Ki az ő dicsőségének fényössége lévén és az ő állatjának kimetszött
ábrázatja, viselvén mindenekért az ő hatalmának beszédével ünnön
maga által az mi bűneinknek tisztulását megszörözvén üle jobbjára az
fölségnek az magasságokban. Et 8. 1, 2. Továbbá, azoknak, azmelyeket
mondunk ez a feje, hogy minékünk ilyen főpapunk vagyon, azki ült
amaz fölségnek székinek jobbjára az egekben. Az szenthelynek szolgája,
és amaz igaz sátornak, azmelyet fölvont az Úr, és nem ember. Ioan. 4. 21,
22, 23, 24. Mondá neki Jézus: Asszonyiállat, higgy énnékem, eljütt az
óra, mikoron sem itt ez hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok
imádni az Atya Istent. Ti imádjátok azmit nem tudtok, mi imádjuk
azmit tudunk, mert az idvesség azt zsidók közül vagyon. De eljött az
óra, és mostan vagyon, mikoron az igaz imádkozók imádják az Atya
Istent Lélekben és igazságban. Mert az Atya is ilyeténöket keres, kik űtet
imádják. Lélek az Isten, és azkik űtet imádják, Lélekben és igazságban
kell imádniok. Et 20. 17. Mondá néki Jézus: ne illyess meg engemet,
mert még föl nem mentem az én Atyámhoz. De menj el az én
atyámfiaihoz, és mondd ezt őnékik. Fölmegyek az én Atyámhoz, és az ti
Atyátokhoz, az én Istenemhöz és az ti Istentökhöz. Luc 24. 52, 53. És űk
imádván űtet, megtérének Jeruzsálemben nagy örömmel, és valának
mindenkor az templomban dicsérvén és áldván az Istent. Actor. 7. 55,
56. Mikoron penig teljes volna szent István az Szent Lélekkel, nézvén az
égben, látá az Istennek dicsőségét, és az Jézust állani az Istennek jobbja
felül. És monda: Ímé, látom az egeket megnyilatkozván, és az embernek
fiát állván az Istennek jobbja felől. Coloss. 3. 1. Ha föltámadtatok az
Krisztussal együtt, fönnvalókat keressetök, ahol vagyon az Krisztus,
ülvén az Atya Istennek jobbjára. Phil. 3. 20, 21. Mert az mi
nyájaskodásunk az egekben vagyon, honnét az idvözítőt is várjuk az Úr
Jézus Krisztust, azki elváltoztatja az mi gyalázatos testünket, hogy
legyen az hasonló ábrázatú az ő megdicsőült testéhöz, az erő szerint,
azmellyel alája is vethet ő magának mindeneket. 1. Thessal. 1. 9, 10. Mert
őmagok hirdetik mi felő-
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lünk, minémű bé menetelünk légyen tihozzátok, és miképpen tértetök
légyen meg az Istenhöz az bálványoktúl, hogy szolgálnátok az igaz és
élő Istennek, és hogy várnátok az ű Fiát az egekből, azki föltámasztotta
az holtak közül az Jézust, azki megszabadít minket amaz jövendő
haragtúl. Az Mise Canonjában.

81.KÉRDÉS.
Kiknek kell járulniok az Úrnak szent asztalához?
Csak azoknak, azkik ugyanvalóban bánják, hogy űk az ű

bűnökkel az Úr Istent megbántották, de mindazáltal
bizodalmok vagyon az Úr Istenben, hogy az ű bűnök az
Krisztusért meg vadnak bocsáttatván. Azmely erőtlenség
penig és gyarlóság még bennünk vagyon, azt mind
elfödözte a Krisztusnak kínszenvedése és halála. És
továbbá, azkik az igaz hitben és az jámbor életben
naponként mindinkább erőlködnek öregbülni. De az
képmutatók és azkik bűnökből Istenhöz valóban meg nem
térnek, ünnön magoknak kárhozatot észnek és isznak.
a 1. Corinth. 10. 20, 21, 22. Ezokáért mit mondok? Azt mondom-é,
hogy az bálvány valami légyen, avagy, hogy azmit az bálvánnak
áldoztanak, valami légyen? Sőt, inkább azt mondom, hogy az pogányok
azmelyeket áldoznak, az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem
akarom penig, hogy ti közösök legyetök az ördöggel. Nem ihatjátok az
Úrnak poharát és az ördögöknek poharát. Nem részesülhettök az Úrnak
asztalával és az ördögöknek asztalával. Nemde haragra ingereljük az
Urat? Nemde erősbek vagyunk-é őnálánál? Et 11. 28, 29. Megpróbálja
penig az ember ünnön magát, és úgy egyék az kenyérből és úgy igyék
az pohárból,. Mert azki eszik, avagy iszik méltatlanul, ítéletöt eszik és
iszik őmagának, meg nem választván az Úrnak testét.

82.KÉRDÉS.
Azokat is kell-é hozzá bocsátani ez vacsorához, azkik
minden hitöknek vallásával, és mind életükkel
hitetleneknek és istenteleneknek bizonyítják magukat?
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Semmiképpen nem: Mert azzal az Istennek Frigye és
Testamentoma megkáromlattatik, és az Istennek haragja
mind az egész gyüleközetre felgörjed. Annakokáért az szent
gyüleközet az Krisztusnak és az apostoloknak parancsolatja
szerint, az mennyországnak kulcsával élvén, mindaddig
eltiltja és kirekeszti ez Szent Vacsorának lakodalmátúl az
gonoszokat, mígnem pőnitentiára térnek, és erkőlcsöket
jobbá változtatják.
1. Corinth. 11. 20, 34. Mikoron azért egy helyre bégyűltök, nem az Úr
vacsorájának étele ez? Ha valaki ehözik, házánál egyék, hogy az ti
egyben gyűléstök kárhozattokra ne légyen. Esa. 1. 11, 12, 13, 14, 15.
Metszök én az ti sok áldozatotokkal, azt mondja az Úr: Eltöltem vele; az
kosoknak egészen megégető áldozatja, az bialoknak kövéri, borjúknak,.
bárányoknak, és bakoknak vére nem kedves nékem. Mikoron
fölgyűltetök én előmben, ki kivánta ezt az ti kezetökből, hogy az én
tornácimat nyomkodnátok? Többé ezféle csalárd áldozatot énnékem ne
adjatok. Az tömjén füstölése útálatos én előttem. Az ti újholdotoknak
innepe. Szombatok, kikön egyben gyűltök, munkálkodtok és
fáradoztok, nem kellenek énnékem. Az én lelkem gyűlöli a ti
újholdotokat, és esztendőnként szokott innepitöket. Meguntam,
terhemre vadnak nékem, és azokat tűrvén, ugyan megfáradtam. És
mikoron az ti kezeitöket kiterjesztétök, elfordítom az én szemeimet
tirólatok, még mikor megsokasítjátok is az ti imádságtokat, meg nem
hallgatom, mert az ti kezeitök rakvák vérrel. Et 66. 3. Azki ökröt öl,
szintén olyan előttem, mintha embert ölne, és azki juhot öl, mint az, ki
ebet ölne, azki áldozatot tészen, szintén olyan, mint azki disznó vérrel
áldoznék, azki tömjénnel emlékezik, mint azki bálvánt áldana. Ierem. 7.
21, 22, 23. Ezt mondja az Seregöknek Ura, Izráelnek Istene: gyűjtsétök
öszve az ti egészlen megégető áldozatitokat az több áldozatokhoz, és
egyetök húst. Mert nem szóltam az ti atyáitoknak, parancsolatot sem
adtam nékik egészlen megégető áldozatról, avagy az egyéb
áldozatokról azidőben, melyben kihoztam űket Egiptumból. Hanem ezt
parancsoltam űnekik és ezt mondottam: Engedjetök az én szómnak, és
én ti Istentök lészek, és ti én népem: És járjatok minden én útaimon,
melyeket én parancsolok tinéktek, hogy jól légyen dolgotok. Psal. 50. a
versu 15. usque ad finem. Nyomorúságodnak napján hű[vj] segítségre
engemet, és mikoron megszabadítlak tégedet, dícsérj engemet. Az
hitetlennek penig mond az Isten: Mi közöd hozzám, hogy te hirdetöd az
én szörzésimet, és hogy az te szádban forgatod az én frigyömet? Te
gyűlölted az tanítást, és hátad meg vetötted az én beszédimet. Ha
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valahol lopót látsz vala, mindjárást elfutsz vala, és az paráznákkal is
részed vagyon. Az te századat az gonoszságra bocsátod, és az te
nyelveddel szörzesz csalárdságot, vesztég ülvén szólsz az te atyádfiára,
és az te anyádnak fiát szidalmazod. Ezök az te cseleködetid, melyeket
miérthogy én elszenvedtem, azt vélöd, hogy hasonlatos vagyok én
tehozzád. De pörben állok én tevéled, és renddel szemed eleiben rakom
az te dolgaidat. Ezt mast, kérlek, értsétök meg, kik az Istent elfeledtétök,
hogy titöket el ne ragadjalak, és senki ne találtassék, azki én kezemből
kiszabadítson titöket. Azki áldozik dicsérettel, az tisztöl engemet, azki
jól rendeli az ő útát, annak mutatom meg az Istennek idvességét.

83.KÉRDÉS.
Micsodák az mennyországnak kulcsai?
Az Evangéliomnak prédikálása, és az szentegyházi
fenyíték, kikkel az mennyország az híveknek megnyittatik,
az hitetleneknek penig előtte betétetik.
Matth.16. 18, 19. De én is mondom tenéked, hogy te vagy Péter, és
ezen ez kűsziklán építöm föl az Anyaszentegyházat, és az pokolnak
kapui erőt nem vehetnek ezön. Et 18. 18. Bizony mondom néktek, hogy
azmelyeket megköttök ez földön, meg lésznek köttetvén az égben is, és
valamelyeket megoldotok ez földön, meg lésznek oldattatván az égben.

84. KÉRDÉS.
Mimódon nyittatik meg és mimódon tétetik bé az
mennyország az Evangéliomnak prédikálásával?
Mikor az Krisztusnak parancsolatjából minden hívő
embereknek, és kinek kinek mind magának is
közönségesképpen hirdetteti, hogy Isten őnékiek az
Krisztusnak érdeméért minden bűnöket megengedi, és
ingyen megbocsátja, valamenniszer az Evangélia

Ioan. 20. 20. 22, 23. Mondá azért nékiek az Jézus: Ismég békesség
néktek! Miképpen elbocsátott engemet az én Atyám, én is akképpen
bocsátlak el tütöket. És ezeket mondván, reájok lehelle, és mondá
nékiek: Vegyetök Szent Lelket. Valakiknek megbocsátjátok bűnöket,
megbocsáttatnak őnékiek, és valakiknek megtartándjátok, megtartatván
lésznek. Matth. 16. 19.
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omba való ígéretet bizonyos hittel hozzájuk kapcsolják.
Viszontag penig minden hitetlenöknek és képmutatóknak
azt hirdeti, hogy mindaddig Isten haragjában, és az örök
kárhozatnak kötelében vadnak, valamig az ő bűnökben
megmaradnak.a Mely Evangéliomnak bizonságtétele szerint
az Isten mind ez világon és mind az jövendő életben
megítéli űket.
És adom tenéked az mennyországnak kulcsait, és valamit
megkötendesz ez földön, meg lészen köttettetvén az egekben is, és
valamit megoldándasz ez földön, meg lészen oldattatván az egekben is.

85.KÉRDÉS.
Mimódon tétetik bé és mimódon nyittatik meg az
mennyország az anyaszerntegyházi fenyiték által?
Mikor az Krisztusnak parancsolatjából azok, azkik

jóllehet, hogy névvel keresztyének, de tudományokkal,
avagy életükkel űmagokat az Krisztustúl idegeneknek
mutatják lenni, minekutánna egyníhánszor keresztyéni
szeretetből és nagy atyafiúsággal megintettetnének, hogy
tévelygésökből kitérjenek, és bűnöknek véget vessenek, de
semmiképpen szót ne akartanak fogadni, végre osztán az
lelkipásztorok azoknak dolgokat megmondják az szent
gyülekezetnek, avagy azoknak, azkik annak gondviselésére
vadnak rendeltetvén az egész anyaszentegyházRom 12. 7, 8, 9. De különb-különbféle ajándékink lévén az Istennek
minékünk adatott kedve szerint. Avagy prófétálás, prófétáljunk az
hitnek mértéke szerint, avagy szolgálat, forgódjunk az egyházi
szolgálatban: avagy azki tanít, forogjon az tudományban, avagy azki
oktat, az intésben, azki adakozik, az egyigyűségben, azki előjáró, az
szorgalmatosságban, azki irgalmasságot cselekedik, vídámságban. Az
szeretet tettetés nélkül légyen: gyűlöljétök azt, azmi gonosz,
ragaszkodjatok az jóhoz. 1. Corint. 12. 28. És némellyeket rendelt az
Isten az anyaszentegyházban, először apostolokat, annakutána
prófétákat,
harmadszor
doktorokat,
azután
hatalmasságokat,
annakutána gyógyításoknak ajándékit, segítségeket, az népnek
igazgatását, és különb-különbféle
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tul: és, hogyha azoknak intésöknek sem engednek, eltiltják
osztán ugyanazok űket az Sákramentomoktúl, és az szent
gyüleközetből kirekesztik, és így az Istentűl is ő magátúl az
Krisztusnak országából kirekesztetnek. De viszontag ha
megjobbulásoknak bizonyos jegyét adják, mint Krisztusnak
és az ű anyaszentegyházának tagjai, isméglen bévétetnek a
hűveknek társaságában.
Math. 18. 15, 16. Ha penig vétközendik teellenöd a te atyádfia, menj
el, és fedd meg űtet te közötted és ű közötte csak magának. Ha szódat
fogadja, megnyerted a te atyádfiát, ha penig szódat nem fogadja, végy
még egyet melléd, vagy kettőt, hogy két avagy három bizonságnak
szájában álljon minden beszéd. Hogyha penig azoknak szavát nem
fogadándja, mondd meg az szent gyüleközetnek, ha az szent
gyüleközetöt is nem hallgatándja, úgy tartsad, mint akármely pogánt
avagy egy fukart. 1. Timoth. 5. 17. Az egyházi szolgák, kik az ű alatta
valókra jól viselnek gondot, kétféle tiszteletre méltóztassank, főképpen
azkik munkálkodnak az ígében és az tanításban. 2. Thess. E. 14, 15.
Hogyha valaki nem enged az mi beszédünknek, jelentsétök meg az
leveletöknek általa, és azzal nyájasságot ne tartsatok, hogy
megszégyenüljen, de azért úgy ne tartsátok, mint ellenséget, hanem
intsétök úgy, mint atyátokfiát. 1. Corinth. 5. 3, 4, 5. Én, jóllehet úgy mint
távol lévén test szerint, de lélök szerint jelen, immár úgymint jelen
lévén, megítéltem azt, azki ezt akképpen cselekedte. Az mi Urunk Jézus
Krisztusnak nevében öszvegyűlvén tü és az én lelkem az mi Urunk
Jézus Krisztusnak hatalmával, hogy adassék efféle ember az Sátánnak,
az testnek romlására, hogy az lelke megtartassék az Úr Jézusnak
napjára. 2. Corinth. 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elég ezféle embernek az sokaktúl
származott feddés. Hogy viszontag inkább őnéki megbocsássatok és
űtet vígasztaljátok, hogy valamiképpen az felettébb való bánattal meg
ne emésztessék ez ilyentén ember. Annaokáért kérlek titöket, hogy
megerősítsétök őhozzá szerelmeteket. Mert ezvégre is írtam tinéktek,
hogy bizonságot vennék felöletök, hogy ha mindenekben engedelmesek
legyetek. Azkinek penig ti megbocsáttok, én is annak megbocsátok,
mert én is, ha valamit megbocsáttam, ti érettetök cselekedtem az, az
Krisztusnak szemlyében, hogy az Sátájh minket magának ne foglyljon.
Mert jól tudjuk az ű álnok mEsterségit.

HARMADIK RÉSZ.

AZ HÁLÁ–ADATOSSÁGRÓL.
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86.KÉRDÉS.
Miért, hogy minden mi bűneinkből és nyomorúságinkból
az mi érdemünk nélkül csak az Istennek irgalmasságából
az Krisztusért szabadultunk meg, miért kell tehát jót
cselekedni?
Mert az Krisztus, minekutánna minket az vérével

megváltott, meg is újít minket az ű Szent Lelkével az ű
ábrázatjára, ezvégre, hogy az mivélünk való enni sok
jótéteményért az Istenhöz teljes életünkben háláadó
voltunkat megmutassuk,a és hogy ű dicsértessék mi
általalunk.b Annakutánna, hogy mi magunk is, ki-ki mind
az ő igaz hiti felől, annak gyümölcséből bizonyosok
legyünk.c Végezetre, hogy az mi tökélletös jámbor
életünkkel egyebeket is a Krisztusnak megnyerjünk.d
a Rom 6. 12 Se ne adjátok az ti tagaitokat az bűnre, hogy az
hamisságnak fegyveri legyenek, hanem adjátok timagatokat az
Istennek, mint kik az megholtaknak közüle életre fordultatok, és adjátok
az ti tagaitokat a Istennek, hogy az igazságnak fegyveri legyenek. Et 1.2
12. Kérlek azért titöket atyámfiai az Istennek könyörületességi által,
hogy az ti testetöket állassátok az Istennek élő, szent és űnéki kellemetes
áldozatra, és az ti isteni szolgálattok okos legyen. És ne szabjátok
timagatokat ez világnak ábrázatjához, de elváltoztassátok magatokat az
ti elméteknek megújulásának általa, ezvégre, hogy megismerhessétök
mi légyen az Istennek akaratja amaz jó, kellemetes és tökéletes. 1. Petr. 2.
5, 9, 10. Ti is úgy, mint élő kövek, építtessetök föl lelki ház gyanánt,
hogy legyetek szent papság lelki áldozatoknak fölvitelére, melyek
kellemetesek az Istennek, az Jézus Krisztus által. Ti vagytok penig az
választott nemzetség, királyi papság, szent nép, oly nép, melyet az Isten
tulajdon magának örökségül keresött, hogy hirdessétök annak hatalmas
cselekedetit, azki titeket az setétségből elhívott az ű csudálatos
világosságára. Kik régenten voltatok nem nép, mostan penig Istennek
népe: azkik irgalmasság nélkül valátok, mostan penig irgalmasságot
nyertetek. 1. Corint. 6. 19, 20. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testetek
az ti bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, mely vagyon az
Istentűl, és nem tennen magatoké vattok. Mert áron váltattatok meg:
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Dicsőítsétök azért az Istent az ti testetekben és az ti lelketekben, melyek
az Istené.
b Matth. 5. 16. Úgy tindökljék az ti világosságtok az embereknek
előtte, hogy lássák az ti jó cseleködettöket, és dicsőítsék az ti Atyátokat,
azki az egekben vagyon. 1. Petr. 2. 11, 12. Szerelmes atyámfiai, kérlek
titeket, úgymint jövevényöket és idegeneket, tartóztassátok meg
magatokat az testi kívánságoktúl, azmelyek viaskodnak az Lélek ellen.
És az ti életötöket viseljétek tisztességgel az pogánok között, hogy
abból, azmiből szólnak ellenetek, úgy mint gonosztévők ellen, az jó
cselekedetekből, azemelyeket látnak, dicsőítsék az Istent az
meglátogatásnak napján.
c 2. Petr. 1. 10. Annakokáért atyámfiai, inkább igyeközzetök erőssé
teni az ti hivataltokat és választástokat. Mert ha ezöket cselekedenditök,
soha el nem estök. Math. 7. 17, 18. Minden jó fa jó gyümölcsöket teremt,
minden rothadt fa penig gonosz gyümölcsöt teremt. Az jó fa gonosz
gyümölcsöket nem teremthet, sem az rothadt fa jó gyülömcsöket nem
teremthet. Gal. 5. 5, 6, 22, 23, 24, 25. Mert mi Lélek szerint az hitből
várjuk az megigazulásnak reménségét. Mert az Krisztus Jézusban
semmit nem használ sem az környűlmetélkedés, sem az
környűlmetéletlenség, hanem az hit használ, mely szeretetnek általa
cselekeszik. De a Léleknek gyümölcsi ezek. Szeretet, öröm, békesség,
engedelmesség,
könyörületesség,
jóság,
hűség,
szilídség,
mértékletesség. Azkik ilyetének, azok ellen nincsen az törvény. Mert
azkik az Krisztusé, azok megfeszítötték testeket annak indulatival és
gonosz kívánságival egyetemben. Ha az Lélök által élünk, életünket is
az Lélök szerint viseljük.
d 1. Petr. 3. 1, 2. Hasonlatosképpen az asszonyi állatok engedelmesök
legyenek az ő tulajdon férjöknek, hogy azkik nem engednek is az
ígének, az ő feleségöknek velók nyájaskodásoknak általa, az íge nélkül
megnyerettessenek, midőn látandják az ti félelemben való tiszta velük
lakástokat. Matth. 5. 16. Úgy tindökljék az ti világosságtok az
embereknek előtte, hogy lássák az ti jócselekedettöket, és dicsőítsék az ti
Atyátokat, azki az egekben vagyon. Rom. 14. 19. Ezokáért hát azmelyek
az békességre néznek, kövessük, és azmelyek egymás által való épületre
tartoznak.

87.KÉRDÉS.
Nem idvözülhetnek-é tehát azok, azkik háláadatlanok
lévén, és az bűnökben bátorsággal megmaradván, az ő
gonoszságokból Istenhöz meg nem térnek?
Semmiképpen nem: mert, mint az Írás bizonyítja, sem az
a 1.
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szemérmetlenek, sem az bálványimádók, sem az paráznák,
sem az lopók, sem az telhetetlen fösvényök, sem az
részegesök, sem az szitközódók-átkozódók, sem az dúlókfosztók sé ragadozók az Isten országát örökségül nem
bírhatják.
nek országának örökösi nem lesznek. Ne tévelyegjetök: sem az
paráznák, sem a bálványimádók, sem az házasságrötők, sem az
fajtalanok, sem az férfiakkal közösülők, sem az lopók, sem az telhetetlen
fösvényök, sem az részegösök, sem az szitkozódók, sem a ragadozók az
Istennek országát örökségül nem veszik. Ephes. 5. 5, 6. Mert ezt tudjátok,
hogy sem egy paráznának, sem förtelmesnek, sem fösvénnek, ki
bálványt imád, nincsen öröksége az Krisztusnak és az Istennek
országában. Senki titöket meg ne csaljon hejábanvaló beszédekkel. Mert
ezekért szokott jűni az Istennek haragja az engedetlen emberekre. 2. Ioan
3. 24. Mi tudjuk, hogy általvitettetünk az halálból az életre, mert
szeretjük atyánkfiait, azki nem szereti az ű atyjafiát az halálban marad.

88.KÉRDÉS.
Hány részből áll az embernek Istenhöz való megtérése?
Kettőből: az ó-embernek megöléséből és az új-embernek
megelevenítéséből.
Rom 6. 5, 6. Eltemettetünk azért egyetemben űvele az keresztség által
az halálra, hogy azmiképpen föltámadott a Krisztus az holtak közül az
Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az
Krisztus testében beoltattatván vagyunk az ő halálának hasonlatos
voltának általa, nyilván az ő föltámadásában is részesök leszünk. Ezt
tudván, hogy amaz mi régi ó-emberünk ű vele együtt megfeszíttetett,
hogy az bűnnek teste elrontatnék, hogy ennekutána az bűnnek ne
szolgáljunk. Ephes. 4. 22, 23, 24. Azonképpen levessétök amaz óembert
az ő elébbi életével egyetemben, mely megrothad az ő csalárd gonosz
kívánsági szerint. Újuljatok meg penig az ti elméteknek lelkében, és
öltözzétök föl amaz új embert, azki Isten szerint teremtetett igazságban
és valóságos szentségben. Coloss. 3. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ezokáért öljétök meg
az ti földi tagaitokat, az paráznaságot, az fertelmességet, az
gyöngéltetést, az gonosz kívánságot és az fösvénységet, mely
bálvánimádás. Mely bűnökért jű az Istennek haragja az szófogadatlan
fiakra, kik között ti is forgódtok vala régenten, mikoron azokban az
bűnökben élnétök. De mostan ti is ezeket mind eltávoztassátok, a
haragot, az hirtelen való fölgerjedést, az gonoszságot, az átkozódást az
ék

112

Dominica
33.

1.90
telen beszédeket az ti szájatokból. Egymás ellen ne hazudjatok,
minekutána levetközitök az ó-embert minden ő cselekedetivel
egyetemben, és fölöltözenditök amaz új-embert, mely megújíttatik az
ismeretre, annak személye szerint, azki űtet teremtette. 1. Corinth. 5. 7.
Tisztítsátok ki azért amaz régi kovászt, hogy legyetök új tészták,
miképpen hogy kovász nélkül valók vattok is. 2. Corinth. 7. 11. Mert ímé
ez ez dolog, hogy Isten szerint ti megszomorodtatok, mely igen nagy
igyeközetöt szerzött tibennetök, sőt mentségöt, sőt haragot, sőt félelmet,
sőt felette nagy kívánságot, sőt buzgó indulatot, szeretetet, sőt
bosszúállást. Ennek felette mindenképpen megbizonítottátok, hogy ti
tiszták és bűntelenök legyetek ez dologban.

89.KÉRDÉS.
Micsoda az ó–embernek megölése?
Valósággal, igazán és szíved szerint bánnod, hogy Istent

az te bűneiddel megbántottad, és azokat napról napra
inkább inkább gyűlölnöd és eltávoztatnod.

Rom 8. 13. Mert ha az test szerint élendötök, ez lészen, hogy
meghaltok, ha penig az Léleknek általa az testnek cseleködetit
megölenditök, éltök. Ioel. 2. 13. Hasogassátok meg az ti szíveteket, és
nem az ti ruháitokat, és térjetök meg az ti uratokhoz Istentökhöz, mert
kegyelmes és felette irgalmas, hossz ideiglen tűrő és igen jóltévő, és
hamar megbánja az megbüntetést. Hose. 6. 1. Elmégyek és ismég az én
helyömre megtérök, míg ők megfogyatkoznak, és az én orcámat keresik.
Az ő nyomorúságoknak idején keresnek engemet reggel, és ezt
mondják: Jertök el, és térjünk meg az Úrhoz: mert ű szaggatott meg
minket, meg is gyógyít minket, ű vert meg minket, és be is kötöz
minket.

90.KÉRDÉS.
Micsoda az új–embernek megelevenítése?
Az Istenben való igaz öröm az Krisztus által,a és

embernek az ű életét ugyan valóban és örömest az Istennek
akaratja szerint rendelni, és magát minden jó
cselekedetekben gyakorlani.b
a Rom. 5. 1. Megigazíttatván azért az hitből, békességünk agyon az
Istennel, az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Et 14. 17. Mert az
Istennek országa nem étel és nem ital, de igazság és békesség, és öröm
az Szent Lélekben. Esa. 57. 15. Mert ezt mondja az felséges és magas-
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ságos, azki mindörökké megmarad, és azkinek neve szent. Én az
magasságban és az szent helyön lakom, és azokkal, kik töredelmes és
alázatos szívvel vadnak, hogy megelevenítsem az alázatosoknak lelkét,
és az töredelmeseknek szívét.
b Rom. 6. 10, 11. Merthogy megholt, az bűnnek holt meg egyször,
hogy penig él, az Istennek él. Azonképpen ti is úgy tartsások, mintha
megholtatok volna az bűnnek, élnétök is penig az Istennek az mi Urunk
Jézus Krisztusnak általa. Galat. 2. 19, 20. Mert én az törvény által
megholtam az törvénnek, hogy élnék az Istennek, és az Krisztussal
egyetemben megfeszíttettem. Élök peniglen ímmáran nem én, hanem az
Krisztus él énbennem. Azmely életöt penig mostan élök az testben, élöm
az Istennek Fiában való hitnek általa, azki szeretett engemet és adta
ünnön magát én érettem.

91.KÉRDÉS.
Melyek azok a jócselekedetök?
Csak azok, mellyek igaz hitből az Istennek törvénye

szerint lesznek, és csak az ő szent nevének dicsőségére
cselekedtetnek. Nem azok peniglen, melyeket mi
gondolunk jóknak alítván, vagy melyeket az mi
vélekedésünk szerint ítélünk lenni jócselekedeteknek, sem
azok, azmelyek emberi szerzésből lesznek.
Rom 14. 23. Minden, azmi hitből nincsen, bűn az. 1. Sámuel. 15. 22. És
mondá Sámuel: Nemde úgy gyönyörködik-é az Úr vagy az egészlen
megégető, vagy az egyéb-féle közáldozatokban, mint mikor engednek
az ű beszédének? Ímé, jobb az Úrnak engedni minden áldozatnál, és
jobb az ű beszédét fogadni az kosoknak kövérinél. Ephes. 2. 10. Mert az
Istennek alkotmányi vagyunk, terömtetvén az Krisztus Jézusban az
jócselekedetekre, melyeket elövé készítött az Isten, hogy azokban
járjunk. 1. Corrinth. 20. 31. Avagy esztek ezokáért avagy isztok, avagy
mit cselekösztök, mindeneket az Istennek dicsőségére cselekedjétök.
Deut. 11. 32. Meglássátok azokáért, hogy mindez parancsolatok és
ítéletök szerint cselekedjetök, melyeket én ma tielőtökben adok. Ezech.
20. 18, 19. Az ti atyáitoknak parancsolatjok szerint ne éljetök, és azoknak
ítéletöket se tartsátok, és bálványok miatt se förtöztessétök meg. Mert én
vagyok Uratok Istentök. Éljetek az én parancsolatim szerint, és az én
ítéletimet tartsátok, és azok szerint cselekedjetek. És az én szombatimat
szentöljétök, hogy jegyül legyenek én közöttem és ti közöttetök, hogy
megismérjétök, hogy én ti Uratok Istentök vagyok. Esa. 29. 13. És ezt
mondja az Úr: Miérthogy ez ez nép

114

1.92
az ű szájával közelget én hozzám, és az ű ajakival tisztöl engemet, az
szíve penig távul vagyon éntűlem, és emberi parancsolat szerint félnek
engemet, melyre űk tanítnak: Ezért énis sok csudát tészök ez nép között,
csudálatos csuda dolgot. Mert az ő bölcseinek bölcsessége elvész, az ő
eszösinek értelme elrejtetik. Matth. 17. 7, 8, 9. Hipokriták, jól szól az
Ézsaiás tifelőletök, mondván: Közelgöt ez nép énhozzám az ő szájával,
és az ő ajakival engemet tisztöl, az ő szíve penig távul vagyon éntőlem.
De hejában tisztölnek engemet, tanítván oly tudományokat, amelyek
embereknek találmányi.

92.KÉRDÉS.
Melyik az Istennek törvénye?
Szólá az Isten mindezöket ez beszédeket.
Exod. 20. 1. És az Isten szólá mindezöket ez szókat, mondván. Deut. 5.
1, 4, 5. És előhívá Mózes mind az egész Izráelt, és mondá nékik: Halld
meg Izráel a parancsolatokat és ítéletöket, melyeket én ma a ti fületök
hallatára szólok tinéktek, hogy azokat megtanuljátok és megtartsátok.
Színről színre szólott az Úr mivélünk az hegyen az tűz közepiből. És
akkor én állok vala az Úr között és ti közöttetök, hogy hirdetném
tinéktek az Úrnak igéjét. Mert ti az tűztűl féltök vala, és nem menétök
föl az hegyre. Így kedig szóla az Úr.

Első parancsolat.
Én vagyok az Úr, az te Istened, ki tégedet kihoztalak
Egiptusból az rabságnak házából. Ne legyenek tenéked
idegen Istenid én előttem.
Exod. 20. 1. Én vagyok az Úr, etcetera. Deut. 6. 7. Én vagyok az Úr, az
te Istened, ki kihoztalak, etcetera.

Második parancsolat.
Ne csinálj temagadnak faragott képet és semminémű
hasonlatosságot azoknak ábrázatjukra, melyek avagy fönn
az égben, avagy alatt az földön, avagy az föld alatt az
vízben vadnak. Meg ne hajtsad temagadat azok előtt, se ne
Exod. 20. 4, 5, 6. Ne csinálj temagadnak faragott képet, és semmi
ábrázatját annak, azmi fönn mennyégben vagyon, sem azki az földben
alatt, sem annak, azmi az föld alatt az vízekben vagyon. Ne imádjad, se
ne tisztlejed űket. Mert én vagyok az Úr, az te Istened, erős és
bosszúálló, ki megbüntetöm az
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tisztöljed azokat. Mert én vagyok az Úr, az te Istened, erős
bosszúálló, haragus Isten, ki meglátogatom az atyáknak
álnokságokat az fiakban, mind harmad és negydíziglen,
azokban, kik engemet gyűlölnek, és irgalmasságot
cselekeszem ezeríziglen azokkal, kik engemet szeretnek, és
az én parancsolatimat megtartják.
Atyáknak gonoszságukat az fiakban harmad és negyedíziglen, azokban,
azkik gyűlölnek engemet, és irgalmasságot cselekeszem azokkal
ezöríziglen, kik engemet szeretnek, és megtartják az én parancsolatimat.
Deut. 5. 8, 9, 10. Ne csinálj temagadnak faragott képet, és semmi,
etcetera.

Harmadik parancsolat.
Az te Uradnak, Istenednek nevét héjában ne vegyed. Mert
nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, azki az ő nevét
héjában vejéndi.
Exod. 20. 7. Az te Uradnak Istenednek nevét hejában ne végyed, mert
nem hagyja az Úr azt büntetlen, azki az ő nevét hejában vészi. Deut. 5.
11. Az te Uradnak, Istenednek nevét hejában ne végyed, mert nem
hagyja az Úr azt, etcetera.

Negyedik parancsolat.
Megemlékezzél, hogy azt szombatot, azaz az innepnapot

megszenteljed. Hat napon munkálkodjál, és azon minden te
dolgaidat megszörözzed: mert az hetedik nap az te
Uradnak, Istenednek szombatja, aznapon semminémű
dolgot ne tégy, se temagad, se az te fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se zsilyéred, azki
az te kapudon belől lakozik. Mert az Úr hat napon teremté
az mennyet és az földet, az
Exod. 20.8, 9, 10, 11. Megemlékezzél az szombatnak napjáról, hogy
megszentöljed űtet. Hat napon munkálkodjál, és minden dolgodat
elvégezzed. Az hetedik napon penig az te Uradnak Istenednek
szombatja vagyon, akkoron semmi dolgot ne tégy, se te, se az te fiad, se
az te leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se a te
zsilyéred, ki az te kapudon belől vagyon. Mert hat napon teremtette az
Úr az mennyet és az földet, az tengert, és mindazt, valami bennek
vagyon, És hetedik napon negnyugodott. Ezokáért megáldotta és
magának szentölte az Úr az szombatnak napját. Deut. 5. 12,
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tengert és mindeneket, amelyek ezökben vadnak. Az
hetedik napon penig megnyugovék, és annakokáért
megáldá az Úr a Szombatnak napját, és megszentölé űtet,
azaz, magának foglalá.
13, 14, 15. Megemléközzél az Szombatnak napjáról, hogy megszentöljed
űtet. Miképpen tenéked az te Urad Istenöd parancsolta. Hat napon
munkálkodjál, s azokon elvégezed minden te dolgaidat. Az hetedik
napon penig az te Uradnak Istenednek szombatja vagyon. Akkor semmi
dolgot ne tégy, s te, se az te fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se ökröd, se szamárod, se semmiféle barmod, se az
jövevény, ki az te kapudon belül vagyon, hogy az te szolgád, és
szolgálóleányod
megnyugodjék,
miképpen
te
magad.
És
megemléközzél róla, hogy te is szolga voltál az Egiptusnak földében, és
hogy kihozott légyen tégedet az Úr, az te Istened, hogy megtartsad az
szombatnak napját.

Ötödik parancsolat.
Tiszteljed az te Atyádat és anyádat, hogy hosszú életű
légy ez földön, melyet az te Urad Istened ád tenéked.

Deut. 5. 16. Tiszteljed az te anyádat és anyádat, miképpen
megparancsolta tenéked az te Urad Istened, hogy meghosszabodjanak a
te életödnek napjai, és hogy jól légyen tenéked dolgod azon az földön,
melyet azte Urad Istened ád tenéked.

Hatodik parancsolat.
Ne ölj.

Exod. 20. 13. Ne ölj. Deut . Matth. 15. Ephes. 6.

Hetedik parancsolat.
Ne paráználkodjál.

Exod 20. 14. Ne paráználkodjál. Deut. 5. 10.

Nyolcadik parancsolat.
Ne lopj.

Exod. 20. 15. Ne urozz. Deut. 5. 19. Ne lopj.

Kilencedik parancsolat.
Ne mondj felebarátodnak ellen hamis tanúbizonságot,
vagy hamis tevő beszédöt.
Exod. 20. 16. Ne mondj felebarátodnak ellene hamis tanúbizonságot.
Deut. 5. 20.
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Tizedik parancsolat.
Ne

kívánjad felebarátodnak házát, ne kívánjad
felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se
ökrét, sem szamarát, sem semminémű marháját, valami
övé.
Exod. 20. 17. Ne kívánd felebarátodnak házát, ne kívánd
felebarátodnak se feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se
szamarát, se semmit, azmi övé. Deut. 5. 21. Ne kívánja felebarátodnak
feleségét. Ne kívánjad felebarátodnak házát.

93.KÉRDÉS.
Mimódon osztatnak el ezök ez parancsolatok?
Két táblára.a Az első tábla négy parancsolattal arra tanít

meg minket, miképpen kelljen magunkat az Istenhöz
tartanunk. Az második tábla hat parancsolattal azt adja
előnkben, mivel tartozzunk felebarátunknak.b
a Exod. 34. 28. Lőn penig ott Mózes az Úrnál negyven napig, és
negyven éjjig, nem évén kenyeret és vizet sem íván. És megírá az táblára
az frigykötésnek igéit, az tíz igét. Deut. 4. 13. Akkoron hirdeti vala
tinéktek az Úr az ű frigykötését, azmelyet parancsolt vala tinéktek, hogy
megtartanátok, tudniillik, az tíz igét, melyet két kűtáblára íra. Et 10. 3, 4.
Ezokáért csinálék egy ládát setimfából, és két kűtáblákat faragék,
olyatánokat, minéműek az elsők valának, és fölmenék az hegyre
kezemben vévén az két kűtáblát. És megírám az táblákra az tíz ígét, az
első írás szerint, melyeket szólt vala az Úr tinéktök az hegyen az tűz
közepiből az gyüleközetnek napján, és az Úr azokat nekem adá.
b Matth. 22. 37, 38, 39, 40. Az Jézus mondá néki: Szeressed az te
Uradat Istenödet az te egész szívedből, és az te teljes elmédből; – ez az
első és nagy parancsolat. Az második penig hasonlatos ehhöz: Szeressed
az te felebarátodat mint tennen magadat. Ez két parancsolattul az egész
törvény és az próféták függenek.

94.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az első parancsolatban?
Ezt, hogy valamennire életemet és Lelkemnek idvességét
1. Corinth. 6. 9, 10. Avagy nem tudjátok-é, hogy az hamisak az Isten
örökségét nem bírják? Ne tévölyeg-
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szeretem, szintén olyan igen szorgalmtatosan eltávoztassak
minden bálványimádást,a varázslást, bűvölést-bájolást,
babonálást, hamis isteni tisztöletöt,b szentöknek avagy
egyéb teremtött állatoknak segítségre való hívását.c Az egy
bizony és igaz Istent penig igazán megismerjem,d csak
űhozzá bízzam,e nagy alázatossággal,f és engedelmességgel
magamat keze alá bocsássam,g minden jót csak egyedül
őtűle várjak.h Végezetre, hogy űtet szívemnek belső
indulatiból szeressem,i féljem,k és tisztöljem,l úgyannyira,
hogy inkább minden teremtött állatok nélkül légyek,
hogynem mint csak igen kicsin dologban is az ű akaratja
ellen valamit cselekedném.m
jetök, sem az paráznák, sem az bálvány-imádók, sem az házasságtörők,
sem az fajtalanok, sem az férfiakkal közösülők, sem az lopók, sem azt
fösvényök, sem az részögösök, sem az szitkozódók, sem az ragadozók
Istennek országának örökségét nem vészik. Et 10. 7, 14. Ezokáért, se
bálvány-imádók ne legyetök, mint némelyek azok közül (mint meg
vagyon írván): Leüle (úgymond) az nép enni és innya, és fölkele
játszani.
Annakokáért
szerelmes
atyámfiai,
fussatok
a
bálványimádástul.
b Levit. 19. 30. Ne menjetök az nézőkhöz, és ne tudakozzátok az
jövendőmondóktúl, hogy azok által meg ne förtőztessetök . Mert én
vagyok az Úr, az ti Istentök. Deut. 18. 10, 11, 12. Ne találtassék
teközötted, ki az ő fiát avagy leányát általvinéje az tűzön. Se ne
találtassék jövendőmondó, sem szömfényvesztő, se madárszóból
jövendőlő, se ódó-kötő varázsló, se bűbájos, se néző, se jegymagyarázó,
se halottaktúl tudakozó. Mert útálja az Úr mindazokat, valakik ezöket
cseleköszik, és ezféle útálatosságokért űzi el az te Urad Istenöd az
pogánokat te előled.
c Matth. 4. 10. Akkoron mondá néki az Jézus: Menj el Sátána, mert
megírattatott: Az te Uradat Istenödet imádjad, és csak űtet egyedül
tiszteljed. Apoc. 19. 10. És leborulék az ő lábai előtt, hogy imádnám őtet.
De ő mondá énnékem: Meglássad, hogy ezt ne cselekedjed, te
szolgatársod vagyok, és egy az te atyádfiai közül, kiknél az Jézusnak
bizonságtétele vagyon. Az Istent imádjad: Mert az Jézusnak
bizonságtétele a próféciának lelke. Et 22. 8, 9. És mikoron hallottam
volna és láttam volna, arcúl leesém, hogy imátkoznám az angyalnak
lábai előtt, azki ezöket megjelenté énnékem. Ez penig mondá énnékem:
Meglásd, hogy ezt ne cselekedjed, mert te szolgatársod vagyok, és egyik
az te atyádfiainak, az prófétáknak és azoknak, kik megtartják ez
könyvben való prófétálásnak ígéit: Az Istent imádjad.
d Ioan. 17. 3.
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Ez penig az örökélet, hogy csak egyedül téged ismérjenek lenni igaz
Istennek, és azkit elbocsátottál az Jézus Krisztust.
c Ierem. 17. 5, 7. Ezt mondja az Úr: Átkozott az ember, aki emberben
bízik, és ki embertűl várja oltalmát, és kinek szíve az Úrtúl eltávozik. De
áldott az az ember, aki az Úrban bízik, és kinek reménsége az Úr.
f 1. Petr. 5. 5, 6. Belső alázatossággal legyetök ékösek. Mert az Isten az
kevélyöknek ellenök áll, az alázatosoknak penig kedvet ád.
Megalázzátok azért magatokat az Istennek hatalmas keze alatt, hogy
titöket alkomatos időben fölmagasztaljon.
g Hebr. 10. 36. Az békességgel való tűrésben szüksét tintök, hogy
minekutána az Istennek akaratját megcseleködenditök, fizetésül el
vegyétök amaz ígéretöt. Coloss. 1. 11. Minden erővel megerősíttetvén az
ű dicsőségének hatalma szerint, minden tűrésre és örömmel való
békességes szenvedésre. Rom. 5. 3. 4, 5. Nemcsak ez penig, hanem még a
nyomorúságokban is dicseködünk, tudván azt, hogy az nyomorúság
békességes tűrést szöröz, az békességgel való tűrés penig próbálást, a
próbálás penig reménséget, a reménség penig meg nem szégyönít. 1.
Cor. 10. 10. Se ne zúgolódjatok, mint némelyek azok közül zúgolódtanak
és elvesztenek amaz öldöklő miatt. Phil. 2. 14. Mindeneket cselekedjetök
zúgolódás és kötődések nélkül.
h Psal. 104. 28, 29, 31. Mindeneknek szemei te reád néznek, Úr Isten,
és te adsz őnékik eledelt alkolmatos időben: Megnyitod Úr Isten te szent
kezeidet, és bétöltesz minden élő állatokat az te ajándékiddal. Ha penig
elrejtöd az te orcádat őelőlük, megháborodnak és porrá lésznek. Ha
kibocsátod az te Lelködet és megújítod az földnek színét, viszontag
teremtetnek. Esa. 45. 7. Én vagyok az Úr, és senki nem egyéb én
kívőlem, ki készítöm az világosságot és szörzöm az sötétségöt, ki
békességet adok és nyavalyát szerzök. Én vagyok az Úr, ki mindezöket
cselekedem Iacob.1. 17. Minden jó adomány és minden tökélletös
ajándék onnan felyűl vagyon alászállván az világosságnak Atyjátúl,
azkinél nincsen változás, avagy megfordúlásnak árnyékozása.
i Deut 6. 5. Szeressed az te Uradat Istenödet teljes szívedből, teljes
lelkedből, etcetera. Matth. 22. 37, 38. Jézus penig mondá űnéki:
Szeressed az te Uradat Istenödet teljes , etcetera.
k Deut. 6. 2. Hogy féljed az te Uradat Istenödet, és megőrizzed
minden ő parancsolatit, melyeket én parancsolok tenéked, temagad, és
az te gyermeked, és az te onokád az te életödnek minden napjaiban.,
hogy hosszú ideiglen élhess ez világon. Psalm. 111. 10. Az bölcsességnek
kezdeti az Úrnak félelme, és mindeneknek hasznos értelöm adattatik,
akik abban gyakorlják magokat, és azoknak dicséretök örökké
megmarad. Prov. 12. 7. Az Úrnak félelme az bölcsességnek eredeti, az
bölcsességet és az tanítást az bolondok útálják meg. Math. 10. 25. És ne
féljetök azoktúl, kik megölik az testöt, az Lelköt pe-
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nig meg nem ölhetik, hanem inkább attúl féljetök, azki mind az testötn
és mind az lelköt elvesztheti pokolban.
l Matth. 4. 10. Az te Uradat Istenödet imádjad, és csak űtet tisztöljed,
ragaszkodjál hozzá és esküdjél az ő nevére.
m Matth. 5. 29, 30. Ha penig az te jobb szömöd megbotránkoztat
tégödet, vájd ki űtet, és vesd el tűled. Mert jobb tenéked, hogy egy az te
tagaid közül elvesszön, hogysem az egész testöd vettetnék genennára.
És hogyha az te jobb kezed megbotránkoztat tégedet, vágd el űtet és
vesd el tűled: Mert hasznosb néked, hogy egy elvesszön az te tagaid
közül, hogynem mint az te egész testöd vettetnék genennára. Et 10. 37,
38, 39. Azki szereti atyját avagy anyját följebb én nálamnál, nem méltó
énhozzám. Azki megtalálja az ű életét, elveszti azt, és azki elveszti az ű
életét, megtalálja azt. Actor. 5. 29. Jobb az Istennek engedni, hogynem
mint az embereknek.

95.KÉRDÉS.
Micsoda az bálványimádás?
Az egy élő Istennek helyötte, avagy az egy bizony
Istennek kívőle, ki az ő szent ígéjében őmagát kijelentette,
valami más Isten gondolni avagy tartani, azkiben
reménségedet helhöztessed, vagy az kiben bíznál.
Ephes. 5. 5. Mert ezt tudjátok, hogy egy paráznának, sem
förtelmesnek, sem fösvénnek[!], ki bálványimádó, nincsen öröksége az
Krisztusnak és az Istennek országában. 1. Paralip. 16. 26. Az pogán
népeknek minden Isteni hejábanvalók, bálványok. Az Úr penig, aki
teremtötte az egeket. Phil. 3. 19. Kiknek az ő végök veszedelem, kiknek
Istenök az ünnön hasok, és kiknek dicsőségök az ünnön szégyenségökre
vagyon, kik csak ez földiekre viselnek gondot. Galat. 4. 8. De még
akkoron nem ismérvén az Istent, szolgáltok vala azoknak, kik természet
szerint nem valának Istenök. Eph. 2. 12. Emléközzetök meg, mondom,
róla, hogy ti akkor azidőben Krisztus nélkül voltatok, idegenek az
Izráelnek szörtartásátúl, és kívülvalók az ő szövetségének igéretitűl,
reménség nélkül, és Isten nélkül ez világon. 1. Ioan. 2. 33. Valaki tagadja
az Fiút, annak az Atya sincsen. 2. Ioan. 9. Valaki ez parancsolatot
megszegi, és az Krisztus tudományában meg nem marad, nincsen
annak Istene. Azki a Krisztus tudományában megmarad, annak mind
az Atya és mind a Fiú vagyon. Ioan. 23. Azki nem tisztöli az Fiút, nem
tisztöli az Atyát, azki elbocsátotta űtet.

96.KÉRDÉS.
Mit kíván az második parancsolat?
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Hogy az Istent semminémű képpel, avagy ábrázattal ki
nem formáljuk,a és valami egyéb módon se tisztöljük,
hanem csak úgy, azmint az ő ígéjében parancsolta magát
tisztöltetni.b
a Deut. 4. 15, 16, 17, 18, 19. Megoltalmazzátok ezokáért az ti lelketeket
szorgalmatossággal. (Miérthogy semmi hasonlatosságot nem láttatok az
napon, melyen tinéktek az Úr szóla az tűzből Hóreb hegyen), hogy
magatokat el ne veszessétök, csinálván magatoknak valaminémű képet,
férfiúnak avagy asszonyi állatnak, avagy földön való élő állatnak, avagy
egy madárnak, avagy földön csúszó-mászó állatnak, avagy föld alatt
való vízbéli halaknak hasonlatosságára; És föl ne emeld az te szemeidet
az égben, hogy látván ott az holdot, és az csillagokat az égnek minden
seregivel, meg ne csalattassál, hogy imádjad és tisztöljed űket, melyeket
az te Urad Istenöd elrendelt mind az egész ég alatt való népeknek
szolgálatjukra. Esa. 40. a versu 18. usque ad 26. Kihöz hasonlítjátok
ezokáért az Istent? Avagy minémű képet készítetök űnéki? Az
mEsterember csinál képet, és az ötves arannyal megburítja, és ezüst
láncokat csinál reája. Az szegény ember penig rothadatlan fát keres, és
tudós mEstert keres hozzája, ki megmaradandó képet csináljon. Nem
tudjátok-é ti ezöket; avagy nem hallottátok-é? Nem hirdették-é tinéktek
eleitűl
fogván?
Nem
vettétek-é
eszetekben
az
földnek
fundámentomának fölvetését? Ő az, azki ül az földnek kerekségén, és
azkik azon laknak, olyanok, mint az sáskák. Ő az, azki kiterjeszti az
egeket, mint egy vásznot, és kiteríti mint egy sátort, hogy alatta
laknakak. Ő az, ki az hatlamasokat semmivé tészi, és ez földön való
bírákat hejábanvalókká. Nem plántáltatnak sem magról, nem vettetnek,
sem gyökeret nem vernek ez földön. Az ű törzsökjük is kivágattatott.
Mert mihelyen reájok fuvallottam, megasznak, és az forgószél ragadja
űket, mint az pozdorját. Kihöz hasonlítotok ezokáért engemet? Avagy
kihöz lészek hasonlatos azt mondja az szent? Rom. 1. 23, 24, 25. És
elváltoztatták az halhatatlan Istennek dicsőségét az romlandó ember
képének hasonlatosságára, és az madaraknak és négylábú állatoknak és
csúszó-mászó állatoknak képére. Annakokáért adta az Isten űket az
ünnön szívöknek kívánságában tisztátalanságra, hogy gyalázattal
illetnék az ő testüket egymás között. Úgy, mint ki az Istennek igazságát
hazugsággá változtatták, és tisztöletöt tettek és szolgáltak az teremtött
állatoknak, az teremtőt hátrahagyván, ki áldott mindörökké, ámen.
Actor. 17. 29. Mert ennek nemzetsége vagyunk. Holott ezokáért Istennek
nemzetsége legyünk, nem kell alítanunk, hogy az Isten hasonlatos
légyen az aranyhoz, avagy ezüsthöz, avagy mEsterséggel faragott
kűhöz, avagy egyéb valami emberi elmélködés-
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höz. b 1. Samuel. 15. 23. Miérthogy az vakmerő engedetlenség, mint az
szömfénvesztés, olyan bűn, és az Isten törvényét által hágni
bálványozás. Deut. 12. 30, 31, 32. Meglásd, hogy minekutána űk
elpusztulnak te előled, te űket követvén ne essél az tűrben, és hogy ne
tudakozzál az ű istenök felől, ezt mondván: miképpen ez pogánok
tisztölték az ű Istenüket, én is úgy tisztölöm. Ne cselekedjél ekképpen
az te Uradnak Istenednek, mert mindazt cseleködték az ő Istenüknek,
azmi az Úr előtt útálatos, és azmit gyűlöl. Mert még az ünnön fiokat
leányokat is tűzzel megégették az ő Istenöknek. Ezokáért valamit én
parancsolok tinéktek, hogy cselekedjetök, azt megtartsátok, és akképpen
cselekedjetök. Semmit hozzá ne tegyetök, el se vegyetök benne. Matt 15.
9. De hejában tisztelnek engemet tanítván oly tudományokat, melyek
csak emberi találmányok.

97.KÉRDÉS.
Semmi képöt és ábrázatot nem kell-é tehát csinálni?
Az Istent semmi módon nem kell kiábráztatni, és nem is lehet.
Az teremtött állatokat penig, noha szabad kiábráztatni,
mindazáltal megtílt az Isten, hogy azoknak képüket ne csináljuk se
ne tartsuk ez végre, hogy avagy az képüket, avagy azok által az
Istent imádnójok, avagy tisztölnőjök.
Exod. 23. 24, 25. Ne imádjad az ű Istenöket, se ne tisztöljed, se ne
cselekedjél úgy, mint azok szoktanak cselekedni. Hanem az ő Istenöket
mindenestűl fogva elrontsad. És az ű képöket apróra eltörjed. De az ti
Uratoknak Istentöknek szolgáljatok, és megáldja az te kenyeredet és
vizedet. És elveszök te közüled minden betegségöket. Et 34. 13, 14, 17.
Sőt inkább azoknak oltárit lerontsátok, és képeit eltörjétök, és berköket
kivagdaljátok. Ne imádj idegen Istent (mert az Úr bosszúállónak
neveztetik azért, mert bosszúálló Isten) és öntéssel Istenöket ne csinálj
magadnak. Num 33. 51. Szólj az Izráel fiainak és ezt mondjad őnékik.
Mikoron által menendötök az Jordán vízén, és bémentök a Kánaán
földében, annak az tartománnak minden lakosit kiűzzétök tielőttetök, és
elveszessétök minden ő faragott és öntött képöket, és minden ő
oltárokat elrontsátok, és az ű hegyen való oszlopokat eltörjétök. Deut.
12. 23. Törjétök el az ű oltárokat, és rontsátok el az ű faragott képöket, és
égessétök el tűzzel az ű berköket, és az ű Istenöknek képüket apróra
elvagdaljátok, és mindenestűl fogván kitöröljétök azoknak nevét arról
az helyről.
Et. 7. 5. Törjétek el
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az ő oltárokat, és rontsátok el az ő képöket, vágjátok ki az ő berküket, és
az ő kifaragott bálványukat tűzzel megégessétök. Et 16, 22. Faragott
képöt ne emelj, melyet az te Urad Istenöd gyűlöl. 2. Reg. 18. 3, 4.
Cseleködé penig Ezékiás az Áház fia azt, azmi tetszék az Úrnak szemei
előtt, szintén úgy cseleködék mindeneket, mint az ő atyja az Dávid
cseleködött vala. Ő veszté el az hegyen való oltárokat, eltöré az
oszlopokat, öszverontá az képöket, kivagdalá az berköket, és eltöré
végezetre az érckílgyót, melyet csinált vala Mózes (mert mindaz
napokig tömjénöznek vala űnéki az Izráel fiai) és nevezé azt
nehustánnak, azaz, réznek avagy ércből valónak.

98.KÉRDÉS.
Nem szabad-é tehát az szentegyházakban képöket
tartani, melyek könyvek helyött lehetnének az tudatlan
községnek?
Semmiképpen nem szabad: Mert nem illik minékünk

bölcsebbeknek
lennünk
az
Istennél,
ki
az
ű
anyaszentegyházát nem néma képpel,a hanem az ő szent
igéjének élő prédikálásával akarja tanítani.b

a Ierem. 10. 8, 9. Mindnyájan a pogányokkal egyetemben bolondok és
kábák, mert az fa héjábanvaló isteni tiszteletre tanít. Ezüst peléhöt
hoznak Tarsisból, és szép tiszta aranyat Úfázból, mely az
mEsterembernek és az ötvösnek kézimunkája. Szöderjes és vörös
bársony ruhát adnak űreá, és ez mind az bölcs mEsterembernek míve.
De az Úr Isten igazság, ő az élő Isten, és örökkévaló király. Az ő haragja
miatt megröszket az föld, és az pogányok nem szenvedhetik el az ő
fenyögetését. Habac. 2. 18, 19, 20. Mit használ az faragott kép? Miérthogy
azt az ő mEstere csinálta. És mit használ az hamis öntött kép? Melyben
bízik az ő mEstere, az csináló az ő tűle csináltban, hogy néma
bálványokat csináljon? Jaj annak, azki az fának azt mondja: Sörkeny föl,
és az néma kűnek, Ébredj föl. Ő taníthatnája-é? Ímé, ezüsttel és arannyal
vonták bé, maga nincs lélök benne. De az Úr az ő szent templomában
lakozik, mindez egész világ hallgasson őelőtte.
b 2. Petr. 1. 19. Erős prófétai beszédünk vagyon, melyre hogy
figyelmeztök úgy, mint sötétös helyen fénlő lámpásra, jól cseleköditök,
míglen az nap megvilágosodjék, és az hajnalcsillag föltámadjon az ti
szívetökben. 2. Timoth. 3. 16, 17. Az egész írás Isten Lelkétűl származott,
és hasznos az tanításra, az megcáfolásra, győzésre, az megjobbításra, az
oktatásra, mely vagyon az igazságban. Hogy az Istennek embere
tökéletös légyen mindenféle jó cseleködetre készíttetött.
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99.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az harmadik parancsolatban?
Ezt, hogy ne csak átkozódással,a avagy hamis esküvéssel,

de még ok nélkül való esküvéssel is,b se káromljuk, se
tisztöletlenül ne említsük az Istennek nevét; ne is legyünk
részesök ezökben ez bűnökben azoknak elhallgatásával, reá
hagyásával; hanem az Úr Istennek szentséges nevét nagy
isteni félelemmel és böcsülettel említsük.c hogy az mi igaz
és állhatatos vallásunkkal,d segítségre való hívásunkkal,e
végezetre minden beszédinkkel és cseleködetinkkel
dicsírjük űtet és tisztöljük.f
a Levit. 24. 10. usque ad versum 17. Kiméne penig egy Izráelbeli
asszonyiállatnak fia, kit szült vala Egyptusbéli fírfiúval, az Izráel fiai
között. És az táborban egy Izráelbéli fírfiúval öszve vesze; És mikoron
megkáromlotta volna az Úrnak nevét, vivék űtet az Mózeshöz. Ennek
penig az anyjának Selomit vala neve, Dibri leánya, Dán nemzetségéből
való. És őrizet alá vették űtet, míg megértenéjek az Úrnak akaratját.
Szóla azokáért az Úr Mózesnek, és azt mondá: vidd ki az táborból az
káromlót, és mindnyájan azok, azkik hallották, tegyék fejére kezüket, és
mind az egész község kövezze meg űtet. És mondd ezt az Izráel fiainak:
Azki megkáromlja az ő Istenét, viselje az bűnét: és azki az Úrnak nevét
szidalmzándja, halálnak halálával haljon meg, és mind az egész község
kűvel agyonverje űtet, akár lakos, akár jövevén légyen, mikor az Úrnak
nevét káromlja, megölettessék. Levit. 19. 12. Ne esküdjetök hamisan az
én nevemre, meg se förtőztessed az te Istenödnek nevét. Mert én vagyok
az Úr.
b Matth. 5. 37. Legyen penig az ti beszédetök: Úgy, úgy; Nem nem;
azmi penig ezök fölyül vagyon, az gonosztúl vagyon. Iacob. 5. 12.
Mindeneknek előtte penig atyámfiai, ne esküdjetök se az mennyre, se az
földre, se semmi egyéb esküvéssel, hanem az ti esküvéstök légyen: Úgy,
úgy vagyon, és: Nem, nem úgy; hogy kárhozatban ne essetök.
c Esa. 45. 23. Énmagamra megesküdtem, és az én szájamból igaz
beszéd származik, és meg nem tér, tudniillik, hogy minden térd
énnékem hajul meg, és minden nyelv énreám esküszik.
d Matth. 10. 32, 33. Minden azért, azki vallást tészen énrólam az
embereknek előtte, én is vallást tészök őróla az én Atyámnak előtte, azki
az egekben vagyon. Azki penig megtagadánd engemet az embereknek
előtte, én is megtagadom űtet az én Atyámnak előtte, ki az egekben
vagyon.
e 1. Timoth. 2. 8. Annakokáért azt akarom, hogy az fírfiak minden
helyekön imádkozzanak, föl-

125

Dominica
36.

1.103
emelvén tiszta kezüket, harag és visszavonyás nélkül.
f Rom. 2. 24. Mert az Istennek neve ti éröttetök káramlattatik az pogán
népek között, mint meg vagyon írván. 1. Timoth. 6. 1. Valamennin iga
alatt lévő szolgák vadnak, az ő tulajdon gazdájokat minden tiszteletre
méltóknak tartsák, hogy az Istennek neve és az tudomány ne
káromlattassék. Coloss. 3. 16, 17. Az Istennek ígéje lakozzék tibennetök
nagy bűséggel, minden bölcsességgel; tanítván és intvén egymást
éneklésekkel, dicsíretettekkel és lelki énekekkel, jókedvvel énekelvén az
Úrnak az ti szívetökben. És valamit cselekedtek, mind beszédetökben és
mind téteméntekben, mindeneket az Úr Jézusnak nevében
cselekedjetek, hálákat adván az Istennek és az Atyának ű általa.

100.KÉRDÉS.
Úgyannyira nagy bűn-é ezokáért hamis esküvéssel, vagy
penig átkozódással az Úr Istennek nevén káromlást
tenni, hogy az Isten még azokra is haragodjék, azkik az
mennyire ű tűlök lehetne, azt meg nem tiltják, és minden
módon nem ellenzik?
Bizonyára felette igen nagy bűn:a mert annál nagyobb

bűn soha nem lehet, azmellyel az Isten inkább
megbántatnék, mint az ű szent nevének megútálása, azon
való bosszúságtétel és káromlás. Annakokáért ugyanazt
akarja, hogy az rettenetes nagy bűn halálval is
megbüntettesék.b
a Levitic. 5. 1. Ha valamely lélek vétközendik, és hallándja az ok
nélkül esküvőnek szavát, és ő ennek bizonysága leend, avagy ha
látandja, avagy ha csak megtudándja is, és meg nem jelentendi, az ű
bűnének büntetését szenvedje.
b Levit. 24. 15. És így szólj az Izráel fiainak. Azki megkáromlja az ő
Istenét, viselje az ő bűnét, és azki az Úrnak nevét emléti, halálnak
halálával haljon meg, az egész község kűvel agyonverje űtet, akár lakos,
akár jövevén légyen, mikor az Úrnak nevét hejában említi,
megölettessék.

101.KÉRDÉS.
Valaki keresztyéni módra esküdhetik-é az Istennek
nevére?
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Meglehet: mikor azt fejedelmünk kívánja, vagy penig
szükség készörít reá, hogy hitünket és igazságunkat
esküvéssel erősítsük meg, hogy így mind az Istennek
dicsősége magasztaltassék, mind penig egyebeknek
idvösségökre használjunk; mert ezféle esküvésre az
Istennek igéje tanít,a ezokáért még az szentök is igazán
éltenek vele mind az Ó-törvénben és mind az Újban.b
a Deut.

6. 13. Az te Uradat Istenedet féljed, és űtet tisztöljed, és csak az
ű nevére esküdjél. Et 10. 20. Az te Uradat Istenödet féljed, és űnéki
szolgálj, és hozzá ragaszkodjál és az ő nevére esküdjél. Esa. 48. 1.
Halljátok meg ezt ti Jákób házabéliek, kik Izráel néven hívattattok, és
kik Júda vizéből jüttetök ki, és kik az Úrnak nevére esküsztök, és az
Izráelnek Istenéről emléköztök, de nem hitből, sem igazságból. Hebr, 6.
16. Mert az emberek arra esküsznek, azki őnáloknál nagyobb, és azok
között minden pörlésnek vége vagyon, ha esküvéssel megbizoníttatik
valamely dolog.
b Genes. 21. 24. Monda az Ábrahám az Abimelek királynak: Én
megesküszöm. Et 31. 54. És Jákób megesküvék Lábánnak, az ő
aatyjának Izsáknak félelmére. Iosu. 9. 15, 19. Az Jehósuáh ezokáért
békességet szörze és frigyöt köte ővelök, hogy elevenön megtartaná
űket és az seregöknek fejedelmi megesküvének őnéki, és az egész sereg
zúgolódik vala az fejedelmek ellen. Mondának penig az fejedelmek az
egész gyüleközetnek: Mi megesküdtünk űnékik az Izráelnek Urára
Istenére, ezokáért űreájok nem támadhatunk. 1. Sam. 24. 22. Esküdjél
meg tehát énnékem az Úrra, hogy az én maradékomat az én halálom
után el nem vesztöd, és hogy ki nem törlöd az én nevemet az én
Atyámnak házából. Megesküvék ezokáért Dávid Saulnak. 2. Sam. 3. 35.
És mikoron az egész nép öszvegyűlt volna, hogy kenyeret adna enni az
Dávidnak, még mikor nappal volna, megesküvék Dávid ezt mondván:
Az Isten úgy tegyen jól énvélem, és úgy hosszabítsa életömet, hogy
napenyészetnek előtte kenyeret nem kóstolok, sem semmit egyebet. 1.
Reg. 1. 28, 29, 30. Az Bétsabé bémenvén az királynak eleiben, megálla az
király előtt, és megesküvék az király, mondván: Él az Úr, ki az én
lelkemet megmentötte minden nyomorúságtúl, hogy azmiképpen
megesküdtem tenéked az Izráelnek Urára Istenére, mondván: Az te fiad
Salomon országol én utánnam, és ű űl énhelyöttem az én királyi
székemben, akképpen cselekszöm ez mái napon. Rom. 1. 9. Mert
bizonságom énnékem az Isten, azkinek szolgálok az én lelkemben az ő
Fiának Evangéliomában, hogy szünetlen tirólatok emléközetöt tészek. 2.
Corinth. 1. 23. Én penig bizonságul hívom az Istent az én lelkemre, hogy
azért nem mentem eddig Korintusban, hogy kedvezni akartam tinéktek.
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102.KÉRDÉS.
Szabad-é eskünni az szentökre, avagy valami egyéb
teremtött állatra?
Nem szabad: mert azt törvény szerint való igaz esküvés
nem egyéb, hanem az Istennek tanúbizonságul és segítségre
való hívása, mellyel azt kérjük, hogy ő tegyen bizonságot az
igazságról, mint ki csak egyedül az szíveknek átallátója, és
az esküvőt megbüntesse, ha tudván esküvésével csalni
akar,a ez tisztösség penig semmi teremtött állathoz nem
illik.b
a 2. Corinth. 1. 23. Én peniglen az Istent hívom tanúbizonságul az én
lelkemre, hogy azért nem mentem ez ideiglen Korintusba, hogy tinéktek
kedvezni akartam.
f Matth. 5. 34, 35, 36. Én penig mondom tinéktek, hogy ugyan ne
esküdjetök sem az mennyre, mert Istennek széki, sem az földre, mert
Istennek lábainak zsámolya, sem az Jeruzsálemre, mert az nagy
királynak városa, sem az te fejedre ne esküdjél, mert egy hajszálat nem
tehetsz sem fejérré, sem feketévé. Iacob. 5. 12. Mindeneknek előtte penig
atyámfiai, ne esküdjetök, se azu mennyre, se az földr,e sem semmi
egyéb esküvéssel, hanem az ti esküvéstök légyen: úgy úgy, nem nem;
hogy kárhozatban ne essetök.

103.KÉRDÉS.
Mit parancsol Isten az negyedik parancsolatban?
Először ezt, hogy az anyaszentegyházbeli pásztorság

avagy szolgálat, és az skólák közöttünk megtartásának,a és
hogy én egyéb napokon is de főképpen az innepnapokon
szorgalmatosan gyakoroljam a szent gyüleközetöket,b az
Istennek igéjét híven és figyelmetösen hallgassam,c az
Sákramentomokkal éljek,d az
a

Tit. 1. 5. Ennekokáért hagytalak tégedet Krétában, hogy azmelyek
még az igazgatásban hátra vadnak, meg nem szűnjél helyére állatni és
rendelni várasonként tanítókat, azmint én tenéked parancosltam. 1.
Timoth. 3. 14, 15. Ezeket írom tenéked, remélvén, hogy hamar tehozzád
megyek, hogyha késén menendök, hogy megtudjad, miképpen kelljen
tenéked az Istennek házában forgolódnod, mely az élő Istennek
anyaszentegyháza, oszlopa és erős támasza
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közönségös könyörgéshöz az én könyörgésemet is hozzá
adja,e az én értelmöm és tehetségem szerint valamivel
megsegéljem az szegényöket.f Továbbá, hogy teljes
életemben gonosz cselekedettűl magamat megőrizzem az
Úrnak engedvén, hogy az Szent Lélek által az ő munkáját
énbennem szabadon cselekedje, és ekképpen amaz
örökkéévaló szombatot ezön mostani éltemben elkezdjem.g
az igazságnak. 1. Corinth. 9. 11, 12, 13, 14. Hogyha mi tinektek lelkieket
vettettőnk, nagy dolog-é, hogyha mi is az ti testi javatokat learatjuk?
Hogyha egyebek azmi az ő igazuk, abban részesök tinálatok, miérthogy
mi inkább az miénkben nem vagyunk részesök? De mi nem éltünk ezzel
ez szabadsággal, hanem mindeneket eltűrűnk, hogy valamiben meg ne
késleljük az Krisztus Evangéliomának folyását. Nem tudjátok-é, hogy
azkik az szent dolgokban munkálódnak, azokat, azmelyek az
szentségből vagynak, észik? És kik az oltárnál forognak, az oltárral
osztoznak. Ekképpen rendelte az Úr is azoknak, kik az Evangéliomot
hirdetik, hogy az Evangélimból éljenek. 2. Tim. 2. 2. És azmelyeket
hallottál éntűlem sok bizonságok által, azokat bizzad hű emberekre, kik
elegek erre, hogy egyebeket is tanítsanak. Et 3. 14, 15. De te megmaradj
azokban, amelyeket tanultál, és melyeket reád bíztam, tudván, kitűl
tanultad légyen. És hogy gyermekségedtűl fogván szent írásokat tudsz,
azmelyek tégedet bölccsé tehetnek az idvösségre az Jézus Krisztusban
való hitnek általa. 1. Timoth. 4. 13, 14, 15, 16. Addig, míg hozzád
megyek, légy figyelmetös az írásnak olvasásában az jóra való intésben
az tanításban. Forgassad és el ne nyomjad az ajándékot, azmely
tebenned vagyon, azmely adattatott tenéked az prófétálásra, az
gyüleközetben lévő tanítóknak kezeinek reád vetésével egyetemben.
Ezekben gyakoroljad magadat, ezekben légy foglalatos, hogy az te
gyarapodásod mindenek előtt nyilván légyen. Viselj gondot magadra és
az tanításra. Ezekben légy állhatatos. Mert ha ezt cseleköszöd,
temagadat is megtartod, és azokat is, kik hallgatnak tégedet. Et 5. 17. Az
tanítók, kik jól forgódnak tisztükben, kétképpen való tisztösségre
méltók, jelösben azok, kik munkálkodnak az prédikálásban és a
tanításban.
b Psalm. 40. 10, 11. Hirdettem az te igazságodat az nagy
gyüleközetben, ímé, az én ajakimat meg nem tiltottam, temagad jól
tudod, Uram. Az te igazságodat el nem titkoltam az én szívemben,
hirdettem az te igéretidben való állhatatosságodat és az te
megtartásodat, megbeszéllöttem az te jóvoltodat és igazságodat az nagy
gyüleközet előtt, meg nem szűntem kikiáltani. Et 68. 27. Ti, kik Izráel
eredetiből valók vattok,

129

1.107
az gyülekezetökben dicsírjétök az ti Uratokat Istentöket. Act. 2.24, 46.
Valának penig tökélletösen megmaradván az apostoloknak
tudományában, és az közlésben, és az kenyérnek szegésében., és az
imádkozásban, és minden nap egyenlő akarattal szüntelen az
templomban valának, és házoknál az kenyeret megszegvén észnek vala
örömmel és együgyűséggel.
c 1. Corinth. 14. 19, 29, 31. De az szent gyüleközetben inkább akarok öt
igét értelömmel mondani, hogy egyebeket is tanítsak, hogynem mint
tízezer ígét idegen nyelven. Az próféták közül penig ketten avagy
hárman szóljanak, és az többi ítéletöt tegyenek felőle. Mert egyenként
mindnyájan prófétálhattok az prófétáknak írásin, hogy mindnyájan
tanuljanak és mindnyájan vígasztalást vegyenek.
d 1. Corinth. 11. 33, 34. Annakokáért atyámfiai, mikoron öszvegyűltök
az ételre, egyitök megvárja az mástokat; hogyha penig éhözik valaki,
házánál egyék, hogy kárhozattokra öszve ne gyűljetök..
e 1. Timoth. 2. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Annakokáért intlek mindeneknek előtte,
hogy legyenek könyörgésök, imádkozások, esedözésök, háláadások
minden emberekért; az királyokért és mindenekért, azkik valami
méltóságban vadnak, hogy csöndesz és nyugodalmas életöt éljünk
minden isteni félelömmel és tisztösséggel. Mert ez jó és kellemetös az
mi idvözítő Istenünknek előtte. Akarom ezokáért, hogy az fírfiak
könyörögjenek minden helyen, fölemelvén tiszta kezöket harag és
visszavonyás nélkül. Hasonlatosképpen az azsszonyiállatok is
tisztességes öltözetökkel magokat ékösítsék, szemérmetességgel és
együgyűséggel, nem ékösen, hajfonóban font hajakkal, avagy arannyal,
avagy
drágakövekkel,
avagy
drága
öltözetökkel,
hanem
jócseleködetökkel. Mert ez illeti az asszonyiállatokat, kik az istenös
életre kötelezték magokat. 1. Corinth. 14. 16. Mert hogyha csak lélekben
áldod az Istent, az paraszt ember, ki ott vagyon, miképpen mondhat
áment az te háláadásodra? – miérthogy azmit mondasz, nem érti.
f 1. Corinth. 16. 2. Az hétnek első napján midentök közületök
magának félön letegye, és helyére szörözze, azmi az Úrnak kegyelmes
ajándékiből lehet, hogy ne légyen szintén akkor az segítségnek
öszvegyűjtése, mikor én odamegyek.
g. Esa. 66. 23. És lésznek örökkévaló újholdnak innepi és örökkévaló
szombatok. Minden test én előmben jű, hogy tiszteljön engemet, azt
mondja az Úr.

104.KÉRDÉS.
Mit parancsol nékünk az Isten az ötödik
parancsolatban?
Hogy szüléinknek és mindeneknek azkik mi előttónk jáEphes. 6. 1, 2, 3, 5. Ti fiak, engedjetök az ti szüleitöknek az Úrban.
Mert
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rók, az mi tűlünk érdemlött tisztességet, szeretetöt és
hűséget megadjuk, és az ő hűséges parancsolatjoknak és
tanításoknak illendő engedelmességgel magunkat alája
adjuk.a Annakfelette, hogy az ű vétküket is és nehéz
erkölcsüket
békével
eltűrjük,b
ezt
mindenkor
meggondolván, hogy az Isten minket az ű kezük által akar
vezérletni és igazgatni.
igaz ez. Tiszöljed az te atyádat és az te anyádat, mely első parancsolat az
ígérettel, hogy jól légyen tenéked dolgod, és hosszú életű légy ez földön.
Szolgák, engedjetök azoknak, azkik uraitok tinéktek test szerint,
félelömmel és rettegéssel, az ti szívetöknek egyigyűségével, mint az
Krisztusnak. Coloss. 3. 18, 20, 22, 23, 24. Ti feleségök, az ti tulajdon
uraitoknak birodalma alatt legyetök, azmiképpen illik az Úrban. Ti fiak,
engedjetök az ti szüleitöknek mindenekben, mert ez kellemetes az
Úrnak. Ti szolgák, mindenben engedjetek azoknak, kik test szerint való
uraitok, nem szembenvaló szolgálattal szolgálván űnékik, úgy, mint
embereknek kedvesködők, hanem szíveteknek együgyűségében, félvén
az Istent. És valamit cselekösztek, szívetek szerint cseleködjétök,
úgymint az Úrnak szolgálván, és nem embereknek; tudván azt, hogy az
Úrtúl elveszitök az örökségnek jutalmát. Mert az Úr Krisztusnak
szolgáltok. Ephes. 2. 22. Ti feleségök, az ti tulajdon férjetöknek
engedelmesök legyetök, mint az Úrnak. Prov. 1. 8. Szerelmes fiam, halld
meg az te atyádnak tanítását, és az te anyádnak jóra igazgatását ne útáld
meg. Et 4. 1. Fiaim, halljátok meg az ti atyátoknak tanítását, és az ti
szívetöket adjátok az bölcsességnek megértésére. Et 15. 20. Az bölcs fiú
örömére vagyon az ő atyjának, az bolond fiú penig kesérűségére vagyon
az ő anyjának. Exod. 21. 17. Azki gonoszt mond az ő atyjának, avagy az
ő anyjának, halálnak halálával haljon meg. Roman. 13. 1. Minden lélek az
felső birodalmak alá vettetvén legyen, mert nincsen hatalom, hanem
csak Istentűl, azmely birodalmak penig vadnak, az Istentűl rendeltetvén
vadnak azok.
b Prov. 23. 22. Hallgassad az te anyádat azki tégedet szült, és ne
útáljad meg az te anyádat, mikoron megvénhedendik. Genes. 9. 24, 25,
26. És mikoron az Nóé fölserkent volna az ő részögségéből, és megtudta
volna azokat, azmelyeket cseleködött vala ő rajta az ő kisebbik fia,
mondá: Átkozott az Kánaán. És az ő bátyjainak legalábbvaló szolgája
legyen. És ismég mondá: Áldandó az Úr az Sémnek Istene, az Kánaán
penig őnéki szolgája légyen. 1. Petr. 2. 18. Ti házi szolgák, engedjetök az
ti gazdáitoknak minden isteni félelömmel, nemcsak az jóknak és
kegyöseknek, de még az visszásoknak is.
c Ephes. 6. 4, 9. És ti atyák, haragra okot ne adjatok az
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ti fiaitoknak, hanem neveljétök föl űket az Úrnak fenyétékében és
intésében. Ti is, Urak, ugyanazonokat cselekedjétök ű velök.
Elhagyjátok az sok fenyögetést, tudván, hogy az ti Uratok is az égben
vagyon, és személyválogatás nincsen űnála. Coloss. 3. 19. Férfiak,
szeressétök az ti feleségtöket, és ne legyetök ű hozzájok kedvetlenek,
mérges beszédűvek. Rom 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Annakokáért azki ellene áll
az hatalmasságnak, az Isten rendelésének áll ellene, azkik penig annak
ellen állnak, őmagoknak kárhozatot vésznek. Mert az fejedelmek
nincsenek rettenésekre az jó cselekedetöknek de az gonoszoknak.
Akarod-e penig nem félni az hatalmasságot? azmi jó, azt cselekedjed, és
dicséreted lészen attúl. Mert az Istennek szolgája te neked jódra. Ha
penig gonoszt cselekendesz, féljed, mert nem héjában viseli az fegyvert.
Mert Istennek szolgája bosszúálló az haragra az gonoszcselekedőknek.
Annak okáért szükség engedni nem csak az haragért, de még az
lelkiisméretért is. Mert ezokáért adót is fizettök. Mert Istenmek szolgái
kik szorgalmatosan igyeköznek erre. Adgyátok megh azért
mindeneknek, azmivel tartoztok, azkinek adóval tartoztok, adót,
azkinek harmincaddal, harmincadot, azkinek félelömmel, félelmet,
azkinek tisztölettel, tisztelötöt. Matth. 22. 21. Adgyátok meg azokáért az
Császárnak, azmi az Császáré, és az Istennek. azmi az Istené.

105.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az hatodik parancsolatban?
Hogy felebarátomat se gondolatommal, se beszédemmel,
se magam-viselésével, nemhogy cselekedetemmel, vagy
énmagam, vagy egyéb ember által bosszúsággal ne illessem,
vagy gyűlöljem, vagy meg ne sértsem, avagy meg ne öljem,a
de minden bosszúállásnak kívánságát elvessem,b annak
felette, hogy magamnak rontására ne járjak, avagy tudván
vaa Matth. 5. 21, 22. Halottátok-é az mi mondattatott az régieknek, ne
ölj. Én penig mondom tinéktek, hogy minden, valaki méltatlan
megharagszik az ő atyjafiára, méltó ítéletre. Valaki penig atyjafiának ezt
mondándja, ráka, méltó a gyüleközet ítéletire. Valaki penig ezt
mondándja, te bolond, méltó az gyehennának tüzére. Et 26. 32. Minden,
aki fegyvert fog, fegyver miatt vész el. Genes. 9. 6. Azki embervért ont,
ennek vére ember miatt onatatik ki, mert az Isten az ű képére teremtette
az embert.
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lami veszedelmben ne ejtsem magamat. És azokáért adta az
fegyvert is az fejedelem kezében, hogy gyilkosságok
köztünk ne lennének.
b

Ephes. 4. 26, 27. Megharagudjatok és ne vétközzetök, az nap el ne
enyésszék az ti haragtartástokon, se ne adjatok helt az ördögnek. Rom.
12. 19. Timagatokért bosszút nem állván, szerelmetesim, de inkább
adjatok helt az haragnak. Mert meg vagyon írván: Énnálam vagyon az
bosszúállás, én megfizetök, azt mondja az Úr. Matth. 5. 25. Légy
békességes az te ellenségeddel hamar, míglen az úton vagy űvéle, hogy
valaha ne adjon tégedet az te ellenséged az bírónak kezében, és az bíró
ne adjon tégedet az szolgának kezében, és az tömlöcben ne vettesssél. Et
18. 35. Ekképpen cselekedik amaz én mennyei atyám is tiveletök, ha
szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki mindaz ő atyjafiának, az ő
vétkét.
c Rom. 13. 14. De öltözzétök föl az Úr Jézus Krisztust, és az testnek
gondját ne viseljétök gonosz kívánságokra. Coloss. 2. 23. Melyek, noha
bölcsesség gyanánt tartatnak az szabad akarat szerint fölvött isteni
tisztöletben, és az szűnek alázatosságában, és az testnek
kíméletlenségében, maga semmire nem jók, mivelhogy csak arra valók,
hogy az testöt táplálják. Eccles. 3. 27. Azki szereti az veszedelmet, az
veszedelemben vész el. Matth. 4. 7. Ne késértsed az te Uradat Istenödet.
d Genes. 9.6. Azki embervért ont, annak vérének ember által kell
kiontatni. Exod. 21. 14. Ha valaki fölfuvalkodik az ű felebarátja ellen és
csalárdsággal azt megölendi, azt az én oltárom mellől is elvonjad, hogy
megölettessék. Matth. 26. 52. Bocsásd az te fegyverödet az ő helyére.
Mert mindenek, azkik fegyvert fognak, fegyver által vesznek el. Rom.
13. 4. Ha penig azt cselekedendöd, azmi nem jó, gonosz, féljed. Mert
nem hejában viseli az fegyvert. Mert Istennek szolgája bosszúálló az
haragra az gonosz cseleködőnek.

106.KÉRDÉS.
Nam úgy tetszik, hogy ez parancsolat csak az
gyilkosságot tíltja meg?
Midőn az gyilkosságtúl avagy az öldökléstűl megtílt,
akkor az Isten arra tanít, hogy ű az öldöklésnek gyökerét és
eredetit, tudniillik az haragot, irígységöt,a gyűlölséget,b
a

Iacob. 1. 20. Az férfinak haragja Istennek igazságát nem cseleködi.
Galat. 5. 19, 20, 21. Nyilvánvalók penig az testnek cselekedeti, melyek
ezek:
házasságtörés,
paráznaság,
förtelmesség,
fajtalanság,
bálványimádás,
bűvölés-bájolás,
ellenközésök,
visszavonyások,
pörlésök,
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és az bosszúállásnak kívánságát is gyűlöli, és mind öldöklés
gyanánt tartja.c
irégyködésök,
haragtartások,
háborkodások,
szakadások,
eretnekségök, gyűlölségök, gyilkosságok, részegségök, tobzódások, és
ezökhöz hasonlatosok. Melyek felől azt mondoom tinéktek, miképpen
annakelőtee is megmondottam, hogy kik ezféléket cselekösznek az
Istennek országát örökkségül nem bírják. Rom 1. 28, 29, 30, 31, 32. És
miképpen nem tetszött nékik, hogy az Istent tartanák ismeretekben,
azonképpen adta az Isten űket elfordult elmére, hogy cseleködnék
azokat, azmelyek nem illenének. Kik teljesök minden hamissággal,
paráznasággal, álnoksággal, fösvénséggel, gonoszsággal. Rakvák
irígységgel, gyilkossággal, háborgással, csalárdsággal, feslött erkülccsel,
súgárlók, rágalmazók, Isten gyűlölők, bosszúságtévők, kevélyök,
dicseködők, gonoszoknak találói, szülejeknek engedetlenek, értetlenök,
állhatatlanok, vakmérők, fogadásoknak fölbontói, szerettűl idegenek,
irgalmatlanok: kik az Istennek igaz ítéletit értvén (hogy azkik ezféléket
cseleködnék, méltók legyenek az halálra) nemcsak azokat cseleködik, de
mentegetik is azokat, azkik ezt cseleködik.
b 1. Ioan. 2. 9, 10, 11. Azki azt mondja, hogy az világosságban vagyon,
és az ű atyjafiát gyűlöli, az setétségben vagyon mindezideiglen. Azki
szereti az ű atyjafiát az világosságban marad, és botránkozás űbenne
nincsen. Azki penig gyűlöli az ű atyjafiát, az sötétségben vagyon, és az
sötétségben jár, és nem tudja, hová megyen, mert az sötéség
megvakította az ű szemeit.
c 1. Ioan. 3. 25. Valaki gyűlöli az ű atyjafiát, gyilkos: tudjátok penig,
hogy egy gyilkosnak sincsen űmagában maradandó örök élete.

107.KÉRDÉS.
Elég-é az, hogyha mi akképpen, azmint mondád, senkit
meg nem ölünk?
Nem elég: mert mikor Isten az haragot, irégységöt és

gyűlölséges kárhoztatja, azzal azt kívánja, hogy az mi
felebarátunkat szintén őgy szeressük, mint magunkat,a és
hogy emberséggel,b engedelmességgel, szilíd erkülccsel, és
irgalmasság tétellel legyünk ű
a Matth. 22. 39. Szeressed az te felebarátodat, mint tennen magadat.
Matth. 7. 12. Mindeneket azért, azmelyeket akartok, hogy az emberek
tiveletök cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetök űvelök. Mert ez az
törvény és az próféták.
b Rom. 12. 10. Az atyafiúi szeretetnek általa legyetök egymást
szeretők tisztölettel egymást elől vévén.
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hozzá,e és valamiből kára követköznék, azmi tehetségünk
szerint eltérítsük azt őróla.d Végezetre mindenekhöz oly
szívvel és akarattal legyünk, hogy még ellenségünkkel is
örömest jól tegyünk.e
c Ephes. 4. 1, 2, 3. Kérlek ezokáért titöket én, ki fogoly vagyok az
Úrban, hogy úgy járjatok, mint méltó az hivatalhoz, azmelyre
hivattattatok minden alázatossággal és szilídséggel, csendesz elmével,
egyitök az mástokat eltűrvén az szeretetnek általa. Igyeközvén
megtartani az Lélöknek egyességét az békességnek kötele által. Galat. 6.
1. Atyámfiai, még ha foglalatos lejend is valamely ember valami
bűnben, ti, azkik lelkiek vattok, helyére állassátok az olyan embert
szilídségnek lelkével, meggondolván temagadat, hogy te is késértetben
ne essél. Egymásnak terhét viseljétök, és ekképpen teljesítsétök bé a
Krisztusnak törvényét. Matt. 5. 5. Bódogok az szilídök, mert űk
örökségül bírják ez földet. Luc. 6. 36. Legyetök ezokáért irgalmasok,
miképpen az ti Atyátok is irgalmas.
d Exod. 23. 5. Ha látandod annak szamarát, azki tégedet gyűlöl, hogy
az teröh alatt elsik, nemde elmégy-é mellette, és elhagyod-é űtet? Sőt!
Inkább segélvén neki, emeld föl űtet.
e Matt. 5. 44, 45. Én penig mondom tinéktek, szeressétök az ti
ellenségteket, áldjátok azokat, azkik átkoznak titöket, jól cseleködjetök
azokkal, azkik gyűlölnek titöket, és könyörögjetök azokért, azkik
háborgatnak titöket, és űldöznek titöket; hogy lehessetök az ti
atyátoknak fiai, ki az egekben vagyon. Mert az ű napját föltámasztja az
gonoszokra és az jókra, és esőt ád az igazakra és az hamisakra. Rom. 12.
20, 21. Ha annakokáért éhözik az te ellenségöd, adj ételt néki, ha
szoméhozik, adj italt néki; mert ezt cseleködvén, tüzes üszöget gyűjtesz
az ű fejére. Meg ne győzettessél az gonosztúl: de győzd meg az jó által
az gonoszt. Prov. 25.22, 23. Ha éhözik azki gyűlöl tégedet, adj kenyért
űnéki enni, ha szoméhozik, adj vizet űnéki innya. Mert így eleven
szenet gyűjtesz az ű fejére.

108.KÉRDÉS.
Micsoda az hetedik parancsolatnak értelme?
Ez, hogy az Isten minden fertelmességöt utál,a és ezokáért

minékünk is ugyan valóban gyűlölnünk és útálnunk kell.b
Viszontag mértéletössen, jámborul és tisztán,c kell élnünk,
mind az szent házasság-

a Levit. 18. 27, 28, 29. Miérthogy mindezöket ez útálatosságokat annak
a földnek lakos emberi cseleködték, kik ti előttetök voltanak,
úgyannyira, hogy az föld megförtőztetött légyen tűlök. Ezokáért az föld
nemde nem okád-é ki tütöket, ha azt megförtőztetitök, miképpen
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ban, és mind annak kívüle való életben.d
kiokádta azt az nemzetséget, mely ti előttetök volt. Mert valakik
cseleködik ezöket, ez őtálatosságokat, azoknak életük kivágattatik az ű
népe közül.
b Epist. Iudae 22. 23. És némelyeken, megválasztván űket,
könyörüljetök. Némelyeket penig rettentés által tartsatok meg,
kiragadván űket az lángból, gyűlölvén még ruhájokat is, mely
megförtőztetött azoknak testöknek illetésétűl.
c 1. Thessal. 4. 3, 4, 5. Mert ez az Istennek akaratja, tudniillik, hogy
űnéki magatokat szentöljétök, azaz, hogy megtartóztassátok magatokat
az paráznaságtúl. És hogy ti közületök minden tudja bírni az ű edényét
szentséggel és tisztességgel, nem az gonosz kívánságnak indulatjával,
mint az pogányok, kik nem ismerik az Istent.
d Hebr. 13. 4. Tiszteletös és böcsületes mindenek előtt az házasság és
az fertelöm nélkül való ágy. Az paráznákat penig és az házasságtörőket
megítéli az Isten. 1. Corint. 7. 4. Az asszonyiállat az ünnön testével nem
bír, de az férfiú, hasonlatosképpen penig az férfiú is az ő tulajdon
testével nem bír, hanem az ő felesége.

109.KÉRDÉS.
Semmitűl nem tilt-é egyébtűl Isten ez parancsolatban,
hanem csak az paráznaságtúl, és efféle egyéb
fertelmességtűl?
Miérthogy az mi testünk és Lelkünk az Szent Lélek
Istennek templomi, azt akarja Isten, hogy mind az kettőt
szentűl és tisztán bírjuk. És ezokáért minden undok
cseleködetöket, szöméröm nélkül való magunk viselését,
parázna beszédöket,a éktelen gondolatokat, förtelmes
kívánságokat,b és valami embert ezféle dolgokra hajthatna,
azt mindenestűl fogva megtiltja.c
a

Ephes. 5. 3, 4. Paráznaság penig és minden tisztátalanság avagy
fösvénség, ingyen se neveztessék ti közöttetök, azmint illik az
szentökhöz. Se undok, se kába bolond beszédök, se trágár vagy szátyár
beszédök, azmelyek nem illendők, hanem inkább háláadás. 1. Corint. 6.
18, 19, 20. Távoztassátok el az paráznaságot. Minden bűn, azmelyet az
ember tészen az testnek kívüle vagyon, de azki paráználkodik, az
ünnön teste ellen vérközik. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testötök
temploma az bennetök lakozó Szent Léleknek, azkit az Istentűl vötettök,
és nem vattok ünnön magatoké? Mert áron váltattattatok meg:
dicsőítsétök azért az Istent az ti testetökben, és az ti lelketökben,
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melyek az Istené.
b Matth. 5. 27, 28. Hallottátok.é, hogy a régieknek mondattatott
légyen: Ne paráználkodjál. De én mondom tinéktek, hogy minden
valaki tekint az asszonyiállatra annak gonosz kívánására, immár
paráználkodott véle az ű szívében.
c Ephes. 5. 18. És borral meg ne részegödjetök, melyben mértékletlen
élet vagyon, de bételjesedjetök Szent Lélekkel. 1. Corinth. 15. 33. Ne
tévelyegjetök: megrontják az jó erkülcsöket az gonosz beszélgetésök.

110.KÉRDÉS.
Mit tilt meg Isten az nyolcadik parancsolatban?
Nem csak azokat az lopásokat,a és ragadozásokat,b

melyeket az külső fejedelem megbüntet, hanem az lopásnak
neve alatt béfoglal az életnek keresésében való mindenféle
gonosz mEsterségeket és pénzhalászásokat, kivel az másén
kapdosunk, és avagy erő-hatalommal, avagy valami
igazságnak színe alatt mienkké akarjuk tenni,c minéműek
ezek, az hamis mérték,d nem igaz sing (rőf), nem egyaránt
való mérő edény és font,e hitván marhának jó gyanánt való
árulása és dicsérése, álpénz, usura,f avagy akármi egyéb
kereskedésnek úta és módja, melyet az Isten megtiltott. Ide
számlálj minden telhetetlenséget,g és az Isten ajándékinak
sokképpen való tékozlásit, és azokval gonoszul való élést.
a

1. Corinth. 6. 10. Sem az lopók, sem az fösvényök, sem az
részögesök, sem az szitkozódók-átkozódók, sem az ragadozók, az
Istennek országának örökösi nem lésznek.
b 1. Corinth. 5. 10. De nem mindenestűl fogván ez világnak
paráznáival,
avagy
fösvényivel,
avagy
kóborlóival,
avagy
bálványozóival. Mert így bizonyára ki kellene mennetök ez világból.
c Luc. 3. 14. És monda János az vitézöknek: Senkit meg ne
háborgassatok, ne fortélyoskodjatok, és megelégedjetök az ti
zsoldotokkal. 1. Thes. 4. 6. Senki meg ne nyomorítsa, meg se csalja
atyjafiát valaminémű dologban. Mert az Úr áll bosszút mindezökért,
miképpen annakelőtte is megmondottuk tinéktek, és bizonságot töttünk
róla.
d Prov. 11. 1. Az hamis és csalárd fontot, avagy serpenyőt gyűlöli az
Úr, de az igaz font, és mérték kedves azt ű szemei előtt. Et 16. 11. Az
mérték és az serpenyő az Úrnak ítéleti, és minden tarsolyban lévő
mértékök az ű alkotmányi. Ezechiel. 45. 9, 10. Azt mondja az Úr Isten:
Igen el-
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mentetök benne ti Izráel fejedelmi: Szűnjetök meg immár az
álnokságtúl, és az pusztítástúl, és cselekdjetök ítéletöt és igazságot, és
távoztassátok el az én népemtűl az ti fortélyozástokat, mellyel sokakat
örökségökből kifordítotok. Ezt mondja az Úr Isten: igaz fontotok,
köblötök és mértéktök legyen. Az éfa és az bathus egyaránt való legyen.
Deut 25. 13, 14, 15. Ne légyen az te zsákodban avagy tarsolyodban
kétféle mérték, nagy és kicsin. Házadban se legyen kétféle köböl, nagy
és kicsin, tökélletös és igaz mértéköd és köblöd légyen tenéked, hogy
hosszú ideig élj ez földön, melyet ád tenéked az te Urad Istenöd.
e Psal. 15. 5. Azki pénét nem adja uzsurára és semmi ajándékot el nem
vészön az ártatlan ellen. Azki ez dolgokat cseleköszi, az soha örökké el
nem vész. Luc. 6. 35. Sőt, szeressétök az ti ellenségtöket és jól tegyetök,
és kölcsön adjatok, ha szintén semmit vissza nem vártok is benne, és
lészen az ti jutalmatok sok, és lésztök amaz örökségnek fiai, mert ű
jóltévő az háláadatlanokhoz, és gonoszokhoz is.
f 1 Corinth. 6. Sem lopók, sem telhetetlenök, sem részögösök, sem
szitkozódók, sem ragadozók, az Istennek országát örökségül nem
vészik.
g Prov. 5. 16. Az te kútfejeid kifollyanak, és az te vizeidnek csörgetegi
az utcákra kiszármazzanak, csak te bírjad egyedül azokat, és nem az
idegenek te veled együtt.

111.KÉRDÉS.
Melyek azok az dolgok, kiket Isten itt parancsol?
Hogy felebarátomnak hasznát és előmeneti, azmenire

éntűlem lehet, segítsem, és öregbítsem, űvele úgy
cselekedjem, azmint egyebektűl kívánnám, hogy én velem
cselekedjenek,a dologtételemben hívséges és szorgalmatos
légyek, hogy egyebeknek is az ű szükségökben és
nyomorúságokban segítséggel lehessek.b
a Matth. 7. 12. Mindeneket azért, azmelyeket akartok, hogy az
emberek tiveletök cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetök űvélök:
Mert ez az törvény és az próféták.
b Ephes. 4. 28. Azki lop vala, többé ne lopjon, de sőt inkább
munkálkodjék, cselekedvén jót kezeivel, hogy légyen mit adni az
szűkölködőnek.

112.KÉRDÉS.
Mit kíván az kilencedik parancsolat?
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Ezt, hogy valaki ellen hamis tanúbizonságtévő beszédet

nem mondjak,a senki beszédét hamis éretelemre ne
magyarázzam,b senkit ne rágalmazzak, se szidalmazzak,c
senkit ok nélkül és törvéntelen ne kárhoztassak,d hanem
hogy mindenféle hazugságot, csalárdságot, mint ördögnek
saját cselekedetit,e ha Istennek az ű rettenetes haragját reám
nem akarom gerjeszteni, minden szorgalmatossággal
eltávoztassak,f törvénközésben vagy törvén-tételben és
egyéb dolgokban is igaz beszédű legyek, és azt azmint a
dolog vagyon, bízvást és állhatatosan megmondjam,g
ezeknek
felette
egyebeknek
hírüket-nevüket
és
tisztességüket azmennire tűlem lehet, oltalmazzam és
öregbítsem.h
a Prov. 19. 5, 9. Az hazug bizonság büntetlen nem marad, és azki
mindenkoron hazugságot szól, elvész az. Et 21. 28. Az hazug bizonság
elvész, és az vesztég hallgató férfiú mindörökké szól.
b Psal. 15. 3. Azki nem rágalmaz senkit az ű nyelvével, sem nem
cseleköszik gonoszt az ű felebarátjának, és el nem szenvedi, hogy valaki
méltatlan szidalommal és gyalázattal illesse az ű atyjafiát.
c Rom. 1. 28. És miképpen nem tetszött az őnéki, hogy az Istent
tartanák isméretben: azonképpen adta az Isten űket elfordúlt elmére,
hogy cselekednék azokat, azmelyek nem illenek. Kik teljesök minden
hamissággal, paráznasággal, álnoksággal, fösvénséggel, gonoszsággal.
Kik rakvák irégységgel, gyilkossággal, háborúsággal, csalárdsággal,
feslött
erkülccsel.
Sugárlók,
rágalmazók,
Isten-gyűlölők,
bosszúságtévők,
kevélyök,
dicseködők,
gonoszoknak
találói,
szülejöknek engedetlenök, értetlenök, állhatatlanok, vakmérők,
fogadásoknak fölbontói, szeretettül idegenök, irgalmatlanok, kik az
Istennek igaz ítéletit értvén (hogy azkik ezféléket cselekedvén méltók
légyenek az halálra) nemcsak azokat cseleködik, de mentegetik is
azokat, azkik ezöket cselekedik.
d Matt. 7. 1, 2. Mert azmely ítélettel ítéltök, azzal ítéltettök meg. És
azmely mértékkel mértök, viszontag azzal mérnek tinéktök. Luc. 6. 37.
Ne ítéljetök, és meg nem ítéltettök. Ne kárhoztassatok és nem
kárhozattatok. Megbocsássatok, és megbocsáttatik tinéktök.
e Ioan. 8. 44. Ti az ördög atyjátúl vattok, és az ti atyátoknak kívánságát
akarjátok megcselekedni. Az gyilkos volt kezdettűl fogván, és az
igazságban meg nem állott. Mert nincsen igazság űbenne.
Valamennyiször hazugságot szól, ünnön magátul szól. Mert hazug és az
hazugságnak atyja.
f Prov. 1. 22. Az hazug ajakakat útálja az Úr, azki penig igazságot szól,
kedvelli azt. Et 13. 5. Az hazug beszédet gyűlöli az
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igaz ember, de az gonosz nem jámbor embert az útálatossá teszi és
megszégyöniti.
g 1. Corinth. 13. 16. Az szeretet nem örül az hamisságnak, hanem örül
az igazságnak. Ephes. 4. 25. Annokokáért elhagyjátok az hazugságot, és
ki-ki mind igazat szóljon felebarátjának. Mert egymás tagjai vagyunk.
h 1. Petr. 4. 8. Mindeneknek előtte penig egymáshoz buzgó szeretettel
legyetök, mert az szeretet elfödözi az vétköknek sokaságát.

113.KÉRDÉS.
Mit tilt meg az tizedik parancsolat?
Hogy csak valami kicsin kívánsággal is, avagy
gondolattal az mi szívünk soha ne vágyakozzék az Istennek
csak egy parancsolatja ellen is járni, de hogy mindenkoron
szívünk szerint útáljunk minden bűnt, és viszontag minden
igazságban gyönyörködjünk.
Rom 7. 7, 8. Mert az gonosz kívánságot nem ismertem volna, ha az
törvény azt nem mondotta volna: ne kívánj. De alkolmatosságot vévén
az bűn az parancsolatnak általa, nemze én bennem minden kívánságot.
Mert az törvény nélkül az bűn megholt.
S

114.KÉRDÉS.
megtarthatják-é azok tökélletösen ez parancsolatokat,
azkik Istenhöz megtértenek?

Semmiképpen nem; mert még az szentökben is míg itt ez
világon élnek, ez parancsolatokhoz való engedelmességnek
csak kicsin kezdeti vagyon.a De mindazáltal az mennire
tűlünk lehet, ugyan valóban és nem tettetésképpen
igyekeznék élni az Úr Istennek, nem csak egynihány
parancsolatja szerint, hanem minden parancsolatja szerint.b
a 1. Ioan. 1. 8, 9, 10. Ha mondándjuk, hogy bűnünk nincsen, mi
magunkat megcsaljuk, és nincsen igazság mibennünk. Ha
megvallándjuk az mi bűneinket, hűv és igaz, hogy megbocsássa
minékünk a mi bűneinket, és megtisztítson minket minden
hamisságból. Ha mondándjuk, hogy mi nem vétköztünk, hazuggá
tesszük űtet, és az ű beszéde nincsen mibennünk. Rom. 7. 14, 15. Mert
tudjuk, hogy az törvény lelki. Én penig testi vagyok, eladattatván, hogy
az bűnnek alája vettettetném. Mert az-

140

Dominica
45.

1.118
mit cselekeszem, eszemben nem veszem. Mert nem azt cselekedem,
azmit akarok, hanem azmit gyűlölök, azt cselekedöm. Eccles. 7. 10. Mert
nincsen csak egy igaz ember is ez földön, azki jót cseleködjék, és nem
vétköznék.
b Rom. 7. 22, 23. Mert gyönyörködöm az Istennek törényében az belső
ember szerint. De más törvént látok az én tagaimban, azki ellenben
hadakozik az én elmémnek törvényével. És fogjává tészen engemet az
bűnnek törvényének, az mely vagyon az én tagaimban. Iacob. 2. 10. Mert
valaki mind az egész törvént megtartandja, egyikben penig
megtántoroszik, mindeniknek lett megszegője. Mert azki mondotta: Ne
paráználkodjál, ez azt is mondotta: Ne ölj. Hogyha nem paráználkodol,
de azért gyilkosságot cseleköszöl, löttél általhágója az törvénnek.

115.KÉRDÉS.
Miért akarja tehát az Isten az ő törvényét olyan
keményen és nyilgán hírdettetni, hogyha senki nincs,
azki azt ez világi életben megtarthatná?
Először azért, hogy teljes életünkben mind inkább-inkább

megismerjük, mely igen nagy hajlandósága légyen az mi
temészetünknek az bűntételre,a és annival inkább kivánunk
bűneinknek bocsánatját, és az Krisztusban való
megigazulást.b
Másodszor,
hogy
mindenkor
arra
erőlködjünk, arrúl gondolkodjunk, és az Atya Istentűl Szent
Léleknek ajándékát kérjük, hogy naponként inkább inkább
megújíttassunk az Istennek ábrázatjára, mindaddiglan,
míglen osztán végre ez világból való kimúlásunknak utána,
az
a 1. Ioan. 1. 9. Ha megvallándjuk az ki bűneinket, hív és igaz, hogy
megbocsássa minékünk az mi bűneinket, és megtisztítson minket
minden hamisságból. Psalm. 32. 5. De minekutána az én bánemet
tenéked tudtodra adám, és az én hamisságomat el nem födözé,
mondám: Vallást tészök az én bűneim felől az Úrnak, és te mindjárást
megbocsátád az én bűneimnek hamisságát.
b Rom. 7. 24, 25. Én szegény nyavalyás ember, kicsoda szabadít meg
engemet ez halálnak alája vettetött testből? Hálákat adok az Istennek az
mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Hát ezokáért ugyan énnön magam
elmémmel szolgálok az Isten törvényének, testömmel penig az bűnnek
törvényének.
c 1. Corinth. 9. 24. Nem
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mielőnkben
tétettetött
megnyerhessük.c

tökélletességöt

vígan

tudjátok-é, hogy azkik pályát futnak, jóllehet mindnyájan futnak, de
csak egy veszi el az jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétök az
jutalmat. Minden bajvívó pedik mindenökben megtartóztatja magát. És
azok bizonyával azért tusakodnak, hogy elveszendő koronát
elvehessék, mi peniglen hogy az rothadatlant. Phil. 3. 12, 13, 14.
Nemhogy immár megfogtam vagy elértem volna az célt, avagy, hogy
immár tökélletes volnék, de igyekezöm utána, hogyha megfoghatnám,
és ezokáért megfogattam az Jézus Krisztustúl. Atyámfiai, én nem vélem,
hogy még én elértem, avagy megfogtam volna az célt. Ez egyre
töreködöm penig, hogy az melyek hátra vadnak, elfelejtvén, az melyek
penig még oda elövé vadnak, azokra igyeközvén, azt célhoz sietök
menni, az Istennek mennyei hivatalának jutalmára az Krisztus Jézusnak
általa.

AZ KÖNYÖRGÉSRŐL
AVAGY IMÁDSÁGRÓL .

116.KÉRDÉS.
Az keresztyénöknek miért szükséges az könyörgés avagy
imádkozás?
Mert az könyörgés fű és kiváltképpen való része annak az
háládatosságnak, melyet az Isten mitűlünk kíván.a Annak
felette, mert csak azoknak adja az Isten az ű kegyelmét és
Szent Lelkét, azkik ezöket igaz és valóságos
foházkodásokkal szünetlen ű tűle kérik, és ezokáért űneki
hálákat adnak.b
a Psal. 50. 14. Áldozzál az Istennek dicséretnek áldozatjával és add
meg az fölséges Istennek az te fogadásidat. Hívj segítségül engemet az
te nyomorúságodnak idején, és megszabadítlak tégedet, és te azután
dicsírj engemet.
b Matth. 7. 7, 8. Kérjetök, és azmit kértek, megadatik tinéktek;
keressetök, és azmit kerestök, meglelitök; zörgessetök, és ajtó nittatik
tinéktek. Mert valaki kér, azmit kér, megadatik néki, és azki keres, azmit
keres, azt megtalálja, és az zörgetőnek ajtó nittatik. Sic et Luc. 11. 10.
Math. 13. 12. Mert azkinek vagyon, annak a-
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dattatik, és az inkább fog bévelködni, azkinek penig nincsen, még az is,
amie vagyon, elvétetik tűle. Ide tartozik az fölső mondás is, Psal. 50. 14.

117.KÉRDÉS.
Minémű dolgok kívántatnak ahhoz az imádsághoz,
azmely az Isten előtt kedves szokott lenni, és azmelyet ű
meg szokott hallgatni ?
Hogy csak egyedül az igaz Istentűl, ki az ű szent igéjében

magát kijelentötte,a mindeneket, azmelyeket parancsolt,
hogy űtűle kérjünk,b szívünknek igaz indulatjából kérjünk,c
az mi szűkölködésünket és nyavalyásságos voltunkat
belsőképpen valóban megismervén,d az isteni fölségnek
előtte magunkat alázatosan lebocsássuk,e és ehhöz ez erős
fundamentomhoz támaszkodjunk,f hogy mi az Istentűl,
noha méltatlanok vagyunk, de mindazáltal az Krisztusért
bizonnyal meghallgattatunk,g azmiképpen minékünk az ű
szent igéjében megígérte.h
a Ioan. 4. 22, 23, 24. Ti imádjátok, azmit nem tudtok, mi imádjuk,
azmit tudunk, mert az idvösség az zsidók közül támadott. De eljűtt az
óra, és mostan vagyon, mikoron az igaz imádkozók imádni fogják az
Atya Istent lélekben és igazságban. Mert az Atya Isten is ilyeténöket
keres, kik űtet imádják; lelki állat az Isten, és azoknak, kik űtet imádják,
lélekben és igazságban kell imádni.
b Rom. 8. 26, 27. Szinte azonképpen az Lélek segíti az mi
erőtlenséginket, mert imádságunkban mit kérjünk, úgy azmint kell
kérnünk, nem tudjuk: De az Lélek esedezik miérettünk,
megmondhatatlan fohászkodásokkal, azki peniglen az embereknek
szíveket vizsgálja, jól tudja, mi légyen az Léleknek akaratja, mert Isten
szerint esedezik az szentekért. 1. Ioan. 5. 19. És ha tudjuk, hogy ű
meghallgat minket, mindazokban valamelyeket űtűle kérünk, tudjuk,
hogy űtűle vadnak az kérésök, azmelyeket kértünk űtűle. Ide tartozik az
fölső mondás is, Ioan. 4. 22, 23, 24.
c Psalm. 145. 18, 19, 20. Közel vagyon az Úr mindazokhoz, valakik
űtet igazságból híják segítségre. Bételjesíti penig minden akaratjukat az
űtet félőknek, és az ű kiáltásokat meghallgatja, és űket megtartja. Az Úr
megőrzi mindazokat, valakik űtet szeretik, és minden hitetleneket
elveszt.
d 2. Paralip. 20. 12. Mi istenünk, nemde nem ítélöd-é meg űket? Mi
bennünk bizonyá-

143

1.121
ra nincsen oly erő, kivel ez nagy megmondhatatlan sokaságnak, azmely
most miellenünk jű, ellene állhatnánk, nem tudjuk, mit kelljen
minékünk cselekednünk, de csak te reád néznek Uram Isten az mi
szemeink.
e Psal. 2. 11. Szolgáljatok az Úrnak félelelemben, s vígadjatok
rettegéssel. Et 34. 14. Közel vagyon az Úr azokhoz, kik töredelmes
szívvel vadnak, és megtartja azokat, kiknek töredelmes Lelkök vagyon.
Esa. 66. 2. Mindezök az én kezemnek alkotmányi, és mindazok én
általam cseleködtettenek, azt mondja az Úr. Reá tekintök penig az
szegénre, és arra, azki töredelmes szívvel vagyon, és ki az én
beszédemre ugyan megröszket.
f Rom. 10. 13, 14. Miképpen híják azt segítségül, azkiben nem
hittenek? miképpen hisznek penig annak, azki felől nem hallottanak?
miképpen hallanak penig az tanító nélkül? Rom 8. 15, 16. Nem vöttetök
az szolgálatnak lelkét viszontag félelemre, de vöttétek az fiúvá
fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk ezt, hogy Atyám, Atyám. Mely Szent
Lélek bizonságot tészen, az mi lelkünkkel egyetemben, hogy mi
Istennek Fiai vagyunk. Iacob. 1. 6, 7, 8. De kérjen hittel és bizodalommal
semmit nem kétöködvén, mert azki kétölködik, hasonlatos az tengeren
való habhoz, mely az széltűl idestová verettetik és hányattatik. Ne vélje
azért az ember, hogy ű valamit venne az Istentűl, az kétszívű ember
állhatatlan minden dolgaiban.
g Ioan. 14. 13, 14, 15, 16. És valamit az én nevemben kérendötök, azt
megadom tinéktek, hogy dicsőíttessék az Atya az ű Fiában. Ha valamit
kérendötök az én nevemben, én megadom. Ha szerettök engemet, az én
parancsolatimat megtartsátok. Én penig kérem az én Atyámat, és más
vígasztalót ád tinéktek, hogy tiveletök maradjon mindörökké. E 15. 16.
Nem ti választottatok engemet, de én választottalak titöket, és
rendeltelek titöket, hogy elmenvén jó gyümölcsöt termtsetök, és az ti
gyümölcsetök megmaradjon, hogy valamit kérendötök az Atyátúl én
nevemben, megadja tinéktek. Et 16. 23. Bizony, bizony mondom
tinéktek, hogy valamit kérendötök az Atyátúl én nevemben, megadja
tinéktek. Daniel. 9. 17, 18. Most azért mi Urunk Istenünk hallgasd meg
az te szolgáidnak fohászkodását és könyörgését, és az te elpusztíttatott
szent templomodhoz mutasd víg orcádat az Úrért. Én szerelmes
Istenem, hajtsd hozánk az te füleidet, hogy meghallgass minket, és
nyisd meg az te szemeidet, hogy lássad az mi elpusztulásunkat, és az
várast, amelyen az te nevedet hítták segítségre. Nem az mi
igazságunkhoz bízván könyörgünk néked alázatosan, hanem az te nagy
irgalmasságodat remélvén.
h Matth. 7. 8. Valaki kérend, azt azmit kér, elvészi, és azki mit keres,
megtalálja, és az zörgetőnek ajtó nyittatik. Psalm. 143. Hallgasd meg
Uram az én imádságomat, és figyelmezz az éne könyörgésimre, az te
állhatatosságodért, és igazságodért hallgass meg engemet.
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118.KÉRDÉS.
Melyek azok, az melyeket Isten parancsol, hogy ő tűle
kérjünk?
Minden lelki és testi szükséges dolgok,a azmelyeket az mi

Urunk Jézus Krisztus befoglalt abban az könyörgő
imádságban, azmelyre űmaga minket megtanított.

a Iacob. 1. 17. Minden jó adomány és minden ajándék, fogyatkozás
nélkül való, onnan fölyül, az világosságnak atyjátúl száll alá, kinél
nincsen elváltozás, avagy elfordulásnak csak árnyékozása is. Matt 6. 33.
Keressétök legelőször az Istennek országát, és annak igazságát, és
mindezök megadattatnak tinéktek.

119.KÉRDÉS.
Melik az az könyörgő imádság?

Dominica
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Mi Atyánk, ki vagy mennyégben,a Szentöltessék meg az

te neved. Jűjjön el az te országod; legyen az te akaratod,
miképpen az mennyégben, azonképpen ez földön is. Az mi
mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma; és
bocsásd meg minékünk az mi vétkeinket, az miképpen mi is
megbocsátunk ellenünk vétetteknek. És ne vígy minket az
késérteben. De szabadíts minket az gonosztúl. Mert tiéd az
ország, tiéd az hatalom, és az dicsőség, mindörökkön
örökké, Ámen.
a Matt. 6. 9. etcetera. Ti ezokáért ekképpen könyörgjetök: Mi Atyánk,
ki vagy mennyégben, Szentöltessék meg az te neved. Luc. 11. 2, 3, 4.
Monda penig őnékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi atyánk, ki
vagy az, etcetera.

120.KÉRDÉS.
Miért prancsolja az Krisztus, hogy az Istent
könyörgésünkben így szólítsuk meg: Mi Atyánk?
Hogy mindjárást az imádságnak kezdetiben Isten fiaiMatth. 7. 9, 10, 11. Mert kicsoda az ti közületök az ember, azki követ
adjon az ű fiának, mikoron ke-
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hoz illendő tiszteletöt, és az Istenhöz való bizodalmat
szörözzön mibennünk, melynek fundámentomának kell
lenni az mi imádságunknak, tudniillik, hogy az Isten az
Krisztusért minékünk Atyánkká lött, és valamelyeket igaz
hittel űtűle kérünk, sokkal inkább megadja minékünk,
hogynem mint az mi szüleink, kik ez földi jókat tőlünk meg
nem tagadnák.
nyeret kér tűle, avagy ha halat kérend, nemde kígyót ád-é űnéki,
annakokáért ha ti, holott gonoszok legyetek, jó ajándékokat tudtok az ti
fiaitoknak adni: mennyivel inkább az ti Atyátok, aki mennyégben
lakozik, jókat ád azoknak, kik űtűle kérnek. Luc. 11. 11, 12, 13. Ki volna
az közületök, ki atya lévén, ha az ű fia űtűle kenyeret kérne, hogy követ
adna néki? Avagy, ha halat kérend, nemde az halért kígyót ád-é néki?
Avagy, ha tikmonyat kérend, nemde skorpiót ád-é néki? Ha ezokáért,
holott ti gonoszok lévén, jó adománt tudtok adni az ti fiaitoknak,
mennyivel inkább az ti mennyei atyátok ád Szent Lelket azoknak, azkik
űtűle kérendik?

121.KÉRDÉS.
Miért hozza ezt is: Ki vagy mennyégben?
Hogy az Istennek mennyei fölségéről ne gondolkodnunk

úgy, mint valami alávaló, és ez földi dolog felől.a
Annakfelette, hogy minden lelki és testi szükséges dolgokat
az ű mindenhatóságátúl várjunk.b

a Ierem. 23. 23, 24. Nemde én nem vagyok-é közelvaló Isten, azt
mondja az Úr: És nem vagyok távul való Isten. Valjon s-valaki elrejthetié valami rejtökhelyen úgy magát, hogy én többé űtet ne láthassam, azt
mondja az Úr: Nemde én nem töltöm-é bé az eget és az földet, azt
mondja az Úr. Actor. 17. 24, 25, 27. Az Isten azki ez világot teremtette, és
mindeneket valamelyek ez világon vadnak, holott ű az égnek és az
földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakozik, sem emberi
kezekkel nem tisztölteti, mintha szűkös volna valami állat nélkül, holott
ő adjon életet mindeneknek, és lehelletöt, és mindeneket; hogy keresnék
az Istent, ha valamiképpen tapogatásokkal űtet megtalálhatnák.
b Rom. 120. 12. Ugyanazon mindeneknek Ura, ki mindenekhöz
bűséggel való segítségét mutatja, azkik űtet segítségül híják.
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122.KÉRDÉS.
Melik az első kérés?
Szentöltessék meg az te neved, azaz, adjad legelőször

Uram Isten, hogy tégedet igazán megismérjünk,a és az te
minden cseleködetidben világoskodó mindenhatóságodat,
bölcsességedet, jóvóltodat, igazságodat, irgalmasságodat, és
igazmondásodat megbecsüljük, hirdessük és magasztaljuk.b
Továbba, hogy teljes életünket, gondolatinkat, beszédinket,
és cseleködetinket mindenkoron arra igazgassuk, hogy az te
szentséges neved mi miattunk gyalázattal ne illettessék, ne
káromoltassék, de sőt inkább tisztölettel és dicsérettel
magasztaltassék.c
a Ioan. 17. 3. Ez az örökélet, hogy csak tégedet ismerjenek egyedül
igaz Isennek lenni, és azkit elbocsátottál, az Jézus Krisztust. Ierem. 9., 23,
24. Ezt mondja az Úr: Ne dicseködjék az bölcs az ű bölcsességében, se
ne dicsekedjék az erős az ű erősségében, se ne dicsekedjék az kazdag az
ű kazdagságában. De ebben dicseködjék, aki dicseködni akar, hogy tud
és ismer engemet, miérthogy én vagyok az Ur, ki irgalmasságot, itéletöt
és igazságot cselekeszem ez földön. Annakokáért én egyedül csak
ezökben gyönyörködöm, azt mondja az Úr. Et 31. 33, 34. Ő közinkben
adom az én törvényemet, és az ő szívökben írom azt, és őnekik Istenök
lészek, és űk énnékem népeim lésznek. És nem tanítja többé ki-ki mind
az ű felebarátját, avagy az fírfi az ű atyjafiát, ezt mondván: Ismerjétök
meg az Urat, mert mindnyájan megismérnek engemet kicsintűl fogva
nagyig, azt mondja az Úr. Matth. 16. 17. Bódog vagy te Simon Jónás Fia,
mert az test és az vér ezöket meg nem jelentette tenéked, hanem az én
szent Atyám, ki az mennyégben lakozik. Jacob. 1. 5. Hogyha
valamelyitök szűkölködik bölcsesség nélkül, kérjön az Istentűl, ki
mindeneknek nagy jó kedvvel ád, és nem panaszolja, és adattatik űnéki.
Psalm 119. 105. A te igéd az én lábaimnek égő szövétneke, és világosság
az én utaimra.
b Psal. 119. 137, 138. Igaz vagy, Uram, és igaz az te ítéletöd.
Prancsolád Uram, az te igazságodat az te tanúbizonságidban, és az igaz
beszédet nagyon. Luc. 1. 47. usque ad 56. versum. Akkoron mondá az
Mária: Felmagasztalja az én életem az Urat, és vigadoz az én lelkem az
én idvözítő Istenemben. Mert az ő szolgáló leányának megtekinté
alázatos voltát. És ímé, ennekutána bódognak mondanak engemet
minden üdőbeli emberek. Mert nagyságos dolgokat cseleködék énvelem
az hatalmas, kinek az ő neve szent. És kinek irgalmassága
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időről időre megmarad azokon, azkik űtet félik. Nagy hatalmasságot
tőn az ű karjának erejének általa, megrontá az kevélyöket az ű
szívöknek gondolatjában, és levonja az hatalmasokat az ű székökből, az
alázatosokat penig fölmagasztalá. Az alázatosokat bétölté nagy sok
jókkal, és az kazdagokat üresen bocsátá: Hozzá fogadá az Izráelt az ű
szolgáját, hogy megemléköznék az ű irgalmasságáról, miképpen szólott
az mi atyáinknak, Ábrahámnak és az ű magvának mindöröké. Et versu
68. usque ad 76. Áldott az Úr, az Izráelnek Istene, hogy meglátogatta és
megváltotta az ű népét, és hogy az idvösségnek szarvát fölemelte
minékünk az Dávidnak az ű szolgájának házában, azmiképpen szólott
az ű szent prófétáinak szájoknak általa, kik világ kezdetitűl fogván
voltanak, hogy jövendőre megszabadítana minket az mi ellenséginktűl,
és mindenknek kezekből, kik minket gyűlölnek. Hogy irgalmasságot
tenne az mi atyáinkkal és megemléköznék az ű Szent Testamentomáról
és esküvésérűl, mely esküvést tött vala Ábrahámank az mi atyánknak,
tudniaillik, hogy ezt megadná minékünk, hogy az mi ellenséginknek
kezükből megszabadulván, félelem nélkül szolgálnánk az ű szemei előtt
az mi életünknek minden napjaiban. Psal, 143. 1, 2, 5, 10, 11, 12.
Hallgasd meg Uram Isten az én könyörgésömet, és figyelmezzél az én
imádságomra, az te igaz fogadásidért és az te igazságodért hallgass meg
engemet. Ne indulj, Uram, pörben az te szolgáddal, mert meg nem
igazíthatja magát az te szemeid előtt csak egy élő ember is.
Megemléközém az régen elmúlt időkről, és meggondolom minden te
cseleködetidet, és beszélek az te kezidnek alkotmányárúl. Taníts meg
enegemet, hogy az te akaratodat cseleködjem, mert te vagy én Istenem,
és az te jó Lelköd hordozzon engemet az igaz úton. Az te nevedért
Uram megelevenítesz engemet, és az te igazságodért megszabadítod az
nyomorúságból az én Lelkömet. És az te jó irgalmasságodért rontod
meg Uram az én ellenségimet, és elvesztöd mindazokat, valakik üldözői
az én életemnek, mert én te szolgád vagyok. Et Psalm. 145. 8, 9, 17.
Kegyelmes és irgalmas az Úr, késödelmes az haragra és nagy
irgalmasságú. Jó az Úr Isten mindenökhöz, és az ű irgalmassága vagyon
minden alkotmányin. Igaz az Úr Isten minden ű útaiban, és kegyelmes
minden ű cseleködetiben. Exod. 34. 6, 7. És mikoron az Jehovah elmúlt
vólna az Mózes előtt, az Mózes nagy fölszóval kiáltá: Uram, Uram, erős
Isten, irgalmas, és könyörülő, késödelmes az haragra az irgalmasságban
és igazmondásban bévölködő, ki megtartod irgalmasságodat sok
ezöriglen, ki megbocsátod az embereknek álnokságokat, hamisságokat
és bűnöket, de azt megbocsátván, semmiképpen büntetlen ez világon
nem hagyod. Ki megbünteted az atyáknak álnokságokat az ű fiokban és
fioknak fiaiba harmad és negyed nemzetségiglen. Ierem. 13. 3. Azt
mondod Izráel: Régen volt, hogy énnékem az Jehovah megjelent. Az
Jehovah penig ezt mondja:

148

1.126
Én tégedet örökkévaló szeretettel szerettelek, és irgalmasságommal
azért hozzám vontalak. Et 32. 19, 40, 41. Te ezöriglen irgalmasságot
cseleköszöl, és az atyáknak álnokságokat megfizetöd az fioknak
kebelükben kik űutánok születtetnek. Te vagy Uram amaz nagy Isten,
erős és hatalmas, kinek tenéked neved, Seregöknek Ura Istene: Nagy
tanácsú és nagy cselekedetű, kinek szemei nitvák az emberek fiainak
útaira, hogy megfizess kinek-kinek mind az ű járása szerint, és az ű
cseleködetinek érdeme szerint. Kötök űvélök örökké való frigyöt is,
hogy űtűlök magamat el nem fordítom, messze el nem távozom, jól
tévén űvélök. És az ű szívökben adom az én félelmemet, hogy éntűlem
el ne szakadjanak. És örülök űrajtok, jól tévén űvélök, mikoron űket
elplántálándom valóban ezön ez földön az én teljes szívemből és teljes
lelkemből. Et 33. 10, 11, 20, 21. Eképpen szól az JEHOVAH: Meghallattatik
itt ez helyen örömnek és vigasságnak szava, az vőlegénnek és az
mönyassszonnak szava, azoknak szavok, azkik azt mondják: Vallást
tegyetök az Seregöknek Uranának az Jehovának, mert igen jó az
Jehovah Isten, és örökkévaló az ű irgalmassága, és azok tésznek vallást
az Jehovának házában, mikoron vissza hozándom ez földnek
fogságában lévő sokaságát mint annakelőtte, azt mondja az JEHOVA: Így
szól az JEHOVAH: Ha fölbonthatjátok az én frigyemet, melyet kötöttem
az nappal és az éjtszakával, hogy ne légyen se nappal se éjjel az ő
idejekorán, meg az az én frigyöm is fölbomolhat az mely kötöttem az én
szolgámmal, az Dáviddal, hogy nem lészen űnéki az ő székiben
uralkodó fia, és az lévita papokkal az én szolgáimmal. Matt. 19. 17. Az
Krisztus penig mondá néki: Miért mondasz engem jónak, nicsen több jó
az egy Istentűl megválva. Rom 3. 3, 4. Mit nyertenek ez dologgal, ha
némelyek áközülök hitetlenek voltanak? Nemde azoknak hitetlenségük
az Istennek hívséges ígéretit erőtlenné tészi-é? Távul légyen az. Sőt
légyen az Isten igaz, minden ember penig hazug, miképpen megvagyon
írván: Hogy igaznak ítéltessél az te beszédidben, és győzödelmet végy,
mikorn te ítéltetöl. Et 11. 23, 24. Lásd meg azokáért az Istennek jóvóltát
és kemény vóltát, azokhoz kemény vóltát, azkik elestenek, tehozzád
penig jóvóltát, ha megmaradsz az jóságban. Mert te is különben
cseleködvén, kivágattatol. De azok is, ha meg nem maradnak az ő
hitetlenségökben, isméglen bé fognak oltattatni. Mert az Isten újonnan
béolthatja azokat. 1. Timoth. 2. 19. Mindazáltal az Istennek ép
fundámantoma erősen megáll, mellyen ez pecsét vagyon. Tudja az Úr
Isten, ki légyenek az övéi. És, Távozzék el az hamisságtúl minden, azki
az Krisztus nnevét nevezi.
c Psal. 17. 8. Megtelik, Uram, az én szájam az te dicséretöddel, minden
napon az te nagyságos cselekedetiddel. Et 115. 1. Nem nékünk, Uram,
nem nékünk, hanem az te nevednek add az dicsíretöt, az te
irgalmasságodért, és az te igazságodért.
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123.KÉRDÉS.
Melik az második kérés?
Jűjjön el az te országod, azaz, úgy bírj és úgy igazgass
minket az te igéddel, és Szent Lelköddel, hogy tenéked
napról napra mind inkább inkább engedhessünk.a Tartsd
meg és öregbítsed az te anyaszentedgyházadat,b rontsd el
az ördögnek cseleködetit, és minden hatalmasságot, mely
tefölséged ellen fölfuvalkodván töreködik. Tégy héjában
valókvá minden tanácskozásokat, melyek az te szent igéd
ellen lészenk,c míglen osztán teljességgel és voltaképpen
országlasz,d mikoron mindenkben minden lészesz.e

Dominica
48 [49!].

a

Matt. 6. 33. Keressétök először az Istennek országát, és annak
igazságát, és mindezök megadattatnak tinéktek. Psal. 119. 5. Vajha az én
útaim megerőssittetnének tetőled, hogy megőrízném az te végezésidet,
mert akkor meg nem szégyenülnék, mikor minden te prancsolatidra
néznék. Psal, 143. 10. Taníts meg engemet, hogy az te akaratod szerint
cselekedjem, mert te vagy az én Istenem, az te jó Lelköd vezéreljön
engemet az igaz úton.
b Psal. 51. [20.] Jól tégy, Uram, az te jóvóltodból az Sionnal, és éppítsd
meg Jeruzsálemnek kűfalait. Et Psal. 122. 6, 7. Kérjetök Jeruzsálemnek
békességöt, és hogy jól légyen azoknak dolgok, azkik űtet szeretik.
Légyen békesség az te kűfalaidon belől, és bódogság az te palotáidban.
c 1. Ioan. 3. 8. Ezért jelentetött met az Istennek Fia, hogy elrontsa az
ördögnek cseleködetit. Rom. 16. 20. Az békességnek Istene penig
megrontja az Sátánt az ti lábatok alatt hamar.
d Apoc. 22. 17, 18. És az Lélök, és az mönyasszony mondának: Jűvel!
És azki hallja, mondja: Jűvel! És az szomjúhozó jűjjön el, és azki akarja,
vegye el az életnek vizét ingyen. Az mondja ez, azki ezekről
tanúbizonságot tészen. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Úgy, jővel, Uram
Jézus! Rom. 8. 22, 23. Mert tudjuk, hogy minden teremtött állat mivelünk
egyetemben fohászkodik és együtt szülésnek fájdalmát szenvedi mind
ez ideiglen. Nemcsak azok peniglen, de még mi is, azkik az Lélöknek
első zsengéjét vöttük, mi is mi magunkban fohászkodunk az fiúvá való
fogadást várván amaz mi testünknek váltságát.
e 1. Corinth, 15, 28. Minekutána penig ű alája vettetnek mindenek,
akkoron az fiú is alája vettetik annak, azki ű alája vetött mindeneket,
hogy az Isten legyen mindenek mindenekben.

124.KÉRDÉS.
Mellik az harmadik kérés?
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Legyen az te akaratod, miképpen mennyégben,
azonképpen ez földön is, azaz, adjad, hogy mi is minden
emberek az minnön akaratunkat hátrahagyván,a az te
akaratodnak, mely csak egyedül szent, készen és minden
zúgolódás nélkül engedjünk,b és így mindenikünk az mi
nékünk parancsoltatott dologban vígan és híven eljárjunk,c
miképpen az angyalok cseleködnek mennyégben.d
a Matth.

16. 24. Akkoron mondá Jézus az ű tanítváninak: Azki akar én
utánam jűni, tagadja meg ünnön magát, és vegye föl az keresztét, és
kövessön engemet. Tit. 2. 11, 12. Mert megjelent az Istennek amaz
idvözítő kegyelme minden embereknek, tanítván minket, hogy minden
istentelenséget és ez világi kívánságokat megtagadván, mértékletesen,
igazán és szentűl éljünk ez jelenvaló világon.
b Luc. 22, 42. Atyám, ha akarod, távoztasd el ezt ez pohárt éntűlem,
mindazáltal nem az én akaratom, de légyen az te karatod.
c 1. Corint. 7. 24. Minden, azmiben hívattatott atyámfiai, abban
maradjon az Istennél.
d Psalm. 103. 20, 21, 22. Áldjátok az Urat minden ű angyali, kik nagy
erővel hatalmasok lévén, bételjestitök az ű pranacsolatit, és hallgatjátok
az ű beszédének szavát. Áldjátok az Urat minden ű seregi, kik
miérthogy űnéki szolgái vatttok, az ű akaratját teszitök. Áldjátok az
Urat minden ű alkotmányi az ű birodalmának minden helyein. Én
lelköm áldjad az Urat.

125. KÉRDÉS.
Melik az negyedik kérés?
Az mi mindenapi kenyerünket add meg minékünk ma,

azaz, adj meg minékünk mindeneket, melyek ez életnek
táplálására szükségösök,a hogy azok által téged ismerjünk
egyetlenegy kútfűnek lenni, kiből mindenn jók
származnak,b és vegyük eszünkbe, hogyha te meg nem
áldasz, minden mi gondviselésünk és
a Psalm. 104. 27, 28. Mindezök tebenned bíznak, hogy eledelt adj
űnékik alkolmas időben, és azt, azmit te adsz űnékik, elveszik, és az te
kezedet mikoron megnyitod, megelégösznek a te ajándékiddal. Et 145.
14, 15. Mindeneknek szemei tereád néznek, Úr Isten, és te adsz űnékik
eledelt alkolmatos időben: Megnyitod Úr Isten, az te szent kezeidet, és
minden lelkös állatoknak bétöltöd az ű kívánságát. Matth. 6. 25, 26.
Ezokáért mondom tinéktek:
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szorgalmatosságunk, sőt még az te ajándékid is nékünk
szerencsétlenek és veszedelmesek lesznek.c Azokáért adjad,
hogy az mi bizodalmunkat minden teremtött állatoktúl
elfordítván, csak egyedöl temagadban helyöztessük.d
ne legyetök szorgalmatosak az ti életötökről, mit egyetek és mit igyatok,
sem az ti testetökről, mivel ruháztassatok. Nemde az Lélök bőcsületösb
az eledelnél, és az test a ruházatnál? Tekinsétök meg az égi
maradarakat. Mert űk sem vetnek, sem aratnak, sem csűrökben nem
gyűjtenek, és amaz ti mennyei Atyátok eltáplálja űket. Nemde ti sokkal
jobbak vattok-é azoknál?
b Act. 17 27, 28. Hogy az Istent megkeresnék, hogyha valamiképpen
megtapasztalván, megtalálnák űtet. Jóllehet bizonyára együnktűl is
nincsen igen messze. Mert űáltala élünk, és mozgunk, és vagyunk.;
miképpen némelyek az ti poétáitok közül is mondották. Mert ennek
nemzeti is vagyunk. Actor. 14. 17. Jóllehet űmagáról bizonságot tött
jótételivel, adván minékünk az égből esőket, és bű gyümölcstermő
időket, bételjesítvén eledellel és vígassággal az mi szíveninket.
c 1. Cor. 15. 58. Annakokáért én szerelmes atyámfiai, erősek legyetök,
állhatatosok és kimozdíthatatlanok az Úrnak dolgában, mindenkoron
bévölködvén, holott tudjátok, hogy az ti munkátok nem haszontalan az
Úrban. Deut. 8. 3. Ezokáért tégedet megnyomorított, és éhöznöd hagyott
tenéked, és az úton táplált téged mannával, melyet sem te, sem az te
atyáid nem tudtanak, hogy tudniaillik, megismertetné tevéled, hogy
nemcsak kenyérrel él az ember, de mindennel, valami származik az
Úrnak szájábúl, él az ember. Psal. 37. 16, 17, 37. Az igaz embernek kevés
jószága jobb az kevély istenelenöknek sok kazdagságoknál. Mert az
istenetelenöknek hatalmok megrontatik, az igazakat penig az Úr Isten
megerősíti.
d Psal. 55. 23. Hadd az Úrra ember minden gondodat, és ű téged
eltart, és nem engedi, hogy az igaz soha elessék. Et 62. 11. Ne vessétök
reménségteket az bosszúságtételben és az ragadományban. Ne adjátok
magatokat az híúságra, ha az kazdagság bévölködik nálatok, szívetöket
reá ne vessétök.

126.KÉRDÉS.
Melik az ötödik kérés?
Bocsásd meg nékünk az mi bűneinket, miképpen mi is

megbocsátunk az mi ellenünk vétötteknek, azaz, minékünk

a Psalm. 51. 1, 2, 3. Könyörülj Uram Isten énrajtam a te jóvóltodból, és
az te megmondhatatlan nagy irgalmasságid szerint töröld el minden
vétkeimet. Moss meg engemet
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nyavalyás bűnösöknek minden mi bűneinket, és még amaz
romlott természetöt is, avagy az bűnre való hajlandóságot,
mely még mostan is bennünk vagyon, az Krisztusnak
véréért bűnre ne tulajdonítsad.a Mint mi is ez te mihozzánk
való jókedvednek bizonságát az mi szívünkben érözzük,
mert mimagunkban ezt állhatatosan eltökéllöttük, hogy
valaki minket megbántott, mindennek szívünk szerint
megbocsássunk.b
felette igen az én álnokságimból, és az én bűnömből tisztíts meg
engemet. Mert az én vétkeimet én jól ismeröm, és az én bűnöm
szüntelen előttem forog. Et 143. 2. Ne indulj, Uram, pörben az te
szolgáddal. Mert csak egy élő is nem igazíthatja magát te előtted. 1. Ioan.
2. 1, 2. Szerelmes fiaim, ezöket írom tinéktek, hogy ne vétközzetök, és ha
valaki vétközendik, szószólónk vagyon az Atyánál az igaz Jézus
Krisztus, és ű engesztelő áldozat az mi bűneinkért, nemcsak az mienkért
penig, de ez egész világért is.
b Matth. 6. 14, 15. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ű
vétköket, megbocsátja tinéktek is amaz ti mennyie Atyátok, ha penig
meg nem bocsátjátok az embereknek az ű vétköket, az ti Atyátok sem
bocsátja meg az ti vétkötöket.

127.KÉRDÉS.
Melik az hatodik kérés?
Ne vígy minket késértetben, de szabadíts meg minket az
gonosztúl, azaz, miérthogy mi természet szerint oly igen
gyarlók és erőtlenök vagyunk, hogy még csak egy
szempillantásig sem maradhatunk meg,a az mi nagy és
ártalmas ellenségünk penig, az Sátán,b ez világ,c és az mi
testünk,d minket szünetlen ostromlanak. Te tarts meg
minket, és az te Szent Lelködnek erejével erősíts meg, hogy
ez lelki tusakodása Ioan. 15. 5. Én nálam nélkül semmit nem cseleködhettök. Psal. 103.
14, 15, 16. Mert ű jól tudja az mi nyomorult állapatunkat,
megemléközvén arrúl, hogy mi porok vagyunk. Az embernek élete
hasonlatos az fűhöz, és szintén úgy virágzik, mint az mezei virág, kin
mikoron az szél által megyen, lehull, leverettetik, és az emberek csak az
helyét sem ismerik meg annak.
b 1. Petr. 5. 8. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert az ti ellenségtök
az ördög, mint az sívó oroszlán, idestova jár, keresvén, kit bényeljön.
Ephes. 6. 12. Mert nincsen minékünk
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ban meg ne győzettessünk,e de azoknak mindaddig erősen
ellenök álljunk, mígnem végre az mi ellenséginkön teljes
diadalmat vészünk.f
bajvívásunk az test és az vér ellen, de az förtelmességök ellen, az
hatalmasságok ellen, ez világnak urai ellen, kik ez világi sötétségökben
uralkodnak, az lelki gonoszágok ellen, kik az magasságokban forognak.
c Ioan. 15. 19. Ha ez világból volnátok, ez világ az ű tulajdonát
szeretné, miért penig hogy ez világból nem vattok, de én
kiválasztottalak titöket ez világból, ezokáért gyűlöl titöket ez világ.
d Rom.7. 215. De más törvént látok az én tagaikban, mely ellenközik
az én elmémnek törvényével, és mely foglyul ád engemet az bűnnek
törvényének, azmely az én tagaimban vagyon. Galat. 5. 17. Mert az test
kíván az lélek ellen, az lélek penig az test ellen, ezök peniglen
ellenköznek ünnön köztök, hogy azmelyeket nem akarnátok, azokat
cseleködjétök.
e Math. 36. 41. Az Lélek kész az kínra, de az test igen erőtelen. Marc.
13. 33. Megójjátok magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem
tudjátok, mikor lészen az az üdő.
f Thessal. 3. 13. Hogy az ti fegyhetetlen szűveitöket megerőssítse az
ártatlanságban és szetnséges étletben az mi Istenünk és Atyánk előtt az
m Urunk Jézus Krisztusnak minden ű szentivel való eljűvésére. 1.
Thessal. 5. 23, 24. Az békességnek Istene pediglen egészen megszenteljen
titöket, és az ti teljes lelkötök, élettök és testetök fegyhetetlenül az mi
Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelire megtartassanak. Hű az, azki
elhívott titöket, azki azt meg is cseleködi.

128.KÉRDÉS.
Minémű igékkel rekesztöd bé az te imádságodat?
Mert tiéd az ország, és az hatalom, és az dicsőség

mindörökké. Azaz, mindezöket azért kérjük tetűled, mert
mivelhogy mi királyunk és mindenható vagy, minékünk
mindent meg akarsz adni, s meg is adhatsz,a és ezöket
ezokáért kérjük, hogy ezök által nem
a

Rom. 10. 11, 12. Mert azt mondja az Írás: Minden, azki hiszen
űbenne, meg nem szégyenül, mert nincsen különbsége az zsidónak és
az görögnek, mert ugyanazon mindeneknek Ura, gazdag lévén
mindenekhöz, azkik űtet segítségül híják. 2. Petr. 2. 9. Tudja az Ur az
híveket az késértetből kiszabadítani, az hamisakat penig az ítéletnek
napjára tartani, hogy megbüntettessenek.
b Ioan. 14. 13. És va-
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mireánk, de az te szent nevedre térjen minden dicsőség.b
lamit kérendötök az én nevemben, azt megcseleködöm, hogy az Atya
dicsőíttessék az Fiúban. Psal. 115. 1. Nem minékünk, Uram, nem
minékünk, de az te nevednek adjad az dicsőséget, az te
irgalmasságodért és az te igazságodért. Ierem. 33. 8, 9. Megtisztítom űket
minden ű álnokságokból, azmellyel vétköztenek én ellenem, és kedvük
minden ű gonoszságoknak, melyekkel én ellenem vétkeztenek és
csalárdul én tűlem elszakadtanak, és énnékem lészen nevemre,
örömemre, dicséretemre és dicsőségemre, ez földnek minden
nemzetségi előtt, valamelyek meghallják, mind azt az jót azmellyel én
űket meglátogatom. Mert reszketnek és álmélkodnak mindazon az jón
és békességön, melyeket én szerzök űneki.

129.KÉRDÉS.
Mit értesz ez részecskén, Ámen?
Ez részecske azt bizonítja meg, hogy ez dolog általán
fogván és tökélletesen úgy meglészen, azmint kéröm. Mert
az én könyörgésöm sokkal bizonyosban meghallgattatott
Istentűl, hogynem mint az én szívemben érzenem és
kévánni tudnám.
1 Corint. 1. 20. Mert az Istennek valamennyi ígéreti vadnak ű benne,
mind úgy és ámen, azaz, bizonyosok, valóságosok és tökéletösök az
Istennek tisztességére és dicsőségére mi általunk. 2. Timoth, 2. 13. Ha
hitetlenek vagyunk, ű mindazáltal hív lészen, vagy az ű hívségében
megmarad, űmagát meg nem tagadhatja.

Csak az egy mindenható jótévő és örökkévaló Istennek légyen
dicséret, tisztesség és dicsőség,
mindörökkön örökké,
ámen.
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E GYNEHÁNY SZÉP ÉS EMLÉKÖZETRE
MÉLTÓ SZENTÍRÁSBÉLI SZENTENCIÁK ,

melyek minden rendben és hivatalban lévő
embereket tisztökre emléköztetnek.

FG
Az egyházi szolgáknak, püspököknek és
prédikátoroknak minéműeknek kelljen
lenni.
Szükség annakokáért az püspöknek fegyhetetlennek lenni, egy 1. Timoth 3.
Tit. 1.
feleségű férfiúnak, vigyázónak, megékösítettnek, gazdálkodónak, az
tanításra alkolmatosnak, nem részegösnek, nem vereködőnek, nem
nyereségnek undokul való kívánójának, hanem mértékletösnek,
idegönnek az harcolástúl, idegönnek az fösvénségtűl, ki az ű tulajdon
házát jól tudja bírni, ki az ű magzatit engedelemben tartóztassa minden
tisztösséggel egybe, ki ne légyen újonnan plántáltatott (az tudománba),
hogy valami módon fölfuvalkodván az ördöggel egy kárhozatban ne
essék.

Az hallgatók mivel tartozzanak az ű
püspököknek és tanítójoknak?
Az Úr rendelte azoknak, azkik az Evangéliomot prédkálják, hogy az
1. Corint. 9.
Evangéliomból éljenek. Az olyan ember, azki taníttatik az Evangéliom
Galat. 6.
tudományára, közölje minden javait azzal, azki űtet tanítja. Engedjetök
Hebr. 13.
az ti előttetök járóknak, mert vigyáznak űk az ti lelkeitökért, úgymint
számadók, hogy örömmel cseleködjék azt, és nem bánattal: mert az ti
néktök nem használ.

Az fejedelmekről.
Minden lélek a felső hatalmasságnak engedelmes légyen, mert
nincsen hatalmasság, hanem Istentűl, és azminémű hatalmasságok
vadnak, Istentűl rendeltettek. Azért valaki ellene támad az
hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Azkik penig ellene
támadnak, ű magok büntetést szöröznek magoknak. Mert nem ok
nélkül viseli az fegyvert. Mert Isten szolgája, Isten bosszújának
megállója azon, azki gonoszt cseleködendik.
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Az jobbágyok mivel tartozzanak az
fejedelmeknek?
Adgyátok meg, azmelyek az császéré, az császárnak. Minden lélek a Matth. 22.
felső hatalmasságnak engedelmes légyen Annakokáért szükség Rom. 13.
engedni, nemcsak az bosszúállástúl való félelemnek okáért, hanem az
lelkiismeretért is. Mert azért fizettök adót is: mert mivelhogy Istennek
szolgái, akik az isteni szolgálatban foglalatosok. Adjátok meg azért
mindeneknek azmivel tartoztok, azkinek adóval, adót, azkinek vámmal,
vámot, azkinek félelemmel, félelmet, azkinek tisztességggel, 1
Timoth. 2.
tisztességet; intelek mindeneknek előtte, hogy legyenek könyörgésök,
Tit. 3.
kérésök, imádkozások, hálaadások, minden emberekért. Az királyokért
1 Petr. 2.
és minden méltóságban helyheztetettekért, hogy csendesz és
nyugodalmas élettel éljünk, minden isteni félelemmel és tisztességgel.
Annakokáért engedelemesök legyetök minden emberi rendelésnek az
Úrért: akár királynak, úgymint felső méltóságban helheztetöttnek, akár
tiszttartóknak, úgymint kik attúl bocsáttatnak.

Az házasságban lévő fírfiaknak
minéműveknek kelljen lenni?
Ti is fírfiak, hasonlatosképpen együtt éljetök az ti feleségtökkel, mint
illik értelmes emberekhöz, az asszonyiállati nemnek, úgymint erőtelenb
edénnek, megadván tisztösségét, mivelhogy mind együtt azokkal
örökösi is vagytok az életnek kegyelmében; hogy az ti imádkozástok
meg ne bántassék. Fírfiak, szeressétök az ti feleségtöket, és űket meg ne
kesergessétök, ne legyetök azok ellen mérges kedvűek.

1 Petr. 3.

Coloss. 3.

Az asszonyiállatok mivel tartozzanak az ű
férjöknek?
Hasonlatosképpen ti is, asszonyiállatok, engedelmesök legyetök, az ti
tulajdon férjetöknek, őgymnint az Úrnak, miképpen az Sára is engedett
az Ábrahámnak, űtet urának nevezvén, mely Sárának ti leányi löttetök,
mikoron jótcselekösztök, ha semmi félelem nem rettegtet is titöket.

1. Petr. 3.

Szülőknek tisztök.
Ti atyák, ne igerljétök haragra az ti magzatitokat, hanem neveljétök
űket az tudományban, és az Úrnak beszédinek intésibe (az Úrnak
fenyétékében és intésében).
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Magzatoknak tisztök.
Magzatok, engedelmesök legyetök az Úrban az ti szüleitöknek, mert
ez az igaz. Tiszöljed az te atyádat és az te anyádat (mely első
parancsolat az ígérettel egyetemben), hogy jól légyen tenéked dolgod, és
hosszú életű légy ez földön.

Ephes. 6.

Szolgáknak, szolgálóknak, béresöknek, és
egyéb féle munkásoknak tisztök.
Ti szolgák, engedelmesök legyetök azoknak, azkik néktek uraitok test
szerint, félelemmel és rettegéssel, szivetöknek egyigyűségével, mint az
Krisztusnak; Nem szöm előtt szolgálván, mint azkik embereknek
akarnak kedvesködni, hanem mint Krisztus szolgái, szivetök szerint
cselekedvén az Úrnak akaratját, jóakarattal szolgálván az Úrnak, és nem
embereknek. Tudván azt, hogy mindenitök azmi jót cseleködendik,
jutálmát vészi az Istentűl, akár szolga légyen, akár szabados.

Ephes. 6.

Házbéli gazdáknak és gazdasszonyoknak
tisztök.
Ti is, urak, ugyanazonokat cselekodjétök ű vélek, elhagyván az
fenyögetésöket, tudván, hogy az ti uratok is mennyben vagyon, és hogy
nincsen annál személyválogatás.

Ephes. 6.

Ifjaknak tisztök.
Hasonlatosképpen ti ifjak, engedelmesök legyetök az véneknek, úgy,
hogy viszontag mindnyájan egyitök az mástoknak engedjen.
Alázatossággal ékösek legyetök belsőképpen: mert az Isten az
kevélyöknek ellenek áll, az alázatosoknak adja penig az ű kegyelmét.
Alázzátok meg azért magatokat az Istennek hatalmas kezei alá.

1. Petr. 3.

Özvegyöknek tisztök.
Azki valóban özvegy, és azki egyedül hagyattatott, reménl az Úr 1. Timot. 2.
Istenben, és foglalatos éjjel és nappal az kérésökben és imádkozásokban.
Azki penig az testi gyönyörűségnek adta megát, élvén megholt.

Közönségesen mindeneknek tisztök.
Szeressed az te felebarátodat, mint önnön magadat, és ez beszédben Rom. 13.
summa szerint minden parancsolatok béfoglaltattanak. Mindeneknek 1. Timot. 2.
előtte légyenek könyörgésök, kérésök, imádkozások, háláadások
minden emberekért.
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Imádság.
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, könyörgünk te szent
fölségednek, és kérünk tégedet, hogy könyörülj mi rajtunk, és az mi
maradékinkon. Ne hagyd, Uram, az te örökségedet, melyet szent
Fiadnak drágalátos vérével megváltottál, országunkban elpusztulni; ne
juttasd az előbbeni sötétségre, ne foszd meg az te szent igédnek
világosságátúl; se ne engedje, hogy az te örökséged az pogán
nemzetségnek bírására jusson. Mivelhogy penig vétkeztünk, Uram, te
ellened, haragszol te mireánk az mi bűneinkért, de emlékezzél meg az te
irgalmasságodról, kegyelmességedről és könyörülj rajtunk, bocsásd meg
bűneinket, könnyebítsd meg rajtunk ostoridat. Téríts meg minket, uram
Isten, tehozzád, hogy mi is tehozzád megtérhessünk, és fiúi
engedelmességgel tenéked engedhessünk, szolgálhassunk. Tarts meg,
Uram Isten, az te igaz ismeretödben, az igaz hitben, élő reménségben és
egymáshoz való atyafiúi szeretetben. Adj Uram Isten testünknek
táplálására való kenyeret és életet házunkban. Adjad az békességes
tűrésnek lelkét szívünkben, hogy minden nyavalyát, nyomorúságot
békességes tűréssel megszenvedhessünk, és minden te ostoridat
mindenkoron jó végre magyarázhassuk; és mindezekből kiszabadulván,
az te szent országodban által juthassunk, aholott tégedet, Szent Fiaddal,
és Szent Lelkeddel egyetemben tisztölhessünk, dicsírhessünk és
magasztalhassunk, mind örökkön örökké, ámen.

Reggeli imádság.
Úr Isten, én Istenem, én Atyám és idvözítőm, ki az te nagy
irgalmasságodból
engemet
ez
éjjel
minden
veszedelemtűl
megoltalmazván ez mái napra juttattál, kérlek, adjad, hogy ezt ez napot
mindenestűl fogva csak az te szentséges nevednek tisztöletiben
múlathassam el, semmit ne gondoljak, ne szóljak, ne cselekedjem, ki
tenéked ellened lenne, hanem minden gondolatim, beszédim,
cselekedetimben, csak az te nevednek tisztességére és az én
atyámfiainak épületire légyenek.
Továbbá, az te Szent Lelkeddel világosítsd meg azt én sötét és
homályos elmémet, hogy szent igédet érthessem és tanulhassam; az te
igazságodnak útán járhassak. Minden bódogságomat egyedül, csak
tetűled, várhassam és remélhessem. Adjad ezeknek felötte, hogy mikor
ez világi életre igyeközhessem, melyet ígértél az te fiaidnak. Ótalmazz
meg engemet az ördögtűl, és ű néki minden késértetitűl, hogy az te
isteni segítségöd által, holtiglan az te jókedvedben megmaradhassak.
Feledközzél el az én bűneimrűl, és az te véghetetlen irgalmaságodból
bocsásd meg
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énnékem azokat. Az én Uramnak, az Jézus Krisztusnak, te szerető szent
Fiadnak érdeméért, ámen.

Estvéli imádság.
Hálát adunk te néked mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hogy
minket ez mái napon minden veszedelemtűl megőriztél, és
megótalmaztál; kérünk is tégedet, hogy valamit ma te ellened
cseleködtünk az emberi gyarlóságnak miatta, nem engedvén az te
szentséges
parancsolatidnak,
azt
minékünk
kegyelmesen
megbocsássad, és soha arról meg ne emléközzél; ez éjjel is peniglen
minden veszedelemtűl és az ördögnek miden álnokságitul minket
ótalmazz meg, Jézus Krisztusnak az te Szent Fiadnak általa, ámen.

Asztal áldás.
Mindeneknek szemei te reád néznek, Úr Isten, és te
adsz azoknak eledelt, alkomatos üdőben megnyitod az
te kezeidet, és bétöltesz minden élő állatokat az te
áldásoddal.

Mindenható, jótévő, kegyelmes Úr Isten, ki az te véghetetlen
jóvóltodból mindeneket semmiből teremtettél, és az teremtett állatokat
az te isteni hatalmadból bírod és igazgatod, tartod és táplálod, ki az
Izráel fiait az pusztában mannával, mennyei kenyérrel, negyven
esztendeig eltartottad.
Áldj meg minket nyavalyás szolgáidat, az te atyai áldomásoddal, és
ezöket ez te ajándékidat szenteld meg, hogy az te ajándékiddal józanon
és szentül élhessünk, és tégedet ezekből, mi Atyánknak és minden jónak
kútfejének ismérhessünk. Adjad továbbá, hogy ez testi jókkal élvén
mindenkoron oly indulattal lehessünk, hogy főképpen amaz mennyei és
lelki kenyeret kereshessük, mellyel az mi lelkünk tápláltassék az örök
életre, azmely örök életöt az Úr Jézus Krisztus az ű drágalátos vérével
készétött minékünk. Miatyánk, stb.
Krisztus parancsolatja Luc. 25. Megótalmazzátok
magatokat, hogy valamikor meg ne nehezödjenek az ti
szíveitök, tobzódásnak, részegségnek, és ez világi
szorgalmatosságoknak miatta, és hírtelen reátok jűjjön az az
nap, mint egy tőr.

Étel után való háláadás.
Az Úr parancsolatja Deut. 8. Mikoron ejéndel, és
megelégeléndöl,
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akkor dicsérjed az te Uradat, Istenedet, adj hálákat űnéki, és
meglássad, hogy el ne feledközzél az te Uradról Istenedről, és
az ű parancsolatit hátra ne vessed.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent atyánk, hálákat adunk te szent
fölségödnek az te nagy és véghetetlen sok jótéteménidért, kikkel minket,
bűnös
fiaidat,
nagy
irgalmasságodból
minden
nyavalyás
szömpillantásban meglátogatsz, hogy ez mi halandó testünkben táplálsz
bennünket, és mindeneket megadsz, valamelyek az mi testünknek
táplálására szükségesök; kiváltképpen penig, hogy te minket az
Evangéliomnak tudománya által az örök életnek reménségére újonnan
szűltél. Kérünk is tégedet, irgalmas Isten, mi kegyelmes Atyánk, ne
engedjed, hogy az mi szíveink ez elmúlandó és földi dolgokhoz
ragaszkodjanak, hanem görjeszd föl elménket az mennyei dolgokrúl
való gondolkodásra, és az te szent országodnak
keresésére; honnan az mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges
eljüvését várjuk, mi utolsó megszabadu
lásunkra.
Miatyánk, stb.

VÉGE.

FG
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CONFESSIO VERA

DE COENA DOMINI THESIBUS COM-

prehensa, et Exercitii Cavsa in generali synodo Czengerini celebranda,
proposa, de qua responsuri sunt ordinandi
Anno Domini M. D. XCIIII.
XVII. die Iunij.

DEBRECENI
Typis Joan Czaktorniai.
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THESES.
DE COENA DOMINI
I.

P

Oſtquam nos Deus per baptiſmũ Ciues Eccleſiæ

ſuæ fecit ac regenerauit, promiſit etiam ſe immenſa
ſua bonitate ſemper nobis affuturum et certo daturum
remiſsionem peccatorum, iuſtitiam & vitam æternam
propter Chriſtum. Quam promiſsionem poſtea ipſe
Filius Dei ſanguine ſuo comfirmauit et pignus exhibuit,
quo certiores omnium promiſsionum patris et redemtionis filij redderemúr.

II.
Pignus hoc ad promiſsionis et redemptionis comfirmationem exhibitum, varias poſtea appellaciones recepit: Alias enim vocatur Cœna Domini á tempore inſtituti huius ſacramenti. Alias Sinaxis â congregatione,
quôd ſit neruus publici congreſſus in Eccleſia: alias mẽſa domini, alias κοινωνία, Item fractio panis, Nouum Teſtamentum, Sacrificium, ἐυχαριςια &c. de quibus in ſcriptis Eccleſiaſticis uidere eſt.

III.
Eſt itaq̡́ Cœna Domini actio ſacra à Filio Dei inſtituta, in qua ſumto pane & vino ſummitur â fidelibus,
verũ Corpus & verus ſanguis Domini noſtri Ieſu Chriſti; vt hoc pignore vtentes certi ſint & fidem ſuam obſig
nent de gratia Dej, de remiſsione peccatorũ, de iuſtitia,
ſalute & vita æterna morte Chriſti acquiſita.

IIII.
Defi-
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Definitio hæc cauſalis eſt, conſtat enim genere & enumeratione principalium cauſarùm, efficientis, formalis
& finalis. Sicut autem in omni ſacramento mutua eſt relatio ſigni & ſignati: ita etiam cœna Domini relatiue intelligitur ac ducit originem ex actione. Fundamentum
eius eſt ſacra actio conſtans pane & vino. Terminus eſt
corpus & ſanguis Chriſti. Relatio eſt ordinatio ſacri
huius myſterij ad κοινωνίαν corporis Chriſti, vt nempe
memoria mortis eius cunctis ſeculis recolatur.

V.
In definitione elementa panis & vini dicimus eſſe
ſigna externa & viſibilia, quorum natura etiam in ipſa
actione non mutatur, ſed eadem quae ante actionem
fuit manet, addita autem ſunt hæc elementa propter
quandam cognationem corporis & ſaguinis: ſicut enim elementum panis noſtra corpora alit, confortat &
uegetat, vinumque exhilarat, ita corpus & ſanguis Chriſti ſeu beneficia ipſius corpore & ſanguine parta, nos
per fidem alunt, confortant & exhilarant. Elementa
autem ipſa extra vſum á Chriſto inſtitutum nullam Sacramenti rationem habent.

VI.
Præterea quod additur ſumitur verum corpus & verus ſanguis Domini, intelligatur non de corporali manducatione quæ eſt oris, ſed de fidei manducatione, quæ
eſt effectus Spiritus ſancti, atque hoc pacto præſentiam
corpcoris Chriſti in cœna adeſſe fatemur, ſed eam quam
quidã affirmant, manu videlicet miniſtri porrigi ſub
2
pane
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pane verum corpus & ſub vino verum ſanguinem Chriſti dignis & indignis improbamus & deteſtamur.

VII.
Duplex eſt ergo manducatio corporis Chriſti, vna
eſt ſignorum, quæ fit miniſterio oris, Hæc alias vocatur
ſacramentalis, & eſt communis pijs & impijs & hæc
neminem iuſtificat. Altera eſt ſignatorum id eſt omnium bonorum Chriſti ſacrificio partorum.. Hæc alias
vocatur Spiritualis & cœleſtis, & fit tantum per ſolam
fidem in promiſsione, & eſt tantum piorum. De hac
manducatione hoc loco loquimur.

VIII.
Eſt autem ſpiritualis manducatio, Chriſtum vera fide in promiſsione cum ſua carne & bonis omnibus,
Spiritus ſancti ope appræhendere, vt tanquam ex fonte viuo ſalutem, iuſtitiam & vitam de Chriſto hauriamus & applicemus animæ noſtræ. Sicut enim palmites à vite & membra à capite naturaliter & realiter vitam & uigorem accipiunt: ita pij per Spiritus Sancti operationem fide Chriſto inſiti accipiunt ab eo vitam
ſpiritualem, remiſsionem peccatorum, iuſtitiam, ſalutem & vitam æternam.

IX.
Sciendum eſt autem ad integritatem huius Sacramenti cœnæ Dominicæ ſemper tria hæc neceſſario requiri.
Primum elementa ipſa, deinde verba promiſsionis.
Tertio legitimum vſum iuxta inſtitutionem Chriſti.

X.
Quia vero in hac materia præcipua quæſtio eſt de
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ſenſu verborum, videndum, quo modo verba cœnæ
exponi debeant: Reſpondendum eſt igitur, verba cœnæ exponenda eſſe catholice & iuxta mentem Chriſti ac
Apoſtolorum, ſicut Chriſtus diſtinxit nomine, ſubſtantia & diſpenſatione panem & corpus. Panem accepit
& fregit & eum accipere & manducare iuſsit, corpus
autem pro nobis traditurum affrmauit. Atque hoc modo panis & vinum tanquam Symbola certiſsima corporis & ſanguinis Chriſti ore corporis ſumuntur, corpus autem Domini pro nobis traditum & ſanguis eius pro nobis fuſus, ore fidei, ſpiritualiter in promiſsione reuera ſeu ſubſtantialiter, hoc eſt, non imaginarie ſed
realiter ac vere à pijs ſumuntur.

XI.
Dicitur ergo panis corpus Chriſti & vinum ſanguis
Chriſti ſacramentali modo & ratione ſecundum analogiam µετονηµικήνµ non tranſubſtantiatione, non Phiſice, non locali incluſione, ſed ut Chriſtus & Paulus exponunt cõmemoratione, hoc eſt, quatenus panis & vinũ
eſt Symbolum reuocans nobis in memoriam paſſionẽ
& effuſionẽ ſanguinis Chriſti: perinde enim eſt ac ſi
dicas circumciſio eſt fœdus, & circumciſio eſt ſignum
fœderis, item panis eſt corpus Chriſti & panis eſt memoria corporis ſeu mortis Chriſti. Statergo firmiſsima
concluſio ex Chriſti & Pauli interpretatione: panem eſſe
corpus Chriſti ſcilicet commemoratione ſeu ſignificatione, Nam quicquid reuocat prioris memoriam hoc
ut ſit ſignum neceſſe eſt.

XII.
Hunc
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Hunc ergo cibum non niſi fide edimus & hunc potum
non niſi fide bibimus Ioã. 6. v. 35. Corpus enim Chriſti
non manducatur ore corporis, nec in pane cœnæ continetur, ſimiliter & ſanguis Chriſti, quia ſupra omnes cœlos aſcendit vbi etiam contineri debet vſque ad diem iudicij iuxta Symbolũ fidei: Vnde vẽturus eſt iudicare &c.

XIII.
Porro fide edere carnem Chriſti & fide bibere ſanguinem Chriſti eſt certo & firmiter credere promoſsioni diuinæ, quæ teſtatur carnem Chriſti pro nobis eſſe
crucifixam, & ſanginem Chriſti pro nobis eſſe effuſum
in remiſsionem peccatorum.

XIIII.
Cauſæ finales Cœnæ Domini ſunt I. vt ſit ſignũ fœderis Dei in Chriſto de noſtri reconciliatione. Heb. 10.
v. 28. & 29. & 13. v. 2o. II. vt mortẽ Chriſti nobis in memoriam reuocet & bencficiorũ ipſius nos certos reddat.
III. Vt ſit reſtimoniũ remiſsionis peccatorũ noſtrorum.
IIII. vt fidẽ noſtrã de veritate promiſsionũ diuinarum
in Chriſto confirmet. V. vt Chriſto nos fortius uniat &
vitam ſpiritualẽ in eo foueat & perpetuo conſeruet &c.
VI. vt ſit Symbolum & vinculum fraternæ dilectionis.
VII. Vt ſit exercitiũ gratiarũ actionis. VIII. vt ſit Symbolum profeſsionis noſtræ ab impijs nos diſcernés &c.

XV
Hac Cœna Domini debemus vti cum præiudicio &
noſtri probatione vt Apoſt. monet I. Cor. II. quæ probatio conſiſtit I. in vera intelligẽria Chriſtianæ religionis ſeu præcipuorũ articulorum fidei noſtræ, cum vero ſenſu & vſu cœnæ Domini. II. In vera fide qua ſo-
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la percipimus omnia Chriſti beneficia, ſacrificio corporisr eius nobis parta. III. In vera ac ſeria pœnitentia. IIII. In vera Chriſti ac proximi dilectione &c.

XVI.
Digne vtuntur hac cœna I. qui ſuam indignitatem agnoſcentes ad miſericordiam Dei confugiunt, & ſibi per
Chriſtu remitti peccata petunt. II. qui in Chriſtum Ieſum credunt, ſerio pœnitentiam agunt, proximos ſuos
diligunt, & debitũ obſequium Deo in omnibus præſtãt.

XVII.
Pugnánt cum cœna Domini primũ Papiſtæ, qui affirmant poſt conſecrationem ſubſtantiam panis & vini
non manere eandem, ſed mutari in verum & ſubſtantiale corpus Chriſti. Quique mutilant hoc ſacramentum
adimentes laicis alterã elementi partem. Errant etiam
in eò quòd extra vſum á Chriſto inſtitutum, panem pixidi incluſum circumgeſtant & iubent adorare, contra
manifeſta ſcripturæ teſtimonia &c.

XVIII.
Errant præteræ illi quoque qui corpus Chriſti cœlo
detrahunt & eidem vbiquitatem Eutychiano more affingunt, contra proprietatem naturæ humanæ & contra manifeſtum fidei articulum: Aſcendit ad cœlos &c.
Ittem affirmantes verba Cœnæ nudè, ſimpliciter &
absque figura eſſe intelligenda.
Paſtor
Georgius
Goͤnci
& ſenior Eccleſiæ Debrecien: ac Superattendens fratrũ nomine reliquorũ D. Seniorum.
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PIIS MANIBUS,

PIE IN CHRISTO
SOPITI, TRIVMPAHNTIQVE
Eccſesiæ in cœlo additi, Illuſtris Herois ac Spectabilis Domini, Dñ STEPHANI DE BATHOR, Comitatuum Szathmar, Szabolcz & Simigien. Comitis, &c.
conſecrata

ORATIO:
Qua ex Capite Eſaiae 57. percenſentur cauſæ
maturi plerumq̡́ exitus juſtorum è vivis, & quid ex eo colligendum ſit hominibus.
Authore

SAMUELE ZOLYOMI.

D E B R E C I N I:
Excudebat Paulus Rhæda Lipſenſis,
Anno 1 6 0 5.
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SERENISSIMO PRINcipi ac Domino, Dn. Stephano, Dei gratia, hungariæ & Tranſilvaniæ Principi, ac Syculorum Comiti, &c. Domino
ſuo Clementiſsimo.
Gratiam & pacem à Deo Patre per Ieſum Chriſtum
Dominum noſtrum, Amen.

Lena ſolatii eſt & eſſe debet omnibus piis, variis ſubinde telis inconſtantis fortunæ in hac vita expoſitis, ſententia illa Regis & Prophetæ
Davidis quæ continetur Pſalm. 112.
In memoria perpetua eſt juſtus. Eos intelligens,
qui fide in chriſtum remiſsionem peccatorum aſsecuti, propter eundem justi cenſentur, non quod
ab omni labe peccati immunes eſent: quemadmodum idem Propheta hoc ipſum luculenter explicat
Pſalm. 32. inquiens: Beati quorum remiſsæ ſunt
iniquitates, & quorum tecta ſunt peccata. Beatus
homo cui non imputat Iehova iniquitatem, & cujus Spiritui non ineſt dolus. Hujuſmodi juſtorum
memoriam affirmat Propheta durare in æternum.
Innuens eo, talium optimè de Eccleſia Chriſti &
reſpublica meritorum memoriam non tantum Deum, ſed etiam homines retinere debere in vita &
poſt mortem. Nam quoad Deum certum eſt ipſum
nunquam
oblivilci
poſſe
juſtorum;
Cum
nomina eorum ſcripta ſint in cœlis. In libro vitæ, quin
A2
imò

P
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imò in
minibus
amplius
cuſtodit
ter, ut
tempore
apertis
æternaq̡́

manibus Dei ſculpta, etiamſi videantur hoexciſi ex terra viventium, quaſi Deus non
recordetur ipſorum: Tamen ipſe novit &
omnia etiam oſſa ipſorum, adeo diligenunum ex illis non poſsit perire; quæ ſuo
producta, compingit viciſsim in unum, &
ſepulchris juſtorum, educet eos inde vivos,
lætitia & gloria donabit. Vult autem Pſal-

tes
etiam
homines
retinere
memoriam
juſtorum. Quorum locus etſi non appareat amplius, ut
ait Iob: & requieſcant à laboribus ſuis, tamen opera ipſorum oportet ſequi illos, ut Iohannes teſtatur
Apoc. 4. Et cogunt homines longè honorificentius
meminiſſe ipſorum poſt mortem, cum animadverterint tum demum ſua bona, dum quæ in manibus
habuiſſent, amiſerint, teſte Salamone. Quod autem pſaltes loco citato in genere de omibus juſtis
pronunciavit, id verè referri poſſe ad beatæ memoriæ, piè ac ſanctè in Chriſto defunctum Illuſtrem
Heroem ac Spectabilem Comitem & Dominum,
Dominum Stephanum de Bathor, nutritorem Eccleſiæ Chriſti,
&
Patronum
noſtrum benigniſsimum, nemo eſt cui vita ejus perſpecta fuerit, qui
negare auſit. Etſi enim ipſe quoq̡ reſpectu naturalis ſui ortus æquè ut alii homines in iniquitatibus
conceptus, & in peccatis natus fuerit, (nam ut Sapient. 3. legitur: Unus eſt omnium ingreſſus in
h a n c v i t a m , & p a r e x i t u s , r e g e s & ſu bd i t i , D o m i n i
& ſervi
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Luc. 10.
Phil. 4.
Esa. 49.
Item 53.

Ezech. 37.

Iob. 7.

Proverb. 20.

Psal. 51

& ſervi) tamen in baptiſmo à reatu eorum liber
pronunciatus, aſsiduè tandem pro remiſsione quotidianorum ſuorum exceſſuum ac nævorum illum
ardenter orabat, ſuamq̡́ fidem creberiimo uſcilænæ
dominicæ ſedulo confimabat, & ad extremum halitum vitæ in vera fide & invocatione Dei conſtans
perſtitit.
Quocirca
Deus
etiam,
quemadmodum
vivo ſemper adfuit, tribulationes & dolores ejus
(quibus
non
levibus
exercebatur)
leniendo,
ita
jam vita hac defunctum non modo non patietur
memoria excidere ſua, quin imò difixos iſtîc ſemper
in eum habebit oculos. Nam ut Sap. 3. teſtatur Salomon: Iuſtorum animæ in manu Dei ſunt, ut minimè attingat eas cruciatus: Videntur in oculis inſipientium mori, & æſtimatur malum eſſe exitus
ipſorum, veruntamen immortalitatis plena eſt mors
ipſorum. Si ergò certum eſt animam ejus in manu
Dei eſſe, corporis quoque ipſius obliviſci no poterit quod domicilium animæ fuit, & futurum eſt olim. Ad hæc quoad ex gente noſtra piihomines in
hoc afflictiſsimo regno ſuperfuerint, una cum poſteritate ſecutura celebrem memoriam ipſius non
patientur unquam oblivione aboleri. Cum ii præ
aliis jure æternam memoriam ac honorem apud homines mereantur ſibiq̡́ vendicent, qui verum Dei
cultum

ſtudio

&

opibus

promoviſſent,

eundemq̡́

publicè apud ſubditos etiam diligenter exerceri cur aſſe n t , b o n a s p r æ t e r e a l i t e r a s a c i m p r i m i s s a c r a s
A3
in
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in maximo habentes honore, plurimos in illis erudi
ri curaſſent, liberalitatem deniq̡́ & miſericordiam
erga egenos hilari vultu exercuiſſent. Quæ omnia conſpicua ſuiſſe in illuſtri Heroe & Spectabili
Comite ac Domino, Dn. Stephano de Bathor, Patrono noſtro benigniſsimo liberaliſsimoq̡́ nemo absq̡
putidiſsimi mendacii manifeſto crimine & nota
negare praeſumſerit. Siquidem autem beneficentiæ
ipſius rivulus in me quoq̡́ derivatus fuerit intereſſe
mea
ſtandi

putavi,
grati

memoriam

nominis

memorisq̡́

animi

operumq̡́

erga

ejus,

eundem

te-

ergo,

pro tenuitate ingenii mei exiguo perſequi ſcripto,
certus, non defuturos, qui immortalia facta beatæ
memoriæ Illuſtris Domini & Patroni Eccleſiæ Chriſti ſingularis clariore ſuavioreq̡́ buccina perſonaruri ſint. Quod Serenitati Veſtræ inſcribendum duxi, eo quod palam ſit, quantopere eandem morte
ipſius afficiatur. Deum autem oro, ut Serenitatis
vestræ
gubernationem
proſperare,
&
prudentes
Conſiliarios eidem ad latus una cum Sereniſs: Celſitudine ſua, ad emolumentum gentis suæ, regni hujus & Ecclesiæ Chriſti diuſuperſtites ſervare dignetur.
In
Fizér,
VI.
Calend:
Octobris,
Anno
Domini 1 6 0 5.
Sereniſsimæ Celſitudini Veſstræ
Precibus ad Deum obſtrictiſs:
Samuel Zolyomi.
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ORATIO.
Vandóquidem
pauciſsimi
reperiantur,
hiſce
præſertim
poſtremis
mundi
temporibus,
qui
admirabile
Dei
conſilium
(quod
exercet
in
evocandis
maturè ex hoc mundo ſingulari pietate
&
juſtitia
præditis:)
conſiderent.
Sed plures ſecuri videlicet, caſui ſolum aſcribere mortem
eorum: Immerſi vero deditiq̡ voluptatibus hujus ſeculi,
propter privationem harum, maximo incommodo ipſis eandem imputare non dubitent: Idcirco ſuo quoq̡ tempore Eſaias Propheta, ſub imp[…] rege Achaz, omnes pene
tales animadvertens, in medium progreſſus, impiorum
ſiniſtri judicia de morte matura juſtorum arguit & condemnat; ſimulq̡ docet, & clare demonſtrat, (ipſos mortuos non perire, quemadmodum falſo de eis judicet mundus) quin imo juſto Dei judico mundo irrogandis maximis calamitatibus ac periculis eripi, æternaq̡ pace & gloria donari; nec non ab omnibus, iisq̡ moleſtiſsimis hujus
vitæ laboribus fatigiisq̡ ſolutos, ſuaviter quieſcere in cubilibus ſuis: dum in hac prorumpit verba:

Q

Iuſtus perit, & nemo hominum reponit in animo: homines inquam ſanti (vel ut in quibuſsdam exẽplaribus miſericordiæ viri) recipiuntur nemine advertente, ante adventum mali abripi juſtum: ingredi
pacem, requieſcere in cubilibus ſuis, quiſquis ambulat in æquitate coram Deo.
Quæ Prophetæ verba diligenter examinandi cauſam
justiſsimam præbet omnibus regnicolis, beatè in Chriſto
defuncti illuſtris herois ac Spectabilis Comitis, Domini
Stepha-
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Stephani de Bathor, patroni noſtri benigniſsimi, fœliciſſima illius, at noſtri portentoſa mors. Is ſiquidem lumen
unicum penè vetuſtiſsimarum, & celeberrimarum regni
iſtius ac gentis familiarum: pietatis & veræ religionis
colentiſsimus: patriæ & gentis ſuæ amantiſsimus: plus
ſemper publici boni quam proprii commodi ſtudioſus:
promotor literarum largiſsimus, in pauperes munificentiſſimus: ſubditorum pater, orphanorum & viduarum patronus benigniſsimus: dignus omnium recte ſentientium judicio. cui hoc potiſsimum turbatiſsimo regni ſtatu, commodo patriæ & Eccleſiæ vita prorogata fuiſſet longius:
Niſi Deus imperſcrutabili conſilio, hoc virtutum exemplar, imminentibus mund[…] majoribus calamitatibus &
periculis, declarandi erga eundem paterni favoris ergo
mature eripere maluiſset. In cujus benedictam memoriam, Dei autem laudem & gloriam, noſtramq̡ inſtitutionem, correctionenm & doctrinam, verba Prophetæ diligenter examinanda ſumemus, brevitatis cauſa duabus incluſa explanatione eorundem partibus.
In priore expendendum venit, quos intelligat Propheta justorũ appellatione, & quare mature plerunq̡ curſus vitæ ipſorum divinitus abrumpatur, quemve ſtatum
in altera vita ſortiantur.
In poſteriore; quid ii, qui juſtorum maturam ex
hoc mundo emigrationem oculis aſpiciunt de ea ſentire,
ex eaq̡́ colligere merito debeant.
Quad juſtum, Propheta Eſaias, non ut Ethnici
ſcriptores, Ariſtidem quempiam celebrant, aut alium qualicunq̡ externæ justitiæ laude apud ipſos clarum, quorũ
juſtitia umbra tantum quædam evaneſcens, & fugitivus
color justitiæ, non ipſa juſtitia dici meruit. Etſi enim
laudem ea aliquam apud homines conſecuti ſunt, abominabilis tamen extitit coram Deo, ut pote ſine fide qua
ſola
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Partitio

I Pars.
Quinam intelligantur
iusti

ſola vivit juſtus. Et ſine qua impoſsibile eſſe placere Deo,
teſtatur Apoſtolus ad Hebr: 11. Idcirco etiam ut nos ad
majorem diligentiam inquirendi vere juſtum excitet, nomen juſti bis repetit Propheta, eo ipſo innuens, non de
quolibet judicio hominum juſto, ſed de eo, cujus memoriam in æternum permanſuram, & cornu ipſius elevatum
iri honore, fatetur Pſaltes.
Utitur autem ſingulari numero, non quos unus tantum ejuſmodi juſtus exiſtat in rerum natura, ſed propter
raritatem eorum. Major enim pars mortalium nihil curat
juſtitiam.
Magiſtratus rariſsimi reperiuntur, qui veram juſtitiam exquirant & ſectentur: Sicut queritur de eis Pſalmus
82. Inquiens: quousq̡́ indicatibus iniquè, & perſonam improborum ſuſcipietis? Quam paucos reperias doctores,
qui Noë doctores juſtitiæ, veſtigiis inſiſtant, & cum Paulo fideliter omne Dei conſilium aperire ſtudeant? Quam
paucos Patres familias, qui liberos ſuos & familiam in juſti
tia & timore Dei, ad laudem & gloriam ipſius educent?
& inter omnes promiſcuè homines pauciſsimi reperiuntur justitæ ſtudioſi: ut verè querela Ieremiæ Prophetæ
uſurpari poſsit de hiſce temporibus, qui libri ſui capite 5.
ſic inquit: Percurrite plateas Urbis, & videte jam atq̡
cognoſcite, & diſquirite in plateis ejus, an inveniatis virum, an ſit qui exerceat jus, requirat fidem, &c. Sed quo
pauciores ejuſmodi juſti in mundo, & rarior talis juſtitia,
eo diligentius inquirendi nobis ſunt, ut ſciamus quorum
veſtigia nobis ad imitandum deligenda ſient. Quem igitur quaeſo vocat Propheta juſtum in terris? Natura ſane
nemo juſtus dici meretur. Quis enim est homo, ne juſtus
sit natus de muliere? aut quis affirmare auſit corſuum eſſe mundum? An non omnes declinaverunt & carent gloria Dei? Et idcirco natura filii iræ omnes. Etiam cogitationes omnes hominis pravæ. Idcirco respiciens de cœlo
B
Deus,
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Habac . 2.

Psal. 112.

Iob. 15.
Proverb. 20.
Rom. 3.
Ephes. 2.
Genes. 6.
Psal. 14.

Deus, conſideransq̡́ utrum eſſet quiſpiam inquirens rectũ,
neminem invenit: Omnes inutiles facti ſunt, non erat faciens bonum, ne unus quidem.
Reddimur autem juſti per Chriſtum: Hic enim eſt
Dominus juſtitia noſtra, ut affirmat Ieremias cap. 23. Et
hic ſolus juſtus ſervus notitia ſui juſtos facit multos: Quocirca conſtitutus eſt etiam nobis à Deo juſtitia & ſanctificatio. Nam ſicut per unius peccatum omnibus damnatio
attracta eſt, ita per unius juſtitiã juſtificatio ſuper omnes
exundavit: Et quemadmodũ per unius inobedientiam facti ſunt peccatores multi, ita per unius obedientiam multi
redduntur juſti. Ideo rectè D. Ioã. conſolatur fideles, iunqui
ens: Filioli, ſi quis peccaverit, habemus mediatorem apud
Deum, Ieſum Christũ illum juſtum. Quem Deus voluit innoteſcere omnibus ſedentibus in tenebris & umbra mortis
ad dirigendum pedes ipſorum in viam pacis & juſtitiæ.
Hæc autem ſalvifica notitia Chriſti juſtos reddens peccatores, fide ſola in eundem perficitur. Nam qui credit in
eum juſtus cenſetur: Et juſtificati fide pacem habent apud Deum. Qui poſtea tanto in precio & honore habentur
apud Deum, ut Propheta ſanctos appellare non dubitet:
Vel ut in quibuſdam exemplaribus habetur, Viros miſericordiæ. Hi enim ſunt gratiæ Dei organa, quibus ſalutifera Dei gratia in Chriſto apparuit: Et erga quos ſingularis
Dei miſericordia declarata eſt, ut de ſe teſtatur Apoſtolus
I. Tim: 1. quos per viſcera misericordiæ Dei viſitavit oriens ex alto. Hanc gratiam & miſericordiam Dei experiuntur ſoli ii, qui verè credunt in Chriſtum ſolum natura
juſtum, ad vitam æternam.
Tales juſti ſeu viri miſericordiæ erant Patriarchæ, qui
proſpicientes eminus ad diem adventus natura juſti gaudebant: quemadmodum de Abrahamo teſtatur Salvator
Iohan. 8. Tales etiam fuerunt Prophetæ, qui omnes teſtimonium perhibebant Chriſto, utpote nature juſto, quod
remiſ-
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a. Per Christum reddimur iusti.
Esa. 53.

Rom. 5.
2. Ioan. 2.

Luc. 1.

3. Medio fiDei iustificamur
Rom. 10. & 5.

4 Iustifica
ti fide sancti
censentur

Luc. I.

Actos. 10.

remiſsionem peccatorum conſequerentur per nomen ipſius omnes credentes in eum. Ejuſmodi viri miſericordiæ
fuerunt quoq̡ Apoſtoli omnes, qui non tantum ſeipſos gratia Dei, juſtitia & ſalute per Chriſtum parta ſolati ſunt:
ſed alios quoq̡ ad agnoſcendum & quærendum eundem
perduxerunt. Ejuſmodi etiam miſericordiæ Dei organa, à
tempore Apoſtolorũ, ad hunc uſq̡ diem extiterunt, & reperientur ad finem uſq̡ mundi, quamvis non pari ſemper
numero, omnes ii, qui in gratuita miſericordia Dei acquieſcentes, ſolius Chriſti natura nempe juſti, merito, vera fide apprehenſo, juſtificationem & ſalutem ſuam tribuunt &
acceptum ferunt: eamq̡́ abſq̡ ullis rationis humanæ commentis, ſecundũ primam illam Salvatoris noſtri inſtitutionem, uſu Sacramentorum, Sigillorum utpote juſtitiæ, ſedulo creberrimeq̡́ ſibi applicant. Hanc ſcriptura paſsim
juſtitiam fidei appellat, ſolamq̡́ Deo placere aſſeverat.
Tali juſtitia recens, ſuperis annumeratum, beatæ memoriæ, Illuſtrem Heroem, ac Spectabilem Comitem, Dominum Stephanum de Bathor, vix ulli in hoc regno sui ordinis (abſit præjudicium adulatioq̡́ verbis) ceſsiſſe, nemo
non fatebitur, cui vitæ ipſius & religionis modus ac ratio
vel auditione innotuerit. Is enim verè Illuſtris ſive genus
ipſius, ex Illuſtri in hoc regno ab aliquot jam centenis annis familia, ob idq̡́ hiſtoricis notiſsima, deductnm: ſive
dignitatem & authoritatem, tam apud ſupremos ſtatus,
quàm promiscuè omnes regnicolas ſpecies: quid unquam
toto vitæ ſuæ tempore magis habuiſſe ſibi propoſitum animadverti potuit? quam ut verè in vera educatus religione ac confeſsione, eam ſtudio ſumtuq̡́ promoveret? Id circo non contentus habuiſſe ad latus tantum ſuũ doctiſsimos
ſemper Theologos, paſsim in ſua ditione quoq̡ ſaluti ſubditorum conſulens, talibus gubernacula Eccleſiarum commendabat, qui ſolida eruditione ac doctrina, vitæq̡́ integritate ac innocentia facile alios ſui ordinis in hoc regno
antecellerent.
A qui-
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A quibus ita in vera religione, ſoli verbo Dei innitentie,
nec quicquam cum vanis, aut etiam noxiis hominum traditionibus, teſtimonio Eſaiæ & ipſius Chriſti commune
habente, inſtitutus & confirmatus fuit; ut non ſatis habuerit certo ſcire ſe ſalvatum iri justitia fidei in Chriſtum, ſed
eam quoq̡́ ſibi indefinenter cumulandam fructibus juſtitiæ unicè propoſuerit. Quemadmodum hos requirit etiam Eſaias in juſto, dum ait: ambulare eum in æquitate
coram Deo. Servavit enim nos Salvator noſter ex inimicis noſtris, & è manu omnium qui oderunt nos: (ut ait
Zacharias Lucæ 1.) ut ſerviremus ipſi cum ſanctitate &
juſtitia in ipſius conſpectu, cunctos dies vitæ noſtræ. Et
ut Apoſtolus ad Titum 2. teſtatur: Illuxit gratia illa Dei
ſalutifera quibusvis hominibus erudiens eos, ut abnegata
impietate & mundanis, cupiditatibus, ſobriè, piè & juſtè vivant in præſenti ſeculo, expectantes beatam illam
ſpem, & illustrẽ illum adventum gloriæ magni illius Dei
& ſervatoris noſtri Ieſu Chriſti, qui dedit ſemetipſum pro
nobis, ut redimeret nos ab omni iniquitate, & purificaret
ſibi ipſi populum peculiarem, ſtudiosè ſectantem bona opera. Ejuſmodi fructuum justitiæ feraciſsimam fuiſſe vitam beatæ memoriæ, Illuſtris Herois ac Spectabilis Comitis, Domini Stephani de Bathor, nemo negaverit, qui ejus
in Deum pietatem, cum ſtudio propagandi veram religionem, amorem in patriam, ſuam gentem, & quoslibet domeſticos fidei, lenitatem in ſubditos, ſingularem propenſitatem ad juvandum egenos, æquitatem in factis, conſtantiam in dictis, patentiam in ſuſtinendis injuriis & quibus
libet adverſis diligentius excuſſerit.
Visne probem hæc, aut ſaltem innuam leviter. An
non inter alia pietatis ejus in Deum hoc etiam non poſtremum ſignum ſuit? quod promovendi veri cultus Dei ergo, magnis ſumtibus in peregrinis terris continuè doctos
juvenes, magno commodo Eccleſiæ patriæ aluit: ab eo q̡́
more
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more (quod pleriq̡́ fecerunt proceres) vaſtitate etiam poſſeſsionem ſuarum non paſsus eſt ſe dimoveri. Cum vaſri
homines, & clandeſtini perſecutores veræ religionis in patria noſtra, unius ipſius ante alios favorem ſtudioſiſsimé
aucuparentur, providens jam tum eminus futura, maluit
quævis convitia in juriasq̡ perferre ſilentio, quam patriæ
& genti vel minimum incommodare. Contentus ſubditorum uſitatis penſionibus, eis ſe in omnibus requiſitus placidiſsimum præbebat. Munificentiam autem & liberalitatem ejus in quoslibet promiſcuè egenos quis fatis expreſſe
rit verbis? Nam præſertim hiſce aliquot vaſtitatis patriæ noſtræ annis, turmatim ad ipſum ceu præſentiſsimum
aſylum, à violentis exuti & ſpoliati ſuis bonis è longinquis
regionibus confugiebant, quos alebat, veſtiebat, & non niſi bene ſumtibus inſtructos à ſe diſcedere patiebatur. Domeſticis verò egenis præter ordinarium demenſum, quoties in campum prodibat: (prodibat autem valetudine
permittente quotidie bis) toties crumenam tumentem ære evacuare ſolebat. Et quis poſsit rariſsimam liberalitarem ipſius eloqui? Quid igitur vetat Hieronymum producere? ejusq̡́ de ſalute juſti hujus quam fidei juſtitia acquiſiverit, tot fructibus confirmata judicium audire. Is
Neopotioni ſcribit ſibi impoſsibile videri perire poſſe eum, qui libenter opera misericordiæ exercuerit, cum habeant multos interceſſores, multorum autem preces impoſsibile sit non exaudiri. Quod etiam Salvator ipſe innuit, jubens nos parare amicos ex injuſto Mammona, ut cum
defecerimus recipiant nos æterna tabernacula.
Utinam verò hoc apud ſe perpenderent ii, qui nunc
bonis Eccleſiaſticis adeò inhiant, & primitus ad cultum
Dei conſtituta, non ut liberalitate ſua augerent, ſed in prophanos ſuos convertere uſus non verentur. Non ſic factũ
in Anglia & Germania olim: Sed quibuſcunque inania
pondera terræ & ventricolæ gaudebant & abutebantur
B3
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bonis, absq̡ ulla imminutione proventuũ, poſſeſsiones illorum, ad propagandum verum Dei cultũ à Chriſtianis Principibus ſunt deſtinatæ, mutatis ſolum ab uſibus poſſeſsionum & proventuum in pios uſus, non ab alienatis à cultu
divino. Hinc eſt quo Cantabrien. & Oxonien. Academiæ in Anglia, tot tamq̡́ felices protrudunt propagines quotidiè in uſum Ecclesiæ Chriſti, Germaniæe Collegia, tàm
in ſolitudinibus quàm urbibus erecta, catervatim expeditiſsimos ad meſſem Domini extrudunt operarios, quorum
ingenii fœtus omnes longè lateq̡́ pervolant terras. At neq̡
in hac noſtra Patria deeſſent frugi ingenia, ſi excolendi ea
media deſtinarentur. Nam vere dictum, quod: Non facile emergant quot virtutibus obſtat res anguſta domi.
Sed ne cui videar extra oleas evagatas, res poſtulat
& Prophetæ verba, ut conditio juſtorum examinetur. Equidem Sopiti, videntur huic cæco mundo perire; ait enim Propheta: Iuſtus perit. Neq̡ enim hoc ex ſua affirmat ſententia, ſed opinionem profert impiorum, quibus
mortui videntur, privati in æternum omni ſolatio & bonis. Verum aliter Deus & pii ipſorum interpretantur exitum. Novit enim Dominus viam juſtorum, adeò ut etinam opera ipſorum congantur ſequi ipſos: & bonitas ac miſericordia Dei comitantur ipſos non modo hîc, ſed iſtic etiam in æternum, ut non abs re precioſam appellet in conſpectu Dei mortem ſanctorum, Pſalmus 116.
Unde apparet plurimum deferre piorum vitam, afflictiones & ipſam mortem, ab impiorum vita & morte.
Horum ſiquidem exitus miſerrimus, æterna ſcilicet damnatio eſt: Illis etiam mors ipſa lucrum, ut teſtatur Apoſtolus, & Propheta præſenti in textu tribus id evincit Argumentis, continentibus veras cauſas, quare opinione hominum citius juſti munere vitæ hujus priventur.
Quarum primam ſtatuit declinationem imminentium mundo periculorum & malorum. Quid enim in hoc
jam
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jam præſertim fundo mundi expectandum. Niſi indies
omnia deteriora. Cum Sathan animadvertens ſe exiguum
tempus habere, plenus excandeſcentiæ, horribilius ſæviat
in homines quam alias unquam ut fatetur D. Iohannes
Apoc. 12. Utitur autem non ſine cauſa voce hac, abripiendi Propheta, ſignificans, quod veluti imminente igne
vel hoſte res precioſiores non colliguntur ab hominibus
lentè, ſed feſtinantur rapiuntur, & in tutum propere aſportantur: Ita imminente igne iræe Dei juſtiſsime adverſus
peccata hominium, Sathanaq̡ in acie contra juſtos poſito,
convenire Deo, eripere eos qui ambulaſſent in æquitate
coram eo ab imminentibus periculis. Quod omnibus temporibus Deum præſtitiſſe innumerabilia exempla teſtantur: Doctorem juſtitiæ Noe à periculo diluvii eripuit:
Lothum ex Sodomis eduxit: Ioſaphatum & Ioſiam pios
Reges placidè ſopivit, antequam in poteſtatem Babiloniorum duræ cervicis populum & urbem ipſorum redigeret. Quocirca quis non animadvertat, optimè Deum ſuis
cupere, dum eos maturè ex valle malorum & periculorum
variorum evocat, finemq̡ imponit afflictionibus ipſorum
omnibus.
Sed major amor & miſericordia ejus depræhenditur erga eoſdem, ſi aliæ etiam causæ præmaturi ipſorũ exitus è
vivis diligenter examinentur: Pax videlicet æterna & requies ſuaviſsima, qua dignatur & coronat Dominus juſtos.
Non contentus privativo bono afficere eos, niſi poſtitivum
etiam ſubſequi id faciat: Ait enim Propheta juſtũ ingredi
pacem, æternum videlicet duraturam. Etenim quamdiu
homo vivit in hoc mundo, inſcius futurorũ permutatione͂
fortis ſuæ perpetuò metuere, imò horreſcere cogitur: Cum
Sedibus incertis fortuna volubilis erret,
Irus & est ſubito qui modo crœſsus erat.
At ubi in regnum & palatium Principis pacis introducitur quis, nullo metu malorum amplius exercetur. Quanto
ergo optabilior mortalibus pax bello eſt (ſicut & Romanus
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nus ille pleno ore confeſsus eſt inquiens: Nulla ſalus bello,
pacem te poſcimus omnes) Tanto meliorem gratioremq̡
eſſe tranſitum piorum ad tabernacula pacis, hac vita aſsiduo metui expoſita, nemo non verbo Dei aſſenſum præbens admittet.
Tertiam deniq̡ cauſam exitus piorum maturi ſtatuit
Propheta requiem ſuaviſsimam. Qua ſimilitudine adeò
placuit Spiritui Sancto uti ad exprimendum tranquillum
ſtatum piorum poſt mortem, ut etiam ſupra apud eundem
Prophetam cap. 26. eandem uſurpaſſe inveniatur, ubi inquit: Age popule mi, intra in conclavia tua, & occlude
fores tuas tibi, latita quaſi exiguo momento, donec præterierit indignatio mea. Nam ecce Iehova proditurus eſt
ê loco ſuo, ad animadvertendum iniquitatem habitatorum
terræ in eum, & reteget terra cædes ſuas. Et Salvator ipſe
ea uſus legitur, Matth. 9. inquiens de filia Iairi mortua:
Non mortua eſt puella, ſed dormit. Et de Lazaro triduum
Sepulchro incluſo, Ioh. 11. Amicus noſter Lazarus dormit.
D. Paulus etiam cum alibi tum I. Theſs. 4. aliquoties ea uſus legitur, dum ſcribit: Nolo vos latere de eis qui dormiunt. Item Deus eos qui dormiunt cum Chriſto, adducet cum eodem.
Hanc autem quie tem de qua Propheta loquitur, clarius explicat Iohannes Apoc. 14. oſtendens in quo ea conſiſtat, dum ait: Beati mortui, qui in Domino moriuntur,
nam requieſcunt à laboribus ſuis. Ut ergo quies hæc ſuaviſsima piorum magis agnoſcatur à nobis, operæ pretium
fuerit labores excutere, quibus obnoxia eſt vita hæc hominum. Hic autem duplex, & quidem moleſtiſsimus reperitur: Prior conſiſtet in peccando, Poſterior ex priore
manans in fatigando ſe curis & laboribus quotidianis.
Priorem homo ſecum apportat in mundum ex utero
materno, ſicut clare teſtatur Pſalmus 51. Et quamvis in
Baptiſmo remittitur reatus, manet tamen porro natura corrupta
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rupta in ſuo ſtatu, neq̡ enim caro mutatur in ſpiritum, ſed
quod de carne natum eſt, manet caro, & per conſequens in
hac corrupta carne noſtra non habitat bonum, quod Apoſtolus Paulus non de impiis tantum, sed ſenatis etiam, ac
de ſe quoq̡e affirmat, Rom. 7. Hinc tam acerbæ extiterunt
querelæe piorum ſemper ex ſenſu intolerabilis hujus laboris & oneris: David Pſal: 38. clamat: Non eſſe pacem oſſibus ſuis præ multitudine peccatorum ſuorum. Et D. Paulus ad Rom. 7. Miſer ego homo quis me liberabit ex hoc
corpore mortis. Nam ut Proverb. 24. teſtatur Salomon:
Etiam juſtus ſepties cadit in die. Et idcircò non impios
ſolum, ſed promiſcuè etiam regenitos natura filios iræ vocat Apoſtolus Epheſ: 2. Utpote qui deſtituuntur gloria
quam apud Deum habuiſſe debebant.
Quo labore longe plus afficiuntur pii omnibus aliis
anguſtiis, tribulationibus & calamitatibus. Quomodo enim non doleat liberis, ſi animadvertant ſe offendiſſe tam
benignum patrem. Cum autem moritur homo, finem fortitur peccatum quoq̡ ipſius, & hic labor plane definit. Cujus reſpectu, quis non libenter concedat mortem piorum
meliorem eſſe vitá ipſorum, ut Eccleſiaſtes fatetur. Licet
aute͂: παραδοξον, hoc eſt, abſurdum videatur id Philoſophis:
tamen ſi Spiritu Sancto credere malimus quam rationi, &
rem, ut eſt, expendamus diligentius, optandam piis quietem hanc animadvertemus præ vitâ; non aliter quam (ut
Iob cap. 7. libri ſui fatetur) ſervus æſtum ſuſtinens umbram: aut verum mercenarius exitum laboris ſui unicè
deſiderant. Quo ergo optabilior eſt innocentia & juſtitia
peccato, eo melior reperitur dies mortis die nativitatis, teſte Eccleſiaſtae. Idcircò ſingularem ſuam gratiam declarat
Deus erga eos, quos maturè à carne peccatrice, & maligno
hoc mundo liberat, quemadmodum idem Sap. 4. affirmat,
inquiens: Juſtus ſi maturè mortuus fuerit, in quiete futurus eſt: Qui placens Deo diligebatur, ideo tranſlatus eſt è
C
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medio peccatorum inter quos vivebat: Ereptus eſt ne malitia mutaret intellectum ipſius, aut dolus deciperet animam ipſius. Unde colligere licet, quo pacto ferenda ſit
piis mors etiam chariſsimorum, quorum ſi vixiſſent ſalutari opera conſiliisq̡ uti potuiſſent: Ut videlicet conſiderent illis plus ſitum fuiſſe in vera à moleſtiſsimo labore
peccati reſpiratione, qua potiti, tum demum incipiunt verrè & pro voto coram Deo vivere.
Alter labor, qui à priore illo dependet, illiusq̡ ſtipendium ſeu effectus eſt. Maceratio videlicet animi & corporis curis, ſolicitudinibus, laboribus, morbis, afflictionibus & id genus aliis. Qui etiam maturè homini incumbit,
quam primum ſcilicet naſcitur, illico enim ad laborem &
miſerias gignitur, quemadmodum avis ad volandum. Et
venit in vallem lachrymarum. Quapropter etiam infantes
nati, vagitu ſuo illico miſerias ſuas præfagire ac deflere
incipiunt. Nam ſi tota vita hominis cujuſcunq̡ tandem
ordinis aut ſtatus fuerit, examinetur, nil niſi variis calamitatibus, curis & laboribus expoſita fuiſſe, reperietur. Sicut verè id Solon etiam animadvertit, qui ob id hominem meram calamitatem eſſe dixit. Etſi autem Dominus
ſingularem gratiam exercet erga timentes ſe ſecundum
promiſsiones ſuas indefinenter: tamen viventes in hoc
mundo, commodo ipſorum, tribulationibus & anguſtiis
exercet, quemadmodum Sapient. cap. 3. teſtatur, dum ait:
Via juſtorum eſt contritio, impii autem verſantur in pace. Etenim ad aſpectum hominum ſi puniuntur, horum
tamen ſpes immortalitatis plena eſt: Et Paululum caſtigati plurimum afficiuntur bonis, quum Deus tentaverit ipſos, eosq̡ dignos ſe depræhenderit. Non aliter procedit
nunc quoq̡ nobiſcum, quam olim cum Jacob: Cui antequam benedixiſſet, percuſsit prius femur ejus, ut claudicaret ſuper illud. Sic etiam nunc piis per multas tribulationes præbet ingreſſum in regnum ſuum.
Hinc
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Hinc extiterunt Santorum Dei hominum tot ea de
re querelæ. Iacob à Pharaone rogatus de ſua ætate, reſpondit: Dies annorum peregrinationum mearum ſunt
centum triginta anni, pauci & mali fuerunt dies annorum
vitæ meæ. Iuſtus Iob inquit: Nonne militia eſt vita hominis in terra. Et cap. 14. idem: Homo natus de muliere,
brevi vivit tempore, & impletur miſeriis. Moyſes Pſ. 90.
ait: Dies vitæ nostræ ſunt ſeptuaginta anni, aut (ut ſimus
valenttiſsimi) octogeni anni, & quod excellentiſsimum eorum, laborioſum eſt & moleſtum, quo feſtine exciſo avolamus. Quibus ſic habentibus, quanto melior optabiliorq̡
eſt hora reditus à labore, horâ egreſſus ad laborem: Tanto melior dies & hora mortis die nativitatis. Tunc enim
juſti requieſcunt à laboribus peccati & moleſtitarum omnium, contigitq̡ ipſis pax vera, optata quies vitæ æeternæ,
plenitudo gaudii, æeternaq̡ gloria.

Altera Pars.
Pertracto juſtorum exitu vel tranſitu ad meliorem
vitam; reſtat breviter excutiendum, quid ſuperſtitibus de matura eorum morte ſentiendum, & cujus rei indicium ex ea ſumendum ſit. Non ſine cauſa Propheta taxat oſcitantiam hominum, inquiens: Nemo animadvertit, juſtus perit, & nemo hominum reponit in animo.
Alii enim plane nihil afficiuntnur pii magiſtratus, principum, heroum, procerum regni, eximiorum doctorum
Eccleſiæ matura morte, & vel tantum non curant, quantum aviculæ ex cavea avolatum: quemadmodum invehitur in tales, Sapientia Capite 4. dum ait: Vident mortem ſapientis, neque animadvertunt, quid conſilii cæperit de eo, & quorſum in tuto ſtatuerit ipſum Dominus. Vident & nihili faciunt, Dominus vero deridebit ipſos. Erunt
enim poſtea ruinæ ignominioſæ. Alii afficiuntur quidem
quomodocunq̡́ morte piorum, quoad oculis aſpiciunt,
C2
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ſed non compunguntur in cordibus ſuis. Qui imo ſæpe
inſultare depræhenduntur poſt obitum juſtis, indigneq́.̡ de
eis loqui, in hunc modum: Nihil refert ipſum ſublatum e
vivis, cum is ſolus ſemper aliorum reſtiterit conſiliis, &
omnes pro arbitrio reformare ſtuduerit. Sicut Sodomitæ
haud dubiè expetebant diſceſſum Lothi, exiſtimantes ſe
deinceps immunes fore à redargutione ſcelerum ſuorum.
Quod & Sapientia animadvertit, quæe cap. 2. ait dicere ſolere impios: Pereat, incommodus erat nobis, adverſans operibus noſtris juſtus: Exprobrabat nobis peccata in legem, & infamiam irrogabat nobis peccatorum vitæ inſtitutæ nostræ. Sed ut eadem ibidem teſtatur hos etiam excœcavit malitia ipſorum, & non agnoverunt arcana Dei,
neq̡ mercedem ſperaverunt ſanctitatis, neq̡ judicaverunt
præmium animis inculpatis. Idcirco hos etiam franget
prærepta voce præcipites Dominus, & commovebit eos à
fundamentis, atq̡ ad extremum usq̡ deſolati, erunt in dolore, & peribit memoria ipſorum.
Etſi autem impii morte juſtorum non afficiuntur, nec
in animo reponunt eam: fideles tamen utroq̡ oculo diligenter in eam intentos eſſe decet: Ut altero quidem contemplentur ſalutem beatitudinemq̡e juſtorum, quam aſſequuntur ii evocati è vivis: Altero vero periculum aſpiciant cui ſuperſtites reſervantur.
Quad juſtorum, altero oculo intuendam fœelicitatem,
qua ponuntur maturè evocati, eam Propheta conſtituit in
pace æterna, & quiete ſuaviſsima qua fruuntur iſtic. Necq̡
enim mortui, intereunt, ſed tum primum incipiunt vere͂
vivere in Chriſto, qui eſt vita ipſorum. Necq̡ pietas, bonaq̡
ipſorum opera pereunt, ſed comitantur eos. Laus & honor, memoriaq̡ & nomen eorum manet in æternum. Quocirca etſi non poſsimus nos ita ſine ullo ſenſu doloris avulſionem noſtrorum (quibus ſæpe vitâ quoq̡ noſtrâ longiorem optaremus) ferre, quemadmodum Adam in ſtatu integri-
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tegritatis, coſtæ ſibi in ſomno exemtæe quod nullum dolorem ſenſit: Tamen modus eſt adhibendus in lugendis mortuis. Quin imò ut Palam ſit, nos favere eis ex animo, non
invidere beatitudinem liberationemq̡ ab omnibus malis,
agendæ Deo gratiæ pro placida eorum evocatione, exemplo; ipſorum nobis quoq̡ justitiæ ingredienda, ut olim periculis erepti, cum eiſdem æterna quiete frui poſsimus.
Alterum quod attinet in animo reponenda mors juſtorum eſt, hoc eſt, diligenter perpendenda, ut eâ futuri
periculi admonti, extimulemur ad ſeriam pœenitentiam,
ad quærendum juſtitiam ſalutemq̡ in Chriſto, ad ambulandum in æquitate coram Deo & hominibus, ut nos quoq̡
digni habeamur, qui effugiamus ventura pericula & mala. Necq̡ enim multa probatione indiget, mortem maturam juſtorum & Sanctorum mali aliquid ſemper portendere vivis, & plerunq̡ eſſe præefagium imminentium periculorum. Sicut Plato etiam hoc ipſum animadvertit ſcribens in libris de Repub: bonos è medio tolli, quando mutatio Reipublicæ immineat. Quemadmodum enim Samſon volens, ſe ulciſci de Philiſtæis, eas apprehendit columnas utraq̡ manu, quæ totum Palatium ſuſtinebant, in quo
Philiſtæi Principes & Optimates cum populo multo congregati convivabantur, quaſsatisq̡ eis totum ædificum ſupra hoſtes ſuos dejecit: Ita cum Deus regnum, Rempublicam, Eccleſiam vel domum aliquam inſtituerit peſſundare, præcipuas columnas demolitur, quibus eæ ſuſtinentur. Quocirca ſi regnum aliquod aut regionem propter
peccata & contentum verbi ſui punire ſtatuerit bello, fame, peſte, pios magiſtratus evocat, qui inſtar muri & columnarum, juſta gubernatione poſſeſsionum & piis precibus iram Dei remorabantur. Cum videt verbum ſuum &
Sacramenta in contentum venire apud homines, eosq̡ expetere errores, evocat ſynceros & pios doctores, ut ingraC3
ti ta-
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Gen. 2.

Luc. 22.

ti talibus deſtituti, credant mendatio, qui veritatem faſtidiebant. Ubi immorigeros parentibus liberos animadvertit, evocat illos, ut hi providis ac ſedulis adminiſtratoribus rei domeſticæ deſtitui, ad extrema redigantur.
Idcirco videntes ſanctos ac pios maturè & expectatione hominum celerius evocari à Deo, non ſimus ſicut aſinus & mulus quibus non eſt intellectus, ut inquit pſaltes.
Necq̡ fortunæ vel caſui aſcribamus mortem ipſorum, ſicut
impios teſtatur Sapient. cap. 2. loqui apud ſe: Caſu nati ſumus, & poſtea ita futuri. Sed teſtimonio ſcripturarum, &
ipſius Chriſti cum alibi tum Math. 10. annotato, convicti;
Deo ipſos evocante, periculo imminenti eripi, & in requiem deduci certo ſtatuamus. Quemadmodum id exemplis etiam evinci poteſt: Nam ubi Deus doctorem justitiæ Noe arcæ incluſiſſet cum ſuis, illicò diluvium totū
obruit mundum, cum Lothum ex Sodomis eduxiſſet, è
veſtigio horrendus interitus quin; civitatum ſecutus eſt:
Cum Iacob & Ioſeph vita ſuncti eſſent, ſtatim ſervitus
intolerabilis filiis Iſrael impoſita fuit ab eÆgyptiis: poſt
mortem Samuelis prophetæ quæ non exceperunt mala
Saulem. Davide & Salomone extinctis qualis regni Iſraelitici distractio ſecuta. Ioſaphato & Ioſia evocatis quantæ cædes extiterunt, & ipſa captivitas Babilonica. Et
pluribus his ſimilibus exemplis, tàm ex ſacris literis,
quàm Ethnicorum ſcriptis res probare poſſet, niſi modum
orationis ſermonem meum excedere, benignitateq̡ Veſtra
abuti nollem.
Quare ut finem dicendi faciam, nobis quoq hoc tempore commemoratis de cauſis diligenter animo penſitandam ſciamus præmaturam tranſmigrationem ex hac valle
Iachrymarum ad ſuperos æterna memoria digni, Illuſtris
Herois & Spectabilis Comitis ac Domini, Dn. Stephani de
Bathor. Cujus mortem prodigia quoq̡ illicò ſubſecuta,
cum
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cum paſsim, tum in ipſius ditionibus, tempeſtatatesq̡ inuſitatæ & horridæ, mala portendere ac nutare hominibus
veriſimile eſt. Fuit enim revera Loth patriæ, gentis &
familiæe ſuæ lumen clariſsimmum, Regni columen, Eccleſiæ Chriſti fulcrum, pauperum pes manusq̡. Et quoniam placuit Deo, tempeſtivè translatus eſt ex hoc ergaſtulo diverſorioq̡ calamitatum in tutum, domum videlicet illam patris cœleſtis ampliſsimam, quam Chriſtus omnibus in ſe credentibus patefecit, in eam
ut nos quoq̡ olim introducamur,
hic nobis aſsiduè orandus eſt,

A M E N.
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THRENOS
DE OBITU

Illuſtris ac Manifici Comitis Domini Stephani de Bathor, perpe-

tui comitatuum Simigienſis, Sathmarienſis & Szabolts Comitis,
Domini in Etſed, & c. piiſsimi Eccleſiarum nutricii, artiumq̡ honeſtarum Mœcenatis liberaliſsimi, placcide in Chriſto obdormientis 25. die
Iulii, Anno 1605.

A

P E T R O E. S O M O S -U Y F A L V I N O Scholæ
Debr. Rectore, in teſtimonium piæ gratitudinis perpetuum, numeris comprehenſus.
Item:

Lacrymæ Muſarum.

DEBRECINI,
Typis Pauli Rhæedæ Lipſenſis,
Anno 1 6 0 5 .
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HUNGARIA PERICLITANS,
Inclytum ſuum ducem et Patronum benignum
S. B. C. deflet.
Ortus & Occaſus crudelia bella minantur
Neſcio viſceribus parcere & Ipſa meis.
Saugvine terra tepet, labuntur ſangvine rivi;
(Infandum) paſsim ſangvine tecta rubent.
Hoc viduata Duce inter tot diſcrimina fido;
Quo mea convertam lumina? quemveſequar?
Hoc ſolum ſupereſt cœlos qui dirigis altos,
Ad te ut convertam lumina teq̡e ſequar.
Tu meus eſto Pater cui nemo reſiſtere novit;
Cujus & in forti ſceptra ſuperba manu.
Te duce terga dabit qui jam victricia jactat
Arma, & partitur rura, laresq meos.
Intereà optatam STEPHANO largire quietem;
Hæredem & multos fac ſupereſſe dies.

EPITAPHIUM EIUSDEM.
Omnes ſi poſsunt Charites concurrere in unum:
Hoc ſaxo Stephanus Bathori recubans fuit ille.
E
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2.35
THRENOS.
Iccinè præcipiti labuntur cuncta receſſu.
Siccinè ſint quæ ſtent nulla creata diu.
Siccinè res hominum, ſors triſtibus aſpera
fatis
Ludit, & eſt miſero ſemper iniqua gregi?
Siccinè nulla quies miſeris mortalibus. & ſit
Quod doleant. finis nulla laboris erit.
Hæc ſibi quid facies rerum, quid tanta malorum
Agmina. quid tandem fata ſevera volunt.
Scilicet in tantâ Pannonia noſtra ruinâ.
Quod doleat prorstis poſsit habere nihil;
Sic niſi ſors patriæ præcideret invida nervos,
Sic niſi magnanimos tolleret illa viros.
Quæ mala quas peſtes Hunnis exciverit oris,
Viq̡ doloq̡ ſcelus Bullipeta ille Draco;
Horrida teſtantur funeſtæ incendia flammæ,
Hoc teſtantur idem nunc fera bella quoq̡:
Hoc & ſpumantes Iſtrini vorticis vndæ,
Sangvine, & accenſis meſsibus almus ager.
Nevè trucum his reris ſummam conſtare malorum
Quæ patimur, libet hinc aſperiora queri.
Asperiora queri libet, & crudelia fata
Pannoniæ incultis enumerare modis.
Quid. quod & atra fames paſsim jam forte queralas
Excitat, heu ſummi pœna tremenda Dei.
Multos, queis tauri & fuerant queis mille balantes,
Spectamus querula voce rogare cibos.
Aſpiceres multos, multa olim meſſe ſuperbos
Agricolas tolerent, quod ſine pane famem.
Hinc alii dapibus fœedis jejunia tollunt,
Paupertate novos inveniente cibos.
A2
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His ſimiles Phariam Memphim reſonaſſe tumultus
Crediderim, premeret cum ſua rura fames.
Sæpius & peſtis (quam vel viciata veneno
Aura, putrefactus vel magè ſangvis alit)
Non miſerata truci vaſtat, ſecat omnia falce
Hanc cum terribilis miſerit ira dei.
Hæc est illa lues, quæ nullo flectitur auro,
Quæ facit ut plangat pignora rapta parens.
Quæ facit ut thalamus viduetur conjuge; plangat
Prudentes cives urbs, aciesq̡ Duces.
Quis numerare queat tantas ex ordine clades,
Quantas heu quoties Hunnica terra tulit.
Et licet admiſſæ tam crimina dura luamus
Culpæ, tamque malis noſtra prematur humus:
Quis tamen eſt ſceleris pudeat quem (triſte!) profani.
Quem ſegnem in rebus pœnitet eſſe ſacris.
Quem vitiis tandem dolet indulſiſſe nefandis.
Vivendi ſtudium cui bene majus adeſt.
Quondam fata ſuos faciles habuere precantes,
Noſtra ſed exanguis corpora torpor habet.
Nec facilè invenies multis èe millibus unum,
Qui precibus ſuperis poſſe placere putet.
Hinc eſt cur tetricum experiamur ſæpe tonantem
Hinc, nova quòd ſæpius cauſa doloris adeſt.
Cauſa doloris adeſt & nunc; ô triſtia fata!
Et duros quæſtus flabra proterva ferunt:
Bathoreæ decus, Ille, domus & maximus Heros,
Nam Stephanus proprium fertur obiſſe diem.
Fertur, & en totum bacchatur fama per orbem,
Fama procax diri nuncia ſæpe mali.
Heu quæ nam ſubitis horreſcit turgida nymbis
Tempeſtas. furiunt & ſine fine noti.
Fallor. an hæec fuerint certiſsima ſigna, diei,
Cùm nebulis Phœbus conderet ipſe jubar.
Hæc
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Hæc & nigrantes commixti grandine nymbi,
Ne niteant celſi ſidera clara poli.
Quid diros tonitrus memorem. quid flammæ crebris,
Ignibus æthereis fulmina miſſa locis.
Sideris hæc obitum terris inſtare monebant,
Mergi & letheis nobile nomen aquis.
Has ideo ſuperos lacrymas oſtendere credo:
Neve ictos tanto flere dolore nego.
Quare age Pannonii cum illis lugete fideles:
Nam Superis & nos collacrymare decet.
Pannonis ora dole triſtes & concipe vultus,
Inq̡ graves fletus ora reſolve tua.
Occidit illa domus Bathoræo ſtemmate clara.
Saxeus eſt quem Sors permovet iſta nihil.
Cauſa doloris erit ſi non tibi juſta quòd hic Dux
Occiderit, juſtas has tamen eſſe puta:
Quod tua majorum de culmine gloria tanto
Decidat, & virtus illa paterna ruat:
Quòd vires abiêre tuæ quibus omne tenebas,
Quicquid ab Oceano Phœbus utroq̡ videt.
Quod calcanda feris præbes tua regna Tyrannis,
Quisq̡ tua en ſaevo ſub pede colla premit.
Iîs ſub tot toleras quot habet natura dolores,
Has tamen eripiat qui tibis nullus adeſt.
Barbarus in noſtris regnans agit urbibus hoſtis,
Quas olim veteres incoluere Duces.
Templaq̡ diripiens non hæc ad munera facta,
Ficta ſed inſano dogmata more refert.
Cætera jam quamvis deeſſent: tamen ecce malorum
Iſta, tibi juſti cauſa doloris erunt.
Credideram ſupereſſe malis loca nulla, ſed ecce
Ulterius quoq̡ quô progrediantur habent.
Scilicet ut fluctus ſolitus ſucceder fluctuî,
Nexa ſecus non ſunt tempora noſtra malis.
A3
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Ergo jaces Bathoræe truci modo falce reſectus
Parcarum, ex hauſta, ſtamina parva, colo.
Nam tu dignus eras cui longo licia penſo,
Nerent fatales lanificæq̡ Deæ.
At tua crudeles mutilarunt fila Sorores,
Nevè avidas mortis continuere manus,
Verum quid parcas multis inceſso querelis.
Numina ſtant certis legibus iſta ſibi.
Nam quid Parcæ aliud, quàm, ſunt, divina voluntas,
Ethnica ſi demas ſomnia falſa modò.
Interea Stephanum, quamvis in corpore fractum
Lugeo te, lacrymis & tua buſta rigo.
Nec tua letheis mergam benefacta ſub undis,
Nec nomen noſtro deſiet ore tuum.
Unus enim fueras, quo Pannonis ora Patrono
Uſa velut, ſenſit commoda multa diu.
Nam tu dum licuit patriam felicibus armis
Iuviſti, atq̡ tuâ parta trophea manu.
Saepè cruentatæ tibi terga dedere cohortes,
Unus & innumeri militis inſtar eras.
Poſt ubi vi morbi factum tibi debile corpus:
Conſilio ornatur Pannona terra tuo.
His in avos proavosq̡ tuos patremq̡ ſecutus,
Degener haud fueras; ſæpè quod eſſe ſolet.
At pietas multò major certè extitit in te,
Et plenum ſacro numine pectus erat.
Pectore nam toto Chriſtum veneratus es, atq̡
Nil tibi erat purâ relligione priùs
Senſiſti, adverſis, ſupplex Eccleſia, rebus
Aſsiduam, obtulerat quam tibi largus opem.
Propagare tui officii ſtudia eſſe putabas,
Quæ proprio ſovit docta Minerva ſinu.
Sumtibus innumeris ideo pietatis alumnos,
Foviſti, quos hic quis numerari queat.
Teſta-
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Teſtatur nigris Svevorum hoc vallibus ortus,
Neccarus & veterum Regia celſa Ducum.
Teſtis & Alpino tellus contermina Rheno,
Quæq̡ Palatinos ſuſtinet ora Duces.
Leucoris & Viadrus teſtes; Patavinaq̡ rura;
Hoc Rhodanus præceps, hoc Arar ipſe docet.
Sed quorſum hæc memorare juvat. ſunt omnia cunctis,
Nota magis claro & candidiora die.
Iure igitur lacrymis fiunt tua funera noſtris
Humida, jure decet flere, dolere, queri.
Iure novenarum luget quoq̡ turba ſororum,
Quas alit in lacero Pannonis ora ſinu.
Et nos jure damus grati tibi flebile carmen,
Nomina poſt obitum ut non moritura feras.
Interea ſacro, qui in cœlis, jungere coetu,î
Atq̡ ibi cum Chriſto gaudia vera cape.
At tu ſumme Deus juſtum cohibeto furorem.
Nè nati pœnas, quas meruêre luant.
Iam ſatis ultrices olim dependimus iras,
Quo ruat ulterior vix habet ira locum.
Aſpice quàm latè noſtris populetur in oris
Omnia, juſtitiæ gens inimica tuæ.
Hanc precor extremas orbis depelle ſub oras,
Ne laceret populos impia turba tuos.

LACRYMÆ MUSARUM

CElſo Pieridum cœtum cum fortè videret
Monte ſedere, ſatus Vates Titanide Nymphâ
Pectore turbato defixo lumina vultu;
Acriter atq̡ aliquid magnis deflere querelis:
Scire cupit cauſam, rogitans mox taliter inſit.
APOL204
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A P O L L O.

Qui fit Theſpiadum chorus ut ſuſpiria mittas?
Indutusq̡ mihi tenui videaris amictu?
Forſitan ob fortem miſerandæ Pannonis oræ
Duram, hæc nun pateris, vel quôd tua tecta dietim
Deſolata vides ſtudiis ſacrata benignis,
Vel quòd deficiant paulatim pacis alumni
Qui ſua fonte tuo fœcundo labra rigabant,
Vel quod dira lues aliquo te principe claro
Orbavit: Musæ eſt ſi vobis tanta facultas
Dicite quid cauſæ ne me quoq̡ cura fatiget
Ulterius, planis verbis mihi cuncta referte.
S
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Sart.

C A L L I O P E.

Deſine rimari, compreſſo mœret hiatu

Cur miſerum pectus, candide Apollo, meum?
Occidit Hungariæ tutor fautorq̡ benignus
Bathoreus, gentis pulchra corona ſuæ.
Eheu quam celebri privatur patria fulcro,
Quod ſibi ſplendentis ſyderis inſtar erat.
Sed cur non licuit nobiſcum vivere longo
Tempore. cur patriæ non ſuper eſſe ſuæ.
Auxilio miſeros vera ex pietate juvabat,
Et fuerat ſanctæ relligionis amans,
Iura miniſtravit miſeris æquata popellis,
Tutamen juſtis, pœna malisq̡ fuit.
Scilicet omnigenis obnoxia terra procellis,
Iamq̡ ſceleſtrorum pervia præda fiet.
EMERICUS KENTSES, Thaſnadi.
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C L I O.

Quid Mœrae toties bonis

Extremas adigunt dicere nænias?
Cur non degenerum, quibus
Eſt terræ facies, mole velut, gravis,
Vitæ fila nefariæ
Rumpunt. officii munia juſtius
Sic ſic perficerent fui.
Quid parcunt odio bella moventibus
Synceræ Euſebie malis.
Quid patrocinio ſacra tuentibus
Non ſunt propiciæ diu.
Heu quanto fidei debita vindici
Muſis, penſa dolentibus
Occavêre: latex fontis Hyantii
Hujus nam ſtudio leves
Rivos Pœoniis fecit in urbibus.
Æris divite copià,
Muſas contiguis paſsibus ad pias
Semotas procul, impulit
Qui de fonte bibant, ire, ſuavis.
Ut preſsa, patriis, ſiti
Muſis hauſta ferant grata magis domum.
Fletum pectore triſtior
Eheu Pierii turba trahens chori,
Quæ rerum facies tibi
Expectanda foret, poſt ubi terrea
Linquens tecta polos ſuper
Migravit ſtudiis fautor in entheis.
Non te jam Bathoreii
Mœcenatis alet cura ſolertiæ.
Udas præ lacrymis genas
Per vitæ miſeros mœſta geras dies.
B
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Olim tempus erit, Dei
Cum vox ad nitidum conciet æthera,
Cives inter olympicæ
Sedis conſpicies & Bathoreîum.
S T E P H A N U S K oͤR N Y E I.

T H A L I A.
Fautores patriæ ſi præmia longa merentur.
Honoribusq̡ mortui ſuis vigent:
Eſt quod Bathoræus ferali morte peremtus,
Suis vehatur hoc in orbe laudibus.
Nam quà Danubii, qua labitur unda Tibiſci,
Quà & Oriens & Occidens revolvitur,
Illuſtres ſimul ac humiles ſensêre perennem
Benignitatem, opes ejusq̡ plurima,
(Queîs non illecebræ non deteſtanda voluptas
Fuêre fota: ſed ruina patriæ
Suſtentata, domusq̡ Dei, sociiq̡ Minervæ)
Hunc extulêre honoribus majoribus:
Hoc vivo gaudere fuit, plorare jacente.
At nos Scholaſticæ juventæ candida
Turba, quibus Domini ſuper atro funere magni,
Solennibus modis, fleamus acriter.
Flere decet, luctuq̡ genas lacrymisq̡ rigare:
Quod ampliùs futurus haud nobis erit
Patronus, cui prima Scholæ ſit cura ruentis,
Muſarum & utile agmen impenſis qui alat.
Quis volet indè pium nobis offere Magiſtrum.
Auctor ſtudentium coronaq̡ occidit
Quis divina dabit lepidis alimenta Camœnis.
Quis deteget fontem Dearum limpidum.
Squali
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Squalida Gorgoneæ jam quis ſecet ora Meduſæ.
Opem ferens heros cecidit Abantius.
Hei Bathoræe jaces ſacrarum cura Dearum:
Meritum at tuum quo penſitemus pondere.
Nam necq̡ lingua mihi necq̡ ſuffucit hora canenti
Laudes tuas, præconia & vivacia.
Te fautore cohors crevit Studioſa Scholarum,
Noſtroq̡ tu choro dediſti Præſidem.
Divium eſt prodeſſe animi ſolertis egenis:
Humeris polum tenere cœleſtis viri eſt.
Herculeo ritu fuerat te fultus Olympus,
Dum plurimus Dei legiſti codices.
At quia cœleſtis fueras; ad gaudia vectus
Coeleſtium, pòst perpetuò eris in Polo.
Fama tua interdum patulo ſpargetur in orbe,
Et ore Muſarum cani non deſines.
M A T T H A E U S M A C K A I.

EUTERPE

Sicubi rumpuntur ſani vàlidiſsima fulcra:

Corruet ipſa tholos.
Inclita lapſuræ cecidiſti morte columna
Pannoniæ Stephane.
Magnifica in nigrâ recumbant inſignia tumbâ
Stirps tua clara ſimul.
Hungariæ celebris quondam diffuſa propago
Iam recidiva jaces:
Eripuit tibi nam proceres regniq̡́ toparcham
Hunc Deus Omnipotens:
Præſidio qui te bene ſuſtentabat avito,
Conſilioq̡́ ſuo.
B2
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Emeritum cujus pandebant extera regna
Stemmatis elogium.
Concidit hic, metuo poſitâ cervice corolla
Et tua fortè cadat.
Evigila tandem longo detenta veterno,
Dum tibi ſol radiat.
Exue ſed niveas veſtes, ſuper indue pullas
Triſtia Fata monent.
PETRUS

C

. B O R Z A S I, Tranſ.

E R A T O.

E Heu quàm variis ſit hæc procellis
Fallax vita referta! quàm cadantq̡
Eheu quæ valuêre cuncta curſim.
Heroum referam quid ipſe buſta,
Cantando veterum priora. quos &
Stellantis metuêre ſæpè plagæ
Cœli quadrijuges, fretumq̡ latum.
Quem cernis Stephani taphus jacentis,
Prolis Bathoreæ hoc docet benignè,
Illuſtris pietas, quid eſt fidesq̡
Conſtans, ipſe tibi dedit videndum.
Huic dum vita data eſt frequenter Iros,
Suſtentare, pios Dei & Miniſtros,
Item, cura fuit, Scholas juvare
Ardens: haud tamen ipſe onus cruentum
Evitare valet (dolor nefandus)
Mortis turbidulæ. Ergò flete turba
Heroum pia ſtirpe de benigna,
Natum Bathorium; potentis atq̡
Verbi ſacra cohors Dei Ministrûm
Irro209
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Irrotate precor genas, & imi
Mœſtos pandite pectoris dolore.
Fulgens nam Hunniacæ cito columna
Gentis decidit & micans corona.
Ejus Debrecii quoq̡ en Lycei
Humectat lacrymis chorus ſepulchrum.
Tu verò hîc placidè jaceto donec
Auditâ Angelicæ, piûm catervæ,
Grandi voce tubæ, ſolo reſurgant.
MICHAEL KARAZTELEKI.

POLIMNIA

IOva nun ſævis onerat periclis

Pannones quaſsans gravitèr miſellos:
Impii Martis rabies cruenta
Corpora vexat.
Agmen & Chriſti ferit atra morſu
Mors fero, vates pius ut reliquit
Poſteris nobis, monuitq̡ ſcripto
Codice cunctos.
Membra felicis Domini caduca,
En jacent; poſtquam mala multa pace
Pertulit miti, ſimul & dolores
Paſſus acerbos.
Hem decus ſummum cecidit Sororum,
Aureum fulcrum gregis & beati,
Omnium robur fuerat perenne,
Qui modô langvet.
Fundit ingentes lacrymas piorum,
Triſtibus turba ad tua buſta votis
Ritè, præclari celebrant & omnes
Agmine magno.
B3
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Pectoris noſtri dolor en pateſcit
Morte Patroni, ducis atq̡ clari,
Turba Muſarum quoq̡ luget omnis
Verſibus ægris.
Ergò jam vaſti bone Rector orbis,
Suſpice Herois patriæ benigni
Spiritum, ſemper tuerare & ipſum
Flamine ſacro.
S T E P H A N U S P. P A N K O T A I.

M E L P H O M E N E.

Tetricis heus feriens pectora palmis

Genus Hunnûm, lachrymas excipe triſtes:
Quoniam decidit ardens Patriæ ſtella ruentis.

M œ ſ t a H u n g a r i a r e ſ p o n d e t.

Meritos ô utinam fundere fletus

Ego noſſem vario plangere vultu:
Animus cur per acerbus gemat, exponerem
abundè.
Radiantis ſapiens Rector olympi
Dederat lumina faltem mihi bina,
Quibus orbem peracutè ſpeculabar ſpatioſum.
Lacheſis ſed fea, cum ſtamina Clotho
Refecaſſet, ſubitò cuſpide fuſi
Aciem luminis udi (dolor heu) eruit unam;
Iacet en jam, recubans Stannea in urna
Decus amplum patriæ, fautor egenûm,
Pia mens, atq̡ mei perpetuus pectoris angor.
Fleat omnis populos nunc, fleat oro,
Ager almus fleat, & ſidera plangant,
Habitum fletibus aptum exhibeat quodlibet aſtrum.
Paries
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Paries fornicis at dure cavati
Variis plaude modis: Stemma ſubintrat
Generoſum Bathoræi quoniam nunc tua clauſtra.
Chorus & tu ſuperûm pſalle sonando
Etenim qui fuerat ſpes mea fixa
Superas ſcandit arces, ubi curis ægris.
I O A N N E S D . K E S E R o ͤ I.

TERPSICHORE

ACcitus ſupera Heros Bathoreus ad arces

Ceſsit cienti Numini
Et ceſsit nullâ fati formidine fractus
Laætaq̡ mente geſtiens
Non illum latuit ſiquidem bene flumine potum
Fluente puro cœlitus;
Conducto velut hoſpitio ſe degere vitæ
Præſentis in tentorio.
S.K.

U R A N I A conſolatur reliquas.

HEm quid buſta adeò pia

Flemus Sorores. lacrymis genas
Torquemus nimis. At via
Calcanda lethi ſemel omnibus,
Obſcuris, pariter loco
Claro editis; fortibus, & gravi
Curvatis ſenio, ſimul
Ætate florentibus aurea.
Dignus quin etiam fuit
Dudum Poli limine ſplendido:
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Æternis & honoribus.
Vobis enim teſtibus omnibus
Sat vixit patriæ, ſatis
Ipſis amicis, ſuperis ſatis.
Nunc ergò emeritum decus
Perferte vultu placido precor.
IOHANNES REDMETZI
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IGHEN SZEP HISTORIA

MELY AZ MACHA=
BÆUSOKROL IRT MASODIK Koͤ N YBoͤ L SZERESZTEToͤ T
verſoͤkben, Cegledi Nyri Ianos altal, az Keui
Anyaßentegyhaznak Loͤlki Paztora altal.
Ad notam,
Reghi nagy idöben vala Assyriaban; &c.
vagyon
az
ſzent
Yakor
emlekoͤzet
Irasban,
mint
forgattak
legyen
ſok
dolgok
ez
vilagban,
eleitûl
foguan
mint
meg
vannak
iruan
rendel az Bibliaban.
Ieles dolgok kôzôtt vagyon együt megh irua,
mint Iſten Hatalmat egykor mutatta vala, egy nagy
fô emberön Heliodoruſon Ieruſalem varosba.
Ô rayta loͤtt csapaſt ki akaria erteni, az ſzent Bibliaban ßzûksegh annak oluasni Machabæuſoknak az
maſodik koͤnyuet, tud oͤ rola tanulni.
Kezdgyûk azert moſtan dolgat megh beßelleni,
az mint ô iart legyen verſinkben enekoͤlni, meg ne-

G

uezoͤt kônynek
magyarazni.

az

harmadik
A
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Egykor egy idôben mikoron Syrianak, feiedelme volna Seleucus az orſzagnak, az kit tôb Seleucus neuû Kiralyok kôzt hittak Philopatornak.
Foͤldoͤk az Sidoknak Syriahoz nem meſzze, ſ-oͤt
inkab hataros orſzagok vala vele, ezert Seleucuſnak ſzomzed hatalmaſnak meg hodolniuk kelle.
Ez oly idô taiaban Sidok koͤzoͤtt loͤtt vala, mikoron hatalmok kûlſoͤ ſemmi nem vala, Babiloniabol
haza iûues utan ſok idoͤuel ez vala.
Reghi Kiralyſagnak magua ſzakadot vala, es
csak az fû Papsagh helyen maradot vala, Hadnagyok foͤ Papiok gyakorta Sidoknak ugyan azon
egy vala.
Egy hadnaggyok ezkor iollehet nekik vala, az
Ianna Hirkanus kinek û neue vala, David nemzetebôl legh utolſo leuen megh oͤlettetôt vala.
Nem leuen kiralyok Onias az fû Papiok, kinek
ideieben loͤn bekeuel lakaſok, mind addiglan mig
nem feiedelemſegert loͤnek vißzavonyaſok.
Csuda nagy io ßiuel az Kiralys hozzaiok, bû
kôltſegoͤt adot Seleukus-is nekiôk, aldozatok koͤrnyül valamelliek loͤnek Templomhoz ßükſegesök.
Az Templomnak vala akkor egy tiſzttartoia,
ki Beniamin nemzeteboͤl valo vala, Simon neue,
vagyon az Onias Pappal oͤ nagy viſzza vonyaſſal.
Zerith nem teheti Simon mikoron lattya, az Onias Papot hogy ot ü el nyomhaſſa, iambor Iſten feloͤ az Onias vala Iſten ſeghelli vala.
Boz-

215

2.51
Bozzonkodik raita Oniaſt nem birhattia, eggyik
tißtartohoz mene bozzuſagaban, Cœlesyriaban Apolloniuſnal, lön ily arulkodasban.
Ielente ily dolgot ott Apolloniuſnak, hogy volna nagy kinczoͤk Templomokban Sidoknak, Kiralyt illetneie mert ſzûkſege arra nem volna aldozatnak.
Be mene Kiralyhoz tißtarto hogy ezt halla, mit
Simontol halla Kirilynak hire ada, Antiochiaban
Kiraly varoſaban, Kiraly oͤroͤmmel halla.
Legh ottan indita Kiraly eggyik ßolgaiat, az Heliodoruſt kiraly fô kencs tartoiat, kincset el hozaſſa,
Heliodoruſſal el indita nagy hadat.
Indula hadaual Heliodorus gyorſan, Sido orßag
fele megyen nagy gyorſaſagban, Mi ßandekkal legyen de ſenkinek ſemmit oͤ meg nem ielônt abban.
Azt tetteti mint ha maas volna û ßandeka, mint
ha az orßagok latni bocsattak volna, Es azert ßert
ßellel ott az orßagokban loͤnne neki iaraſa.
Be iuta eßenben am ott Ieruſalemben, Sidok tißteſſeggel menenek eleiben, Hogy gonoß ßandekkal iût legyen kôzikben, ſemmit nem ertnek ebben.
Az fô Paptul kezde eroͤſſen kerdoͤznie, az be
mondot kencsnek holot volna û helye, Kiraly azert kûldte Kiraly tarhazaban az kincsnek kel me͂nie.
Nem tagada az Pap hogy penz ſohol nem volA2
na, de
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na, de ôſzuegyek aruak ſzamara valo volna, ne mellik peniglen csak tartani valo be adott penz ott
volna.
Teßen vgy mond ennek nem ſokat az ſummaia,
ſzaz [taletnomot] mind azis megh nem haladna,
Kincs azert Templomban ollyan nagy nem volna az mint Simon hazutta.
Az Iſtennek is ez bozzuſagara lenne, oͤzuegyoͤk
aruaktul penz ha el veue lenne, azoknak ſem illik
kik ott hattak vala penzeknek el veßnie.
Lam oͤk vgy mond biztak ez helynek ſzentſegehoͤz, mert az oͤ penzeket attak ide ſzent kezhez,
hogy ôk ollyaneppen az mint itt le toͤttek vegyek
iſmeg kezekhez.
Az Heliodorus ez ellen meg ezt mondgya, valami Kiraltul meg vagyon [parantsolra], meg kel annak lenni ſemmikeppen nem meer egyebet tenni
abba.
Loͤn egy bizonios nap erre tüle rendelue, mellyen ô az Templom kintsenek ſzamat vegye, Es
igy ſzamat veuen Kiraly taar hazaban ez kepen û
be vigye.
Toͤnek nagy zenduleſt ezen varasbeliek, eſenek
nagy buban varosban minde͂ rendek, futoſnak ſzegen ek Iſtenhez kialtanak nints egyebet mit te͂niek.
Az penz el vitelnel mind nagyobnak azt tart y a k , Templom g y a l a z a t t y a t h o g y û k ſ z e m e k k e l
lattyak
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lattyak Iſten tiſzteſſege hogy igy gyalaztatik azt
eroͤſſen failallyak.
Azert az Templomhoz mind fel futottak vala,
ſzantalan nagy ſok nep Templomban be gyült vala, ferfiak aſzoniok aprok es ôreghôk vadnak imadkozasban.
Az Papok peniglen vadnak mind fel oͤltezue,
artzul mind borultak oltar eloͤt az fôldre, Iſtent azon kerik legyen maſtis gondgia neue tiſzteſſegere.
Ezoͤnkoͤzben mikor ôk igy kônyôrgenenek, hogy
ûk

az

Iſtentul

Menyboͤl

ſegittetnenek,

Es

az

ide-

genek ez gonoſz ſzandekban eloͤ ne mehetnenek.
Heliodoruſis az Templomhoz fel iûue, vele
eggyût vagyon ſok fegiueroͤs ſereghe, az minden
ßandeka az mit el indittot, hogy oͤ azt veghez vigie.
De mikoron koͤzel kencstarto helyhez iuta, minden ſeregheknek az û hatalmas Vra, Egy csodat
toͤn raita, ki miat az kincshoͤz lam oͤ ott nem nyulhata.
Ot Heliodorus oly igen meg remûle, vele egyetemben oͤ fegyueres ſereghe, hogy minden [merezſeghſziuekboͤl] ki veſze allanak nagy reſzketue.
Mert egy rettenetes louaghos al eloͤttoͤk, aranyas
fegyuerben fenlik ot ô eloͤttoͤk, ket elô labaual ki
Heliodoruſt foͤldre vaga koͤzzûloͤk.
Ket ſzep iffiu legheny louas elôt aal vala, kiknek
tekentetoͤk nagy rettenetes vala, Oſtor iob kezekA3
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ben es Heliodoruſt erôſſen verik vala.
Mikoron az Foͤldoͤn az keppen fetrengene, mint
egy halo ember vgy kapalodik vala, ragadak ſzolgai teuek Lectikaban es viuek ſzallaſara.
Iſmerek mindniaian az Iſtennek hatalmat, nagy
Iſten az Sidok Iſtene mind azt vallyak, ki ellene ne
legyen ſohul ſemmi erô, mindniaian azt kialtyak.
Fekſzik azonkoͤzben hadnaggyok az ſzallaſon,
ſzauat ſem vehetik feltik meg halni foghion, az fo
Papot kerik Heliodoruſert Iſtennek koͤnyôroͤgyoͤn.
Onias Pap kezz loͤn mingiaraſt ez dologhoz, kezüle azonnal ot aldozat tetelhez, ne vellye az Kiraly, hogy ük alnok ſziuel voltak Heliodorushoz.
Mikor igy eroͤtte Onias koͤnyoͤrôghne, Elebbi
ket iffiu megh azon oͤltezetbe, Heliodoruſnak alnak eleiben, es igy ſzolnak nekie.
Kezônnied te vgy mond ezt az Onias Papnak,
hogy leſz halladaſa maarol te halalodnak, mert az
ô kedveiert, loͤt el halladaſa halalod oraianak.
Te penig meg laſſad hogy el ne feletkezzel, az
Iſtentûl maſtan mikent meg verettettel, Vrad vduaraban ſoͤt mindenek eloͤt, te errôl emlekezzel.
Loͤn

meg

gyogiulaſa

mihelt

Heliodoruſnak,

ſok

aldozatokat toͤn ot az Vr Iſtennek, Nagy fogadaſokat es igeretoͤket ielente ot az Vrnak.
Igen meg koͤszoͤne io tetet Oniaſnak, hamar kezzûllyenek parantſollya hadanak, az kintſet ot hadgyak
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gyak indulanak haza Orſzagaban Vroknak.
Iutanak el haza ôk Antiochiaban, vagyon ot az
Kiraly tűloͤk tudakozasban, az meg hagiot kincset
miert nem hoztak be Kiraly tarhazaban.
Ott Heliodorus rendel mind meg beſzelle, ott
oͤ mint iaart volna Vranak meg ielente, Iſten mint
meg verte de meg giogyotta az Pap koͤnyoͤrgeſere.
Raita csudalkozuan az Kiraly ezt halgattia, mit
az oͤ ſzolgaia elôtte beſzel vala, mind el hitte vala az
Sion Iſtenet ezert oͤ magaſztallya.
Vduar nep elôttis az Iſtent magaſztallya, es hatalmaſſagat eroͤſſen csudaltattia, ſem foͤldoͤn ſem mennyen nints ollyan nagy Iſten, mindenek eloͤtt vallya.
Egyßoͤr egy idöben Kiraly eloͤ kerdoͤzi, kit kellien vyiobban Sidok közze küldeni, Kiraly kerdeſere az Heliodorus akkoron azt felele.
Ha ki vgy mond neked vagy ellenſeged volna, avagy ha arulod neked loͤnni akarna, azt bocsaſſad oda tanitua oͤ hozza, męg vgy ha meg nem halna.
Mert az Mennyei Vr Hieruſalem otalma, es az
nagy Iſte͂nek vagyon az helyre gongya, ki meg vęr
es el veßt mindeneket az kik artani mennek oda.
Az Heliodorus azertan igy iart vala, ki minden
ſzolganak erre ighen nagy pelda, Hogy foͤldi Vranak ſenki Iſten ellen ſzauat meg ne fogadgia.

F I N I S.
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I S A K

P A T R I A R .

kanak Szent Hazaſſagàrol
valo ßep Historia.

R

Egi

nagy

üdoͤben

az

viz

ezoͤn

utan,

el
Mikor ßaz nyolczvan het
eztendoͤ
mult vala, Vala egy ßent Atya hogy
kit az Vr Iſten, Az nagy Abraham
nak fel neveztetet vala.
Ennek az Vr Iſten regen meg esküvek, Hogy
az û ßent Fiat ez földre bocsatana, Hogy kit Abrahamnak û nemzetſegeboͤl, Emberi nemzetert oͤ aldozatra adna.
Azt-is fel fogada hogy oͤ nemzetſeget, meg ſoka-

ſitana mint az eghnek csillagit, es oͤ maradekit meg
ßaporitana mikint az Tengernek nagy ſokſagu fövenyit.
Azert Isten ada fiu magzatot, oͤ feleſegenek az
ßep Sara aßßonnak, Sara Moſolyodek az gyermek
ßületek, es fel neveztetek az vig kedvû Iſaknak.
Iſten fel nevele az gyermek Iſakot, ember korba
juta Sara aßßony meg hala, Abraham peniglen igen
gazdag vala, de idoͤje ßerint igen meg venhoͤlt vala.
Im eloͤ hivata eggyik hiv ßolgajat, Kinek neve
vala az jambor Eliezer, monda igh jol latod hogy
en meg venhoͤttem, Azert eskûdgyel meg te jambor Eliezer.
Hogy
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Hogy te feleſeget en fiamnak nem veß az pogan
nemboͤl az Kananeuſok koͤzzûl, de te el be ſies en
laktam foͤldemben, fiamnak tarſot hoz az en nemzetem koͤzzûl.
Felele az ßolga, medgyek uram hogy ha az leany
nem akar en velem el joͤnie nem kelle fiadat uramat Iſakot nemzetſeged koͤzze földeben be vinnie.
Szola az Abraham, Iſten el bocsattya, az ö ßent
Angyalat ki el vezerl tegedet, ha leany el nem jü, hüted meg mentetted, de az en fiamat ſoh aoda ne
vigyed.
Szolga meg esküvek, ottan fel keßüle, aranybol
ezüſtboͤl ßep ajandekot ßerze, tiz tevet valaβta kiket
meg terhele, ßolga tarſaival ßepen utra erede.
Kanaan foͤldeben ſiet megyen vala, Abraham foͤldeben Meſopotamiaban, El ere az varaſt es az varas kivûl, Egy kuton Teveit estve mind meg allata.
Eſtve az varasbol kezdenek ki joͤni, ßüzek es viragok az kutra meriteni, Eliezer lata kezde oͤ ßiveben, illyen modon akkor Iſtenhez imatkozni.
Menybeli Iſtenem ki vagy en uramnak, Az naģ
Abrahamnak jo akaro Iſtene, Ielentſed Vramhoz irgalmaſſagodat, Es az en utamat tegyed jo ßerencseſſe.
Ime az varasbol moſtan el ki joͤnek, Szüzek ßep
leanyok az kutra meriteni, kerlek meltoztaſſal menybeli Vr Iſten, en imadſagomat ez napon meg halgatni.
Ha ki-
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Ha kinek azt mondom adgy innom ſzep Leany,
es oͤ azt mondangya keß vagyok innod adnom, ſoͤt
annak felette à Teveteketis egyenkent ingyen mayd
oͤroͤmest meg itatom.
Azon en meg tudom hogy ez az Leaynzo, kit te
meg ßerzettel en uram gyermekenek, ezert en meg
tudom hogy jo Iſtene vagy, az nagy Abrahamnak
es az oͤ gyermekenek.
Azonkoͤzben juta Batuel Leanya, kit neveznek
vala Rebeka ßep Leanynak, vedret meg merite
kezde hozza menni, Eliezer ottan monda az ſzep
Leanynak:
Adgy innom ennekem Leany te vedredboͤl, felele az leany keβ vagyok innod adnom, ſoͤt annak felette męg az Teveketis, egyenkent ezentol oͤrömeſt
meg itatom.
Eliezer ivek kezde azonkoͤzbe az Leany ßepſeget
csudalni es ßemlelni: monda kerlek teged ki Leanya
vagy te, vagyone atyadnak vendeg fogado helye.
Felele a‛ Leany vagyok Batuelnek az oͤ ßep Leanya
Nakornak unokaja, es hazunknal vagyon ſok polyva ſok ßena, ot az Teveknek-is leßen nagy jo ßallaſa.
Eliezer artzal ottan le borula, kezde az Vr Iſtent
nagy ßepen dicsirnie, aldot legy Vr Iſten hogy ki meltoztatal, en utomat ez nap jol meg ßenrentſelnie.
Aldot legy ki ez nap engem vezerlettel, az nagy Abrahamnak attyafia hazahoz, aldot legy Vr Iſten hogy
ki meg jelented, irgalmaſſagodat uramhoz Abrahamhoz.
A2
Eze-
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Ezeket az Leany mind halgattya vala, es az Eliezer
oly igen oͤrülvala, oͤ nagy öremeben az Rebeka Leany, nagy ßep ajandekkal ot meg ajandekoza.
Ki voͤn egy ßep nas fat es az Rebekanak, ſzepen
fel figgeßte Leany homlokara, ſzep arany peretzet oͤ
karjaba ada, attyanak hazahoz tizteſſeggel bocsata.
Othon az Rebeka kezde mutogatni, ſzep arany
peretzet es aranyas nasfajat, az mely beſzedeket az
ember ſzolt vala, ſzepen meg beſzelle ſzûlejenek
azokat.
Rebekanak battya Laban hogy azt halla, ottan
el ki mene az emberhez az kutra, monda mit allaz
it Iſtennek embere, jer be az varosba mi hazunkhoz
ſzallaſra.
Eliezer ottan ſzola tarſaival, az embert koͤvetvęn à
varosba menenek, ott mind oͤ magoknak es mind az
teveknek, labokat meg moſak az hazba be menenek.
Mikoron az hazba le telepedenek, hozanak eledelt oͤ neki eleibe, monda Eliezer addig en nem eßem, miglen meg beſzelem az en koͤvetſegemet.
Vagyok en ſzolgaja az nagy Abrahamnak, kit Iſten
meg aldot termedek gazdagſaggal, aranyval ezüſtvel juhokkal barmokkal nagy ſok ſzolgalokal, minden fele joßaggal.
Iſten neki adot az oͤ venſegeben, egy fiu magzatot az ſzep Szara aſzſzonytol, Szara aſzſzony meg
holt Abraham meg venhoͤt, azert nem kemelly az oͤ
kintſet fiatol.
Engem
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Engem meg eskûte hogy en feleſeget, fianak nem
veſzek az Kananeos nemboͤl, de hogy en be joͤvoͤk oͤ
lakta foͤldebe, innen leant kerek az oͤ nemzetſegeboͤl.
Akkor en ezt mondam medgyek uram hogy ha
az Leany nem akar en velem el joͤnie, illike fiadat
uramat Iſakot, nemzetſeged koͤzze foͤldebe be vinnie.
Felele Abraham Iſten el bocsattya, az ö ſzent Angyalat ki el vezerel teged, ha Leany el nem joͤ hited
meg mentetted, de az en fiamat ſoha hatra ne vigyed.
Ezeknek utanna ſzolga meg beſzelle, mikeppen
uratol Abrahamtol el indult, azt-is meg beſzelle mikeppen el jutot, mimodon az kuton az Rebekaval
ſzollot.
Vegezetre monda azert meg mondgyatok, hogy
ha jot akartok en uram gyermekenek, azt-is meg
mondgyatok ha nem akarjatok, hogy en vagy job
kezre vagy bal kezre meg terjek.
Felele Batuel az beſzed Iſtene, ellent nem tarthatunk az oͤ akarattyanak, im eloͤtted vagyon az mi
ſzep Leanyunk, legyen feleſege az vigh kedvoͤ Iſaknak.
Az ſzolga ezt halla igen meg oͤrûle, menybeli Iſtennek rayta nagy halat ada, aranyas kupakat ezüſt poharokat, es draga ruhakat az Rebekanak ada.
Es annak felette az oͤ Attyat Anyat es az oͤ batyait,
mind meg ajandekoza, egy ſzep lakodalmat az eſtve
kezdenek, es mind az haz nepe akkoron vigadoza.
Holda kelve monda az ſzolga nekiek, kerlek boA3
csaſſa-
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csaſſatok immar engem el haza, mondanak had legyen ma velünk az leany, bator csak tiz napig az utan vid-el haza.
Felele az ſzolga meg ne keslellyetek, mert Iſten vezerli lattyatok en utamat, azert bocsaſſatok bekevel
engemet, illik mar meg latnom nekem az en Vramat.
Mondanak oͤ neki jertek hijuk eloͤ, kerdgyûk meg
az Leant ha el akar mennie, felele az leany keß vagyok el menni, azert nem akarom oͤtet meg keslelnie.
Io attyafiai oͤtt meg ßerentſezek, nagy ßep beſzedekel oͤ neki ezt mondak, Iſten nevellyen es meg ßaporitſon nagy ſok nemzetſegek te tüled ßarmazzanak.
Az o daykajat-is Delbora aßßont, nagy ſzep leanyokal vele ſzepen keſzitek, Kanaan foldebe az
vęn Abrahamhoz es az oͤ fiahoz nagy vigan eredenek.
Akkor eſtve fele ü hazatul Iſak, mulatni indula
egy uton egy kut fele gondolkodik vala ſzemet fel
emele, hat nagy tavoly foͤldoͤn tiz tevek jönek eloͤ.
Mihelt az Rebeka Iſakot meg lata, teverol le ſzalla es monda az ſzolganak, kicsoda az ember az ki eloͤnkbe joͤ, felele az ſzolga ez az en uram Iſak.
Rebeka palaſtyat ottan reja veve, eleibe mene oͤ uranak Iſaknak, az ßolga peniglen minden oͤ jaraſat,
ßepen meg beßelle oͤ uranak Iſaknak.
Iſak el be vive Rebekkat hazaba, oͤroͤk feleſegûl
oͤtet maganak vęve, olly igen ßerete hogy el feletkeznek, annya halalarol az oͤ nagy oͤroͤmeben.
oͤ hazaſ-
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Oͤ Hazaſſagokat Vr Iſten meg alda, mert tûlôk
ſzarmazek az Iakob Patriarkha, Iakobtol peniglen
ßepen ſzarmazanak, tizenket Prophetak tizenket Patriarchak.
Ezekboͤl meg ertyük hogy Iſten ßerzoͤje, az ßent
hazaſſagnak es oͤ meg ßenteloͤje, harom okert ßerze oͤ
az hazaſſagot, es aldomaſaval oket meg környekeze.
Eloͤßer egy masſnak nagy ſegedelmere, emberi nemzetnek el ßaporodaſara, angyali romlaſnak meg epüleſere, es paraznaſagnak el tavoztataſara.
Akarja az Iſten az oͤ ßent egy hazat, az ßent hazaſagbol ßepen meg eppiteni, ezekboͤl peniglen az Angyali romlaſt, kik toͤl akar menyben oͤrôcke tißteltetni.
Vr Iſten meg aldgya oͤ hazaſagokat, tegye gyûmoͤlcseſſe ßęp fiu magzatokkal, ßereſſen tüteket nagy birodalommal, aranyaval ezûſtel minden fele joßaggal.
Vr Iſten ęlteſſen az oͤ ßent Fiaert, tüteket meg tartſon, hitben es ßeretetben, tüteket oͤrizen oͤ ßent igejeben, es meg koronazzon az oͤroͤk dicsöſſegben.
Ezt ęnek be szerze az Batizi Andras, ezer oͤtt ſzaz
negyven hatodik eßtendoben, kibol dicsirteſſek az
egy orok Iſten, az attya es Fiu es ßent Lelek Vr Iſten.

V E G E.
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EGY SZEP ENEK MIKEPPEN AZ VR ISTEN
MEG ALDGYA AZOKAT MINDEN IOVAL, AZ KIK

oͤTET

FELIK,

es az Iſtenteleneket meg atkozza: Moiſes harmadik Koͤnyvenek 26. Es oͤtoͤdik Koͤnyvenek
28. reßeboͤl ßereztetet.
Z Iſtennek ſok teremtet allattya, kivel az
egh es az ßeles foͤld rakva, Mindenekben az
Ur Iſtent halgattya, es ugy jar mind meg vagyon neki hagyva.
Mert az Iſten mikor oͤket teremte, minden dolgat
nagy ßepen el rendele, miben hiven el jaryon meg jelente, mindeniket utaban el erezte.
Mar tekints meg az magaſſagos Eghet, es alatta az
foͤldet es vizeket, ezek koͤzoͤt mindennemuͤ ßepſeget,
Avagy csak az csußo maßo fergeket.
Soha ſemmit nem lathatz ez Vilagon, ki ellene az
Ur Iſtennek jaryon, De az kit toͤn Urra minden allaton,
csak az Ember kit az buͤn karhoztaſſon.
Az mely modot Iſten azoknak ada, azt mindenik
nagy huͤſeggel meg tartja, Minekuͤnk eyel nappal kialtatja, hogy meg terjuͤnk, de ſenki nem fogadgya.
Hogy az Iſten minket hozza hivatna, es az veßedelemben meg tartana, oͤ ßent Vere heaban ne hullatna, ebben loͤn neki igen ßep ket modgya.
Egy modon int kegyes igiretivel, im eloͤßer ßepen kinal ezekkel, Lennenk miis hozza nagy ßeretettel, elnenk az oͤ nagy kegyelmeſſegevel.
A
Nagy

A
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Nagy ßep ſzokkal mind eloͤnkbe ßamlallya, de kerlek
hogy mindentek meg halgaſſa, ßuͤveteket valoban altal
haſſa, mi modon int minket az kegyes Atya.
Irvan volna iol lehet ez bouͤſeggel, ha eloͤ ßamlalnok
mind igaz rendel, De hogy ne bantaſſatok ſok beßeddel,
ſomma ßerint mongyuk csak roͤvidſeggel.
Erroͤl ugy ir az ßent Moiſes Propheta, az hatalmas Ur
teneked azt mondgya, hogy az ember ha az uͤ ßavat tarttya, vißßonton neki-is ezeket adgya.
Szal te read az oͤ ßent aldomaſſa, aldot leßez mind mezoͤn mind Varosba, Te ki menoͤ es be joͤvoͤ utadba, oͤ igazgat teged minden dolgodban.
Aldot leßen foͤldednek vetemenye, es barmodnak bouͤſeges tenißese, Tarhazadnak igazan gyuͤtoͤt kintſe, minden kezi munkadnak joͤvedelmie.
Aldot leßen az te mehed gyuͤmoͤltſe, mert az leßen uͤ
neki kedves nepe, Kit fel nevel mindeneknek foͤloͤtte,
es meg oͤrzi ſok nepeknek ellene.
Ha egy uton el joͤnek ellenſegi, az Ur Iſten azokat
mind el gyoͤzi, Es het uton vißza uͤzi tereti, es foͤldeben
ezt nyugalmaſſa tezi.
Mert mikor ezt minden fele nep lattya, hogy az Iſten
nekie partyat fogta, Kinek nevet voͤtte oͤnnoͤn magara,
meg remuͤlven, nem jar boßßuſagara.
Ezek koͤzzuͤl ha oͤtoͤn egyuͤt leßnek, ßazat uͤ ellenſegekben el uͤznek, Ha peniglen ßazan eggyuͤt lejendnek,
azok koͤzzuͤl tiz ezert el kergetnek.
Orßagokba ſemmi fegyver be nem hatt, ot nem marad
ſemminemuͤ fene Vad, Sem valami artando merges allat,
mert mind el veß az uͤ ereje miat.
Mikor az nep ßuͤkſegeben kivannya, Iſten az Egh csatornajat meg nittya, Es az Foͤldre eſoͤt le bocsatattya, mindeneknek nagy bouͤſeget meg adgya.
Nem
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Nem leßen oly az mitoͤl rettegnenek, de nagy nyugolommal foͤldoͤkben elnek, Kit az jo akaro Iſtentuͤl veßnek, mindenekkel oly igen boͤvoͤlkednek.
Hogy az oͤvejert hatra vettetnek, azok penig ezektoͤl
koͤltſoͤn veßnek, De ſenkitoͤl ezek ſoha nem kernek, mert
azok koͤzt fejek, nem ßolgak leßnek.
Iſten oͤnnoͤn maga koͤßtoͤk lakozik, uͤ ßent Lelke nagy
ßepen bennek nyugzik, Igaz tißteletoͤkben gyoͤnyoͤrkedik, kivel az nep ßuͤntelen nevekoͤdik.
Mar tekints meg az Iſtennek ßerelmet, Ember, hozzad valo kegyelmeſſeget, Es ne veſd meg illy ßep kegyes inteſet, vegyed hozzad meg igert draga kintſet.
Mert ha meg utalod ßent aldomaſat, es meg veted draga ßent ajandekat, Rejad varjad rettenetes nagy atkat,
kit az engedetlenſegert rad bocsat.
Az mint penig irja ezt az Propheta, oly nagy leßen az
Iſtennek haragja, az buͤn ellen valo meg buſulaſa, hogy
ez foͤldoͤn minden allat meg bannya.
Nagy csuda hogy csak az Ember vetkoͤzik, de buͤnejert az tellyes foͤld gyoͤtroͤdik, Raita ſemmi meg nem nevekoͤdhetik, ki mind csak Emberre fohaßkodik.
De ertſuͤk meg az Propheta iraſat, ugy kialtya az Iſten
akarattyat, Ha meg veted Ember az oͤ mondaſat, es nem
tartod uͤ ßent parantſolattyat.
Mint meg hallad ßep kegyes igiretit, azok koͤzzuͤl neked egy ſem adatik, Soͤt mind veßedelmedre forditatik,
read veghetetlen jay koͤvetkoͤzik.
Meg remitlek azt mondgya rettegeſſel, oſtorozlak
ſok fele betegſeggel, Forroſaggal es nagy hidegleleſſel,
dagadaſſal es undok fekellyekkel.
Atkozot leß minden ki meneſedben, atkozot leß te be
joͤveteledben, Atkozot leß minden kereſmenyidben, ßerentſetlen minden uͤgyekoͤzetben.
A2
Kezi
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Kezi munkadat az foͤldben rekkentetik, mert foͤloͤtted
az Egh ęrtze valtozik, Es alattad az foͤld Vaſnak lattatik, eſſoͤ hellyen foͤveny es por adatik.
Veteſedet az Saskak mind meg eßik, kuͤloͤmb kuͤloͤmb
fele fergek el lepik, Szoͤloͤ hedgyed Rogyaval emeßtetik, merges eghel, koͤ eſſoͤvel rontatik.
Ha nem jobbul az Ember, ez csapaſſokkal, keſergetlek
ſanyarub Oſtorokkal, Hazad nepet gyoͤtrem ſok nyavallyakkal, el fogyatom ßomoru doͤg halallal.
Kit, Kereßtjen immar nem csak hallottal, de ſok koͤnyhullataſoddal koſtoltal, Sok jo Atyadfiatul el marattal,
es ßerelmes magzatidtul meg valttal.
De męg ezzel kinek lattyuk meg tertet, Mert męg talam ezt-is kitſinnek velned, De hald meg csak az Iſten
fenyiteſet, maid meg hallod nagy retteneteſſeget.
Meßze foͤldroͤl reatok nepet hozok, kik mint az ſivo
Keſelyoͤk ollyanok, Szoͤmtelenek es ugy mond ortzatlanok, nagy ßertelenſegben eloͤ rut barmok.
Nem tißtelik az Veneknek ortzajat, nem keſergik az
iffiu nep romlaſat, Iambor ßemellyeknek meg rutitaſat,
az artatlan gyermetskeknek halalat.
Nyelvoͤkoͤn tuͤ ez nepeknek nem tudtok, es csuda nagy
gyuͤloͤlſegbe juttok, Szertelen mergeket toͤltik raitatok,
de nem leßen ſenki ßabaditotok.
Azok miat eroͤßakot ßenvettek, es nagy toͤrventelenſeg alat eltek, Marhatokat el kabdoſſak toͤlletek, de ellenoͤk meg csak ßolni ſem mertek.
Iuhotokat, Oͤkroͤtoͤkel le vaghjak, minden fele barmotokat el haittjak, Szemetek lattara el tekozollyak,
koͤnyoͤrgoͤtoͤk, de azt meg ſem halgattjak.
Magatoknak jo Szoͤloͤket uͤltettek, de nem leßen az
boraban reßetek, Oͤroͤkſeget ßep hazat epitettek, de nyugßik abban az tuͤ ellenſegtek.
Hazas
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Hazas tarſot kit te magadnak hoztal, azzal az te Pogan ellenſeged hal, Es gyermeked kit gyengen fel tartottal, nagy rabſagban ugyan azoknak ßolgal.
Szemeiddel erre naponkent nezhetz, az nagy keſeruͤſeg miat el epetz, Azert ſoholt ſegitſeget nem lelhetz,
es tamadni ellenſegedre nem merß.
Soͤt meg Fejedelmedet-is meg fogja, es te veled mind
eggyuͤt raboltattya, Szent nevemet veletek tagattattya,
Vak es nema Balvannyit imattattya.
Ezzel immar Lelkedben-is buſulß, te magadban tellyeſſeggel el kabulß, Mikent az Vak foghni egy fele
ſem tudz, de beketelen ßuͤvoͤdben csak dulz fulz.
Hogy ha mondod keſeredet ßuͤvedbe, tamadgyunk fel
ez Iſtentelen nepre, Es egy uton joͤvendez eleibe, hęt uton futz azonnal uͤ eloͤtte.
Te magadban ugy annira meg remuͤlz, hogy akkor-is
futz mikor ſenki nem uͤz, Az harazt cserduͤleſtoͤl-is meg
remuͤlz, es nagy futvan ellenſeged eloͤt joͤz.
Az mely foͤldre uͤ eloͤttek folyamol, mindenektoͤl ot-is
meg utaltatol, Es nagy gyalazattal ßidalmaztatol, rettenetes peldajul mutattatol.
Te naladnal mindenek fellyeb leßnek, te magad es
gyermekid meg eheznek, Kik nehezen egyebtoͤl koͤltſoͤnt veßnek, de egyebek tuͤ toͤlletek nem kernek.
Azok koͤzoͤt ßolgak nem fejek leßtek, mert mikor ti
nagy boͤuͤſeggel elnetek, Io voltomrol meg nem emlekoͤzetek, es parancsolatimrol el teretek.
Ahol leßen nektek eroͤs Varoſtok, kiben meg valamennire biznatok, Ha tuͤ abban eloͤttem be ßorultok, im
meg mondom ot-is mi modon jartok.
Rejatok kuͤldoͤm az meg duͤhoͤt nepet, kik meg ßallyak
minden eroͤſſegteket, Minden feloͤl el fogjak eleſtoͤket,
es ßereznek nagy ßertelen ßuͤkſeget.
Olly
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Olly nagy leßen ot az Kenyer ßuͤkſeget, minden fele eles el ßuͤkoͤleſe, Hogy meg ſuͤtoͤd Gyermekedet az tuͤzbe,
es meg eßed huſat az nagy ehſegbe.
Ez nem leßen csak az ßegeny koͤſſegen, de mind elegy
az kedve toͤlt nepeken, Kik eltenek koͤztetoͤk duͤcsoͤſegben, laktanak es oͤltoͤztenek nagy friſſen.
Annira jut az ehſegnek miatta, hogy nem tekint az uͤ
Attyafiara, Irigykedik oͤnnen Hazaſtarſara, es uͤ meg
nyomorodot magzattyara.
Hogy Gyermeke huſat uͤ el reitheſſe, es orozva azoktol meg eheſſe, Kivel csak oͤnnoͤn magat eltetheſſe,
mert nem marat egyeb az nagy ßuͤkſegbe.
Minden rendbeljek meg halgaſſatok, az Felſegnek
haragyat ne varjatok, Szep termetben ruhaban ne bizzatok, mert nem tudom holtig meg mire juttok.
Az kedvetoͤlt gyoͤnge Aßzonnyallat, ki nem tudgya
foͤldre mint tegye labat, Vagy mi modon ekeſitſe uͤ magat, ugyan nezted tavoly mint egy fris Pavat.
Ez meg ſuͤte az moſtan ßuͤlt magzattjat, gonoß ßemmel
nezi oͤnnen Urat, Reitegeti toͤle Gyermeke huſat,
hogy uͤ maga taplallya azzal magat.
Hogy ha venned Aßzony te is eßedben, az nagy Iſten
mit beßel ez atkokban, Bizony nem uͤlß meroͤ nyakkal az
Kontyban, ſem ßoͤkdecsel gyoͤngededen az tantzban.
Ha nem tartod az Iſtennek beßedet, es nem feled rettenetes ßent nevet, Rad bocsattya Ægyptus veßedelmet,
minden fele nyavalyanak ſok nemet.
Mind naponkent neveli nyavallyadat, ki meg marad
mind oͤroͤkke te raitad, Azonkeppen gyoͤtri maradekidat, az mitoͤl felz mind meg eſik te raitad.
Kik ez foͤldoͤn nagy bekeſſegben vattok, csak ßamoſon es keveſen marattok, Azert ſohul nem lez nyugodalmotok, míg nem az nyomoruſagban el fogytok.
Pußta
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Pußta leß foͤldeteknek minden helye, ßep varaſid
mind el pußtulnak benne, Leßen mind oͤroͤkke valo Innepe, mert míg ot loͤl eggyitek ſem inneple.
Teſtetoͤk az Vadaktol raggattatnak, az eghi madaroktol ßaggattatnak, Nem leßen otalmok az holt tagoknak, avagy el takaritojok azoknak.
Mint Iſten ez eloͤt meg ſegellet, akkor fogja keruͤlni veßeledet, Sok foͤld ßegletire el hint tegedet, raboltatvan az te nemzetſegedet.
Tellyeſſeggel uͤ toͤle el ßakattok, fabol csinalt es koͤ
Balvant imattok, Teſtetoͤkben az mint nyomoroßtok, Lelketoͤkben leßtek nyughatatlanok.
Mert nektek az gonoß Lelki eſmeret, ad felelmes es
nyughatatlan ßuͤvet, Es keſeruͤlt es el epedet Lelket, ki
tuͤtoͤket eyel nappal rettegtet.
Egy oraban ſem hißed eletedet, reggel nagy fohaßkodaſſal beßelled, Vallyon erheteme az mai eſtvęt, eſtve
mondod, erheteme az reggelt.
Akar hova forditſad ßoͤmeidet, ſemmit nem latz,
csak nagy veßedelmet, Mert Hayon annira vißnek tegedet, hogy nem latod ſoha toͤbbe foͤldedet.
Ez immaron az Iſtennek mas modgya, hogy haragjat
eloͤttuͤnk nem titkollya, De nagy rettenetes voltat kialtya, Kivel minket hozzaja fordithatna.
Szuͤkſeg hogy ezt nem csak egyßer hallanank, de ßuͤntelen ßemuͤnk eloͤt forgatnank, Errol gyakran ßuͤvuͤnkben
gondolkodnank, hogy ez veßelt toͤluͤnk el tavoztatnank.
Tudom Ember hogy nem akarz el veßni, hat ne feletkoͤzzel igy emlekoͤzni, Kik Szent Lelek akart it meg iratni, es kegyeſſen ezzel minket inteni.
Iollehet hogy erdemlyuͤk az atkokat, de mi keryuͤk az
mi kegyes Atyankat, Hogy mi rolunk forditſa el azokat,
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kat, Szent Fiaert tartſon mint aldottakat.
Az kitoͤl ez nehany vers irattatot, az Iſten Oſtorarol
gondolkodot, Mert buͤnejert meltan meg nyomorodot,
Pogan eloͤt foͤldeboͤl ki budoſot.
Oͤnnoͤn peldajaval int mindeneket, ne ingerlyek ellenoͤk Iſteneket, Birjak uͤ toͤle voͤt oͤroͤkſegoͤket, edes hazajokban valo foͤldoͤket.

F I N I S.
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SZEP TANVLSAG
A Z I ô V E N D ô R E T =
T E N E T ES ITILET NAPIAROL: ELSoͤ RESZE AZ HvͤToͤT–
len es kegyetlen Embereknek fel tamadaſokrol es nagy
veßedelmekr oͤl: Maſodik reße az Huͤveknek es igazaknak dicsoͤſeges fel tamadaſokrol, es
oͤroͤkke valo nagy boldogſa-

gokrol.
Az Æneas Kiraly ſiralmas eneke notajara.

AZ

SZENT

IRASBOL

KI

SZEDETE -

tet Vayda Kamaraſi Loͤ r intz Prædicator altal, Minden
olvaſo es halgato egyuͤgyuͤ Kereßtyen embereknek tanulsagokra.

DEBRECENBEN,
1 5 9 6.
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Atom hogy ſokan naģ Cronikakat irnak, Hatalmas Uraknak eletekroͤl ßolnak, Eroͤs Vitezeknek halalokrol irnak, ſok veßedelmekroͤl Hadakrol tanitnak.
Azoknak iraſok kedveſek Uraknal, latom gyoͤnyoͤrüſeg az iras tudoknal, Nemeſnel koͤſſegnel es ſok tanitoknal, az el mult uͤdoͤkroͤl hogy ßep dolgokat hal.
Vegyek jol eßekben az Magyar nemzetek, kęt dologrol irok moſtan en tuͤnektek, Ioͤvendoͤ dolgokrol hogy
tuͤ meg ternetek, haßnatokra leßen ha neki engettek.
Rettenetes elsoͤ itilet napjarol, az Ur hatalmaſſon el joͤ
Orßagabol, Mindeneket fel koͤlt az foͤldnek porabol, jokat gonoßokat itil igaſſagbol.
Ennekem igy tetzik illik erroͤl irnom, maſodßor teneked eloͤdbe ßamlalom, Hivek kik legyenek te neked
meg irom, mert nagy bodogſagok joͤvendoͤ jol tudom.
Nem oknelkuͤl irom ezeket tuͤnektek, az Ur parancsollya nekuͤnk Hiveinek, Hogy mi meg hirdeſſuͤk az uͤ
nepeinek, az itilet napjan hogy el ne veßßenek.
Csendeſſeggel azert halgaſſatok rea, itilet napjarol
ßollok vigyaz rea, Az kik meg nem ternek az Ur Iſten
mondgya, oͤroͤk karhozattal azokat meg ronttya.
Igen rettenetes az itilet napja, az ßent iras nekuͤnk mikeppen meg mondgya, Az kegyetlen nepek nagy nyomoruſagra, akkor fel tamadnak oͤroͤk karhozatra.
Ugy vagyon meg irva az Iſten Koͤnyveben, hogy oly
rettenetes nap joͤ el hirtelen, Melyhez haſonlatos nem
volt it ez foͤldoͤn, mindenek rezketnek akkor felelembẽ.
Szoͤrnyuͤ buͤnteteſet az naģ Ur Iſtenek, akkoron meg
lattjak az kegyetlen nepek, Az foͤldnek porabol mikoron fel kelnek, az hitetlenekkel oͤroͤk kinra mennek.
Ved eßedben kerlek te ember magadat, Iſtennek ßolgai mely ßepen tanitnak, Rettenetes voltat itiletnek irjak, Iſtennek haragjat az buͤnert kialtyak.
Az
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Az Ur Iſten nepet ßepen arra intik, hogy az gonoßſagtol minden el tavozzek, Ha ki azt akarja hogy el ne
karhozzek, Iſten igejetoͤl az meg uyitaſſek.
Igen nagy felelem az buͤnben heverni, az itilet napjat
mert nem tudgya ſenki, Azkor gonoßokat az Ur meg iteli, es oͤroͤkke valo karhozatra veti.
Dicsird az Ur Iſtent tery meg eletedben, Kerlek ßent
igejet immar ved eßedben, Mert roͤvid eleted meg hidgyed kegyetlen, ez foͤldi oͤroͤmoͤd mind ſemmie leßen.
Azt bizonnyal hidgyed az Ur rendeleſe, az kegyetleneket hogy uͤ meg buͤnteſſe, es minden buͤnoͤſnek az ki meg
nem terne […] veßedelem annak buͤnteteſe.
Kegye[tlenſeg]edert meg utal az Iſten, az ſok gonoßſagert nem el eltedben, meg atkoz es el vezt kerlek
ved eßedben, ha hozza meg nem terß az te eletedben.
Az Ur Ieſus Chriſtus igaz itilettel, h[itet]lenek meg ver
nagy veßedelemmel, Mind oͤroͤkk[e egoͤ] rettenetes tuͤzzel az itilet napjan meg ver mind e[zekkel].
Mind ßent Attyaktol Iſten nepeitoͤl, akkor e[ltáv]ozol
ßent nemzetſegitoͤl, Az Szent Prophetaktol Iſten Hiveitoͤl, mert az Chriſtus Ieſus el valazt ezektoͤl.
Az ßent embereknek es az igazaknak [na]gy bodogſagokat latvan csudalkoznak, Hogy Iſten kedveben azok
jutottanak, az kiket oknelkuͤl meg nyomorgattanak.
Rettegnek bankodnak es igen ohaitnak, minden Hivek koͤzzuͤl hogy ki valaztatnak, Illyen itilettel magok feloͤl ßolnak, keſerves ſiraſſal ekkeppen kialtnak.
Az mi eletuͤnkben lattyuk tevelgettoͤuͤnk, az nagy Iſten
utan nem jart az mi ßuͤvuͤnk, Es az egy igaſſag nem fenlet
minekuͤnk, veßedelmes karos utakat koͤvettuͤnk.
Semmit nem haßnaltunk az nagy kazdagſaggal, minden kevelyſeggel es az hamiſſaggal, Mind haßontalan
volt az csalard Vilaggal, mint az arnyek el mult minden jovaival.
A2
Igen
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Igen nagy ſokaſſag akkor meg ternenek, es az igaſſagnak akkor engednenek, Az ſok gonoßſagert hogy el ne
veßnenek, Chriſtus Urunk mondgya hogy igy koͤnyoͤroͤgnek.
Siralmaſon keruͤnk koͤnyoͤruͤly mi raytunk, nam az te
nevedbe Uram tanitottunk, Csuda tetelekkel mindent
jora hittunk, noha ſok buͤnoͤkkel Uram meg bantottunk.
En nagy haragomban akkor uͤ nekie, igaz itilettel hamar meg felelek, Tavozzatok toͤllem tuͤ Iſtentelenek,
minden gonoßſagot kik cselekettetek.
Rettenetes tuͤzre es keſeruͤſegre, tuͤ moſt mennyetek el
nagy veßedelemre, Mert egybe gyuͤlte[tek eg]hetetlen
tuͤzre, az gonoß eletert ez nagy büntete[sre.]
Ved eßedbe kerlek Ember te magad […]ek hogy
veſd hatra gonoß utaidat, Nam hallod az Urnak nagy kemeny haragjat [es] az itiletnek rettenetes voltat.
Vay ha ra gondolnal az foͤldoͤn eltedben, ſokkal job te
neked elned [remen]ysegben, Az oͤroͤk eletet igy venned
ßent[ſegben], mert hamis kazdagſag karhozatra vißen.
Sokßor te tagaid meg botrankoztatnak, mert az gonoßsagra tud[om] teged vonznak, Chriſtus Urunk mondgya ne enged[j a]zoknak, mert tegedet karhozatra
haitnak.
Dicsird az Ur Iſtent vagd el tagaidat, ßemeidet told
ki ha meg botrankoztat, Az csalard Oͤrdoͤgnek az uͤ akarattjat, ßaggaſd ki ßuͤvedboͤl minden kivanſagat.
Ekkeppen Iſtennek job kedveben lenned, es nagy ßegenyſegben az eletet venned, Hoģ nem hamiſſaggal naģ
kazdagon lenned, az fel tamadasban oͤroͤk tuͤzre menned.
Igen rettenetes az Iſten haragja, az Embert az foͤldroͤl
mert hamar ki irtya, Vad fat gyuͤkereboͤl hirtelen ki
vagja, es meg olthatatlan tuͤzre oͤket hannya.
Erre az Szent Ianos Sidokat tanittya, hoģ az Ieſus Chriſtus
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ſtus az Hiveknek Ura, Naģ ßep tißta Buzat be gyuͤyt hailekaba, veghetetlen tuͤzre polyvat konkolt hannya.
Tißta ßep igikkel ha ra halgatnatok, Christus Urunk
mongya ha meg tanolnatok, Hoģ mind vadfak, polyvak
Iſten eloͤt azok, a ſok gonoßſagot az kik gyakorlatok.
Igen ßuͤkſeg Ember magad meg eſmerned, ily nagy
buͤnteteſtoͤl immar meg rettenned, Szantalan ſok buͤned
bizonnyal jol erted, mellyekboͤl Iſtenhez meg kellene
terned.
Ezeket moſt irtam nektek ßent irasbol, az nagy Ur Iſtennek kemeny haragjarol, Es az itiletnek nagy ßoͤrnyuͤ voltarol, elſoͤ rezt vegeßtem nagy ßomoruſagbol.

SECUNDA PARS, DE FIDELIBUS
& juſtis gloriaque eorum æterna.

Ok ezer Magyarok rea halgaſſatok, en az igazakrol
immar nektek irok, Nagy bod[ogſagokrol ßent irasbol ßollok, ha rea halgattok meg vig[aßtaltat]tok.
Ved eßedben kerlek az ß. David irja, bodognak igaznak mind azokat mondgya, Kinek az Ur Iſten vetket
meg bocsattya, mert ezek ez foͤldoͤn meg ternek hozzaja.
Csendeſſeggel erroͤl illik gondolkodnunk, mint bocsatatik meg ßantalan ſok buͤnuͤnk, Iſten ßine eloͤt hogy igazak legyuͤnk, nag duͤcsoͤſegeben hoģ mi rezt veheſsuͤnk.
Halgas rea kerlek Iſtennek ßavara, uͤ mely ßepen hiu
Pænitenciara, Az ſok gonoßſagbol ßent igaſſagara, ha
meg terz hozzaja meg tart bodogſagra.
Rendel ßep beßeddel igy ßol az Ur Iſten, ſenkit nem
akarok az buͤnben el veßzen, De inkab akarom hogy en
hozzam terjen, ßent igaſſagomban mind oͤroͤkke ellyen.
Irgalmaſſagombol buͤneit el toͤrloͤm, Valamely oraban
ßegeny buͤnoͤſt ertem, Hogy en hozzam meg ter az oͤ eleteben, ſoha buͤneiroͤl meg nem emlekezem.
A3
Szent
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Szent Iſten vagyok en mindent jora intek, azert hagyom nęktek hogy ßentek legyetek, Minden gonoßſagot
azert gyuͤloͤlyetek, Pænitenciara hozzam meg terjetek.
Tery meg azert Ember te ſok buͤneidboͤl, moſd meg
kezeidet az artatlan vertoͤl, Kerlek ßuͤnnyetek meg az
ſok gyuͤloͤſegtoͤl halgaſd ßent igemet engedelmes ßuͤboͤl.
Igy nagy kegyelmeſſen en hozzam fogadlak, az te ſok
buͤnoͤdboͤl ßepen meg tißtitlak, Mint az fejer gyapjat naģ
ßepen meg moslak, es mint az fejer ho ßepen meg tißtitlak.
Igen ßuͤkſeg Ember neked meg ertened, en toͤrloͤm el
neked minden buͤneided, Ha en hozzam meg terß nalam
uͤdveſſeged, es naģ kegyelmeſſen meg bocsatom vetked.
Nam az ßent irasban minket ekkeppen int, tery meg
buͤnoͤs Ember az Iſten igy tanit, Mert az te vetkeid tegedet be merit, az veßedelemre nagy melyſegre be vet.
Sies azert [terni] Ember az Iſtenhez, tellyes eletedben uͤ
ßent igejehez, [Hi]dgyed igy koͤzel leß az oͤroͤk elethez,
hogy ha ragazkodol Iſten beßedehez.
Pelda legy mindennek te az ßent eletben, Pænitenciara te meg tert huͤtoͤdben, Mind eyel es nappal, az Ur toͤrvenyeben, gyakorlyad elmedet uͤ ßent igejeben.
Ez jambor elettel birjad oͤroͤkſeguͤl, Iſtennek Orßagat
meg fegyhetetlenuͤl, Meg nem csalatkozol hidgyed ketſegnelkuͤl, ha az igaz hitben ekkeppen elz ßentuͤl.
Az nagy Ur Iſten ßoͤmei azokon, az kik oͤtet felik
az egy igaz huͤtben, Iſten el taplallya oͤket kegyelmeſſen,
es oͤket meg aldgya tellyes eletekben.
Dicsiretben leßen az Hiveknek dolgok, Iſten kegyelmeboͤl kik meg igazultok, Az fel tamadasban bodogſagra juttok, az oͤroͤk eletre mert mind fel tamattok.
Gondolkodgyal azert mar az uͤdveſſegroͤl, es az uͤdveſſegben nagy dicsoͤſegedroͤl, Mind oͤroͤkke valo te nag
oͤroͤmed-
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oͤroͤmoͤdroͤl, mert Iſten hivei ßepen irnak erroͤl.
Laſd meg az ßenteknek erroͤl tanitaſat, ßuͤntelen hirde-

tik az itilet napjat, Es minden hiveknek meg ßabadulaſat, ekkeppen irjak meg hivek bodogſagat.
Oh ha ra gondolnal az ßep fenyes napra, az ęghen tuͤndoͤkloͤ Holdra Csillagokra, Mind azoknal ßebbeb hivek
bodogſaga, mikor fel tamadnak az ßent iras mondgya.
Roͤvideden tanit erroͤl Chriſtus Urunk, kit bizonnyal
hißuͤnk hogy mi igaſſagunk, Halhatatlanſagra mondgya
fel tamadunk, az Sz. Angyalokhoz mi haſonlok leßuͤnk.
Igen ßepen tanit hogy igazak legyuͤnk, az oͤroͤk eletre
hogy mi be meheſsuͤnk, Es mint az nap fenye akkoron
tuͤndoͤkluͤnk, oͤroͤk dicsoͤſegben vele eggyuͤt leßuͤnk.
Akkoron meg latod reghi ßent Atyakat, ßent nemzetſegekkel az Patriarchakat, Iſten nepeivel az Szent Prophetakat, az huͤ Tanitokkal az Apoſtolokat.
Minden ßent ſereggel az Szent A[ngyal]okat, akkoron
meg latot edes magzatidat, Iambor Iſten feloͤ ßent rakonſagidat, mert mind fel tamaztya az Iſten azokat.
Dicsiryuͤk az Iſtent az Szent Prophetakkal, minden
ßent Attyakkal es jo tanitokkal, Edes Gyermekinkkel
az Szent Prophetakkal, mind oͤroͤkke eluͤnk az Urnal azokkal.
El toͤrli Iſten akkor ßoͤmeinkroͤl, minden koͤny hullataſt faydalmat teſtuͤnkroͤl, El tavozik akkor banat mi
ßuͤvuͤnkroͤl, ſok hamis gondolat tevelyges elmenkboͤl.
Igen nagy duͤcsoͤſeg adatik minekuͤnk, hogy ha meg utallyuk ßantalan ſok buͤnuͤnk, Az nagy Ur Iſtenhez hogy
ha mi meg teruͤnk, az oͤroͤk eletben bizony rezt vehetuͤnk.
Fogadaſa vagyon erroͤl az Iſtennek, hogy irgalmas leßen minden buͤnoͤſoͤknek, Nekuͤnk-is kegyelmes gyarlo
embereknek, kik hozza meg ternek ßegeny embereknek
Ezert illik nekuͤnk az Iſtenhez ternuͤnk, minden banatinkban
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tinkban az Iſtent dicsirnuͤnk, Es ßent Igejevel mindenkoron ellyuͤnk, hogy az karhozattol mi meg menekedgyuͤnk.
Csudallatos ßepen az hatalmas Iſten, ezert hiu hozza
az mi eletuͤnkben, Es azert var minket nagy ſok ideiglen, hogy meg vigaßtallyon ßent igiretiben.
Irgalmas az Iſten bizony meg hidgyetek, es minden
buͤnoͤſek az kik hozza ternek, Kegyelmeſſegeboͤl mind
oͤroͤkke elnek, oͤroͤk dicsoͤſeget az Iſtentoͤl nyernek.
Teged mind oͤroͤkke dicsirlek Ur Iſten, kerlek Szent
lelkeddel vezerly eletemben, az te ßent Igidnek igaz ertelmeben, hogy teged dicsiryuͤnk mind oͤroͤkke Amen.

F I N I S.
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HISTORIA
Mikeppen az Szent Eleazar
Pap Antiochus Kiraly alat az Iſtennek toͤrvenyenek meg tartaſaert, Martyromſagot ßenvedet, az uͤ
feleſegevel es het fiaival egyetemben, az mint
meg Vagyon irvan Maccab. 6. es 7.
reſzeben.
Enekbe ßoͤroͤztetet: Bornemißa Miklos altal.

Nota: Nagy banatban David &c.
Aydan nektek mondok jeles nagy csodat,
az ßent Bibliabol ßep Hiſtoriat, Eleazar
Papnak ßoͤrnyuͤ halalat, Het ßep fiainak
igaz vallaſat.
Antiochus Kiraly az Egiptomban, Uralkodik
vala
Kiralyſagaban,
dicsekedik
vala gazdagſagaban, Iſrael nepere ſok toͤreſeben.
Roppant nagy ſereggel foͤl keßuͤlt vala, Iſrael Orßagat
rabollya vala, Ieruſalemben uͤ hogy be ment vala, Salamon
templomat dulattya vala.
Toͤn nagy pußtaſagot az ßent Templomba, Oltarit le toͤre
igen dulata, Iſtennek Templomat igen csufola, az Iſrael
nepet igen karomla.
Igen ſok predait oͤruͤli vala, Illy nagy tekozlaſtul kevely
loͤt vala, oſtorul hogy Iſten bocsatta vala, Iſrael nepere nem
veli vala.
Rettenetes kepen ezt hadgya vala, Iſrael nepere parancsol vala, decretumaba-is ki atta vala, hogy Iſten toͤrvenyet
el hattak vala.
A
Illy

M

246

2.82
Illy ektelenſegre mint haitya vala, ſok fele kinokkal kenozza vala, Iupiter Iſtennek aldoztat vala, Moyſes toͤrvenyet karomlya vala.
Vala nagy zoͤndules ez az nep koͤzoͤt, ſivas es nagy rivas
Iſrael koͤzoͤt, Iſtenhez ohaytas az Sidok koͤzoͤt, nagy retteneteſſeg minden nepek koͤzt.
Magzatyat egy Aßßony foͤl vitte vala, Iſten Templomaban foͤl vitte vala, az Templomban koͤrnyuͤl metelte vala,
Moyſes toͤrvenyet igy tartya vala.
Ezt az Kiraly hogy meg hallotta vala, mind kettoͤt lo farkon ot hordoztata, az varas kuͤ falan ki vettek vala, retteneteſſeget jelenti vala.
Lam az Sidok hogy ezt meg lattak vala, Barlangban el
futvan lakoznak vala, Iſtennek innepet ßentelik vala, toͤrvennek hagyaſat be toͤltik vala.
Ezt az Antiochus meg tutta vala, hogy fenyegeteſe nem
fogot volna, egy magas hegyre ot el foͤl ment vala, mindennek lattara ßekben uͤlt vala.
Az Iſrael nepet ſok tartomanybol, eleiben hozata ſok varoſokbol, parancsola nekik nagy haragjabol, Dißno huſt ennenek akarattyabol.
Szep ven emberek ot allanak vala, Illy parancsolattul rettegnek vala, mert Iſtentuͤl nekik megh tiltva vala, Dißno
huſt enniek nem ßabad vala.
Az Szent Eleazar ezek koͤzt vala, ki minden elteben
nagy jambor vala, Iſten toͤrvenyenek tudoja vala, Iſrael nepenek ez papja vala.
Rea Antiochus ſzemet fordita, az Dißno huſſal uͤtt igen
ki nala, haraggal ßep ßoval oͤtet onßola, illyen beßedekkel
vegre ßolita.
Igen kerlek hogy az en tanacsomat, vegyed es fogadgyad
en inteſemet, kiboͤl venſegednek tißta viragat nyerjed eletednek meg maradaſat.
Sietſeggel azert az dißno husban, egyel te ven jambor az
aldozat-
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aldozatban, hogy kuͤloͤmb kinoknak rad ßant ſokſaga, te read ne ßallyon nagy ſok oſtora.
Erre az ven jambor igy felelt vala, nagy bizvan Kiralynak ezt monta vala, Illy fertelmes etket azert utalna, Iſtennek toͤrvenyet holtig tartana.
Tißta eledellel elni en ßoktam, Reghi attiainktul az mint
tanultam, azert tißtaſagban magam tartottam, illy ektelenſegtoͤl en meg tiltattam.
Soha az egh alat toͤbbet nem vallok, egy igaz Iſtennel
toͤbbet nem hißßek, kinek toͤrvenyeben holtig maradok, kiroͤl igaz vallaſt oͤroͤkke teßek.
En az oͤr oͤk Iſtent mindenkor feltem, azert haragodtul en
nem rettegtem, te nagy fogſagodtul en nem ijedtem, kegyetlenſegeddel en nem gondoltam.
Pogan Kiraly ez ßot mikoron halla, Iſtennek emberet igen karomla, az oͤ ßolgainak eroͤſſen hagya, hogy megh koͤtoͤznejek eroͤſſen monda.
Temerdek koͤtellel eroͤs lanczokkal, Ozlophoz koͤtoͤzek
nagy eroͤſſeggel, Iſtennek uͤ Papjat nagy vereſeggel, Ruhajat le vonvan verek veßßoͤkkel.
Ez kinban ez eghre el foͤl nez vala, ſok ken nyavalyaval
nem gondol vala, Iſtennek kedveęrt ßenvedi vala, kinek uͤ
lelket-is ajanlya vala.
Mar ſemmi epſeg teſteben nem vala, oͤ ket oldalabol vęr
ki foly vala, tagait mar rola ßagattak vala, kire keſerveſſen
rea nez vala.
Foͤl ßoval Iſtennek halat ád vala, az tuͤreſt Iſtentuͤl lenni
hißi vala, az oßloprol vegre le vettek vala, azert meroͤ verben fekuͤßik vala.
Iſtennek viteze ez az Pap vala, mert ſemmi kennyaban
nem roͤttoͤg vala, az poroßlok immar el eſtek vala, kenzani
immaran el untak vala.
Lam az poroßlok is az ßent jamboron, megh koͤnyoͤruͤlenek mint ven emberen, az husban hogy ennek kerik eroͤſſen,
ne veßne immaran kegyetlen kinban.
A2
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Illyen kereſekkel nem haßnalanak, az poroßlok ſemmit
nem haßnalanak, azert az kiralytul uͤk intétnek, Tuͤzel az
ven jambort hogy meg egetnek.
Ott az ßegen jambort kapak hertelen, Tuͤzben ott be vettek igen ßertelen, ßemeit az Tuͤzben el foͤl emelven, ekkepen kialta ezeket mondvan.
Reghi ßent Atyaknak ki vagy Iſtene, az nagy Abrahamnak igaz Iſtene, Iſaknak Iacobnak igaz Iſtene, ved hozzad
lelkemet hivek Iſtene.
Vigan az Iſtennek lelket ajanla, vilaghi eletet ezert el
hagya, Iſtennek toͤrvenyet holtiglan tarta, ekkepen lelket Iſtenhoͤz bocsata.
Mind ezeket Kiraly hogy latta vala, nagy haraggal meg-is
csak dul ful vala, mert az oͤrdoͤg uͤtet furdallya vala, illy kegyetlenſegre ingerli vala.
Ez ßent jambornak het ßep fia vala, kiket Kiralynak be arultak vala, ezeket az Kiraly meg hatta vala, eleiben hoznak parancsolta vala.
Igen hamar oͤket Kiralyhoz hozak, Annyokkal egyemben nagy gyorſan hozak, Kiraly eloͤt uͤket mind meg allatak,
kiket Kiraly latvan el csudalkozek.
Vigan az Kiralyra oͤk neznek vala, ſemmi retteges ßuͤvoͤkben nem vala, Solomona Annyoknak neve vala, kit nagy
felelemmel tiztelnek vala.
Solomona Aßßony het ßep fiaval, Kiraly elot vagyon ßep
ſeregevel, Kiraly csudalkozik olly ßep termettel, Iffiak hogy
volnanak illy ekeſegel.
Csudalatos ßepek ezek valanak, Roſa Liliomnal ßebbek
valanak, Iſten toͤrvenyere oktattak valanak, Attyokkal Annyokkal ßepek valanak.
Vala az Kiralynak olly nagy csudaja, o nagy ßepſegeken
olly nagy csudaja, nagy bator voltokon almelkodaſa, vegre
illyen ßoval nekik ßolt vala.
Mindennek feloͤtte kirlek titeket, Iffiak hogy ti moſtan
en
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en beßedemet, fogadgyatok nekem jo inteſemet, hogy meg
ne halljatok, en kereſemet.
Mindnyajan ezennel az Dißno husban, egyetek eloͤttem
ti az etekben, hogy ti Atyatoknak hamis toͤrvenyen, mind
meg ne halljatok hamis vallaſan.
Az en inteſemet ha fogadgyatok, kegyetlen kinoktul
meg ßabadultok, temerdeki kentſel ajandekozlak, es en orßagomban mind Urra teßlek.
Tetete eleikben ſok ßerßamokat, kikkel kenoztatna oͤ ßep
tagjokat, fogokval ßagatna minden teſteket, kerekkel toͤretne az uͤ csontyokat.
Retenetes kinzo ſok ßerßamokat, eloͤ [hozzattata] vas fazekakat, egoͤ ſerpenyoͤket, es vas ßegek, kikkel ijeßtene az ßep
Iffiakat.
Ezzel ugymond nektek Iffiuſagtokat, el veßtem en az ti
eleteteket, ha nem fogadgyatok en tanacsomat, es nem vejenditek igeretemet.
Sietven nagy bizvaſt ezt montak vala, te kegyetlen Kiraly Iſten oſtora, nagy kegyetlenſegnek te talaloja, es az hamiſagnak te talaloja.
Oͤroͤk Iſten nekuͤnk nagy bizodalmunk, kegyetlenſegedtoͤl azert nem feluͤnk, mert ſok gonozſagnak attyanak latunk, azert az Iſtenert mi mind meg halunk.
Lata Kiraly uͤ nagy kemenſegeket, gyorſſan fogattata az
ßep iffiakat, Poroßlonak ada az oͤregbiket, mert iregyli vala
uͤ beßedeket.
Olly kegyetlenuͤl uͤͤt kenozzak vala, ennek Machabæus uͤ
neve vala, oͤ gyenge kezeit meg koͤttek vala, kegyetlen vereſſel meg vertek vala.
Ott az toͤb oͤcsei ezt lattyak vala, oͤ edes Annya-is rea nez
vala, eroͤs kenokkal hogy kinozzak vala, Attyafiainak ezt
mondgya vala.
Nagy ſok kinaimat im jol lattyatok, azert az Iſtenhoͤz foͤl
kialtſatok, Iſtenert mindnyajan ti meg halljatok kegyetlen
Kiralynak ne engedgyetek.
Az
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Az kegyetlen Kiraly az ßot halla, poroßlonak gyorſan oͤ parancsola, meroͤn meg nyuznajak eroͤſſen hagya, egoͤ
vas fazekban vetnek be mondgya.
Gyorſan az poroßlo ebben el jara, az nagy kinzaſt immar
el unta vala, ßep ßoval az iffiut ugy keri vala, Dißno husban
ennek azt monda vala.
Rea ott az ifiu ßemeit vete, az kegyetlenſegboͤl Iſten ki
mente, az egoͤ lang útet hamar el nyele, Iſtenhoͤz uͤ lelket ottan ereßte.
Azt atyafiai edes Annyokkal, halalat hogy lattak edes beßeddel, egy maſt vigaztallyak nagy ßeretettel, hogy eggyuͤt
halnanak bizodalommal.
Pogan Kiraly ezt-is hogy meg holt vala, legh ottan maſikat eloͤ hozata, Anyanak eloͤtte igen fogdoſa uͤ akaratyara
venni akara.
Hamar Iſten lelke ezt-is meg ßalla, az kenra jo kedvel hamar indula, Kiralynak kereſet uͤ meg utala, Iſtennek toͤrvenyet holtiglan tarta.
Igen dul ful vala Kiraly magaban, ifiat koͤtoͤztete nagy
haragyaban, tetetuͤl mind talpig nagy buſultaban, boͤret le
vonyata kegyetlenſegeben.
Csoda kegyetlen uͤl ot kenoztata, Pardus nevoͤ vadat eloͤ
hozata, az teſtet hogy azzal le ßagatatna, es az ßep ifiunak
veret itatna.
Ez ifiunak neve ßent Aber vala, az Pardus vad oͤtet
csak buͤzli vala, maga oly kegyetlen alat ez vala, hogy minden alatot el ßaggat vala.
Dihoͤskoͤdik Kiraly ezt hogy meg halla, annal inkab Aber oͤruͤl az kenban, Iſtennek toͤrvenyet tartya magaban, Kiralynak igy ßola oͤ nagy kinyaban.
Ennekem teſtemet le vonyathatod, oͤroͤk eletemet megh
nem tarthatod, kegyetlenſegeddel meg nem kaphatod, mert
ebboͤl eletre megyek azt tudod.
Sanyaru kinokkal te gyoͤtretetel, Kiraly mert pokolra
hidgyed
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hidgyed vettetel, oͤroͤkoͤn oͤroͤke oda hagyatol, kegyetlenſegedert oda vettetel.
Csak hamar oͤ lelket Iſtennek ajanla, Kiraly meg holt lata
azt parancsola, harmadikat kenra hoznak azt hagya, kinek
Kiraly illyen ßokat ott ßola.
Rettenyel meg immar ily nagy kenoktul, ſanyaru halalnak uͤ rutſagatul, eroͤs kinzaſoknak nagy sok kennyatul, te
ket battyaidnak rut halaloktul.
Igy felele Macher ott az Kiralynak, tudod Kiraly egy
volt nekuͤnk tanitonk, Attyatul Anyatul egy tuͤl ßarmaßtunk, Iſten toͤrvenyere mi tanittatunk.
Parancsoly azert te moſt ßolgaidnak, erjek veget immar
mi eletuͤnknek, az halalra latod mi keßek vagyunk, Iſten
toͤrvenyeben holtig maradunk.
Túle Kiraly illyen ßokat hogy halla, mas kenzo ßerßamot
hamar hozata, terdit kezeit el vagdaltata, es ugy az kerekre uͤtet hanyata.
Verenek ſokſaga mind el folt vala, immaran halala koͤzel
al vala, kegyetlen Kiralynak igy ßollot vala, nagy eroͤs beßeddel ezt monta vala.
Mi oͤroͤk Iſtenert illy nagy kenokat, ßenveduͤnk kegyetlen ſok csapaſokat, kegyetlenſegednek talalaſaert, oͤroͤkuͤl oͤoͤroͤkke kenzatol azert.
Parancsola Kiraly az hoheroknak mert talalak Machert
immar meg holtnak; negyediket hoznak kenra ifianak, Iudaſt azert kapak hozak Kiralynak.
Ezt-is nagy kenokkal kenzani kezdek, nyelvet gyoͤkerestuͤl mert el ki voniak, egy nagy fahoz uͤtet hamar koͤtoͤzek, tagai oͤ neki ugy ßaggattatek.
Retteneteſſen uͤt kenoztak vala, ortzaja immaran fekete
vala, az kerekre ottan foͤl vettek vala, honnan az Kiralynak
azt monta vala.
Nekuͤnk idvoͤſſeguͤnk Iſtentoͤl vagyon, es foͤl tamadaſunk
csak tuͤle vagyon, de te tamadaſot oͤroͤk kęn leßen, oͤroͤkuͤl oͤroͤkke halalod leßen.
A4
Igen
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Igen hamar Kiraly az oͤtoͤdiket, eloͤ hozatata ßep Achas
ifiat eghoͤ vas fazekban vettete uͤtet, kegyetlen kenokkal
gyoͤtrete oͤtet.
Csak hamar az ifiu ßolla Kiralynak, te kegyetlen Kiraly
te nemzetednek, vele egyetemben maradekidnak gyoͤtrelmedhoͤz neked es fiaidnak.
Ottan ez vilagbol el ki mult vala, Kiraly hatodikat hozatta vala, ennek Areth neve ßep ifiu vala, eztendoͤvel kiſeb toͤbinel vala.
Legh ottan az Kiraly kezde igy ßolni, rettenetes kentol
megh ßabadulni, no akarße Areth moſt Urra lenni, parancsolatimat ne ßand fogadni.
Areth nagy haraggal ßola Kiralynak, eggyuͤt nevekedtúnk monda Kiralynak, egy edes Anyatul mi mind ßarmaztunk, azert az Iſtenert mi mind meg halunk.
Vala az Kiralynak oly nagy boßßuja, kenokkal ifiakat
megh nem birhattya, azert nagy haraggal azt parancsola, oßlophoz koͤtoͤznek eroͤſſen hagya.
Mar az ßegeny ifiatkoͤtoͤzik vala, koͤrnyuͤle nagy tuͤzet
raktanak vala, de hogy az lang immar nem eri vala, egoͤ vas
fazekban vetettek vala.
Beloͤle nagy buͤ ver el ki foly vala, eghoͤ vas fazekban taytekozik vala, az ifiat az taytek el nyely vala, azert illyen
kepen uͤ kialt vala.
Oh aldot viadal kivel moſt vivok, oh aldot ßenvedos kit
moſt ßenvedek, mert minden kinoknak gyoͤßoͤje vagyok,
rettenetes kennak tuͤroͤje vagyok.
Rettenetesb kenzaſt Kiraly te talaly, kereknel fogonal
tuͤznel te talaly, mert ezeket immar latod meg gyoͤzni, Iſtennek neveért ſemmive lenni.
Nagy hamar az kinban el ki mult vala, de meg egy ßep
oͤcse oͤ neki vala, ßent Iacob oͤ neki az neve vala, het ßep fiak koͤzzuͤl ez marat vala.
Ezt az Kiraly mikor meg latta vala, ßive rayta eſek ßolitotta
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totta vala, mert ßepſegen uͤ csudalkozik vala, es kezenel
fogva vele ßol vala.
Minemuͤ nagy kinnal te battyaidat, en megh oͤlettetem te
nemzetidet, rettennyel meg immar foͤgad en ßomat orßagomban Ur leß hidgyed meg ßomat.
Illyen ßokkal Kiraly oͤt inti vala, gyermeknek Anyat-is
ugy keri vala, ime te mehednek ſok magva vala, kiboͤl csak
ez ifiu maradot vala.
Szanyad azert immar ennek halalat, ez te ßep fiadnak oͤ
veßedelmet, tanacsot adgy neki hogy oͤ halalat, ne laſſad ßemeddel ſanyaruſagat.
Szepen ßola Aßßony uͤ ßep fianak, koͤnyoͤruͤly en raytam
ugy mond fianak, az te vęn Attyadnak ú halalanak, ne legy
feleitoͤje kęn vallaſanak.
Az ennen mehemben en hordoztalak, kilencz holnapiglan en viſeltelek, harom eztendeig tejel tartalak, mind ez
maji napig foͤl nevelelek.
Ingyen mayd Iſtennel eggyuͤt vigadunk, te hat battyaidal mind eggyuͤt leßuͤnk, Iſten orßagaban oͤroͤkke eluͤnk, az
te ven Attyaddal eggyuͤt oͤrvenduͤnk.
Ne fely azert moſtan fiam Kiralytul, kegyetlen kenoknak
dihoͤſſegetuͤl, kegyetlen fogòknak ßaggataſatul, es az eghoͤ
tuͤznek merges langyatul.
Legy koͤvetoͤje te hat battyaidnak es te vęn attyadnak útoͤrvenyenek, Iſten mondaſanak es hagyaſanak, ne legy tagadoja uͤ ßent ßavanak.
Az gyermek Annyanak ßavat hogy halla, Kiralynak Sidoul azt monta vala, keze oldoztatnek azt keri vala, kezeit az Kiraly meg oldoztata.
Vegre hogy kezeit neki meg oldak, az ifiu az kenra hamar futamek, eghoͤ ſerpenyoͤben hamar ßoͤkoͤllek, honnan
az Kiralynak illy ßo adatek
Dihoͤſkoͤdgyel immar kegyetlen Kiraly, Iſtennek haraggya mert te vagy Kiraly, minden gonozſagnak feje vagy
Kiraly, ſok kegyetlenſegnek oka vagy Kiraly.
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Ezt az Kiraly mikor hallotta vala, haraggal magaban uͤ
dul ful vala, az ifiat inkabban kenzattya vala, uͤ nyelvetskejet ki vonyatta vala.
Mind ennyi ſok kennyat Annya hogy lata, fiahoz jaru la
neki ßol vala, kenyaben az fejet oͤ toͤrli vala, Iſten orßagara
ugy inti vala.
Az gyermek ßajabol vęr ki foly vala, es mar minden tagya neki vęr vala, az uͤ kezeit mert el vagtag vala, nagy
langas tuͤzben be vetettek vala.
Lam az tuͤzboͤl meg-is foͤl kialt vala, Iſtenhoͤz foͤl ßoval
ezt mondgya vala, ſeregek Iſtene Iſrael Urra, ved hozzad
lelkemet te orßagodba.
Tôn illyen ohaytaſt az Ur Iſtenhoͤz, lelket ki bocsata uͤ az
Iſtenhoͤz, battyaval Annyaval mene Iſtenhoͤz, oͤroͤk vigaſſagra ęlni Iſtenhoͤz.
Igen hamar Kiraly uͤ ßep Annyat-is, meg koͤtoͤztete Solomona aßßont-is, kegyetlen kinokkal kenzata ezt-is ßep fiai
utan bocsata ezt-is.
Sanyaru kenokkal Aßßont kenzata, uͤ ket emleit ki ßagattak vala, eghoͤ vas fogòkkal ßagattak vala, lelket az Iſtenhoͤz
bocsatta vala.
Sido nemboͤl valok ezek valanak, Iſtennek vitezi mind
oͤk valanak, ſereggel Iſtenert mind ßenvedenek, az oͤroͤk eletre igy vitetenek.
Immar meg hallatok ßent Eleazart, uͤ het ßep fiait ßep feleſeget, Iſtennek neveęrt ken ßenvedeſet, Antiochus alat
valo hallalat.
Martiromma ezek mindnyajan loͤnek, Iſten toͤrvenyeben
mind holtig loͤnek, oͤroͤk peldat nekuͤnk ezek hagyanak, nyomoruſagban kik vigaßtalnanak.
Ime ezt az Kiralt Iſten Sidokra, oſtorul ereßte mind fiaira, hogy buͤnboͤl ternenek akarattyara, mindnyajan halgatnank uͤ ßent ßavara.
Azert tanullyuk meg Iſten oſtora, mikor raytunk vagyon
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gyon uͤ nagy haragya, buͤnboͤl ſerkenyuͤnk foͤl akarattyara,
terjuͤnk es jarulyunk uͤ ßent ßavara.
Mint ſzent Eleazar mi-is koͤveſsuk, teſtuͤnket veruͤnket
azert ne ßannyuk, Iſtennek ßent nevet holtiglan fellyuͤk, kiroͤl igaz vallaſt holtiglan tegyuͤnk.
Egy keveſſe hogy ha mi gyoͤtroͤttetuͤnk buͤnuͤnkert Iſtentuͤl el hagyattatunk, azert mi ketſegben ottan ne eſsuͤnk, irgalmaſſagaban holtiglan bizzunk.
Nem hagy azert minket az Pogan kezben, oͤroͤkke el veßnuͤnk az igaz hitben. Noha gyoͤtretetuͤnk it ez vilagban, iſmeg hozzank fordul kegyelmeſſegben.
El veßni Danielt nem hadtad vala, az Oroßlan likban oͤrizted vala, Senacherib Kiralt meg verted vala, ßaz nyolczvan ezert nepeben veßtettel vala.
Ellenſegit immar te ſeregednek, ßegyenits megh immar
az te nepednek, irgalmas Iſtene legy hiveidnek, diadalmat
ronts meg ellenſeginknek.
Az ki ez eneket ßoͤrze verſekben nevet el be ira verſek
fejeben, az ezer oͤt ßazban es hatvan nyolczban, Iſtennek
hivein keſeruͤſegeben.

D E B R E C E N B E N,
Nyomtattatot 1 6 0 5.
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Az itt következett

Jónás Prófétának históriája
külön vétetve köttetett be a milleniumra való
felküldhetés végett.
Debrecen 1896. március 14.

Bujdosó Lajos
kezelő könyvtárnok
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AZ NAGY SZENT
PAL APOSTOLNAK ELETI-

RoͤL, ES HALALAROL VALO SZEP
Historia az Szent irasbol verſoͤkben ßerzetetet,
Ilosvay Peter Deak altal.
Okat ßoltam immar nektek ßent irasbol, Prophetak Kiralyok vitezek dolgarol, Az igaz
huͤt mellet ſoknak halalarol, Eletoͤkben toͤrtent nagy ſok ßenvedeſekroͤl.
En moſtan csak ßollok egy nagy ßent Emberroͤl, az naģ
Pal Apoſtolnak uͤ eletiroͤl, Eletiben toͤrtent ſok keſertetiroͤl, vegezetre ßollok nekie halalarol.
Romai nemzetſeg az nagy ßent Pal vala, Attya Phariſeus Sido nemzet vala, Beniamin nemzetiboͤl valo vala,
Tarſis Varaſaban uͤ ßuͤlettetet vala.
Igen nagy ßep varas ez az Tarſis vala, ki Cilicianak
foͤ Varasa vala, Deaki tudomanyokval fenlik vala, Palnak Atya Annya ebben lakozik vala.
Csuda ßorgalmatos Attya Annya vala, meg Gyermek
koraban tanittattyak vala, Iſten toͤrvenire oͤt ßoktattyak
vala, hivolkodaſt toͤle nagy fennyen tiltyak vala.
Ezt az Atyak Anyak jol eſzekben vegyek, hogy nagy
felelemben fiokat jol tartsak, Es az tanulſagra bottalis fel
haitſak, az akazto fatul menteni ha akarjak.
Eſze es elmeje jo tudomanban, oͤregbedik nevekedik
Deakſagban, Azert Attya fel kuͤlde Hieruſalemben, magat gyakorlana az Iſten toͤrvenyeben.
Vala eģ boͤlcs Doctor Moyſes toͤrvenyeben, Gamaliel
neve az Hieruſalemben, Azt halgattya Pal iffjuſagaban, ſzemely ßerent doctortul tanul buzgoſagban.
A
Soͤtt

S
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Soͤtt Chriſtus ßuͤletesenek idejeben, irnak vala csak
harmintz negy eßtendoͤben, Chriſtuſt mikor meg oͤlek
Hieruſalemben, Palis ott forog vala akkor az idoͤben.
Pal kinek Sidoul Saulus neve vala, Moyſes toͤrvenyet
otalmazza vala, Az meg feßuͤlt Chriſtuſt az kik vallyak
vala, azokat halalra Saulus kergeti vala.
Ennek csak egy eßtendeje el mult vala, hogy Chriſtuſt
az Sidok fezitettek vala, Harmad nap halalbol fel tamat
vala, es nagy dicsoͤſegben menyekbe fel ment vala.
Toͤrtenek buduſaſok tanitvanyoknak, az igaz vallaſert
ßegen ßent Iſtvannak, eloͤßoͤr halala loͤn Protomartirnak,
Saulus ruhajokat, tartya az hoheroknak.
Rettenetes kergetoͤje az hiveknek, az idoͤben Saulus
az kereßtyeneknek halalval toͤmloͤtſel buͤntet ſokat bennek, kik ellene ßolnak Moyſes toͤrvenyenek.
Valta ottan levelet az foͤ Papoktul, el indula hamar az
Hieruſalemboͤl, mindeneket fogva hozzon az koͤfoͤldroͤl,
kik vallaſt tennenek az meg feſzult Chriſtuſrol.
Siet hamarſagval ſok fenegeteſſel, Damaſcusban megyen nagy hertelenſegel, Az kegyetlen Iſpan haragos levelel, ottis meg akara hizni kereßtyen verrel.
Iſten menyboͤl neki utban meg jelenek, villamas mendoͤrges fenyeſſeg adatek, hogy ki miat Saulus hamar homlok eſek, menyegbuͤl hozzaja illyen ßozat adatek.
Las mit kergetz engem az en hivemben, nehez neked
rugodoßnod eßtoͤn ellen, felele Pal mit kivanz? Uram
en toͤlem, mind az tevoͤ leſzek csak parancsoly ennekem.
Ottan Ur felele mit kergets engemet? ne uͤldoͤzed nekem az en heveimet, Mert ezekert ontottam ki en veremet, es ßoͤrnyuͤ halalra attam az en teſtemet.
Ottan fel tekinte hogy ez ßokat halla, mondhatatlan igen meg ijedet vala, Szeme vakulaſat uͤ csudullya vala,
mint az vak ſoͤtetben ugyan tapogat vala.
Sauluſt
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Sauluſt Damaſcusban be vezettek vala, egy Iſten feloͤ
kereßtyenek hazaban, kinek neve Iudas egyenes utzaban,
ßemeivel ſemmit harmad napig nem lata.
Vala egy nagy ßent Ember akkor Damaſcusba, Ananias
neve ennek az Ur ßola, meny el [Anania] egyenes utzaba,
vigaztallyad Sauluſt az Iudaſnak hazaba.
Ananias ßola Uram en hallottam, mely kegyetlen Ember azt En jol hallottam, monda az Ur neki meny el mikor mondõ, mert az Pal ennekem egy valaztot edenyem.
No Palhoz be mene Ananias monda, Atyamfia Saul
ennekem az Ur hagya, ki neked meg jelent ez minap Utadba, te hoßad el joͤnek az egyenes utzaba.
Vete Ananias Palra uͤ kezeit, az Szent Lelek Iſten batoritsa ſzivet, neki meg gyogita haliogos Szemeit, etel ital utan eroͤſsite uͤ teſtet.
Szent Pal fordulaſa lon enni uͤdoͤben, harmintz negyedik eßtendoͤnek vegeben, Chriſtus ßuͤleteſenek Idejeben, Tiberius Csaßar feyedelemſegeben.
Lon egy napig Szent Pal akkor Damaſcusba, Chriſtust
Prædicallia az Sinagogaba, Iſtennek Fianak lenni bizonitya, ſok eretnekſegoͤket Sidoknak hamiſſollya.
Sok napok el mulvan Sidok tanatskoznak, Szent Pal
ellen kik Damaſcusban lakozanak, mindenik kapura oͤrizoͤk alanak, meg kel halni mondgyak ez eretnek Sauluſnak.
Vevek Tanitvanyok eſzekben ez dolgot, Sidok
Szent Pal ellen hogy fennenek fogat, koͤ falon koſarban
ki bocsatak oͤtet, Arabia tartomanyban ßalada onnet.
Az Szent Lelek vala Sz. Pal Apoſtollal, Chriſtuſt Prædicalia vala buzgoſagal, Iſmeg hatra tere az Arabiabol,
vißza Damaſcusban mene nagy batorſagal.
Soha nintſen csendeſſegek az hiveknek, hißem egyeb
oka ſemmi nintſen ennek, Mennyorſagban kel mennie
A2
ßegeny-
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ßegenyeknek ot nem leßen vege uͤ nagy oͤroͤmoͤknek.
Ez utan harom eßtendoͤ el mult vala, iſmeg Damaſcusba hogy vißza tert vala, Az Anetas Kiraly oͤt meg fogta
vala, koͤ falon koſarban de ki bocsattak vala.
Ra gondolvan foͤl mene Ieruſalemben, Szent Peter
Iacabal holot uͤ loͤn ßemben, tizen oͤtoͤd napig akkoron
velek loͤn, Imatkozasban Iſtenhez az Templomban loͤn.
Eoͤ neki az Iſten akkor meg jelenek, mikor az Templomban otben Imatkoznek, az Sidoknak fejenkent meg
vakult ßivoͤk, poganyoknak tegedet adlak ßegenyeknek.
Iſten ßauat halla Szent Pal el indula, Cæſariaban az egeß Siriaba, harom eßtendeig loͤn Ciliciaba, nem hivolkodasban hanem Prædicalasba.
Tiberius Csaßar vala Sidoſagban, eßtendoͤnek az hußzon kettoͤdikben, Pilatuſt meg vetek ot az Iſpansagban,
Marcellus allapek ot az tiztartoſagban.
Iſmeg tere Szent Pal Poganyok koͤziben, reßeſite azokatis aldot magban, Abrahamnak meg igert Ieſus Chriſtusban, hogy kiben az nepek lennenek meg aldasban.
Veve Barrabaſt melle az Tarſaſagban, vele el indula
Antiochiaban, az Chriſtus Ieſusrol vala tanitasban,
Anyaßentegyhazat gyuͤiyt vala Poganyokban.
Csuda az Iſtennek mindenkor tanitaſa, nintſen ſenki
foͤldoͤn ki azt meg foghaſſa, Daniel Propheta mikeppen
meg monda, O toͤrveni aldozattyanak lenne romlaſa.
Ottan O toͤrvennek loͤn romlandozaſa, Hogy Chriſtus
foͤl mene magas Mennyorßagba, Mennyei Atyanak hogy
uͤle jobjara, ot nyere kegyelmet buͤnoͤnk bocsanattyara.
Megh ala Tiberius Csaßar azomban, hat eßtendoͤ vala
Szent Pal fordulaſſa, Caius Caligula loͤn Csaßarſagaban,
csak negy eßtendeig Csaßarkodek meg hala.
Munkaja faratſaga Szent Palnak vala, az eßtendoͤben
Siliciaban ment vala; Cyprusban Sergius Kereßtyen loͤt
vala,
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vala, Evangeliomat Szent Matthe irta vala.
Ezek utan tiz eßtendoͤ el mult vala, Szent Pal fordulaſa mikor meg let vala, Claudius Csaßar hogy Uralkodik vala, Csaßarsaganak meg egy eßtendeje vala.
No hogy Lystra Varasban be mentek vala, Licaonianak ez Varoſa vala, ott az uy tudomant nem ßeretik vala, Barrabaſſal ßent palt ot meg koͤveztek vala.
Derbenbe maſod nap onnet indulanak, csak ßamos napiglan ot Prædicalanak, Antiochiaban onnet le ſzalanak,
batoritak Szivoͤket Tanitvanyoknak.
Az Lystra Varosban hogy mulatnak vala, egy beteges
Ember az Varosban vala, Szuͤleteſetuͤl fogva ki ſanta vale, eletiben laban meg ſoha nem jart vala.
Tuttara loͤt vala az ßegen ſantanak, halla jelen voltat
Ember az Szent Palnak, kere lenne oka meg gyogulaſanak, meg tekinte hitit Pal az ßegen ſantanak.
Ottan nagy fel ßoval kialta es ezt monda, kelyfel hamarſaggal es aly labaidra, ßegen ſanta ember fel kele azomba,
meg gyogyula neki azonnyal ſantaſaga.
Mihelt az nep halla csudanak itele, Szent Palt Barrabaſſal Iſtennek itile, Mennorßagbol joͤt Embereknek itele,
Iupiter Iſtennek ottan Szent Palt neveze.
Nem ſok nap mulvan onnet indulanak, Lidiat es Pamphiliat mind el jarak, Pergan Varosba Chriſtuſt Prædicallak, csudakat tevenek ſokat munkalkodanak.
Innet le joͤvenek nagy Arabiaban, nem ſok mulva onnet Antiochiaban, Pal ot nem beßelle mint Iſten latasba,
uͤtet ki kuͤldoͤtte Poganyoknak koͤziben.
Barrabaſſal onnet az Hieruſalembe, el indula Pal Titusis vala vele az Apoſtoloknak ot vala gyoͤleſe, az Anyaßentegyhaz neki igen oͤruͤle.
Vegezek ezt egyutt iſmeg terne vißza, ßent Pal es Barrabas Antiochiaba, Ne legyen fogyatkozas az tanitasA3
ba ſok
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ba, ſok hamis Propheta volna Antiochiaba.
Soͤt it az uͤdoͤben Herodes Agrippa, az tanitvanyokra
reajok tamada, Szent Iacabot megis oͤle haragjaba, Szent
Peter Apoſtolt vete toͤmloͤtz fogſagba.
Nem ſok nap el mulvan Philippus Varosba, az Timotheuſſal Szent Pal ala ßala, Roͤvideden ßollok mint
jara Varosba, ott uͤ rola leßen elßoͤ reſz iraſomba.
Hatalmas nagy Varos Macedonia, az Philippus Varos
Antiochiaba, holot Szent Pal mikor volna mulatasba,
egy Szombatnak napjan Varos kivoͤl jarasba.
Reggel mikor jarna egy folyo viz mellet, eleiben joͤve
egy Aßzonyallat, Lidda vala neve tugya barſon ßoͤveſt,
akarja fel venni Paltul az Kereßtseget.
Iſtennek ßent Lelke Aßzony fejet lata, az Ieſus Chriſtuſnak oͤ magat ajanla, hazahoz az ket tanitvant el be hiva, mind haza nepevel meg ternie akara.
Szent Pal Timotheus hogy vala utaba, egy leanzo kiben Pithon Oͤrdoͤg vala, ki nagy ſomma Penzert joͤvendoͤt mond vala, Varosbeli nepnek nagy haßnara ez vala.
Tudgyatok mindnjajan oͤrdoͤngoͤs azt mondgya, Pal
az mindenhato Iſtennek ßolgaja, az idvoͤſſeget ki ingyen
Prædicalya, minden Ember idvoͤzuͤl ki hißen Criſtusba.
Illyenkeppen ſok napig kialtot vala, Pal az ſok kialtaſt oly ha bannya vala, Azert az Leanhoz artzul fordult
vala, az gonoß Lelek im igyen oͤ ßol vala.
Az Ieſus Neveben neked parancsolok, meny ki az leanbol undokſagos Lelek, ez beßedet hogy meg halla az
rut oͤrdoͤg, beloͤle ki mene az oraban az Oͤrdoͤg.
No azt hogy meg hallak Varosbeli nepek, hogy az leant el hatta az gonoz Lelek, Szent Palra azontol meg haraguvanak, oͤtet ot meg fogak tanats hazban fel vivek.
Iſtennek ßolgait eroͤſſen vadolak, nagy marok veßoͤkel
uͤket meg csapdoſak, az toͤmloͤtz tartonak eroͤſſen meg
paran-
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parancsolak, ßorgalmatoſſagal oͤrizne meg hagyak.
Semminek az toͤmloͤtz tarto ezt nem vele, azert oͤket
az belſoͤ toͤmloͤtzben vete, az labokat kalodaban be ßegeze, nagy ßorgalmatossan eyel napal oͤrize.
Immar az toͤmloͤtzben Szent Pal benne vala, eyfelikor
Imatkozni fel koͤlt vala, az hatalmas Iſtennek halat ad
vala, kit az toͤmloͤtz tartok igen halgatnak vala.
Rettenetes foͤld indulas toͤrtent vala, az toͤmloͤtznek
fondamentoma reng vala, az toͤmloͤtz aytai mind meg
niltak vala, az foglyokrol lantzok mind le hullotak vala.
Az foͤ toͤmloͤtz tarto meg alußik vala, az zoͤrgeſre alombol foͤl ſerkent vala, az aytokat hogy mind nitva latta vala, mondhatatlan igen ot meg iyedet vala.
Fegveret ki ranta gondolkodik vala, azert magaban uͤtni akarja vala, hogy foglyok el ßalattak azt veli vala,
azert meg oͤlnie magat akarja vala.
Toͤmloͤtzboͤl Szent Pal fel ßoval kialt vala, az toͤmloͤtz
tartonak im ezt mondgya vala, ne veßtene magat neki
ivoͤlt vala, mindnyajan it vagyunk neki kiatya vala.
Halla az kialtaſt ottan meg vidula es az toͤmloͤtz tarto
ottan gyertyat gyuita, toͤmloͤtzben be mene artzal le borula, Szent Palt es az Silat be vive hazaba.
Meg izene mind ez dolgot az tanatsnak, dolgat toͤmloͤtz tarto az meg fogot Palnak, hagyak az foͤ nepek el bocsattaſſanak, mig hirevel lenne ez dolog az koͤz nepnek.
Ez dolog Szent Palnak hogy len tudaſara, azt izene
vißza az egeß tanatsnak, Romaiak vagyunk buͤntelen
fogſagra, veßoͤkel veretenk vitetenk be fogſagra.
Azert mi el nem megyuͤnk ßertelenuͤl innet, joͤjenek uͤ
magok verjenek ki innet, az tanats hogy meg halla ez
izeneteket, raita ijedenek hogy meg hallak ezeket.
Eoͤket az toͤmloͤtzboͤl ki bocsattak vala, onnet Lidiaban be mentenek vala, ott valo hiveket latogatyak vala vi-
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la, Vigaſztalo iget nekjek Prædical vala.
Talam meg unnyatok ha most toͤbet mondok, az elsoͤ
reßenek ottan veget adok, Szent Palt Lidiaban addiglan
mi hagyuk, az maſik reßeben mig onnet ki indittyuk.

M A S O D

R E S Z E A Z
Pal enekenek.

S Z E N T

IMmar maſod reßet Szent Pal eletinek, eletiben toͤrtent
ſok ßerentſenek, ha meg halgatnatok meg mondom tinektoͤk, jeles dolog leßen csak hogy legyen keduetek.
Lidiaban akkor Szent Palt hattuk vala, elſoͤ reßenek
hogy vege loͤt vala, Tizenket eßtendoͤ meg tereſe vala,
Claudius Csaßarnak Csaßarſagaban vala.
Onnet uͤ el mene az Ampopolisban, Elaphipoliaban
Theſſaloniaban, Rea tamadanak ſokan az Varosban,
nem nyughatek onnan uͤ joͤve Athenasban.
Soͤt ott vala akkor Timotheus Szent Pallal, mikor Athenasban ment vala Sillaval, ott egyedül meg marada batorſagal, Timotheuſt Theſſaloniaban kuͤlde Sillaval.
Vala mulatſaga ot jo falkaiglan, nem hivalkodasban de
level irasban, ket levelet ira Theſſaloniaban, Athenasban
irta onnet kuͤlde Varosban.
Areopagita Dienes tereſe, itt az eßtendoͤben loͤn Kereßtyenſege, es Aßzony ennek Damaris egy neve, Athenasban Szent Paltul loͤn meg tereſe.
No eßtendoͤ mulvan onnet ki indula, Corintus Varosban onnet ala ßalla, Az Aquillat feleſegestuͤl ot talala, ki
Olaz Orßagbol csak minap joͤve ala.
Vala Szent Pal ſok nap ot Aquilaval, vele Karpitot
ßoͤ vala gyorſaſagal, koͤßoͤzleg tanitas vala nagy gondgyaval, mert egy Meſterſeget tud vala Aquillaval.
Sok napok el mulvan Corinthusban mene, onnet Syriaban tengeren eveze, Aquilla feleſegeſtul vala vele,
nem
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nem ſok idoͤ mulvan Epheſusban el ere.
Soͤt tizenket firfiakat ott talala, az tanitvanyok koͤzul
kiket kerdez vala, az Szent Lelek Iſten hogy ha velek
volna, es Urnak neveben ha kereßtelkettek volna.
Ezek felelenek Szent Palnak mondanak, hogy oͤk az
Szent Lelek Iſtent nem halottak, de oͤk kereßteloͤ ßent
Ianoſt halgattak, az kereßtyenſeget oͤ toͤle meg tanultak.
Rendel el ßamlala Ianos kereßtſeget, kemeny Pœnitentianak hirdeteſet, Az utan valo Chriſtuſnak jegyzeſet, az firfiak hogy meg hallak ez beßedeket.
Itt mindnyajan meg kereßtelkettek vala, az Ieſus Neveroͤl valaßt teznek vala, Szent Pal oͤ kezeit rajok tette
vala, az Szent Lelek Iſten reajok ßallot vala.
Csuda kuͤloͤmb kuͤloͤmb nyelven ßolnak vala, az Ieſus
Neveben oͤrvendeznek vala, Az Sinagogaban Szent Pal
be ment vala, harõ egez holnapig mind ot diſputalt vala.
Egy kegyetlen embernek Scholajaban vala, Szent Pal
mindenkoron diſputalasban vala, Ez nagy hires egeß Aſiaban vala, Sidok es Poganyok valanak forgodasba.
Vele Iſten vala csudat teſzen vala, ſok kor betegeket oͤ
meg gyogit vala, uͤvet keßkenoͤjet ki kaphatya vala, Oͤrdoͤg es betegſeg ellen orvoſſag vala.
Sokan hogy ezt latak oly igen csudalak, nemellyek
koͤzuͤloͤk koͤvetni akarak, Oͤrdoͤg uͤzoͤ boͤ bajoſok meg
proballyak, az oͤrdoͤg uͤzesben Ieſus Nevet kialtyak.
Papi feyedelem Senas nevoͤ vala, annak oͤ het fia oͤrdoͤg
uͤzoͤ vala, oͤrdoͤngoͤs emberhez hogy mentenek vala, az
alnok Oͤrdoͤgnek meg ot egyik ßol vala.
En tegedet alnok Oͤrdoͤg kenzeritlek, az Ieſus Neveben onnet ki uͤldoͤzlek, felele oͤ neki teget nem iſmerlek,
de tudom az Ieſust es oͤ toͤle rettegek.
Toͤrtenek azontul az oͤrdoͤnges foͤl uͤgrek, az koͤrnyuͤl
alloknak oͤ hajok ßagattatek, es nagy retteneteſen uͤket
ßagattya,

266

2.102
ßagattya, nagy rut undok keppen oͤket ſzelet hordoza.
Remuͤlenek ezen Epheſumbeliek, Sidokis Poganyok
az koͤrnyuͤl beliek, az Chriſtus Ieſushoz ſokan meg terenek, ſok Oͤrdoͤgi koͤnyvet ot mind meg egetenek.
Vala ket eßtendoͤ oͤ mulatſaganak, Epheſumban valo
nagy ſok csudajanak, egy levelet kit irt Corinthus Orßagnak, Epheſumban irta onnet kuͤlte azoknak.
Sok haboruſagok le ßallottak vala, Epheſum Varosba
csendeßuͤltek vala, azert Pal innen el menni kezuͤlt vala,
Macedoniaban mennie akari vala.
Ott az Attyafiak latak oͤruͤlenek, Philippis Varosban
oͤ hozza gyuͤlenek, maſodik levele Corinthus Orßagnak,
Philippisbe irta onnet kuͤlte azoknak.
Mulatſaga nem loͤn Macedoniaban, azert innet joͤve az
Goͤroͤg Orßagban, harom holnapot mulata Corinthusban,
faratſaga vala Szent Palnak az Varosban.
Nagy ßep levelet az idvoͤſeg dolgarol, ßerze Corinthusban az idvoͤzitoͤ hitroͤl, meg tanita mindent itt az idvoͤſſegroͤl, Romaban kit kuͤlde Pele nevoͤ jambortul.
Ioͤve Corinthusbol Macedoniaban, altal uton mene be
az Syriaban, mert eſzeben vala Sidok csalardſaga, minden feloͤl leſt vetettek nekie utaban.
Be juta leg ottan Philippis Varosban, Macedonianak jeles Varoſaban, az Huſveti barant meg ßerze Varosban, mene oͤtoͤd napon Troas nevuͤ Varosban.
Varosban heted napig mulatot vala, Szent Lucats Evangeliſta vele vala, Ariſtarchus Timotheus vele vala,
egy ßombat napjara mikor jutottak vala.
Sokat vetelkedek Varosbeliekel, mert el akar vala
meni onnet reggel, egez efelikorig vetelkedek eyel, vacsoralo hazban gyutot gyertyat lampasban.
Palota ablakan egy iffju uͤl vala, Titus oͤ neve Palt halgattya vala, Iffjat nehez alom el foglalta vala, Nyakra foͤre az ablakbol le eſet vala.
Iffju
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Iffju hogy le eſek ottan meg holt vala, ablak alol halvan oͤt fel vettek vala, az meg holt iffjuhoz Szent Pal le
ßallot vala, keſeruͤſegeben oͤ rea borult vala.
Oͤtet meg oͤlelven im ezt mondgya vala, mind azoknak
kik ez dolgot nezik vala, ſenki meg ne haborogyek
mondgya vala, mert az meg holt iffju lelke meg benne
volna.
Tamaßta fel iffjat Szent Pal halalabol, ſokan csudalkoznak az meg loͤt dologrol, az utan virratig beßzelle
ſokakrol, reggel ki indula Troas nevoͤ Varosbol.
Az utan egy nihan tartomant be jara, azon menetellel
Cyruſt be keruͤle, az ſantzos ßigetben Nitetomba mene, az
Atyafiakba Ephſumbol oda hiva.
Toͤn ßep inteſeket nekik valet monda, toͤbßer oͤtet nem
latnajak mondgya vala, Terden alva egyuͤt imadkozik
vala, ſok kuͤny hullataſal uͤtet keſergik vala.
El hagyvan azokat hajoban uͤlenek, Corus es Pomrus
ßigetben el erenek, Tyrus Varosban het napig levenek,
Ptolomeus Varosban egy napot keſenek.
Maſod nap Cęſareaban uͤk jutanak, Philoͤp Evangeliſtanal meg ßalanak, Annak negy leanya Prophetak valanak, Iſten felelmeben jo erkloͤts-uͤk valanak.
Pelda lehet ezis Attyaknak Anyaknak, magzatyokra
ßorgalmattoſſon gondolyanak, piatzõ nyargalaſt hoģ meg
ne ßokjanak, de uͤk az [Iſtenenek] felelmeben jarjanak.
Rea gondgya vala Szent Pal Apoſtolnak, Ieruſalemben fel menni akaranak, mikor meg Cęſareaban mulatnanak, Agabus Propheta hozza joͤve Szent Palnak.
Ott foͤle veve Agabus propheta, az Szent Palt kezeit
es labait koͤtoͤze maganak, az Szent Lelek Iſten azt mondotta Palnak, igy leßen fogſaga Hieruſalemben Palnak.
Oly eroͤſſen Szent Palt tanitvanyok kerek, ne mennyen
Ieruſalemben arra intek, Mert az Sidok mia fogſaga toͤrB2
tennek
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tennek, kereſekre Szent Pal igyen feloͤl oͤ nekjek.
Olyan nagy oͤroͤmmel vagyon nekem vigaſagom, hogy Ieruſalemben legyen en halalom, az Chriſtus Ieſusert leģek
en vallaſon, mert az leßen hißem az en naģ bodogſagom.
Ieruſalemben az Puͤnkoͤſd napjara juta, es oͤ magat ada
ottan tißtulaſra, hogy az meg ßuͤnnejek Sidok rohanaſa,
Moyſes toͤrvenye ßerint be mene az Templomba.
Igen keveſet haßnala tißtulaſaval, mert az Sidok latak
Templomba azonnal, rea tamadanak ragadak aßzonnal,
az Templom aytajan ki hurtzolak aßzonnal.
Templomnak aytajat ottan be ßegezek, ayto eloͤt ottan
igen meg piriskelek, foͤ hadnagynak Liſiasnak hirre tevek, hamar az foͤ hadnagy ottan oda erkezek.
El veve az hadnagy Szent Palt oͤ kezeboͤl, nem loͤn ſok
koͤzoͤnet ot az vendegſegboͤl, mert nagy ket vas lantzal
koͤtoͤze azontol, toͤle meg kerdezek vadolak buͤneibuͤl.
Nagy ſokaſag uͤtet ki keſeri vala, nagy fel ßoval utanna kialtnak vala, vond fel uͤtet oͤld meg azt kialtyak vala, futva az taborba uͤtet be vittek vala.
Toͤn uͤ koͤnyoͤrgeſt az hadnagy mondgya vala, neki az
koͤzſeghez valo ket ßava volna, Artatlanſagarul keves
ßoval ßolna, Claudius Liſias azt meg engette vala.
Inte ket kezvel hogy minden meg halgatna, egy magas graditſon felyuͤl al vala, Szent Pal meg beßelle mint jart uͤ utaba, mint az Iſten ßolla hogy mene Damaſcusba.
Beßedenek mikoron veget tet volna, az duͤhoͤt nep aval nem ſokat gondola, Menyen az ęretnek nagy ßoͤrnyuͤ
halalra, koͤtoͤzve az hadnagy viteti az taborra.
Vala mind az dolog jo Ieruſalemben, kemeny Oſtorokal meg verek az taborban, hadnagy meg kenzani hagya
azon koͤzben hoģ meg tudhatnaja vetket az Sidok ellen.
Soͤt eroͤs koͤtelel meg foitottak vala, ßazados viteznek
Pal azt mondgya vala, Oſtorozni Romait nem ßabad
volna,
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volna, kivaltkeppen mikor buͤne neki nem volna.
Ezt halla ßazados hadnagynak meg monda, hoģ Szent
Pal Romai ember azt meg ira, ez beßedet erte hadnagy
oda juta, meg kerdeze toͤle ha Romai polgarfi volna.
Tagadaſt oͤ abban ſemmit nem toͤt vala, monda hoģ Romaban ßuͤletet volna, az kenzo hoherok meg hallottak
vala, az cziga koͤtelet ott meg bocsattak vala.
De maſod nap az foͤ Papokat be hiva, Phariſeuſokat Saduceuſokat hiva, Szent Palt azok koͤzze hadnagy alattata, az gyuͤlekezetben Pal imigyen ßolla.
Ertſitek beßedem fejenkent firfiak, az en eletemet
nam ti jol tudgyatok, igaz Lelki iſmeretemet jol lattyatok, artatlan eletem azt ſem tagadhattyatok.
Vala az foͤ Papnak Ananias neve, az koͤrnyuͤl aloknak
foͤ Pap ottan inte, hogy az karomlasert uͤtet artzel verne,
Szent Pal hogy ezt lata ottan ßolnia kezde.
Meg ver Iſten teged fejeredet kuͤ fal, hogy engem
meg uͤtnel ide azert juͤttel, minden toͤrveny felet ugy veretek artzel, az igaz mondasert engem meg buͤntettel.
Tuͤnek ot haſonlaſt ottan el ozlanak, Phariſeuſok Saduceuſok valanak, az fel tamadaſrul nem egy arant ertenek, azert oka ez loͤn hogy meg nem alkhatanak.
Innet az foͤ hadnagy Szent Palt fel vitete, az vitezek
altal az taborban kuͤlde, maſod eyel az nep eloͤtte meg ala, illyen ßokat halla Pal ot az Ur Iſtentoͤl.
Mind Ieruſalemben rolam vallaſt tettel, azonkeppen
neked Romaban menned kel, de alhatatos legy el ne feletkezzel, Csaßar eloͤt rolam vallaſt tegy eroͤs hittel.
Az idoͤben Sidok koͤzuͤl tamadanak, negyven firfiak az
utakra allanak, oͤ koͤztek oly igen nagy hitet mondanak,
Palt mig meg nem oͤlnek ſem ennenek ſem innanak.
Nem telek ſok kedvoͤk oͤ akaratyokban, mert az dolog eſek egy iffju fuͤleben, Iffju el be mene hadnagyhoz
tabor-
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taborban, hadnagynak meg monda mit ert Szent Pal
dolgaban.
Tuttara loͤt vala ot az Liſiaſnak, Szent Palnak az Sidok
hogy leſt vetettenek, azert parancsola ket foͤ hadnagyanak, hogy fel keßuͤlnenek mert utra kel menniek.
Igen hamar hetven [loauagot] keſzite, ket ßaz gyalog nepet az mellet keſzite, azok melle ket ßaz dardaſokat ßerze, es vezetek lovat azok melle keſzite.
Batorſagal ottan Szent Palt tuͤloͤk kuͤlde, az fuͤ tißtartoknak Cęſareaban kuͤlde, mert hogy el ragadnak Szent
Palt azon felte, tuͤloͤk egy levelet az tißtartonak kuͤlde.
Vala tißtartonak Fœlix az uͤ neve, koͤſzoͤn az Liſias annak az levelben, az felet uͤ magat ajanla mindenben, az
utan ezeket irja neki levelbe.
Sidok az firfiat hogy meg fogtak vala, oknekuͤl az
jambort uͤk meg oͤlik vala, ha toͤloͤk eroͤvel el nem veßem
vala, es onnet taborban en el nem kuͤldoͤm vala.
Soͤtt hogy Romabeli volna azt meg ertem, azert az tanatſot erte en be gyuͤytem, az koͤtoͤzoͤt embert kezekben
vitetem, mint vetkezet vala toͤloͤk azt en meg ertem.
Vadolak az jambor Sidok az tanatsban, de nem vala
buͤne az ſok vadolasban, halalra meltonak nem velem
magamban, azert toͤloͤk el vittetem az taborban.
Azert en foglyot kuͤltem kegyelmednek, ßabad legy
hogy ha meg kegyelmez fejenek, Sidok irigyſegboͤl rea
tamadanak, koͤztoͤk okot hozza halalra nem lelenek.
Csak ez kis ſummaja Csaßar levelenek, az koͤvetek kit
meg adanak Fœlixnek, Szent Palt az levelet mutatak
Fœlixnek, akarattyaterte levelboͤl az hadnagynak.
Olvaſa levelet Szent Palt kerdi vala, mitſoda Varosbol valo ember volna, meg erte hogy Siliciabeli valo
volna, azert meg halgattam ßauat azt mondgya vala.
Meg hadgya az feyedelem ßolgajanak, Szent Palt Herodes
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rodes pitvarban tartanak, mig az fel pereſek ala erkeznenek, kik Ieruſalemboͤl Szent Pal ellen joͤvenek.
Mennie Ananias az foͤ Pap ezt halla, oͤtoͤd napra Ieruſalemboͤl el juta, ez boͤlcs procatornak neve Tertalus
vala, ſokat Szent Pal ellen ot az procator ßolla.
Ezen keruͤnk mi mint kegyelmes Urunkat, kegyelmeſſen hald meg koͤnyoͤrgeſuͤnket, bekeſegel eltuͤnk miulta
birz minket, ſemmi kar nem erte Sidokat ßegenyeket.
Nem banthatom ſok beßedel nagyſagodat, roͤvideden
jelentem kevanſagomat, Azert meg halgaſſad az mi panaſzunkat, im ez fogoly ellen valo panazlaſunkat.
Doͤgleletes ember az Pal jol meg ertſed, ſok haboruſagnak okanak itelyed, eretnek tudomanyuknak bator
vellyed, egez ez vilagon gonoz embernek higyed.
Azert uͤtet mikor mi meg fogtuk vala, toͤrven ßerint
uͤtet meg buͤntettyuͤk vala, az Liſias hadnagy he beket haģ
vala, mi kezuͤnkboͤl uͤtet el nem ragadgya vala.
Tegyen te Nagyſagod itiletet erroͤl, mert igazat ſzolunk neked ez emberroͤl az foͤ Pap Sidokal kialta azontol, mind igazak azok kit halaz az emberroͤl.
Vegyetek eſztekben procatorok innet, kik az hamis
pertis forgattyatok Penzert, es az igaſſagnak ti nem hattok beket, kinek nintſen ſok penze az el nem viſzi vele.
O ha gondolnatok az pokolnak tuͤzet, az Gehena tuͤznek oͤ nagy ſebeſſeget, nilvan el hadnattok az ſok hamis
perleſt, ſokzor hamiſſat nem jamboritnatok Penzert.
Beßedet hogy halla Szent Pal az pereſnek, meg felele
uͤes eloͤtte Fœlixnek, mikor vege leßen az egy feleletnek, akkor leßen vege az maſodik reßenek.
Iol tudom azt mondgya Szent Pal az Fœlixnek, iteloͤ
biraja voltal az nemzetnek, Azert rendit meg hald en feleletemnek, igaz iteletet teg Uram mindeneknek.
Soͤt azt hallotta Nagyſagod es ertette, tizenkettoͤd napja hogy
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ja hogy en joͤttem ide, Imadſagert joͤttem fel Ieruſalembe, nem gonoz ßandokban mentem be koͤzitekbe.
Oka en nem voltam az eretnekſegnek, kit az en Pereſim feyemhoͤz felelnek, Soͤtt hiven ßolgaltam az en Iſtenemnek, mint Prophetak irtak hittem en mindeneknek.
Fel Ieruſalembe mikor mentem vala, hogy en ott magamat adnam tißtulaſra, nem volt nekem gondom az diſputalaſra, es nem attam okot ſoha botrankozaſra.
Fel tamadas feloͤl igazat iteltem, Saduceuſokat azert
en meg gyoͤztem, Aſyaban valo Sidok bizonſagim, kiknek vallaſokra igaſſagom tamaztom.
Illyen nagy vetkekert igen karhoztatnak, engem meg
oͤlnie mindnyajan akarnak, Iſten meg koͤzoͤnnye jambor
Liſiasnak, ki engem meg mentet nem adatattam halalnak.
Toͤn veget Szent Pal ot az uͤ ßolaſanak, Fœlix meg halla beßedet az ket felnek, de az toͤrvent ki nem monda uͤ
ezeknek, hallaztaſt toͤn ala joͤtteig Liſiasnak.
Az Claudius Csaßar mikor meg holt vala, tißen negy
eßtendoͤt uralkodot vala, az Fœlix uͤ neki tißtartoja vala,
Szent Pal ennek ket eßtendeig foglya vala.
Az ſok zaigas mi meg ſiketuͤlt vala, azert beket hagyok az harmad reßenek, nintſen helye malomban az hegeduͤnek, nem kel kettoͤs miſe tudgyatok az ſiketnek.

HARMAD RESZE SZENT
Pal Enekenek.
HArmad es utolſo reßet ez eneknek, immar el mondanam jozan embereknek, es ha helye volna nalunk ez
eneknek, ſok nyomoruſagat mondoni Palnak ßegennek.
Az Claudius Csaßar mikor meg holt vala, fejedelem
utanna Nero Csaßar vala, hußonnegy eßtendoͤ Pal tereſe
vala, Ceſareaban meg Fœlix tißtarto vala.
Csak ket eßtendeig Szent Pal foglya vala, oͤ toͤrvenyet
Fœlix
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Fœlix hogy halgattya vala, az tißttarto egy nap hozzaja
ment vala, mind feleſegeſtuͤl hogy Paltul uͤ tanulna.
Toͤn Prædicatiot Szent Pal Fœlix eloͤt, harom tanulſagra ozta oͤ beßedet, elſoͤ tanulſagat az egy igaz hitroͤl, az
tizta eletroͤl mutata maſod ſzavat.
El joͤvendoͤ rettenetes iteletroͤl, harmad tanulſagat ada
iteletroͤl, iteloͤ bironak nagy kemenſegeroͤl, ki mindent
meg buͤntet el titkolt buͤneiroͤl.
No hogy halla Fœlix igen meg remuͤle, itelet napjatul
igen meg iyede, akkor az Szent Palal toͤbet nem beßelle, de ſokzor az utan ßembe loͤn es beßelle.
Vala Nero Csaßar immar Romaſagban, tißttartokat
kuͤlde oͤ az Sidoſagban, meg Fœlix ot vala tißtartoſagban, helette Partius Feſtus loͤn Sidoſagban.
Szegen Szent Pal vala megis az fogſagban, hoģ Feſtus
be ßalla az tißtartoſagban, harmad nap mulva mene be Ieruſalemben, hogy az foͤ nepekel iſmerkednek Varosban.
Varosbeliek ajandekokkal tißtelek, Papok iras tudok
uͤ hoza gyuͤlenek, Szent Palt kezbe adna azon koͤnyoͤroͤgnek, kedves dolgot tenne ezzel ßegen koͤzſegnek.
No felele nekik Feſtus mondgya vala, hogy egy fogoly
ot Ieruſalembely volna, azert hogy ha kinek azal dolga
volna, az fogoly emberroͤl eleg toͤrvent allatna.
Dicsiretes dolgait az tißttartonak, hogy vetet nem akarja artatlanak, ez nem hizelkedik az alnok Papoknak,
de igazat itel toͤrvent teßen azoknak.
O mely dicsiretes az ily fejedelem, kiben igazſagra
nintſen keſedelem, Soͤt az artatlannak leßen ſegedelem,
hamis perpatvarban leßen oͤ nagy figelem.
Soͤt Ieruſalemben nioltz napig mulata, az utan tißtarto
Feſtushoz mene haza, az foͤfoͤ Papokban vele ſok indula,
hogy Cęſareaban Szent Pal ellen ßollana.
Az tißttarto mas nap ßekiben be uͤle, Szent Palt hivatata
C
oda
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oda az toͤrvenybe, az foͤ Papok vele ot ßolanak ßembe,
ſok hamiſſagokat ßolanak ott ellene.
Monda Pal oͤ nekik mit vetettem ellenetek, Iſte͂ Templomaban nem voltam veletek, nem ßoltam ellen Moyſes
toͤrvenyenek, meltoſaga ellen nem vetettem Csaßarnak.
Pal feleletire tißttarto ezt kerde, ha akarna fel meni Ieruſalembe, holot ez dologrol oͤ toͤrvenye lenne, mert Sidok fejenkent azt kivannyak uͤ toͤle.
Ezt felele Szent Pal te vagy bizonſagom, Sido nemzetſegnek ſoha nem artottam, hogy kezekben adnal nints
hatalmad raytam, az hatalmas Csaßarra en toͤrvenyemet
veſzem.
Veve oͤ toͤrvenyet az Csaßar ßekire, mert az Sidok
dolga vala oͤ eſzebe, Ha fel menne egyßer az Ieruſalembe, az alnok Sidokrol oͤ halala ot lenne.
Lata az tiſzttarto az dolog mint volna, Szent Pal hogy
toͤrvenyet vette az Csaßarra, azert egyebet nem mere tenni abba, Ieruſalemben Sidok terenek vißza.
Irnak vala Chriſtus ßuͤletese utan, ez dolog hogy len
akkor oͤtven nyoltzban, Nero Csaßarnak maſod eßtendejeben, Szent Pal tereſenek huzonoͤt eßtendejeben.
De mikor egy nihan napot mulattak vala, az Agrippa
Kiraly Ieruſalemboͤl juta, mind feleſegeſtuͤl vendegſegben juta, Feſtus tizttartohoz ki mene mulatnia.
Emlekezek egy jo kedveben Szent Palrol, Feſtus Agrippanak eg ßegen fogolyrol, mikeppen vadoltatnejek
az Sidoktol, de halalos buͤne nem volna vadolasbol.
Ennek egeb buͤne mondgya hogy nem volna, csak hog
az meg holt Ieſusrol tanitana, azt mondgya hogy annak
igaz tudomanya, mondgya halottaibol fel tamadot volna.
Sok vadolas utan oͤtet kerdem vala, ha Ieruſalemben
el menni akarna, az vadolaſokrol oͤ toͤrvenye lenne, nem
akara hanem perit veve Csaßarra.
Kiraly
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Kiraly ßola en igen akartam volna, az fogoly emberrel
ßembe lettem volna, Sok dologrol vele beßellettem volna, Agrippa Kiralynak Feſtus igyen ßola.
Reggel te foͤlſeged vele ßemben lehet, hol minden
dologrol eleget beßelhet, mas napon tiztarto ki hozata
uͤtet, egy nagy Palotaban vitete be csak uͤtet.
Iuta be Agrippa mind feleſegeſtuͤl, Bernika aßzonnyal
vannak egeſſegvel, Hadnagyok fuͤ nepek nagy ſok vitezekel, az tißtarto Feſtus ßola ily beßedekkel.
Beßedemet fejenkent meg halgaſſatok, az gyuͤlekezetben kik moſt it allatok, ez meg fogot embert fejenkent
lattyatok, halalra valo buͤnt ebben nem talalhatok.
En toͤlem fejenkent azt kivannyak vala, Sidok hogy
ez embert en meg oͤloͤm vala, de en uͤtet ugyan el bocsatom vala, ha Csaßarra toͤrvenyet nem veßi vala.
Rola te foͤlſeged mit ert mond meg nekem, O Agrippa
Kiraly tanatſot adg nekem, kelle ennek dolgat meg Csaßarra ve͂nem, avagy csak uͤ magat meltoſaganak kuͤlgyem.
Erre az Agrippa ſemmit nem felele, de Szent Palra
ottan beßedet terite, inte oͤ nekie valamit felelne, mert
nagy batorſagal ßabad ßolni eloͤtte.
Velem Sz. Pal mondgya bodognak uͤ fejet, hogy Iſten
moſt ide hozta foͤlſegedet, azert eloͤtted meg jelentem igyemet, csendeſegel halgasd iteld meg en peremet.
Igen tudgyatok es mindnyajan lattyatok, az en eletemet fejenkent tudgyatok, mind iffjuſagomtul fogva hallottatok, Phariſeus voltam aztis mind jol tudgyatok.
Toͤkelletes voltam az igeretekben, mind elsoͤ dolgoknak toͤt ßoͤvetſegeben, azert azokat otalmaztam eroͤſſen,
kik ellene ßoltak meg buͤntettem eroͤſſen.
Az fel tamadaſnak remenſege feloͤl, Sidok verſengeſem volt Phariſeuſokal, az loͤn egyik oka hogy vadolaſokal, ellenem allanak nagy hamiſſagokal.
C2
Mikor
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Mikor az hiveket en igen kergetnem, Damaſcusban
megyek nalam en levelem, az kereßtyeneket hogy ottis
kergetnem, Iſten magas menyboͤl meg jelenek ennekem.
Csuda nagy mendoͤrges vellamaſal vala, lovam en alattam az Foͤldre le omla, en magam tarſaimal Foͤldre eſem
nyakra, fel tekintek hat nints nekem ßemem vilaga.
Onnan feloͤl menyboͤl ßot hallottam vala, oh kegyetlen
Iſpan az Ur mondgya vala, mit uͤldoͤzoͤd az en hiveimet
ßol vala, es hogy Iſten ellen rugodoznom nehez volna.
Ezt halvan oly igen csudalkozom vala, mert jo utban
volnek en azt velem vala, de igekezetem ſemmire jo vala, akkor en meg tudam hogy csak bolondſag volna.
Parancsola Iſten nekem hatta vala, hogy az oͤ hiveit
ne kergeſſem monda, de ennek utanna en lęk tanitvanya, ember idvoͤzuͤlni igazitek Chriſtusra.
Iſtennek oͤ ßavat nem velem ſeminek, engemet ßegent
ottan elbe vezetenek, harom napig nem loͤn vilaga ßememnek, etel ital addig nem kelle en teſtemnek.
Meg gyogita Iſten ßemem vakulaſat, de belsoͤ ßemnek
ada oly vilagot, kivel en el hagyam az ſok gonozſagot,
eroͤſſen meg banam toͤlem let gonozſagot.
Vere meg az Iſten de azert meg nem oͤle, az en buͤneimert csak az foͤldhoͤz vere, azert vallaſt tezek rola eletembe, hogy uͤ az Meſsias azt hirdetem feloͤle.
Sidoknak ez dolog nem kezdek tetzeni, az meg feßuͤlt
Chriſtuſt en kezdem vallani, ezek en utanam kezdenek
olalkodni, engemet nagy ſokzor meg akartanak oͤlni.
Iſten velem leven ez mai napiglan, im eloͤtted allok
ez eroͤs fogſagban, arrol vallaßt teßek mig elek vilagban, Irgalmaſſagodbol jutokbe Menyorßagban.
No hogy uͤ beßedet el vegezte vala, az Feſtus tißttarto
fel kialtya vala, bolond ez az Saul neki mondgya vala,
az ſok iras uͤtet mondgya meg csalta volna.
De er-
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De erre Feſtuſnak Szent Pal igyen ßola, az mit beßellene nem bolondſag volna, igaſſag jozanſag neki ßava
volna, Agrippa Kiralyis erroͤl bizonſag volna.
Ezen kerdi vala Szent Pal az Agrippat, ha hinneje oͤ
az Prophetanak ßavat, Szent Pal monda tudom hißed
mind azokat, Agrippa felele Palnak monda ily ſzokat.
Senki ſemmi csak az mit ennekem ßolal, kereßtyenne
tenni engem mivel akarz, monda Pal azt adgya Iſten à mit
kevanz, bator teis illyen legy csak ne legyen raitad lantz
Vegezek beßedeket egyzerſmind fel kelenek, Agrippa feleſegeſtuͤl ki menenek, Feſtus es foͤ nepek onnan ki
menenek, Agrippa es Feſtus ketten beßelgettenek.
Az Csaßara dolgat ha nem vette volna, ßabadon ez foglyot el bocsathattad volna, mert ſemmi foͤben jaro dolga
nem volna, de immar Csaßarnak kuͤldeni melto volna.
Meg hallyatok azert nagy nyomoruſagat, foͤldoͤn emberektoͤl ſok haboruſagat, Immar beßellem meg Tengeren jaraſat, ugyan ottan toͤrtent raita ſok nyavalyajat.
Egy pelda beßedben azt ßoktak mondani, ha ki ßive
ßerint nem tud imadkozni, annak az Tengeren kelletik
eveßni, ott az Pater noſtert jol meg tudgya tanulni.
Tenek ot vegezeſt el keſzitenejek, hogy az toͤb foglyokal Szent Palt elkuͤldenek, Csaßarnak Romaban Tengeren kuͤldenek, egy ßazados vitezt Iuliuſt el keßitek.
Annak oͤ kezeben adak az foglyokat, hajoban uͤlenek
inditak hajokat, Aſia feloͤ inditak az vitorliakat, maſod
nap el erek Sidoknak Varoſokat.
Vala ßent Lukats Evangeliſta vele, maſik Ariſtarchus
fogoly tarſa vele, az oͤ ßuͤkſegekben ßolgalnak mindenbe, nagy emberſegeſſen Iulius teßen vele.
De maſod nap Sidonbol el indulanak, ellenekzoͤßelek
mia Cyprusba jutanak, onnat Tengerere az Silicianak,
Liſtra Varoſaban hamar el ki ßallanak.
C3
Iulius
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Iulius ßazados egy hajoſt kereſe, ki az Olaz Orßagban akoron eveze, az foglyokat abban be helyheztettete, az
Tengerre velek egyuͤt oͤ el erede.
Partrol indulanak Cręta ßiget fele, gonoz ßelek mia
hajok nehezuͤle, az gonoz ßerentſe reajok teruͤle, de
nem ſok napiglan batorſagos meneſe.
Remuͤlenek igen az hajos Meſterek, mert ellenek
vannak ellenkezoͤ ßelek, nem tudgyak mely helyen kel
ot el terniek, mert az Teli idoͤk laſſan elkoͤzelgetnek.
Oͤket Szent Pal megis vigaztallya vala, oly ha ugyan oͤis meg jedet vala, az hajos Meſterek emberkednek vala,
kuͤlomͤb kuͤlomͤb ßelek ellen tartanak vala.
Fergetek ſok ßelek eſſoͤk eſnek vala, mas nap ſok marhakat haytottanak vala, harmad nap halo ßerzamit hanyak
vala, ſok ideig az napot ſem lathattak vala.
Ezen koͤzben koͤnyoͤrgeſek leßnek vala, boͤitel imadſagal Iſtent kerik vala, minden remenſegek mar el csuzot
vala, alvan oͤ koͤzoͤttoͤk Pal imigyen ßol vala.
Remenſeg bennetek meg ne kiſſebegyek, Atyamfiai
firfiak arra kerlek, noha minden marhatokat el veztitek,
veßte it csak egy Leleknek ſem leßen.
Raitam el efelykor loͤn Iſtennek keze, ki az oͤ Angyalat eyel hozam kuͤlde, Angyal altal nilvan nekem meg jelente, mi jevendoͤ volna ßep rendel meg beßelle.
Ezt monda ennekem hogy ſemmit ne fellyek, Csaßar
eloͤt nekem allanom kelletnek, az hajoban valo lelkek el
nem veznek, en ertem meg kegyelmezet fejetoͤknek.
Ne fellyetek azert firfiak ſemitoͤl, Iſten mit jelent ugy
leßen ketſeg nekuͤl, egy szigetben kel nekuͤnk jutnunk ezentoͤl, oda kel ki mennuͤnk az hajo toͤreſekel.
El mulek tizen egy eyel vezoͤdenek, nagy habnak miatta ſokat vezoͤdenek, tetzik mint hogy egy tartomanyra
ernenek, mert az ſetetſegben meſze nem mehetnenek.
Csuda
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Csuda nagy ſoͤtetſeg akkor eyel vala, alig varjak vala
hoġ meg viradhatna, az vas matskakat fenekre bocsattak
vala, mert az veßedelmes helyektoͤl felnek vala.
Ezen az hajoſok gondolkodnak vala, Csonakon ki
menni oͤk akarnak vala, Szent Pal Iuliuſnak akkoron igy
ßola, legyuͤnk veßtegſegel nekiek mondgya vala.
Meg ertven Iulius Szent Palnak beßedet, mind el vagdaltata csonaknak koͤtelit, hajos Meſtereknek tiltya ki
meneſet, meg virradvan ßola Szent Pal ily beßedeket.
Intelek en titeket egyetek igyatok, hogy ki mia eroͤſſegyek ti teſtetek, Mind holnapi napon mind el ßenuͤednetek, boͤitel Imatſagal Iſtent engeßtelnetek.
Iſtentoͤl fejenkent meg otalmaztattok, fejuͤnkroͤl egy
hay ſzal el nem eſik nekuͤnk, azt hallak fejenkent etelt italt venek, hajokbol buzakat nagy ſakal ki hanyanak.
Hogy jobban nap vilag kezdet vala lenni, egy partot
kezdenek azontol lathatni, vitorlyakat azert kezdenek
fel vetni, az ßelnek menteben nagy ſebeſſen ki menni.
Egy kettoͤs Tengerre hogy juttotak vala, az hajo eroͤſſen meg uͤtkoͤzoͤt vala, Noha hajo orra el nem toͤroͤt vala,
de hatulyat az viz mind el ßagatta vala.
Ezen vitezek meg iyetek vala, mert veßedelmeket
igy jol lattyak vala, az foglyokat meg oͤlnie akarjak vala, mert el ßaladaſtul uͤket oͤk feltik vala.
Mert az part oͤ toͤloͤk ot nem meße vala, mely fogol ki
uzna el ßalad hatna, Szent Palt az Iulius otalmaza vala, azert az foglyokat meg oͤlnie nem hadgya.
Egyen ketten az kik uzni tudnak vala, Deßkan es Gerendan el ki mennek vala, Minden marhajokat el veßtettek vala, de csak egy lelekis oda nem veßet vala.
Molita ßigetben ki jutottak vala, az ßigetben mind poganyok laknak vala, emberſegvel azert oͤket tartyak vala, es veßedelmeken igen bankodnak vala.
Nagy
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Nagy ſok zapor mia igen faznak vala, Szent Pal aprolekot forgacsyot ßed vala, es az tuͤzre vini azt akarja vala, mert az nagy hidegtoͤl uͤk igen faznak vala.
Mikor fel az tuͤzre azt vetoͤtte vala, im mely csuda dolog mindgyart toͤrtent vala, Melegbuͤl vipera kigyo ki
juͤt vala, es az nagy Szent Palnak kezere ragat vala.
Latak az Poganyok im ezt mondgyak vala, igen buͤnoͤs
gyilkos ez az ember volna, Noha az tengeren meg maradot volna, azert ennel tovab Iſten nem tuͤrte volna.
Az Poganyok immar csak azt varjak vala, Sz. Pal vagy
meg gulna vaģ kette haſadna, az vipera kigyo igen merges vala, az kit az meg marna csuda kepen meg halna.
Az kigyot kezeroͤl tuͤzre hogy le raza, ſemmit oͤ nekie
az merge nem arta, mondhatatlan igen poganſag csudalta, ketſeg nekuͤl Szent Palt Iſten gyanant ot tartta.
Molita ſzigetet az ki birja vala, Publius oͤ neve igen
jambor vala, harmad napig oͤket vendeg-lette vala, az
fejedelemnek Atya beteges vala.
Ket fele betegſeg az emberen vala, Kolika es hideg
leles bantya vala, Szent Pal az Iſtenhez Imatkozot vala,
betegſeget Iſten meg gyogitotta vala.
Az nep hogy ezt lata oly igen csudala, ſok beteges
embert ot oͤ meg gyogita, oͤket az poganſag tizteſſegel
tarta, Nagy ſok eleſekel hajojokat meg rakata.
Az ßel azonkoͤzben erkezek rajok, azert ßuͤksegkeppen kelle ott maradnyok, harom holnap utan onnat indulanak, tizennegyed napra Romaba be jutanak.
Attyafiak hallak joͤveſet Szent Palnak, az idoͤben az
kik Romaban valanak, nagy oͤroͤmel neki eleiben menenek, es oͤ egeſſegen nagy halakat adanak.
Szent Palt az ßazados akkor kezben ada, oͤ maga maſod nap el haza indula, Szent Palt hozza veve az Csaßar
dolgoſa, oͤket be ßallita maganak valo hazban.
Loͤn
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Loͤn ket eßtendeig Romaban egy hazban, vala neki
gondgya nem hivolkodasban, egy levelet ira Galata Varosban, maſikat ugyan ot Epheſom Varoſaban.
Harmadikat ira Philippis Varosban, negyedik levelet
Coloſſa Varosban, oͤtoͤdiket Philemonnak azon, hazban
utolſot Timotheus Piſpoͤknek ott ira.
Fogſagaban az kik ott vele valanak, Aristarchus Timotheus vele ott valanak, Epephras es Marcus Lucats ot
valanak, kik az utan toͤle ſokan meg futamanak.
Egeß Goͤroͤg Orßagot Macedoniat, Aſiat Galliat es Olaß Orßagot, el akara jarni egez Hiſpaniat, az Ieſus Chriſtusrol azert toͤn igaz vallaſt.
Mondhatatlan kegetlen Nero Csaßar vala, Szent Palis
azt Orozlãnak hia vala, Iſten kergetoͤ es kevel Csaßar vala, az kereßtyeneket igen oͤleti vala.
Nag kevelyſegeben Romat meg ġuitata, az egez Trojanak hogy formajat lata, hat holnapig mind eghe Roma Varoſa, Csaßar negedſege loͤn ennek az oka.
Az kereßtyenekre igen meg haragvek, azert nagy oͤldoͤkleſt tamaßta ellenek, negy egez eßtendeig kergettetenek, az igaz hit mellet nagy ſokan ßenvedenek.
Szinte akkor Szent Pal Romaban ment vala, Csaßar
az hiveket hogy kergeti vala, egyuͤt Szent Peterrel foglya
eſet vala, mind kettoͤnek egy nap fejeket vettek vala.
Loͤn halala ßegen Szent Palnak fegverrel, noha oͤ az
eloͤt kereſte fegverrel, Teſtet el temettek az oſtyas utnal,
az oͤ Lelke nyugßik Mennyorſagban Iſtennel.
Harmintz oͤt eßtendeig tanitot vala, az utan hogy Iſtenhez meg fordult vala, hatvan negy eßtendoͤs ember
korban vala, Ur ßuͤleteſenek hetven eßtendeje vala.
Meg mondam tinektek Szent Palnak eletit, egez eletenek csuda ßerentſejet, vegy ebben magadnak nagy ßep
tanulſagot, el buſult Leleknek oͤroͤmoͤt vigaſagot.
D
Iſten-
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Iſtennek fiaj kik akarnak lenni, azoknak haboruſagot
kel ßenvedni, ſok jambor embernek vitezſeg eleti, ſok
nyomoruſagal kel Mennyorßagban menni.
Azert had haborgaſſon az Oͤrdoͤg minket, ez vilag az
Pokol bar meg oͤlyoͤn minket, meg otalmazza Iſtenuͤnk
az mi lelkuͤnket, veghetetlen dicsoͤſegben vißzen mind
minket.
Loͤn ennek iraſa az nemes Szakmarban, egy jambor lakat gyartonak hazaban, nem csuda ha vetek vagyon az
irasban, ſok reßeloͤ furo kart tet nekem irasban.
Ezer oͤt ßaz es az hatvan negy eßtendoͤben, hideg leloͤ Kis aßzonnak havaban, Iloſvai Peter Deak banatyaban, ezzel vigaztalvan ßivet ßomoruſagban.

F I N I S.

AZ HORATIVS MASODIK
VERSES KOͤNYVENEK TIZENnegyedik eneke, mellyet irt azt Poſthumushoz: az eletnek roͤved voltarol, mely Magyar [nelyvre]
forditatot Szikſſon Taſnadi Peter altal.
Ad Notam. Dicsierd az Iſtent moſtan oh en loͤlkoͤm.

LAtod

mely roͤvid mulando ez vilag, el mulik hidgyed mint ßinte az virag, Mert nintſen benne allandoſag, folyaſa neki alhatatlanſag.
Iaraſa uͤdoͤnek ſoha meg nem al, mint viznek folyaſa
ſoha meg nem ßal, Nem kemel ſenkit meg az halal, venſeget nem erhetz az iffjuſagrol.
Nincs helye hidgyed nala kegyeſſegnek, ßazzor ha aldoznalis
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doznalis Iſtenednek, Kik vilagban az foͤldoͤn elnek, nala azok ſemmit nem tetzenek.
Az bodog ollyan nala mint az ßegeny, mert az Kiralyis
halando mint ßegeny, Feleloͤ napot ott nem adnak, iollehet azt mindenek kivannak.
No azert mint fel ember nyavalyatul, vagy rea koͤvetkezendoͤ fogſagtul, Ne felts gyenge ßined az hotul, avagy teſtedet az Deli ßeltuͤl.
Meg kel bizonnyal koſtolnod az halalt, mindenoͤket
kiket ez eloͤl talalt, Meg rontot es ſenkit nem taplalt,
lelkek mert azoknak teſtoͤktoͤl el valt.
Meg valol nilvan az teſti elettoͤl, kazdagſagodtul hazadtul marhadtul, Szuͤkſegedtuͤl hazas tarſodtul, ezeknek roͤvid nyajaſagatul.
Mas helyedben maid neked allapotik, ki miat minden ſemmive tetetik, Az mit te gyuͤytoͤttel el koͤltik, io
borodban boͤvoͤn foͤldis ißik.
Laſſad azert ne valy kart eletedben, ßolgaly Iſtenednek
nagy feleloͤmben, Foͤſvenyoͤl ne ely it nagy teſtben, ſemmit nem vihetz el veled az foͤldben.
Tegy jol magadtul mig vagy ez vilagban, cselekedgyel jol maſſal-is ez foͤldoͤn, Annak it helye mig vagy foͤldoͤn, ne kapy ez utan lelek valtſagon.

F I N I S.
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EPITAPHIUM

IN OBITUM VERÈ ILLUSTRIS
GENERE Pie͠tte, Erga Deum meritisq in Patriam, et Ec͠clam C͠h͠ri Do͠i
͠
D. Steφani De Bathor, Comitatuum
Zatthmar, Ȝabolts et Simigienſis Perpetui Comitis zc ͣ. qui o͠ibo̧ Piis in hoc Regno
ſum~o ſui deſiderio post ſe relicto, ex hoc calamitatum diverſorio in Coeleſtem migravit Patriam, gra͠dnis g͠a Pium
Ec͠claͤ C͠h͠ri fideliumq ejus Patro-

͠

num, declarandaͤ ergo:
Scriptum ejusdẽq piis manibus consecratum

͠

à SAMUELE ZOLYOMI.

B

athoreæ Stirpis Steφano̧ q glia gentis,
͠
Ante alios charo̧ Principusq fuit
͠
Sic poſcente Deo coeli novus incola factus,
Mente viget: Ch͠ r͠ i nam ſtudioſus erat
Quem dou͠m coeli ſemper dum vixit, amavit,
Addictusq illi nunc ſine fine manet.
͠
Clauſit forte citò vitam, ſed mille periclis
EXemtus q malis mille, beata tenet.
͠
Nam qbo̧ haec non ſunt obnoxia ſp͠ra poenis?
͠
Et quae fortunae ſpes melioris adest?
Quid
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Quid? quod mortuus haud ille est, ſed labe ſolutus,
Ingreſsus vitae nunc melioris iter:
Vivit namq ſuo Ch͠ro, qui flumine Sacro
͠
Lavit, et in vitæ codice ſcripſit eum
Nulla g͠ojactura: Dei fiet alma voluntas,
Sic ſolet hu͠nas diſpoſuiſse vices.

VOTUM.
Ejus mens coelo vigeat jam terraqz corpus,
Fama perpetuum non pereunte, tegat.
Rurſo̧ erit quoad hoc a͠iaͤ domo̧ ampla, potentis
Oi͠a ſic nutu conſtituente Dei.
Transla͠o xo ſuum in Vulgarem
Sermonem Rithmis Octosyllabicis constans.

T

ekentetes es igazan
Istenes Bathori Istvan
Ki Fejedelmẅnk ȝyveben
Forgot es nagy ȝerelmeben
El mult ȝent Jacab havaban
Az huȝon òtòdik napjan
Ezerhatȝaz òtòdikben
Hogy irnanak eȝtendòben
Őis ez arnyek vylagbol,
Istennek akarattyabol.
Menybeli
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Menybeli lakoſok kòzze
Bizonnyal vitetetven be
Lelkeben eel: mert ȝerette <Chrst>
Chriſtust mindennek felette
Mondhatnad hogy ki mulaſa
Hamar lett: de bizonyara
Sok fele veȝedelmekbòl
Ki ragattatot Istentẅl
Helyheztetven boldogſagban
Es òròk nyugodalomban
Mert ez utolſo idòben
Mely csak veȝedelem: nincsen
Nemis lehet remęnſegẅnk,
Hogy valaha allapatunk
Megh javullyon: holot òrdògh
Ȝòrnyen kòrnyẅlettẅnk kerengh
Penigh ki mulvan ugy nem holt
Hogy jobban nem volna, mint volt:
Mert megh menekedven bẅntẅl
Es ez vylaghi gondoktul
Most kezdet valoban ęlni
Menyben nagy ioȝagot birni:
Semmi kaart azert nem vallot
Hogy el hatta ez vylagot,
Legyen Isten akarattya
Ki ęletẅnket forgattya.
Az ò le<>
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Az ò lelke lakjek menyben,
Hire neve el ne vezzòn
Sòt aldasban legyen veghigh.
Teſte az fòldben nyugodgyek,
Migh az Urnak hangos ȝava
Azt iſmęgh elò allattya.
Lelkevel megh edgyeſiti
Őtet teſtbennis helyheti.
Vęghetetlen dicsòſęgben,
Kiert òt dicsirjẅk Amen.
Anno 1605.

SPIRIA

FERẼC

Ròl Rettenetòs Hiſtoria,
ki az Istennek ighejet
meghj ertvęn, tudva
1

megh tagatta |igazan
aȝ Jſten[t?] meg
2

uallya hittete|

ȝegheny
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S

3

ȝeghen kereȝtyensegh ighen megh vakulni ,
kezdel az Istentẅl ighen el tauozni,
4
ȝemed lęven ſemmit nem akarȝ megh latni ,
fẅled leven ſemmit nem akarȝ hallani.
5
Ha nem hiȝ regònten lòtt csuda dolgoknak ,
az Istentẅl adot nagy ſok io pęldaknak
higy az ujonnan lett Isten csudajanak,
6
igaz voltat ebben ercsed mondaſanak.
Hallotok ingyen maid rettenetes pęldat,
Isten tagadasrol halhatatlan csudat,
7
Isten haragjarol velhetetlen dolgot ,
az Chriſtus hitiròl eròſs bizonſagot.
Az olaȝ orȝagban egy bòlcs Doctor vala,
8
Spiria Ferencznek hivattatik vala,
Citadella varaſs ò hazaja vala,
òtven eȝtendòben mikor jutot volna.
9
Hazas tarſa vala gyermeki valanak ,
vilaghi marhaval ekes diȝeſs vala,
10
tiȝtel meltoſsaggal bòcsẅletes vala,
nagy ſok ajandekot Iſtentẅl vett vala,
[hiányzik a custos a lap aljának levágása miatt]
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Az ȝent ìras altal megh ertette vala,
11

magat es Istenet megh iſmerte vala,
minden idvòſsęghnek Chriſtust vallya vala,
es nagy buzgoſaggal prædicallya vala.
Ȝępòn haza nępet ò tanittya vala,
az Chriſtus hitiben igazgattya vala,
emberi erdemtẅl el fordittya vala,
hitnek gyẅmòlcsere gyakran inti vala.
Sokaigh nem akara ezt ò el titkolni,
Isten ajandekat maganak tartani,
12

mindeneknek kezdę nylvabban hirdetni,
13

es az igaz hitben gyarapodast tenni.

Az ȝent Lelek altal ȝyve gerjed vala,
14

oly nagy bekeſęgòs elmejeben vala,
hiti ȝereteti remęnſęghe vala,
15
csendeȝ ò ȝyveben Chriſtuſsal ęl vala.
De az alnok òrdògh ſoha nem aluȝik,
16
kòrnyẅlẅnk ȝẅntelen òis olalkodik,
az ò ȝolgaiban ighen diheſkedik,
17
mint ȝeghen Spiria majd megh csalatkozik.
[hiányzik a custos a lap aljának levágása miatt]
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Papa kòvetęnel18 ò be arultatek,
ugy mint hittẅl ȝakat eretnek mondatek,
Chriſtus ellenſęghi miat gyalaztatek,
azert Velòncében gyorſan hivattatek.
Az uton magaban imadkozik19 vala,
teste lelke ellen tuſakodik vala,
az teſt az òrdògtẅl eròt vęȝen vala,
az Lelek az ellen ighen inti vala.
20

Franciſce magadban mire buſlakodol ,
mely fele hajolnal azon gondolkodol,
veſd el az fęlelmet ved fel bizodalmat,
21
veſd el az ketſęgòt leȝ gondod istened.
Hol vagyon mast neked reghi batorſagod22,
hol vagyon mast neked ręghi eròſsęgòd,
hol vagyon mast neked alhatatoſsagod,
23

hol vagyon te benned Chriſtusrol vallaſod.
Vallyad azert Chriſtust te fęlelòm nekẅl,
lęȝen oltalmazod hidgyed ketſęgh nekẅl,
24
eȝedben jutat ò mindent ketſęgh nekẅl ,
mit kellyòn mondanod hamiſs vallas nekẅl.
Ő megh ȝab
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Ő megh ȝabadithat az veȝedelemtẅl,
25
es nylvan ki vehet eròſs fogſagodbol ,
ò hamar ki menthet nagy kęn vallaſodbol,
megh akar menteni hidgyed mind ezekbòl.
Juſson jol eȝedben Daniel iraſa,
26
Oroȝlan ȝajabol megh ȝabadulaſa,
es az ȝent Peternek Chriſtusrol vallaſa,
27
nagy eròſs tömlòczbòl megh ȝabadulasa.
Hogy ha kel vettetnòd az setet tòmlòczben,
Chriſtus ȝent nevejert ȝentsęgòs halalra,
vitetik te lelked Isten orȝagaban,
28
halalbol eletre òròk vigaſagban.
29
Ha ezt nem miveled gondold megh mi lęȝen,
mert az kòſsęgh kòzòt botrankozas lęȝen,
te prædicallaſod csak hejaban lęȝen,
az òrdògnek iſmęt ot sok rabja lęȝen.
Az tudatlan kòſsęgh ingadozo nad ȝaal,
honnet à ȝel fuval kẅnnyen ò oda all,
oda kẅnnyen hajol honnet gonoz hir zaall,
30
az igaz hit mellòl gyorſan ò tavul aal.
Retennyel
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31

Rettennyel megh azert òròk karhozattul ,
avagy ha vonatol gonoȝra teſtedtẅl,
meny innet mas helyre az vad fòld ȝineròl,
32
hogy ſem tagadaſsal tavozzal Istentẅl.
Lelke iſmereti erre inti vala,
Istennek ȝent Lelke igy oktattya vala,
de teſte òrdògghel egy tanacson vala,
az jo tanacs ellen viaſkodik vala.
33

Franciſce megh gondold iol tennen magadat ,
mind vęghet mind hoȝȝat megh hannyad ȝyvednek,
tanacsat ſem~iben ne fogad lelkednek,
34
mert ha azt fogadod veȝni kel fejednek.
Nagy ſok kazdagſaghid hirtelen el vezted,
35
ſok munkad ſok gondod mind ſemmive lęȝen ,
36
az te hired neved òròk gyazban lęȝen ,
37
maid Eretnek lęzen utalatos leȝen.
Nem fęlȝe az undok es bẅdòs tòmlòcȝtẅl,
es mind abban valo dògleleteſsęgtẅl,
nem fęlȝe halalnak vęres fogaitul,
nem fęlȝe az tẅznek ſanyaru langjatul.
Ha magod
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Ha magad nem ȝanod ȝannyad feleſeghed,
edes gyermekidet nyomorult arvaid,
marhad tekozlaſat ȝeretò baratid,
38
ezektẅl megh valtod, vilagbol ki multod.
En csudalok raitad mely oktalan te vagy,
męgh az vadaknalis vadab kemęnyeb vagy,
hogy te nem kònyòrẅlȝ edes magzatidon,
39
es feleſęghednek nagy budoſaſokon.
40
Megh meczòde torkokat tizenegy magzatidnak ,
poroȝlojok lęzȝe te magad azoknak,
kik męgh az kòſseghet ekòſithetnejek,
41
Istennek ſ hiveknek òk ȝolgalhatnanak.
42
Azert en azt mondom ſies Velenceben ,
Janos Gardinalnak hamar eleiben,
43
Romai Papanak mit ellene ȝoltal ,
vond viȝȝa valamit te prædicallottal.
44
Megh gyòze it az teſt az Lelek tanacsat,
45
Spiria fogada òrdògh akarattyat,
mikor ekòſsite Papa męltoſagat,
megh tagada hitròl ò igaz vallaſat.
Kęnȝòritek
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46

Kęnzòritek arra hogy azt fogadnaja ,
Papa ȝentegyhaza valamit tartana,
47
azon kòſsęgh elòt mind vizȝa hinaja ,
a‘ mit Papa ellen prædicallot volna.
De hogy Velencebòl ki ȝabadult vala,
az ȝent Lelek Isten iſmet inti vala,
hogy az kòſsęgh elòt vizȝa ne hinaja,
48
mit eleb hirdetet megh ne tagadnaja.
Job volna megh halni hogy nem el veȝteni,
49
anni ſokaſagot pokolra forditni ,
Maſod tagadaſsal Papat magaȝtalni
Az òrdògh orȝagat megh eròſsiteni.
Effele ſok inteſt mind csak hatra vete,
regghel Vaſarnapon az tagadast tęve,
nagy ſokaſagh elòtt Isten ellen vęte,
ròttenetes haragh ot fejere jòve.
Az igaz Istennek nagy eròſs csapaſsa,
nylvan ki jelònek raita nagy haragia,
50
tẅle el tavozek Istennek malaȝtya ,
es ȝyvęt be tòlte ketſęgnek atokja.
Ugy teczek
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51

Ugy teczek ò neki mint egy meny ẅtò kòvel,
ha ẅtòttek volna nagy hirtelenſęgghel,
52
òrdògnek halalnak lòn ȝyve markaban,
53
retteneteſseghes pokolnak kennyaban.
Mikor hat holnapigh illyen betegſęgben,
54
ò gyòtretòt volna ȝyvęben ketſęgben,
az bòlcs Doctorokhoz vitetek Padvaban,
55
Nardinus Jacabnak ò hires hazaban.
56
Haly it csuda dolgot ſe͠mit ò nem eȝik,
57
igòn ȝomjuhozik de nem hevitòzik ,
derek folyo vizet megh innek ugy teczik,
ȝine allapattya ſe͠mit nem valtozik.
Tovab egy holnapnal ſem~it nem òt vala,
fiai az kezęt megh kòtòztęk vala,
eròvel ȝajaban enni tòltnek vala,
de azonnal iſmęt mind ki hannya vala.
Harom jeles Doctor valaztatot vala,
hogy kik gyogytanak arra hittak vala,
Friſi Meliga Ferencȝ ennek edgik vala,
58
maſik Belakatos harmad Craſsus vala.
Ònnòn
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59

Ònnòn maga ȝępòn azt kialtya vala,
60
hogy ò beteghſęghe nem affele volna,
61

az kit orvoſsaggal megh gyogythatnanak,
avagy kòtòzęſsel meg ȝallithatnanak.

De ennek orvoſsa csak az Isten volna,
62
kitẅl tagadaſsal ò el ȝakat volna,
az ȝent Lelek ellen hogy vętkòȝòt volna,
az ò gonoz bẅne bocsanatlan volna.
Hogy ò idvòſsęghęt ſoha mar nem varna,
az Chriſtus halala neki nem haznalna,
Isten irgalmaſsagat ſoha nem varnaja,
63
csak pokolnak kennyat fejere varnaja.
Az òròk ęletre valaztot nem volna,
64
az Chriſtus erette nem ȝenvedòt volna,
az Isten ò raita akarna tòlteni,
65
az ò nagy haragjat bẅnert megh mutatni.
Effele ſok mondast mikor beȝęll vala,
ſokan csudajara oda gyẅltek vala,
tizenket orȝagbol valo nemzetſęgh vala,
66
kik kòzzẅl nemellyek tanulok valanak.
It halgasd
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It halgaſd megh kęrlek ò vetekòdęſęt,
az bòlcs doctoroknak nagy bòlcs felelęſet,
67
kibòl megh erthetòd ò nagy ekòſseghet ,
rettegò ȝyvęben langalo kętſęghęt.
68
Vergilius Piſpek kezde vygaȝtalni,
69
Isten io voltaval òtet batoritni ,
70
az utan Bribaldus doctor kezde ȝolni,
71
Isten beȝędęvel ȝępòn igazgatni.
Nem tudode mely nagy Istennek irgalma,
es hogy vęghetetlen ò neki jo volta,
tellyes meny es az fòld irgalmaſsagaval,
72
minden bẅnt fellyẅl mul kegyelmeſsęghęvel.
Ez vylagon mine ȝantalan bẅn vagyon,
es az karhoztaknak mine bẅnòk vagyon,
hogy ha mind anni bẅnt egy ember tett volna,
Isten kegyelmęhez haſonlo nem volna.

73

74

Ki Proφeta altal ingyen hirdettetik,
valamely oraban hozza fohazkodik,
ȝeghen bẅnòs ember neki remęnkedik,
annak bẅneiròl megh nem emlekòzik.
Gondollyad
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75

Gondollyad megh azert ȝent Peter pęldajat ,
76

az Christuſsal valo gyakran jol jaraſsat ,
iſmetlen hitetlen kemeny tagadaſat,
de iſmet Istentẅl bẅne bocsanattyat.

Gondold megh az Latrot ki Urunkal vala,
az magas kereztfan irgalmat nyert vala,
ſoha ſe͠mi jot az ſohult nem tòt vala,
77
utalatos bẅnnel tellyes rakva vala.
Mi nem megh kiſsebẅlt ò hatalmaſsaga,
mi nem megh ròvidẅlt nagy irgalmaſsaga,
kegyeſsegh engedelòm ò tulaidonſaga,
78
csak Chriſtus bẅnẅnknek òròk nagy valtſaga.
79
Spiria ezekre igyen felel vala,
80
mindeneket hiȝek ò ezt mondgya vala,
az felſęgòs Istent męgh òrdòghis hiȝi,
81
mindenekben fęli es ighen ròttòghi.
Az nekem nem haȝnal hogy egy Istent hiȝek,
mert hogy az irgalmas Istenben nem hiȝek,
82
az az bocsanattyat bẅnòmnek nem hiȝem,
az òròk halalra bẅneimet hiȝem.
Akarnam
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Akarnam Istennek nagy irgalmaſsagat,
83
kęvannam megh nyerni az ò ȝent malaȝtyat ,
akarnam hinnie Isten igheretit,
akarnam de nem mondhatom mint akarom.

84

Az ȝent Peterre az Urjsten tekinte,
en ream nem tekint mint ő rea tekinte,
mert az en eſetőm kivalkęppen valo,
ez eghęȝ vilagnak pęldajara valo.

85

Ő valaȝtatot volt az òròk ęletre,

de en valaztattam pokol fenekęre,
nyelvemmel en Istent hivom ſegitſęgre,
86
de ȝyvem ennekòm tellyes karomlaſra.
Ezenben ròpẅlt egy lęgy eleiben,
monda im Belzebub iòt az vendęgſęgben,
hamar nap lattyatok az en halalomat,
87
ſoknak pęldajara Istennek haragjat.
Az òrdògh kòrnyẅlẅnk mint az legy forgodik,
azert Belzebubnak Sidoul mondatik,
ugyan megh undokit mint legy mindeneket
88
nem hadgya ȝolgalni tiȝtan Istenẅnket.

89

Maſod
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De ha remęnſęgnek csak kicsin ȝikrajat,
90
ȝivemben foghatnam csak kicsin ȝikrajat ,
kęȝ volnek tiz es huz eȝer eȝtendeigh,
91
Pokolban gyòtretnem mind anni ideigh.
Mert anni idònek męghis vęghe lenne,
vigaȝtalaſomra az remęnſęgh lenne,
de az en kęnomnak ſoha vęghe nem leȝ,
92
mert pokolban megyek kinek vęghe nem leȝ.
Jeles beȝędekkel azoknak ȝol vala,
az kik ot valanak ȝępòn inti vala,
hogy kegyes ȝentſęghes ęletet ęlnęnek,
az Istennek tiȝta Templomi lennenek.
Mert az idvòſsęgre nem elęgh az kereztsęgh,
ſem ȝent iraſbeli tudoman bòlcseſęgh,
nem elęgh Chriſtusrol gyakran valo ȝollas,
93
ſem ȝajunkal valo alazatos mondas.
Kel az kereȝtyennek nagy eròsnek lenni,
94
es megh iſmert hitben gyòzetlennek lenni,
95
hitit ȝent ęlettel ki kel jelenteni,
mint ȝent Peter mondgya megh bizonitani.
Enis
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Enis azt tartottam hogy hiȝek Istenben,
de gonoȝ faitalan voltam ęletemben,
tudvan ſokȝor eſtem utalatos bẅnben,
96
az megh ȝokot bẅnben mint eb ugatasban.
Minem csak egykęppen lęzen az tagadas,
az igaz Istentẅl hittẅl el ȝakadas,
97
mikor fejedelem elòt megh tagadgyuk,
98
az igaz tudomant Christuſsal el hadgyuk.
99
Ha barati közöt ember el titkollya,
100
az megh iſmert Chriſtust ȝoval el fedezi ,
101
gonoȝ tarſaſagban ònnòn magat adgya ,
ezzel az Ur Chriſtust ottan megh tagadgya.
102
Baluanytimadasnak valaki engedni,
103
akar es azokban magat elegiteni ,
104
ugy mint Isten fia ha nem akar ęlni ,
105
megh tagatta Chriſtust nem akarja fęlni.
Ezeket gyakorta ȝokta vala kialtani,
106
az ȝent Pal mondaſat mindennek ivölteni ,
az Isten kezeben rettenetòs eſni,
ò ȝent fòlſęghęnek haragjaban jutni.
Jai iaj
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107

Jai jaj jaj ennekem kęvannek megh halnom,
de megh nem halhatok òròkke kęnzatom,
kęvannek Istenben biznom nem bizhatom,
akarnam ȝeretnòm de ighen utalom.
Deręk ȝent irasbol nagy ſokat ȝol vala,
az ò veȝedelmęt bizonittya vala,
ſokkęppen ẅ bẅnet òregbiti vala,
ſokaknak pęldajul magat adgya vala,
108
Ugy mond Chriſtus Urunk <val>aki ember elòt,
enghemet megh tagad fejedelmek elòt,
109
megh tagadom òtet az en atyam elòt,
karhoztatom òtet mind ez vilagh elòt.
ȝabad akaratunk ȝerent ha vętkòzẅnk,
110
megh iſmert igaz hit utan ha el eſẅnk ,
nem lęȝön bẅnẅnkert azutan valtſagunk,
111
csak az iteletre retteghò varaſunk.
Mondgyak vala nekj lam az iras vallya,
112
az igaz is hetȝer el eſsik napjaba ,
az Angyalokbannis talal gonoſsagot,
113
mentẅl inkab bennẅnk talal undokſagot.
Feleletet
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Feleletet illyent ad vala nekiek,
ha kik ugy esnek el hogy az ò hiteknek,
csak kicsin ȝikraja es remęnſęgheknek
megh marad ȝivekben azok megh terhetnek.
En megh utaltattam es el hagyattattam,
minden ȝent malaztul puȝtan hagyattattam,
mind csak az òrdògòk kezekben vetettem,
114
azoknak kezekben enis ereȝtettem.
Valahol mi vagyon fòldnek kerekſęghen,
Eghnek magaſsagan tengòrnek melyſęghen,
Angyalok òrdògòk emberek es Isten,
mind ellenem vadnak az veȝedelemben.
Egy òrdògh forgato hozzaja jòt vala,
115
kinek Skardoneűs Bernat neve vala,
kialtvan bajolvan adjurallya vala,
116
hogy nyelvęre jòne eròlteti vala.
117
Ezen az Spiria tekergheti feiet ,
annak ivöltęſet es kereȝtelęſet,
118
ſemminek jelente lenni practikajat,
òrdògh ellen valo ſok bẅbajolaſat.
En bizo͠nyal
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En bizonnyal tudom hogy en bocsattattam,
119
òrdògnek kezeben bẅneimert adattam,
de ki nem ẅzhetòd ily Letaniakkal,
120
ſem effele modu berbitelęſekkel.
121
Inti vala męghis az io remenſęgre,
el fogyot hitinek eròſsitęſęre,
122
oltari ȝentsęgnek hozza vętelęre,
123
mi bẅnös lelkẅnknek ȝent orvoſsagara.
Felele azoknak igazan ezekre,
bòlcsen es ò ȝolla ȝepòn deak nyelven,
kihez nem tartoznak Isten ighereti,
124
ahoz nem tartoznak ò ȝerzet ȝentſęghi.
Az Oltari ȝentsęgh hiveknek ȝerzetet,
kik Chriſtusban hiȝnek nekik enghettetet,
hittel vętettetik bẅnnek bocsanattya,
125
az hitetleneknek lelket karhoztattya.
Ezeknek elòtte ugy mint egy holnappal,
vettem vala hozzam de kęnȝòriteſsel,
en communicaltam volt hitetlenſęgghel,
126
azert nem miveltem en jo remenſęgghel.
Hiȝem hogy
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Hiȝem hogy azt vettem csak en gyòtrelmemre,
az en bẅneimert nagy kęn vallaſomra,
127
mint hitòtlen Jűdas ò karhozattyara ,
hitetlen ne vegye azert ezt kennyara.
Ȝomjuhozo lelket kęvan ez az ȝentſęgh,
128
ahitatos ȝivet es io bękeſegòt,
Isten hiveinek nagy haȝnos orvoſsagh,
129
bẅnbòl megh teròknek lathato bizonſagh.
130
Mikor hazajaban akarnaiak vinni,
az kamora kòrnyẅl kezde verekedni,
131
kegyetlen ȝemekkel testova nęzelni,
maga halalara kezde igyekòzni.
Az aztalon egy kęst mihelyòn megh lata,
ragada magaban verni ezt akara,
fiaj kezeben nagy gyorſan megh kapak,
132
eròvel kezębòl Attyoknak ki vonak.
A nagy ò nagy ſok dolga nem fęrne enekben,
csak azok mellyeket megh irtak kònyvekben,
kit ò magok lattak kik kòrnyẅle forgottak,
133
nagy ȝępòn eletit pęldajul meg irtak.
Az utan
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Az utan Spiria az ò hazajaban,
megh holt volt azt irjak azon ketſęghęben,
Papa ellen valo nagy kialtaſaban,
134
azert ezt titkolni akarjak Romaban.
De Isten akara hogy ez csuda lenne,
ily hires varasban mint az Padva lenne,
az ò dicsòſęghe hogy nylvaban lenne,
nagy ſok orȝagokban kihirdetven lenne.
Akara az Isten ſokaigh ęltetni,
ętel ital nekẅl az teſtben tartani,
igy termęȝet ellen csudakęppen lenni,
es ezt mindeneknek tudaſara lenni.
Oh mely nagy ſok ember ez főldòn lakozik,
kik az Chriſtus nevęt hejaban viſelik
kik ȝinnel es ȝoval az hitet tettetik,
az halalt az Poklot ȝyvekben viſelik.
Nemellyek Papahoz valo gyẅlòſęgben,
avagy ſoldoſihoz valo iregyſęgben,
nemellyek haȝnokra valo tekentetben,
vallyak az Ur Chriſtust tòkęletlenſęgben.
Ezeknekis
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Ezeknekis pęlda io tanuſagokra,
135
az Spiria Fenecȝ megh jobulaſokra ,
az ſok gonoſsagtul el tavozaſokra,
az Chriſtushoz valo ragazkodaſokra.
Mert nem iręgyſęghert ſem gyògyòrẅſęghert,
136
ſem magunk haȝnaert ſem ȝabadſagunkert ,
ſem ember kedvejert csak Chriſtus kedvejert,
valami az hithez kel idvòſsęgẅnkert.
Nezhetȝe megh kęrlek az fejedelmeket,
137
nezhetȝe meg kerlek az ȝerzeteſseket ,
138
nezhetȝe megh tiȝtan az tiȝtviſelòket,
nęzhetȝe csak jol megh minden embereket.
Mely kicsin tiȝteſsegh adatik Istennek,
139
mely keves bòcsẅlet Isten beȝędęnek,
nęzik es viſelik haȝnat csak teſteknek,
azert effele nęp nem kedves Istennek.
Csak keveſsen vannak kik ȝent Daniellel,
eghò kementȝeben mennenek teſtekkel,
avagy kereȝtfara ȝeghen ȝent Peterrel,
140
es tẅzes roſtelra az jo ȝent Lòrintzel.
Im laſsad
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Im laſsad az Istent ki hi ſok io moddal,
mind prædicallaſsal zenghedòzò ȝoval,
141
nagy ȝęp enekòkkel dicseret mondaſsal ,
csodaval haraggal jo tanacs adaſsal.
De mint ȝeretsennek megh fejęritęſęre,
az ȝappan nem haȝnal megh ȝepẅlęſęre,
ugy immar nem haȝnal ò megh teręſekre,
142
az Isten intęſe ò idvòſsęghekre.
Sòt ennek felette vannak kik kereſsik,
tòrrel nem tòrvęnnyel az Chriſtust kerghetik,
143
akarjak újonnan iſmęt el temetni,
144
es hogy fel nem tamad ezt pęnzęrt hirdetni.
De ȝęgyent tòn Isten az ȝentsęgòs Papan,
ezzel az csudaval az ò męltòſsagan,
145
az ò fòl magaztalt harmas Coronajan,
146
kivel òklòdòzi Christust Templomaban.
147
Azert hitetlenek meg fordulaſokra ,
ki terjezte Isten megh iobulaſokra,
Chriſtus tagadoknak rettegò pęldajokra,
minden tevòlgòknek jo út mutatasra.
Tarcson
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Tarcson megh az Isten mindnyajan az hitben,
nevellyòn ęlteſsen az ò beȝedęben,
batoricson kęrjẅk igaz vallaſaban
ez csalard vilagbol vigyen orȝagaban.
Ezer òt ȝaz utan az òtven haromban,
az karhozandokrol valo banattyaban
148
Tòke Ferencȝ ȝerze ezt Lindvan verſekben,
viȝȝa vonyo nęppel valo veȝòdęſben.
Finis.

5 Aprilis Polgarini, Añ 1611.
Martinus Alitre
Cantor Capitulj
Agriensis in Choro.
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3.1

IONAS PRO=
PHETANAK HISTO=
RIAIA NINIVE, VAROSA-

ROL ES IONAS PROPHETAnak az Tergerben be Veteſeroͤl, az czet
halnak el nyeleſeroͤl es ki okadaſarol, es Iſtentül meg
feddeſerôl.

DEBRECEMBEN,
Nyomtatta Lipſai Pal. 1 5 9 6.
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3.2
Oßßa kereßtyenek hallyunk reghi dolgot,
hatalmas
Vrunknak
Iſtennek
dolgarol,
Ionas
Prophetarol
Ninive
varoſrol,
kinel nagyob Varos ęgh alat nem vala.
Szola az Vr Iſten Ionaſnak ezt monda, kelyfel
Ionas meny el az nagy Ninivebe, hirdeſſed koͤzettök az en beßedoͤmet, mert ű gonozſagok eloͤmbe fel hatot.
Iſten előt Ionas kezde el futnia, az ſzeles Tengerre eloͤtte indula, mene az Varosba kinek Ioppen neve, hat egy haio indult az ſzeles Tengerre.
Barka bert meg ada ott az hayoſſoknak, az Barkaba üle veloͤk elindula, akara el futni Iſten ſzine
eloͤt, de az Iſten eloͤtt ſenki el nem futhat.
Nagy ſzelet bocsata Iſten az Tengerre, nagy
veß haboruſag Tengeren indula, kezde ropogtatni haytani az Barkat, mind el iedenek az hayos
Meſterek.
El fel kialtanak kiki az Iſtenhez, es az vas matskakat Tengerbe botsatak , de ot az Barkanak leg
alſo reſzebe, Ionaſt nehez alom meg foglalta vala.
Az kormanyos Meſter hozza mene monda,
kely fel mit aloſzol keryed az Vr Iſtent, ne talam
az Iſten raytunk meg koͤnyoͤrul, hogy mi el ne veßſzünk it mindez Tengerbe.
Szola egyik hayos az maſik tarſanak, jertek veſſunk ſorſot es nyilat koͤ z öttünk, tudgyuk meg ki legyen.
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3.3
gyen ez nagy vezſnek oka, az ſorſot meg vetek es
Ionaſra eſek.
Mondanak Ionaſnak jelents meg mi nekoͤnk,
mitſoda az oka ez nagy haborunak, mond meg mi
dolgos vagy mi fele ember vagy, es mond meg
houa megy mi fele nemzet vagy.
Szola ottan Ionas nekik ezt felele, Sido nemzetſegböl valo ember vagyok, feloͤm es tiſtölôm az
Mennyei

Iſtent,

hogy

ki

teremtoͤtte

az

Tengert

es

Foͤldet.
Az nagy haborunak okat im ezt monda, mert az
Iſten eloͤt el futot volna, azert az hayoſok mind
meg felemlenek, kezdek dorgalnia miert hogy ezt
toͤtted.
Mit tegyûnk te neked hogy ez veſz meg ſzûnnyek, mert im igy iol latod ez Tengernek veſzet,
mind untalan felyeb nevekedik, nagy ſzoͤrnyû zugaſſal habokkal fel buzdul.
Ionas monda nekik fogjatok engemet, es veſſetek elbe Tengernek vizebe, meg ßunik leg ottan
az veſz az haboru, mert jol tudom hogy en vagyok
ennek oka.
Az hajos Meſterek evezni kezdenek, akarnak
ki menni Ionaſſal az partra, de nem lehet vala mert
az Tenger vize, ellenek arradvan viſzza veri vala.
Kialtvan ezt mondgyak kerünk nagy Vr Iſten,
az igaz embernek Lelkebe ne veſzünk, mert mint
A 2
te aka-
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3.4
te akarod ugyan cselekôttûnk, ne ferteſzteſſûnk
meg artatlan vereben.
Nem loͤn, mit tenniek ſzegin Ionaſt fogak, az
Tengerbe vetek az Tenger meg ſzûnek, es meg felelmenek az Iſtentôl kerik, aldozatot tonek, az Iſtent dicsirek.
Szerze az Vr Iſten egy igen nagy halat, nagy ſoͤtet torkaba hogy Ionaſt be nyelne, kinek loͤn gyom
raban harom eyel nappal, Iſtenhez kilta imeſzt
mondgya vala.
Nagy
veſzedelmemboͤl
pokolnak
gyomrabol,
te hozzad kialtok felſeges Vr Iſten, es te meg halgaſſad en imadſagomat, mikor vonakodvan ezt
gondolom vala.
Be vettel engemet Tenger melſegebe, meg koͤrnyekezenek engemet nagy vizek, es az te örvenid
hatalmas habaid, ream borulanak es el meritenek.
En el vetoͤt vagyok te ßoͤmeid eloͤtt, vallyon mikor megyek Vr Iſten eloͤdbe, megkôrnyekeztenek
engemet nagy vizek, Tengerek melſegek feyemre burultak.
Nagy magas hegyeknek alaja vetettem, foͤldnek
ſaraiaval el be rekeztettem, emely fel engemet en Vram Iſtenem, tarts meg eletoͤmet ez veſzedelemtoͤl.
Mikor en lelkembe ekkeppen gyoͤtroͤdnem, rolad emlekezem kegyelmes Iſtenem, hogy te meg
en
kônyergeſemet,
kiert
neked
adok
halgaſſad
nagy halat oͤroͤkke.
Iſten
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3.5
Iſten parantſola im az nagy Cethalnak, ottan ki
okada Ionaſt az ſarazra, kezde dicsirnie Iſtent magaſſagba, nagy halakat ada ſzabadulaſaert.
Szola az Vr Iſten maſodſzor Ionaſnak, kely fel
Iona mennyel az nagy Ninivebe, hirdeſſed közoͤttek az en beſzedemet, az mit neked ſzollok nekiek
meg mondgyad.
Engede az Ionas Iſten beßedenek, fel kele el mene
az nagy Niniveben, az Ninive vala oly igen nagy
varos, mellyet harmad napig ember el iarhatna.
Kezde be mennie Ionas az varosba, hogy egy
napi menes foͤldet be ment volna, felkialta monda meg negyven nap vagyon, es ha meg nem tertek Ninive el ſoͤllyed.
Az Ninivebeli firfiak meg hallak, hinek az Iſtenbe bőtöt hirdetenek, gyazban oͤltezenek mind oͤreg
mind küſded, az kiralyhoz iuta Iſtennek igeje.
Az Kiraly fel kele Kiraly ſzekiboͤl, el hanya ruhajat gyazba be oͤltezek, az hamuban üle es el fel kialtata, az felſoͤges kiraly ezt ki altatattya.
Emberek es barmok oktalan allatok, ſemmit ne
egyenek vizet ſe igyanak, gyazban eltoͤzenek emberek es barmok, az nagy Vr Iſtenhez eroͤſſen kialtſuk.
Es minden meg teryen ü gonoſz utarol, ki ki
mind el hadgya az ü alnokſagat, Iſten meg bocsattya az mi büneinket, hogy ha nem haragzik minket
el nem vezhet.
A 3 Lata
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Lata az Vr Iſten ü hitek gyoͤmoͤltſet, mert am
meg terenek ü gonoſz utokrol, raytok koͤnyörüle
oͤket el nẽ veſzte, es oͤ varaſokat es ü el ſem ſüllyeßte.
Ionas meg buſula es el keſerôdet, ezön haragovek koͤnyoͤrgeni kezde, nem de ez beſzedet Vram
mondom vala, mikor enis valek męg az en foͤldẽbe.
Azert en akarek az Tengerre futni, mert jol tudõ
azert hogy meg kegyelmeznel, irgalmas Iſten vagy
es nagy türhetö vagy, meg bocsatod nekik û alnokſagokat.
Azert kerlek vedd el moſt az en Lelkemet, mert
en eletômnel halalom job nekem, Szola az Vr Iſten
Ionaſnak ezt monda, alitode Ionas igazan haragßol
Ionas el ki mene Ninive varosbol, nap keletroͤl
üle artzal az Varoſra, ſzerze egy arnyek helt hol ûldögel vala, nez vala hogy ha az varos el ſûllyed.
Szörze az Vr Iſten egy folyo boroſtiant, fel folya
Ionaſnak û feye fölibe, hogy û arnyekaval neki
arnyekozna, oͤtet otalmazna mert meg buſult vala.
Orûle az Ionas az kitſin arnyeknak, ſzoͤrze haynal koron Iſten holua kelve, egy kis ferget ki az
Boroſtiant meg ragya, ottan meg hirvada arnyeka
el bomla.
Az nap fel tamada Iſten parantſola, meleg ſzel indula es hevſeg tamada, Ionaſnak az feyet az nap ſûti vala, veritezik vala igen buſul vala.
Keri az Vr Iſtent hogy oͤ t meg halgatna, monda
job en
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job en nekem holtom hogy nem eltem, monda az
Vr Iſten alitode Ionas, hogy a Boroſtianert igazan haragſzol.
Felele ott Ionas az nagy Vr Iſtennek, igazan haragſzom en mind halaliglan, monda az Vr Iſten banod az Boroſtiant, kire munka nem volt te ſem ûltetted volt.
Egy eyel el fel nöt maſod im el veſzoͤt, ezoͤn te
bankodol nem az nagy varaſon, miert nem engednek enis ez varoſnak, melybe ſzaz huſz ezer embernel tôb vagyon.
Ezeket az Iſten nekünk meg iratta, nagy irgalmas voltat ebben ajanlotta, meg tert büneſoͤket hozzaja fogadgya, csak az bünt valoba ki ki mind el
hadgya.
Ionas nagy ſzent vala de nagy bünoͤs vala, mert
az nagy Iſtennek engedetlen vala, es teremtöjere
ü haragſzik vala, hogy az bünôſoͤknek meg kegyelmez vala.
Ezzel meg ieloͤnte az hatalmas Iſten, az ember
mely gyarlo es mely engedetlen, hogy ſenki ne bizzek ûnnôn ſzentſegeben, mert ha moſtan jambor
lehet meg hitetlen.
Ionaſt az Vr Iſten az bünert meg vere, mert nem
veſzi vala Iſtennek beſzedet, azert mi halgaſſuk Iſtennek igejet, mert ha meg vetengyük ertyûk
bûnteteſet.
Az Ten-

326

3.8
Az Tenger feneken Ionaſt meg halgata, es meg
ſzabadita, nekünk peldat ada, hogy mies kialtſunk
nyomoruſagünkba, minket es meg halgat mert igaz ſzavaba.
Ninive varoſat az Iſten meg tarta, hittel iamborſaggal mert ü hozza hayla, ha mi et hiendunk az
Chriſtusba, ü nagy hatalmabã meg tart mi hazãkba.
Ezt Bathizi Andras ſzerzette enekben, az kereßtyenekert ü nagy ſzerelmeben, ezer oͤtt ßaz negyven es egy eßtendoͤben, kibôl dicsirteſſek az Mennyei Iſten.

F I N I S.

327

328

329

1.1

CATECHESIS
Azaz

Kérdésök és Feleletök,
AZ KERESZTYÉNI TUDOMÁNY
ÁGAIRÓL, AZ JÁMBOR ISTENFÉLŐ
harmadik Friderik Herceg
birtokában Palatinátusban lévő tudós bölcs Doctorok
által írattatott.

Deákból penig Magyar nyelvre fordíttatott, hogy mind a kisdedöknekaz Skólákban, mind penig az egyigyüeknek az Eklézsiában
Lelki éppületekre lenne.
S ZÁRÁSZI F ERENC által Debreceni
Anya szent egyháznak Lelki Pásztora
által.

Debrecenben Nyomtatta Lipsai Pál. 1604.
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Psalm. 34.
Jűvetök énhozzám fiaim, hallgassatok engemet,
én az Úrnak félelmére tanítlak titöket.
2. Timoth. 3.
Kicsinségedtűl fogván az Szent Írást tudjad, azmely
tégedet bölccsé tehet az idvösségnek dolgában,
az Krisztus Jézusban való hit által.

AZ JÓ HÍRREL NÉVVEL MEG BECSÜLTETÖTT
ISTEN FÉLŐ TISZTELETES NEMES IMREFI
JÁNOSNAK, DIÓSZEGI ÚRNAK,
kegyelmet és békességet kíván az Attya
Istentűl és az Úr Jézus Krisztustul és
szolgálatját ajanlja, mint tisztelendő
bizodalmas Urának.
Az kegyelmes Istennek sok jó téteményi között,

Tiszteletes és böcsületes Uram, melyekkel az emberi
nemzetséget, de főképpen az ű anyaszentegyházát meg
látogatta, nincsen egy drágább jó téteménye, mint hogy
az idvösségről való tudományt ilyen nyilván, tisztán és
igazán kinyilatkoztatta, és azt nem csak az öreg
embereknek, hanem még az kisdedeknek is szájokban
adta, hogy azoknak szájok által is véghöz vinné az ű
dicsíretit. Psal. 8.
Innét vagyon, hogy az Apostolok idejében is nem
csak az öreg embereket, hanem az kisdedeket is az
keresztyéni hitnek minden részeire kérdések és feleltek
által taníttatta, hogy azok az igaz hitnek vallásában
gyarapodnának,
nevekednének,
sok
ártalmas
tévelygéseket be ne vennének és idvözülnének. Mert
mikeppen hogy az új edényben valaminémű illatú
állatot tölt az ember, de azt igen hozzá vészi, és sok
ideig megtartja: Ezenképpen az gyenge elme, az mely
hitöt és tudománt be vészem, de arrúl jövendőben
inkább meg tud emlékezni.
Ezt meggondolván az mi tudós és bölcs ele-
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ink, az utolsó időben is követték az Apostolok és azok
után való doktoroknak példáját, és ők is az keresztyéni
hitöt rövid és bizonyos írásokban bé foglalták, hogy
mind az Isten felől, mind penig annak akaratja felől,
szent nevének segítségre való hívása felől, ű felségétűl
ki adott Sákramentomok felől, mit kellene érteniök és
tudniok, az kisdedek könnyebben megfoghatnák.
Ez ilyen rövid írások között penig igen szép és örök
emlékezetre méltó az, a melyet az Istenfélő keresztyén
hercegnek
az
harmadik
Friderik
hercegnek
parancsolatjából írtanak volt az Palatinatusban való
bölcs doktorok, mert ebből nem csak az kisdedek, de
még az öregek is az ű teremtő és megváltó Istenök felől
jó értelmet vehetnek, és velök való sok jótéteményiért
mivel kelljen fizetniök, megtudhatják, annyira, hogy az
egész Bibliának rövid summájának mondhatjuk, holott
csak egy periódust avagy csak egy versecskét sem
találhatunk
benne,
melynek
az
Bibliából
fundamentoma nem volna, és

mely bizonyos lókusokval meg nem erősíttetött volna.
Erre való képest indíttattam én is, hogy ezt az
kereszyéni hitről való írást deákból magyar nyelvre
fordítanám, és az melléje jedzettetött bizonyságokat is
egészlen ki írnám, hogy mind az skólákban az
gyermekeknek, mind penig az ekklésiában az
hallgatóknak, kik az magyar íráshoz értenek,
hasznokra és lelki épületekre lenne.
Ezt penig az kicsin munkát, jó hírrel-névvel meg
böcsültetött Istenfélő nemes uram, az te kegyelmed
tiszteletes és nemzetes házastársával egyetemben ti
kegyelmeteknek ajánlom, és az ti kegyelmetök
böcsületes neve alatt bocsátom ki; ezért, mert látom ti
kegyelmetöknek az Krisztus ekklézsiájához és abban
szöngedöző igéjéhöz való buzgó indulatját és tiszta
szeretetit, melyért elhittem, hogy az Isten előtt is
kedves ti kegyelmetök, és az emberök között is jó
híretök nevetök örök emlékezetben megmarad, mint az
régi jámbor istenfélő fejedelmeké, Dávidé, Ezékiásé,
Jósafáté, Józsiásé és többeké, kiknek jó hírök nevök
soha meg nem hal.
Vegye jó néven azért tülem ti kegyelmetek, és éljetök
ez kicsin de felette igen hasz-
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CATECHISMUS

nos munkával, ha az kegyelmes Isten kegyelmeteknek
s nékem is halálomat halatsztja, jövendőben is az én
vékony erőm szerint igyekezöm kegyelmeteknek
minden tisztességes szolgálattal lenni mint énnékem
böcsületes kedves és jóakaró emberimnek.

azaz,
az keresztyéni tudománynak
ágairól való rövid kérdésök és feleletök.

Az Úr Isten tekegyelmedet tartsa meg és éltesse mind
Asszonyomval, ifjú Kata Asszonnyal, és szép
magzatjával, Imrefi Mihállyal egyetemben bódogul.
Költ Debrecenben, kisasszony havának második
napján, az Úrnak 1604. esztendejében.
Ti kegyelmeteknek
Szolgál

Szárászi Ferenc, Debreceni
Anyaszentegyháznak
lelkipásztora.

ELSŐ KÉRDÉS.
Micsoda te néked ember mind életödben s mind
halálodban fű és kiváltképpen való vigasztalásod?
Ez, hogy mind testestűl és lelkestűl,a vagy élök vagy

halok,b nem én magamé, hanem az én hűséges uramnak és
megváltó Jézus Krisztusomnak tulajdona vagyok,c ki az ű
drágalátos véréveld mindennémű bűneimért teljességgel
eleget tévén,e engemet az ördögnek minden hatalmából
megszabadított,f és immár úgy óltalmaz,g hogy az én
mennyei szent Atyámnak akaratja nélkül fejemről még csak
egy hajam szála sem eshetik el,h de sőt inkább ezöknek
felette szükség, hogy mindenek az én idvösségemre
szolgáljanak.i Minek okáért engemet az ű Szent Lelkével
bizonyossá tészen
a 1. Cor. 6. v. 19, 20. Nemde nem tudjátok-é, hogy az ti testetök Szent
Lélek Istennek temploma, azki tibennetek lakozik, azkit az Istentűl
vöttetek, és hogy nem vattok magatokkal szabadok: Mert áron
váltattatok meg. Dicsőítsétek azért az Istent az ti testetökben és az ti
lelketekben, melyek az Istené.
b 1. Thess. 5. 9, 10. Nem rendelt minket az Isten haragra, de az
idvösségnek megnyerésére az mi Urunk Jézus Krisztus által, azki
megholt miérettünk: hogy vagy vigyázunk, vagy aluszunk, együtt ővéle
éljünk. Rom. 14. 7, 8, 9. Senki az hívek közül magának nem él, és senki
magának meg nem hal: Mert ha élünk is, az Úrnak élünk, ha meghalunk
is, az Úrnak halunk meg. Vagy élünk azért, vagy halunk, ugyan az Úré
vagyunk. Mert az

333

Dominica 1.

1.8

felől,k

az örök élet
és arra indít, hogy ezután örömest az ű
kedves akaratja szerint életemet rendelni igyekezzem.l
Krisztus ezokáért holt meg, és támadott föl halottaiból, hogy mind az
holtakon, mind az elevenökön uralkodjék.
c Corinth. 3. 12, 13. Avagy az Pál, avagy az Apolló, avagy az Kéfás,
vagy ez világ, vagy ez élet, vagy az halál, vagy az követközendők, vagy
az jelenvalók, mindenek tietök, ti penig az Krisztusé, az Krisztus penig
az Istené.
d 1. Pet. 1. 18, 19. Tudjátok-é, hogy ti nem veszendő állatokon, ezüstön
avagy aranyon váltattatok meg az ti hejában való társalkodástokból,
melyet az ti atyáitoknak tanításokból vöttetek vala, de az ártatlan és
makula nélkül való báránnak, az Úr Jézus Krisztusnak drágalátos
vérével.
e 1. Ioan. 1. 7. Hogyha az világosságban járandunk, miképpen hogy ű
az világosságban vagyon, viszontagsággal való közösülésünk vagyon ő
vele, és az ő fiának az Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden
bűneinkből. 1. Ioan. 2. 1, 2. Ha valaki vétközendik, szószólónk vagyon
az Atyánál az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat, az mi
bűneinkért, és nem csak az mi bűneinkért, hanem ez egész világnak
bűneiért.
f 1. Ioh. 3. 8. Ezért jelent meg és ezért jűtt ez világra az Istennek fia,
hogy az ördögnek cselekedetit elrontsa. Hebr. 2. 14, 15. Miérthogy
ezokáért az gyermekek részesi az testnek és az vérnek, ű is
hasonlatosképpen részese lött ugyanazonokban, hogy az halál által
semmivé tenné azt, azki az halál által uralkodik vala, azaz az ördögöt,
és szabadosokká tenné mindazokat, valakik az halálnak félelme miatt
egész életökben kötelesek valának az szolgálat alá.
g Ioan. 2. 38. 39, 40. Azért jüttem az égből alá ez földre, hogy nem az
én akaratomat cseleködjem, de annak akaratját, azki engem el bocsátott.
Ez penig annak akaratja azki engem el bocsátott, Atyámnak tudniillik,
hogy valamit énnékem adott, abban semmit el ne veszessek, de azt
amaz utolsó napon helyére állasSam. Ez penig annak akaratja, azki
elbocsátott engemet, hogy minden, valaki látja a fiút és hiszen ű benne,
annak örök élete légyen, én penig amaz utolsó napon föltámasztom
űtet. Et Ioan. 10. 27, 28, 29, 30. Az én juhaim az én szómat hallgatják, és
én őket megismerem, és követnek engemet, én is örök életet adok
őnékiek, örökké el sem vesznek, és senki azokat az én kezemből ki nem
ragadja. Az én Atyám ki azokat énnékem adta, nagyobb mindeneknél,
és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki nem ragadhatja. Én s az én
Atyám egyek vagyunk.
h Matth. 10. 29, 30, 31. Nemde két verebecskét adnak egy filyéren, és
azok közül csak egy sem eshetik az földre az én Atyámnak akaratja
nélkül? Ti néktek penig még az fejetökön való hajszálak is mind számán
vadnak az Úrnál. Ne féljetek azért, ti sok verebeknél jobbak és
drágábbak vagytok. Luc. 21. 19. Az ti fejeteken való hajszál, el nem vész.
Az

1.9
ti szenvedetességtök által bírjátok az ti lelketeket.
i Rom. 8. 28. Tudjuk, hogy azoknak, kik az Istent szeretik, mindenek
javokra vadnak, azoknak, kik az ű jókedvéből el vagynak hívattatván.
k 2. Corinth. 1. 21, 22. Azki megerősítött minket tiveletek egyetemben
az Krisztusban, és azki megkent minket, Isten az, ki annak felette el is
pecsételt minket, és az ő Szent Lelkét foglaló zálagul adta az mi
szíveinkben. 2. Corinth. 5. 5. Továbbá Isten az azki minket erre teremtett,
és ki adta minékünk az ő Szent Lelkét
l Rom. 8. 15, 16. Nem vöttétek az szolgálatnak lelkét viszontag
félelemre, de vöttétek az fiúvá fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk, Abba,
azaz, Atyánk, mely Szent Lélek az mi lelkünkvel egyetemben
bizonságot tészen arrúl, hogy mi Istennek fiai vagyunk. Rom 8. 14.
Valakik Istennek Lelkétűl viseltetnek, azok Istennek fiai.

2. KÉRDÉS.
Hány dolgot szükség te néked megtanulnod, hogy ez
vígasztalással élvén, boldogul élhess, és boldogul is
meghalhass?
Hármat. Elsőt: Mely nagy légyen az én bűnöm, és
nyomorúságom. Másodikat: Minden bűnömből és
nyavalyámból mi módon szabadulhatok meg. Harmadikat:
Minémű hálaadással tartozzam az én Istenemnek ezért az
én bűneimből és nyavalyáimból való megszabadulásomért. d
a Luc. 24. 46, 47. Így vagyon megírattatván és így kellett az
Krisztusnak szenvedni, és harmad napon halottaiból föltámadni, és
prédikáltatni az ű nevében az pőnitenciát, és bűnöknek bocsánatját
minden nemzetségek között, elkezdvén Jeruzsálemtűl fogván. 1. Cor. 6.
11. És némelyek közületek ilyenek valának, de meg vagytok
mosogattatván, meg vagytok szentöltetvén, meg vagytok igazíttatván
az mi Urunk Jézusnak nevében és az mi Istenünknek Lelke által. Tit. 3.
3, 4, 5, 6, 7. Mi is régenten valánk balgatagok, engedetlenek, tévelgők,
búdosók, szolgálván különb-különbféle kívánságoknak és testi
gyönyörűségeknek, élvén gonoszságban és irígységben gyűlölködők,
egyikünk az másunkat gyűlölvén, de minek utána a mi idvözítő
Istenünknek jó volta, és emberekhöz való szereteti megjelenék, nem az
jócselekedetekből, az melyeket mi cselekedtünk volna, de az ő
irgalmassá-
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gából tartott meg minket az újonnan való születésnek mosogatása által,
és az Szent Léleknek megújítása által, amelyet nagy bűségesen kiöntött
mireánk az mi idvözítő Jézus Krisztusunk által. Hogy idvözíttetvén az ű
kegyelméből az örök életnek reménsége szerint örökösökké lennénk.
b Ioan. 9. 14. Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna; most penig
imezt mondjátok: látunk, ezokáért megmarad nálatok az ti bűnötök.
Rom 3. a vers. 11. ad 19. usque. Nincsen, ki értsön, nincsen, ki az Istent
keresse, mindnyájan elhanyatlottanak, és egyetemben haszontalanokká
lettenek; nincsen, ki jót cselekedjék, ugyancsak egy sincsen. Megnyílt
koporsó az ő torkok, az ő nyelvekkel csalárdságra éltenek; áspis
kígyónak mérge az ű ajakok alatt, kiknek szájok átkozódással és mérges
beszéddel rakva; gyorsok lábok az vérnek kiontására, egymást rontás és
nyomorítás az ű utokban: és az békességnek útát meg nem ismerték.
Nincsen Istennek félelme az ű szemök előtt.
c Ioan. 17. 3. Ez penig az örökélet, hogy tégedet egyedül megismérnek
igaz Istennek lenni, és kit elbocsátottál, az Jézus Krisztust.
d Eph. 5. 8, 9, 10. Ti régenten setétségek valátok, most penig világosság
az Úrban; mint az világosságnak fiai, úgy járjatok (mert az Léleknek
gyümölcse vagyon minden jóságban, igazságban és igazmondásban), jól
meglátván, mi légyen kedves az Úrnak, és társaságtok ne légyen az
setétségnek amaz haszontalan gyümölcsivel, de sőt inkább azokat
feddjétök. Psalm. 50. 14, 15. Áldozzál az Úr Istennek dicséretnek
áldozatjával, és az fölséges Mindenhatónak add meg azmit fogadtál:
Mikoron nyomorúságban vagy helyheztetvén, hívj segítségül engemet,
és én abból kiszabadítlak tégedet, és te dicsőítesz engemet. Psal. 116. 12,
13, 14. Minémű hálákat adjak az Úrnak mindazokért az jókért,
azmelyeket én velem cselekedett: Az áldozatra való pohárt kezemben
vészem, azmellyel hálákat szoktanak adni az veszedelemből való
megszabadulásért, és az Úrnak nevét fölmagasztalom. 1. Petr. 2. 9, 10. Ti
peniglen választott nemzetség, király papság, szent nemzetség, és oly,
kit az Isten tulajdon magának szentölt, hogy annak jóságit hirdessétek,
azki titöket az setétségekből az ű csudálatos világosságára általhítt: kik
valátok régenten nem Istennek népei, most penig Istennek népei vattok;
kik nem nyertetök vala irgalmasságot, most penig megnyertétek. Rom.
6. 11, 12, 13, 14. Ties így elmélkedjetek, hogy ti meg is hóltatok az
bűnnek az testnek kívánságaiban; se ne adjátok az ti tagaitokat
hamisságnak fegyveréül a bűnre, de adjátokmagatokat az Istennek, úgy,
mint holtakból elevenöket, és az ti

tagaitokat igazságnak fegyverül az Istennek. Mert az bűn tirajtatok nem
uralkodik. Mert nem vattok az törvény alatt, hanem az kegyelem alatt.
Matt. 5. 16. Úgy töndökljék az ti világosságtok az emberek előtt, hogy
űk lássák az ti jócseleködetteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat,
azki mennyégben vagyon. 2. Timoth. 2. 15, 16. Igyekezzél magadat
Istennek kedves szolgájává tenni, oly munkássá, ki meg ne piruljon, és
ki az igazságnak igéjét igazán hasogassa. Az idvösségre nem tartozó
üvöltéseket penig megtiltsad, mert azokból nagyobb hitetlenség szokott
származni.

AZ ELSŐ RÉSZRŐL.

AZ EMBERNEK VESZÖTT NYOMORULT ÉS
NYAVALYÁSSÁGOS VOLTÁRÓL.
3. KÉRDÉS.
Honnan ismered meg, te ember, az te veszött és
nyomorult voltodat?
Az Istennek ki adatott törvényéből.a
a Rom. 3. 20. Ezokáért az törvénynek cseleködetiböl csak egy test sem
idvözülhet az ő színe előtt; mert az törvény által vagyon az bűnnek
ismereti.

4. KÉRDÉS.
Mit kíván mi tűlünk az Istennek törvénye?
Meg tanít minket erre az Krisztus Jézus csak kevés

beszéddel szent Máténak 23. részében, mikoron így szól:
Szeressed az te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes gondolatodból, és minden erődből. Ez az
első,
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6. KÉRDÉS.
Hát Isten teremtötte-é az embert, hogy ily gonosz és
vissszafordult elmével légyen?

fű és legnagyobbik parancsolat. Az második penig
hasonlatos ehhez. Szeressed az te felebarátodat szintén úgy,
mint tennen magadat. Ez két parancsolatból függnek az
egész törvény és az próféták.a
a Luc.

10. 27. Deut. 6. Szeressed az te Uradat Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, minden erődből, és egész gondolatodból. Az te
felebarátodat penig úgy, mint tennen magadat.

5. KÉRDÉS.
Nemde mindezeket tökélletesen meg tarthatod-é?
Semmiképen nem tarthatom. Mert természet szerint az én

Istenemtűl és felebarátomtúl való idegenségre hajlandó
vagyok.

Rom. 3. 10, 11, 12, 13. Nincsen csak egy igaz is ez földön: nincsen az,
ki értsön; nincsen az ki keresse az Urat, mindnyájan el hajlottanak, és
egyetemben haszontalanokká lettenek. Nincsen azki cselekedné azt,
azmi jó, ugyancsak egy is nincsen. Mert mindnyájan vétköztenek, és
szűkölködnek Istennek dicsősége nélkül. 1. Ioan. 1. 8, 9, 10. Ha azt
mondjuk, hogy mi bűn nélkül valók vagyunk, mimagunkat megcsaljuk,
és igazság nincsen mi bennünk. Ha azt mondándjuk mi, hogy nem
vétkeztünk, hazuggá tesszük az Istent, és az ű igéjének semmi foganatja
nincsen mi bennünk.
b Rom 8. 7. Az testnek értelme halál, az Léleknek penig értelme élet és
békesség; az testnek értelme az Istennek ellensége, mert az Istennek
törvénye alá nem adja magát, mert ugyanis nem adhatja. Ephes. 2. 3.
Kik között mi is mindnyájan forgolódunk vala régenten az mi
testünknek kívánságiban, cselekedvén azokat, azmelyek az testnek, és
az mi gondolatunknak tetszenek vala, és valánk természet szerint
haragnak fiai, mint az egyéb emberek is. Tit. 3. 3. Mi is valánk régenten
balgatagok, esztelenök, engedetlenek, tévölygők, szolgálván különbkülönbféle kívánságoknak és gyönyörűségeknek, gonoszságban és
irígységben élvén, gyűlölködők, egyikünk az másunkat gyűlölvén.
a

Semmiképpen nem.a Sőt, jóvá, és az ő hasonlatosságára

teremtette űtetb, azaz hatalmat adott űnéki minden
teremtött állatokon, és fölékesítette űtet igaz és valóságos
igazsággal és szentséggel, ezért, hogy az ő teremtő Istenét
igazán megismerné, szíve szerint szeretné, űvéle
egyetemben bódogul, mindörökké élne; ezvégre, hogy űtet
dicsírné, magasztalná és tisztelné.c
a Genes. 31. Láta Isten mindeneket, melyeket teremtett vala, és ímé,
felette igen jók valának.
b Genes. 1, 26, 27. És mondá az Isten: Teremtsünk embert a mi
képünkre és hasonlatosságunkra, hogy ki uralkodjék az tengernek
halain, az égi repeső madarakon, és az barmokon, és mind az egész
földön, és minden csúszó-mászó állatokon, azmelyek itt ez földön
csúsznak-másznak. Az Isten ezokaáért teremté az embert az ű tulajdon
képére, asszonyiállatot s fírfiat teremte. Colos. 3. 9, 10. Egyitök az mástok
ellen ne szóljon hazugságot, holott levetöttétek amaz régi ó embert
minden cselekedetivel egyetemben, és fölöltöztétek amaz új embert, ki
megújíttatik annak képéhöz hasonló ismeretre, azki űtet teremtette.
c Ephes. 4, 24, Újuljatok meg az ti elméteknek lelkében, és öltözzétek
föl amaz új embert, azki az Istennek képére teremtetett, igazságra, és
valóságos szentségre. 2 Corinth. 3, 18. Mi penig béfödetlen orcával az
Istennek dicsőségét, úgymint egy tükörben nézvén, ugyanazon
ábrázatra el változtatunk dicsőségről dicsőségre, úgymint az Úrnak
Lelkétűl.

7. KÉRDÉS.
Honnan vagyon tahát az emberi természetnek ilyen nagy
romlott volta és gonoszsága?
Az mi első szüléinknek, Ádámnak és Évának esetekbűl és

engedetlenségekből.a Innét vagyon, hogy az mi
természetünk úgyannyira megromolt, hogy immáran
mindnyájan bűnben fogantatunk és születtetünk.b
a Gen. 3. Lege totum caput. Rom 5. 12. Egy ember által jűtt bé az bűn
ez világra, és az bűn által az halál, és ez mindenekre elhatott, miért hogy
mindnyájan vétköztenek.
b Psal. 51. 7. Ímé, én bűnben formáltattam, és bűnben fogadott engem
az én anyám. Genes. 5. 3. Éle az Ádám százharminc esztendeig, és
nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezé űtet Sétnek.
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8. KÉRDÉS.
Úgyannyira megromlottunk-é természetünkben, hogy az
jónak megcselekedésére mindenestül fogván
alkolmatlanok vagyunk, minden bűnre penig hajlandók?
Bizonyára úgy vagyon.a Hanemha az Szent Lélek által

újonnan születtetünk.b

Ioan. 3. 6. Az mi testtűl születtetött, test az, és az mi Lélöktűl
szölettetett, lélök az. Gen. 6. 5, 6. Látá az Jehovah, hogy az embernek
gonoszsága sok volna ez földön, és hogy az ő szívének gondolati csak
azon gonoszság minden időben. Megbáná az Jehovah Isten, hogy az
embert teremtette volna e földön, és szívében szomorkodék. Iob. 14. 4.
Kicsoda teheti tisztává az mi tisztátalan magból fogantatott, csak egy
ember sem teheti. Et 15, 15, 16. Micsoda az ember, hogy az vétektűl
tiszta légyen, és hogy asszonyiálattúl születtetött igaz légyen. Ímé, az ő
szent Angyaliban nem adott állandóságot, és még az egek sincsenek az
ő szemei előtt makula nélkül. Mennyivel inkább az gyűlölségre és
útálatra méltó haszontalan ember, ki az hazugságot úgy veszi be, mint
az vizet, kiknek ha sok bántást fogadván, és munkát szülvén szöröz
csalárdságot. Esa. 52. 6. Mi mindnyájan, mint az eltévelyödött juhok,
tévelgettünk, és ki-ki mind az ő utát követte. Az Úr cselekedte penig,
hogy mindnyájunknak hitetlensége őreá háríttatnék.
b Ioan. 3. 5. Felelé Jézus: bizony, bizony, mondom tenéked, valaki
újonnan nem születendik víztűl és lélektűl, be nem mehet Istennek
országában.
a

9. KÉRDÉS.
Az Isten ezokáért nem tészen-é az embernek bosszúságot
ezzel, hogy ő tűle az törvényben olyakat kíván, az
melyeket bé nem teljesíthet?
Semmiképpen nem.a Mert az Isten az embert oly

állapatban teremtette vala, hogy azokat megcselekedhette
vólna. De az ember az ördögnek izgatása miatt az

ő maga engedetlenségéből mind ő magát, és mind utána
való maradékit azoktul az isteni ajándékoktúl és jóktúl
megfosztá.b
b Luc. 10. 20. Felelvén penig Jézus Urunk, mondá: Egy ember mégyen
vala Jeruzsálemből alá Jerikóban, és akada az tolvajok kezében, akik
űtet megfosztván, és sok sebekkel megsebösítvén, elhagyák holtelevenön. Rom. 5. 12. Ezokáért ez világra miképpen hogy egy ember
által jöve bé az bűn, és az bűn által az halál. Ezenképpen minden
emberekre az halál elhata, miérthogy mindnyájan vétköztenek.

10. KÉRDÉS.
Nemde az Isten büntetés nélkül hagyja-é ezt az embernek
vakmerő engedetlenségét, és ő tűle való el szakadását?
Sőt, inkább iszonyúképpen haragszika mind az mi

bennünk született eredendő bűnért, mindazokért, az
melyeket mi magunk cselekeszünk, és azokat igaz itéletiből
mind ez világi idő szerint való büntetéssel, és mind az
másvilági és örökkévaló kínokval megbünteti, azmint ű
maga kimondja az szentenciát: Átkozott minden, valaki
meg nem tartja azokat, valamelyek az törvénnek könyvében
meg vadnak írattatván.b
a Rom. 5. 12. Est idem locus. Hebr 9. 27. És miképpen hogy ez el
vagyon rendeltetvén, hogy minden ember egyször meghaljon, annak
utána penig, hogy az télet meglégyen: Ezenképpen az Krisztus is
egyszer vitte föl magát az áldozatra, hogy sokaknak bűnöket elevenné.
b Deut. 27. 26. Átkozott, valaki tökélletessen meg nem tarja az
törvénnek beszédit, hogy azokat bételjesítse, és az egész nép áment
mondjon. Gal. 3. 10. Mert valaminnen az törvénnek cseleködetitűl
függnek, átok alatt vagynak azok. Mert meg vagyon írván: Átkozott
minden, azki meg nem marad mindezekben, az melyek az törvénnek
könyvében meg vadnak írván, hogy azokat beteljesítse.

11. KÉRDÉS.
Hát nem irgalmas-é az Isten?

a Ephes. 4. 24. Újuljatok meg az ti elméteknek lelkében, és
öltözzétetök föl amaz új embert, az ki Isten szerint teremtetött igazságra
és valóságos szentségre.

Irgalmas az Isten, de úgy, hogy azonközben igaz is lé
a Exod.
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gyen.a Minek okáért kívánja az ű igazsága, hogy azmely
bűn az Isteni fölségnek véghetetlen dicsősége ellen lött,
ugyanazon felette igen nagy, azaz testi és lelki örökké való
kínokval meg is büntettessék.b
szóval kiálta, mondván: Jehova, Jehova, erős Isten, irgalmas és
könyörülő, késedelmes az haragra, irgalmassággal és igazsággal
bévölködő, ki ezöríziglen irgalmaságodat megtartod, ki elveszed az mi
hitötlenséginket, gonoszságinkat, és vétkeinket. Senki te előtted
őmagában nincsen bűn nélkül, ki meglátogatod az atyáknak
álnokságokat az fiakban, és unokákban, harmad és negyedíziglen.
b Exod. 20. 5. Én vagyok az Jehova, az te urad Istened, erős bosszúálló
Isten, ki megbüntetöm az atyáknak álnokságokat az fiakban harmad és
negyedíziglen, azokban, ki gyűlölnek engemet. Psal. 5. 5, 6. Te oly vagy
Úr Isten, ki nem kedvellöd az hamisságot, és tevéled együtt gonosz
ember nem lakik. Meg nem állhatnak az te szemeid előtt az gonoszok,
és te mind azokat gyűlölöd, valakik hamisságot cselekesznek. 2. Cor. 6.
14, 15, 16. Egy igát ne vonjatok az hitetlenekkel. Mert mi közi vagyon az
igazságnak az hamissággal? Vagy mi közi vagyon az világosságnak az
setétséggel, és minémű egyenössége lehet az Krisztusnak az Beliállal,
avagy mi része lehet az hív embernek az hitetlennel, és mi egyenessége
lehet az Istennek templomának az bálványokkal?

Dominica 5.

MÁSODIK RÉSZ

AZ EMBERNEK NYOMORULT ÉS NYAVALYÁS

ÁLLAPOTJÁBÓL VALÓ MEGSZABADULÁSÁRÓL.

12. KÉRDÉS.
Miért, hogy ezokáért az Istennek igaz itéleti szerint ez
világi idő szerint, és az más világi örökké való kínokra
kötelesek vagyunk: vagyon-é még ugyan valami módunk
és utunk, az mellyel ez büntetésektűl
megszabadulhatunk, és Istennel megbékélhetünk?

Az Isten az ő igazságának eleget akar tétetni.a Ezokáért
szükség, hogy vagy mi magunk tegyünk eleget, vagy más
által.b
a Exod. 20. 5. Én vagyok az Jehovah, erős, haragos, bosszúálló Isten, ki
az atyáknak álnokságokat a fiakban meglátogatom, harmad és
negyedíziglen azokban, azkik gyűlölnek engemet. Et 23.7. Az hazug
beszédet igen eltávoztasd, az ártatlant és az igazat meg ne öljed: Mert én
az hitetlent igaznak nem tartom.
b Rom. 8. 3. Mert azmire az törvénnek tehetsége nem vala az ő erőtlen
voltáért, mely erőtlensége vala az test miatt, azt az Isten megteljesíté az
ünnön fiát elbocsátván, ki hasonlatos lőn bűnös emberi testhöz (és az az
bűnért lőn) elkárhoztatá az bűnt az testben, hogy az törvénnek amaz
kívánsága bételjesdjék mibennünk, kik nem test szerint, hanem lélek
szerint járunk.

13. KÉRDÉS.
Mi magunktul eleget tehetünk-é az Isten igazságának?
Semmi részből nem. Sőt, inkább napról napra az mi
adósságinkat öregbítjük.a
Iob. 9. 2, 3. Az halandó ember hogy hogy lehetne igaz, ha az erős és
hatalmas Istenhöz hasonlíttatik. Ha ővele pörben akar indulni, ezör
beszéde közül egyikre meg nem felelhet őnéki. Et 15. 15, 16. Ímé, az ő
szent angyaliban nem adott állandóságot, és még az egek sincsenek az ő
szemei előtt makula nélkül. Mennyivel inkább az útálatos és
haszontalan ember, ki mint az vizet, úgy issza bé azt hamisságot. Matth.
6. 12. Bocsásd meg mi nékünk az mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk ellenünk vétetteknek.
a

14. KÉRDÉS.
Az teremtett állatok közül valamely, mely az égben,
avagy ez földön vagyon, és csak csupa teremtett állat,
eleget tehet-é mi érettünk?
Csak egy sem tehet eleget: Először ezért: Mert azt az bűnt
az melyet az ember tett, nem akarja az Isten más teremtett
a Hebr. 2. 14, 15, 16, 17, 18. Miérthogy ezokáért az gyermekek részesek
az testben és vérben: ű is hasonlatosképpen ugyanazonokban részessé
lött, hogy az halálnak általa el-
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állatban megbüntetni.2 Másodszor: mert az mi csak csupa
teremtött állat, az Istennek az bűn ellen való haragját el sem
viselhetné, és egyebeket attul meg sem szabadíthatna.
rontaná azt, az kinél az halálnak birodalma vala, azaz az ördögöt, ki az
halál által regnál vala, és megszabadítaná mindazokat, valakik az
haláltúl való féltökben mind egész életökben kötelesek valának az
szolgálatra. Mert bizonyára nem az angyaloknak természetit vette föl,
de az Ábrahámnak magvának természetit. Azért mindenekben
hasonlatosnak kellet lenni az ő atyjafiaihoz, hogy irgalmas és hív fűpap
lenne, azokban, melyeket az Istennél kellene cselekedni az népnek
bűneinek megtisztítására. Mert abból, azmit szenvedett, mikoron
késértetnék, segítséggel lehet azoknak is, azkik késértetnek.
b Psalm. 130. 3. Ha az embereknek álnokságit megszámlálod, ó
Jehovah, Uram s vajon ki állhat meg te előtted. Ioh. 4. 8. Íme, azkik
szolgálnak ő néki, nem adott beléjök állhatotsságot, és az ő Angyaliban
nem adott világosságot: Mennyivel inkább nem adott azokban, azkik az
sárból csinált házban laknak, és azkiknek fundamentomok ez földön
porból vagyon. Huc pertinet Iob 15. 15, 16, et 25. 5, 6. Íme, cselekeszi,
hogy ne légyen világosság mind az holdig, és az csillagok sem tiszták az
ű szemei előtt. Mennyivel inkább az halandó ember, ki csak féreg, és az
embernek fia, ki csak olyan, mint az giliszta.

15. KÉRDÉS.
Minémű szabadítót és közbenjárót kell tehát keresnünk?
Ollyat, ki bizony ember legyena és tökélletes igazságú,b

de mindazáltal minden teremtett állatoknál hatalmasb, azaz
azki egyszersmind bizony és igaz Isten is légyen.c
1. Corint. 15. 22, 25, 26. Mert miképpen az embernek általa jüve az
halál ez világra, isméglen embernek átala lén az halottaknak is
föltámadása. Mert miképpen az Ádámnak általa mindenek meghalnak,
azonképpen az Krisztusnak általa mindenek életet vesznek. Uralkodni
kell őnéki mindaddig, mígnem minden ellenségit az ő lábainak alá
vetendi. Az legutolsó ellenség penig, az halál, semmivé tétetik.
b Ierem. 23. 6. & 32.16. Az ő napjaiban megtarttatik az Jehuda, és az
Izráel nagy bátorságban lakozik, és ez az ő neve, amellyel nevezik űtet,
Jehovah mi igazságunk. Esa. 53. 11. Az ő lelki gyötrelminek és
fájdalminak utána látja az hasznát, és vele megelégeszik. Az én igaz
szolgám sokakat idvözít az ő ismeretivel, kiknek hamisságokat ő maga
hordozza.
a

2. Corinth. 5. 14, 15, 16. Az Krisztusnak amaz szereteti megszorít
minket, úgy mint kik immár ezt ítéltük magunkban, hogyha ő egyedül
mindenekért holt meg, tehát mindenek halálra voltanak kötelesök, és ő
mindenekért megholt, hogy azkik élnek ennekutána, ne ő magoknak
éljenek, de annak, azki őérettök megholt és feltámadott.
c Hebr. 7. 15, 16, 17. És ez ebből inkább megtetszik, hogy az
Melkicedeknek hasonlatosságára támad más pap, és más egyházi
ember, ki nem az test szerint való parancsolatnak törvénye szerint
tétetött pappá, de az véghetetlen életnek ereje szerint. Mert eképpen
vagyon az bizonságtétel ő felőle: Te vagy pap mindörökké a
Melkicedeknek rendi szerint. Iesa. 7. 14. Ezokáért, ád az Úr tinéktek
jegyet: Ímé, az szűz méhében fogad és fiat szűl, és te, ó szűz, hívod az ő
nevét Immánuélnek, azaz, mi vélünk lakozó Istennek. Rom. 8. 3, 4. Mert
mikoron az törvénnek erőtlen voltának semmi tehetsége nem volna az
testben, az Isten elbocsátá az ő fiát bűnös emberi testhez hasonlatos
testben, és azt az bűnért elkárhoztatván, az bűnt az testben, hogy az
törvénnek amaz ereje bételjesedjék mi bennünk, kik nem az test szerint,
hanem az Lélek szerint járunk.

16. KÉRDÉS.
Miért szükség őnéki bizony embernek, és tökélletes
igaznak lenni?
Mert az Istennek igazsága azt kívánja, hogy azmely

emberi természet vétközött, ugyanazon emberi természet
fizessön meg is a bűnért.a Az ki penig őmaga is bűnös volna,
egyebekért meg nem fizethetne.b
a Rom. 5. 12, 15. Ezokáért, miért hogy egy ember által jöve bé az bűn
ez világra, és a bűnnek általa az halál, és így az halál minden emberekre
elhata, mivelhogy mindnyájan vétköztenek. De nem akképpen vagyon
az, azmit az Isten ajándékoz, mint az bűn. Merthogy ha annak az egy
embernek bűnének miatta sokan holtanak meg: Sokkal inkább az
Istennek kegyelme, és az kegyelem által való ajándék, mely az egy
emberé az Jézus Krisztusé, sokakra kiáradott.
b 1. Petr. 3.13. Mert az Krisztus egyször szenvedett volt halált az
bűnösökért, ő igaz lévén, az hamisakért, hogy minket az Istenhöz vinne,
ki jóllehet hogy test szerint megöletteték, de Lélek szerint
megelevenítteték. Esa. 53. 3, 4, 5. Elvettetött és útálatos minden emberek
között, fájdalmakat szenvedött, megkóstolta az nyavalyákat, olyan ,
azkitűl valaki még orcáját is elfordítaná, és űtet semminek becsülöttők,
de bizonyára ő vette el az mi betegséginket, és ő viselte az mi
fájdalminkat, és mi azt ítéltők felőle, hogy az Isten verte, sebösítötte és
nyomorította
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meg űtet. Mert ő megsebesíttetött az mi bűneinkért, és megtörettetött az
mi álnokságinkért, az mi békességünknek helyére állatása őrajta
vagyon, és az ő sebeivel gyógyíttatunk mi meg.

17. KÉRDÉS.
Miért kellett őneki az emberséggel egyetemben bizony
Istennek is lenni?
Hogy az ő Istenségének hatalmával az Isten haragjának

terhét az ő testében elszenvedhetné.a És minékünk az
elvesztött
igazságot
és
életöt
megépíthetné
és
visszaadhatná.b
a Esa. 53.8. Az tömlöcből és az itéletből kivéteték. Az ő nemzetségét ki
beszélhetné meg? Act. 2. 24. Kit az Isten föltámaszta, az halálnak
fájdalmit őróla elvévén, ezért, mert lehetetlen dolog vala, hogy ő az
haláltúl megtartanéjék. 1. Petr. 3. 18. Mert az Krisztus is egyszer
szenvedött volt halált az bűnökért, igaz lévén, az hamissakért. Hogy
minket az Istenhöz juttatna, ki test szerint megöletteték, de Lélek szerint
megelevenítteték.
b 1. Ioan. 1. 12. Mert az élet megjelenteték, és láttuk és bizonságot is
teszünk ő felőle, és hirdetjük tinéktek amaz örök életet, mely az Atya
Istennél vala, és megjelenteték minékünk. Et 4.9. Ebben tetszék meg az
Istennek hozzánk való nagy szerelme, hogy az ő egyetlen egyszülött fiát
bocsátá az Isten ez világra, hogy éljünk mi ő általa. Actor. 20. 28.
Ezokáért viseljetek gondot timagatokra, és mind az egész nyájra, azmely
között titöket az Szent Lélök pispökökké tött, hogy az Istennek
anyaszentegyházát legeltessétök és őrizzétök, melyet az ő tulajdon
vérével szörzött magának. Ioan. 5. 16. Úgy szerette Isten ez világot, hogy
az ő egyetlen egyszülött fiát adná érötte, hogy minden valaki hiszen
űbenne, el ne vesszön, hanem öröké élete légyen.

18. KÉRDÉS.
Kicsoda penig az az közbenjáró, ki egyszörsmind bizony
Isten, és bizony tökélletes igaz ember is?
Az mi Urunka Jézus Krisztus, ki tétetött minékünk az

Atya
Istentűl
bölcsességünkké,
szentségünkké és váltságunkká.b

igazságunkká,

a Matth. 1. 3. t Ésa. 7. 14. Ímé, egy néminemű szűz méhében fogad, és
fiat szűl, és hívod az ő nevét Immanuélnek, mely, ha megmagyarázzuk,
annit tészön, mint mi vélünk

lakozó Isten. 1. Tim. 3. 16. Isten jelent meg az testben. Lélökben
megigazult, az angyaloktúl nézettetött, az pogánoknak hirdettetött,
hittenek őnéki ez világon, fölvétötett az dicsőségben. Luc 1. 11.
Születtötett ma tinéktek idvözítő (azki az Úr Krisztus) Dávidnak
várasában. Ioan. 14. 6. Mondá néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság, és
az élet. Senki az Atyához nem mégyen, hanem csak én általam. 1.Tim. 2.
5. Egy az Isten, egy az közbenjáró Isten között és emberek között, az
ember Jézus Krisztus.
b 1. Corinth. 1. 30. De ti ugyanazontúl vattok az Krisztus Jézusban, ki
lött minékünk az Istentűl bölcseségünkké, igazságunkká, szentségünkké
és váltságukká.

19. KÉRDÉS.
Honnan tudod ezt?
Az

Evangéliomból,
melyet
Isten
először
az
a
b
Paradicsomban jelentett meg, és azután az pátriárkák és
próféták által hirdettetött,c az áldozatokkal és egyéb ó
törvénbeli ceremóniák által példázott.d Végezetre penig az ő
egyetlenegy fia által bételjesített.e
Genes. 3. 15. Gyűlölségöt szerzök te közötted és az asszonyiállat
között, a te magod között, és az ű magva között. Az asszonyiállatnak
magva megrontja az te fejedet, és te mardosod őnéki az ő hátulsó sorkát.
b Genes. 49. 10,11. El nem vétettetik az királyi pálca az Júda
nemezetsége közül, sem az törvény kiadó azoktúl, kik ő tűle
születtetnek, addig, míg el nem jű az Síló, és ő hozzá gyűlnek, űneki
engedének nagy sok nemzetségek, kötvén az szőllőtűkéhöz az ő
szamarát, és az szép szőllőtő termő vesszőhöz az ő szamarának vemhét.
Megmossa az borban az ő ruháját, és az verös szőllő levében az ő
béfödöző fölső ruháját. Et 22. 18. Megáldattatnak az te magodban ez
földnek minden nemzetségi, miérthogy engedtél az én beszédemnek. Et
26. 4. Megsokasítom az te magodat mint az égnek csillagit, és adom az
te magodnak mindezeket ez tartományokat: és megáldatnak az te
magodban ez földnek minden nemzetségi. Ezért, mert Ábrahám
engedött az én beszédemnek, és megtartotta azt, azmit kívántam, hogy
megtarsa az én parancsolatimat, az én szörzésimet, és az én törvénimet.
c Rom. 1. 2, 3, 4. Én Pál, az Jézus Krisztusnak szolgája, hivatalos
apostola az Istennek evangéliomának prédikálására, ki magamnak
kiválasztattam, azmelyet még annak előtte megígért vala az ő
prófétáinak általa az Szent Írásokban az ő fia felől, ki test szerint
Dávidnak magvából való, ki nyilván megjelentetett Istennek fiának
lenni hatalmassággal, az megszentölő Lélek szerint, ebből, hogy
föltámada halottaiból, mely az Jézus Krisztus, az mi
a
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Urunk. Hebr. 1. 1, 2. Sok rész szerint és sokképpen szóla régenten az
Isten az mi atyáinknak az prófétáknak általa, ez utolsó időkben szóla
minékünk az ő fia által, kit mindeneken örökössé tén, ki által ez világot
is teremté. Actor. 3. 23, 24. Mózes az mi atyáinknak ezt mondotta:
prófétát támaszt tinéktek az Úr Isten az ti Istentök, az ti atyátokfiai
közül, hasonlatost énhozzám. Hallgassátok űtet mindenekben,
valamelyeket tinéktek szóland. Követközik peniglen ez, hogy minden
lélek, valamely azt az prófétát nem hallgatja, az népnek közüle
kivágattasssék. De, sőt minden próféták Sámueltűl megfogva és
annakutána valók, valamennin szólottanak, ez napokat megjövendölték.
Et 10. 43. Ez Krisztusról minden próféták tanúbizonságot tésznek, hogy
minden, valaki őbenne hijend, bűneinek bocsánatját nyerné az ő
nevének általa.
d Ioan. 5. 46. Ha hinnétek az Mózesnek, hinnétök énnékem is, mert az
Mózes énrólam írt. Hebr. 10. 7. Ímé, jelen vagyok (az könyvnek eleiben
meg vagyon énrólam írván) Úr Isten, hogy az te akaratodat tegyem.
e Rom. 10. 4. Az törvénnek vége az Krisztus minden hűvőnek
megigazulására. Gal. 4. 4, 5. Minekutána eljűtt volna az időnek teljes
volta, kibocsátá az Isten az ő fiát, asszoniállattúl születtetett, és az
törvény vezérünk vala minékünk az Krisztushoz, hogy az hitnek általa
nyernőjök az megigazulást. Hebr. 13. 8. Az Jézus Krisztus mind tegnap
és mind ma, ugyanazon mindörökké.

Dominica 7.

20. KÉRDÉS.
Ezokáért nemde minden embereknek, azkik az Ádámban
elvesztenek vala, visssza adatik-é az Krisztus által az
idvösség?
Nem mindeneknek, hanem csak azoknak, azkik igaz hit

által ő beléje oltatnak, és az ő jótéteménit hozzájok
kapcsolják.a

Ioan. 1. 12, 13. De valamennin béfogadák űtet, ada azoknak oly
méltóságot, hogy Istennek fiai lennének, tudniillik azoknak, kik hisznek
az ő nevében. Kik nem az vérből, sem az testnek akaratjából, sem az
férfiúnak akaratjából, hanem az Istentűl születtettenek. Et 3. 16. Azki
hiszen az Fiúban, annak örök élete vagyon, azki penig nem hiszen az
Fiúnak, nem látja az az örök életet, hanem az Istennek haragja marad az
ő fején. Ésa. 53. 11. Az én igaz szolgám sokakat megigazít az ő
isméretivel, kiknek hamisságokat ő viseli. Psal. 2. 12. Csókolgassátok az
fiat, hogy meg ne haragudjék (és az ti életeteka

nek módja ne kárhoztassék) és el ne vesszetek az ti utatokért, mikor
nagy hamar fölgerjed az ű haragja. Bódogok mindazok, valakik ű benne
bíznak. Rom. 11. 20. Az hitetlenség miatt törettenek le az ágak, te
peniglen hit által állasz, el ne hidd magadat, föl ne fuvalkodjál
szívedben, lelködben hanem félj. Hebr. 4. 2, 3. Mert minékünk is szintén
azonképpen hirdettetett az ígéret, mint szintén őnékik, de nem használt
őnékik az hallattatott ige, mivelhogy ez nem vala hittel egyben
egyelíttetvén azokval, azkik hallották vala. Mert mi, azkik hittünk,
bémegyünk az nyugodalomban, mint megmondá: Ezokáért
megesküvém az én haragomban, ha bé fognak menni az én
nyugodalmamban. Et 10. 39. De mi nem vagyunk ollyak, kik
hátravennéjők magunkat az veszedelemre, hanem azkik hiszünk az mi
lelkünknek idvösségére.

21. KÉRDÉS.
Micsoda az hit?
Nemcsak

oly ismeret, avagy értelem, azkivel
állhatatossan hiszem mindazokat, valamelyeket az Isten az
ő igéjében minékünk megjelentett,a de még annakfelette
bizonyos bizodalom is,b melyet az én szívemben az
evangélium általc az Szent Lélek gerjesztett,d kivel az
Istenben megnyugszom, ezt magamban bizonnyal elhívén,
hogy nemcsak egyebeknek, de még énnékem is bűneinknek
bocsánatja, örökkévaló igazság és élet ajándékoztatott,e és
hogy ez ingyen vagyon az Istennek irgalmasságából, csak
az egy Krisztusnak érdeméért.f
a Hebr. 11. 1, 2, 3, 4. Az hit az reménlendő dolgoknak valóságos állatja,
és azoknak, azmelyek nem láttatnak, erős bizonsága. Mert ezáltal
ékösíttettenek meg bizonsággal az mi eleink. Hitnek általa értjük, hogy
ez világ teremtetett légyen az Istennek beszéde által, hogy azmelyeket
látunk, nem lettenek azokból, azmelyek tetszenek. Az Ábel hitinek
általa vín föl az Istennek böcsületesb és drágább ajándékot, hogynem
mint az Kain: melynek általa tanúbizonságot is nyere, hogy ő igaz
volna, az Isten bizonságot tévén az ő ajándékiról, és ezáltal meghalván,
mégis szól. Jacob. 2. 19. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól cselekeszed, az
ördögök is hisznek, és reszketnek. Gal. 2. 20. De maga élek immáran
többé nem én, hanem az Krisztus él én bennem, és azmely életet élek
most, az testben élem, az Istennek fiában való hit által, ki szerete
engemet, és őmagát adá én éröttem.
b Rom.,4. 16, 17, 18. Annakokáért az hit-
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ből adatik az örökség, hogy essék ingyen, hogy erős légyen az ígéret
minden magnak, nemcsak annak, azki az törvényből vagyon, de még
annak is, azmely az Ábrahámnak hitiből vagyon, ki mindenikünknek
atyja (miképpen meg vagyon írván: Sok nemzetségeknek atyjává tőlek
tégedet) az élőt, azkinek bűn (tudnia illik) az Istennek, ki élővé tészi az
holtakat, és előhíja azokat, azmelyek nincsenek, mintha volnának. Mely
Ábrahám reménség kívül reménség alatt hívé ezt, hogy ő sok
nemzetségeknek lenne atyja, azmint néki megmondották vala:
Ekképpen lészen az te magod. Et 5. 1. Megigazultatván hitből,
békességünk vagyon az Istennél az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa.
Et 10. 10. Szívvel lészen az hitel az megigazulásra, szájjal lészen
peniglen az vallástétel az idvösségre. Mert az, ki kételködik, hasonlatos
az tengeren lévő habokhoz, mely az szelektűl idestova hányattatik és
verettetik. Luc 1. 68. Áldott az Úr az Izráelnek Istene, hogy meglátogatta
és megváltotta az ű népét. Et 2. 19, 29, 30. Dicsíret légyen az Istennek az
magasságokban, és ez földön békesség, emberekhez penig jóakarat.
Most bocsátod el, Uram, békességgel az te szolgádat, az te beszéded
szerint. Mert meglátták az én szemeim az te idvözítő fiadat.
c Matth. 16. 17. Bódog vagy Simon bar Jóna, mert az test és az vér
ezeket meg nem jelentette tenéked, hanem az én atyám, ki az egekben
vagyon Ioan. 3. 5. Felelé Jézus urunk: Bizony, bizony, mondom tenéked,
hogyha valaki viztűl és lélektűl újonnan nem születendik, bé nem mehet
Istennek országában. Gal. 5. 22. Az Léleknek gyömőlcse ezek: szeretet,
öröm, békesség, engedelmesség, kegyelmesség, jóság, hit, szilídség,
mértékletesség. Phil. 1. 19, 29. Jól tudom, hogy ez idvösségemre lészen
énnékem az ti imádságtoknak által, és az Jézus Krisztusnak Lelkének
általa, mellyet énnékem szolgáltat az én figyelmetös várásom és
reménségem szerint. Tinéktek adattatott az Krisztusért, nemcsak hogy
higgyetök ő benne, hanem annak felette, hogy szenvedjetek is ű érette.
2. Cor. 4. 13. És miérthogy az hitnek ugyanazon lelke vagyon mi
bennünk amaz írás szerint: Hívék, és azért szólék, mi is hiszünk,
annakokáért szólunk is.
d Rom. 1. 16. Én nem szégyenlem az Krisztusnak evangélimát; mert az
Istennek hatalma minden hívőnek idvösségére, főképpen zsidó népnek,
annakutána görögnek is. Et 10. 17. Ezokáért az hit hallásból vagyon, az
hallás penig Isten igéjének általa. 1. Cor. 1. 21. Mert minekutána az
Istennek bölcsességében ez világ meg nem ismeré az Istent az ő
bölcsességéből: tetszék az Istennek, az bolondságnak hirdetése által
idvözíteni az hiveket. Marc. 16. 15, 16. Menjetek el ez széles világra,
prédikáljátok az evangéliomot minden teremtett állatnak. Azki hiend és
megkeresztelkedendik, idvözül, azki penig nem hijend, elkárhozik. Act.
16. 14. Néminemű asszonyiállat penig, kinek neve Lídia vala, az mely

bársont árul vala az Thyatirusoknak városában, tisztölvén az Istent,
meghallgatá az mi beszédinket, kinek az Úr Isten megnyitá az ő szívét,
hogy reá figyelmezne azokra, azmelyek az szent Páltúl mondattanak
vala.
e Habac. 2.4. et Rom. 1. 17. et Gal. 3. 21. et Hebr. 10. 38. Az igaz ember
peniglen hitből él, de ha valaki magát félön vonándja és elszakad
éntűlem, nem javallja azt az én Lelkem. Matth. 9. 2. Mikoron látta volna
Jézus azoknak hitöket, mondá az gutaütött embernek: Bízzál, fiam,
megbocsáttatván vadnak az te bűneid. Ephes. 2. 7, 8, 9. Kegyelemből
vattok megtartatván hit által, és ez nem timagatokból vagyon, Istennek
ajándéka, nem az ti jócseleködettökből, hogy valaki ne dicsekedjék. Rom
5. 1. Anakokáért megigazóltatván mi hitből, békességünk vagyon az
Istennel., az mi Urunk Jézus Krisztus által.
f Rom. 3. 24, 25, 26. Megigazultatnak ingyen az Istennek kedvéből az
Jézus Krisztusban lött váltság által, kit előada minékünk az Isten
engesztelő áldozatul hit által az ő vérében, az ő igazságának
megmutatására, az előve járó bűnöknek megbocsátása által, melyeket az
Isten eltűre az ő igazságának megmutatására ez jelenvaló üdőben, ezért,
hogy ő igaz légyen, és azki megigazítja azt, azki az Jézusnak hitiből
vagyon. Galat 2. 26. Tudván ezt, hogy az ember nem idvözül az
törvénnek cselekedetibül, de az Jézus Krisztusban való hit által. Még mi
is az Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazíttatnánk az Krisztus
hitiből, és nem az törvénynek cselekedetiből. Ezokért, mert csak egy test
sem idvözülhet az törvénynek cselekedetiből. Luc. 1. 70, 71, 72. 73, 74,
75, 76, 77, 78. Azmiképpen szólt az ő szent prófétáinak szájok által, kik
ez világnak kezdetitűl fogván voltanak, hogy jövendőre
megszabadítana minket az mi ellenséginktűl, és mindeneknek kezekből,
kik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasságot tenne az mi atyáinkval, és
megemlékeznék az ű szent testamentomáról, és hogy bételjesítené az ő
esküvését, mellyel megesküdt vala Ábrahámnak, az mi atyánknak. És
ezt ű megadná minékünk, hogy az mi ellenséginknek kezéből
megszabadíttatván, félelem nélkül szolgálnánk őnéki, szent élettel és
igazsággal ő előtte, az mi életünknek minden napjaiban. És te kis
gyermek, az fölséges Istennek prófétájának hívattatol. Mert az Úrnak
orcája előtt jársz, hogy az ő útait készítsed, és hogy idvösségnek
isméretit adjad az ő népének az ű bűnöknek megbocsátása által, az mi
Istenünknek könyörületes szívének általa, melyekkel meglátogata
minket: föltámadott mag az magasságból. Ioan. 20. 31. Ezokáért
írattattanak meg, hogy higgyétek, hogy az Jézus légyen Krisztus,
Istennek Fia, és hogy hívén, életötök légyen az ő neve által. Actor. 10. 43.
Erről minden próféták bizonságot tésznek, hogy bűneinek bocsánatját
nyeri az ő neve által, valaki hijend őbenne.
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22. KÉRDÉS.
Melyek azok, azmelyeket szükség az keresztyén embernek
hinni?
Mindazok, azmelyek minékünk az Evangéliumban
ígértetnek.a Melyeknek summája az Apostoli Hitnek
formájában, avagy az minden keresztyéneknek kétség
nélkül való közönséges hitöknek fű ágaiban rövideden bé
foglaltatik.

a Ioan. 20. 31. Ezek azért vadnak megíratván, hogy higgyétök az Jézus
Krisztust Istennek fiának lenni, és hogy ezt hívén, életötök légyen az ő
nevének általa. Matt. 28. 20. Tanítván űket, hogy megtartsanak
mindeneket, amelyeket én tinéktek parancsoltam.

23. KÉRDÉS.
Melyik az Apostoli Hitnek formája?
Ím, ez:
Hiszök egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
az földnek teremtőjében. És az Jézus Krisztusban, az ő
egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent
Lélektűl: Születék szűz Máriátúl; Szenvede Poncius
Pilátusnak idejében, megfeszítteték, meghala, eltemetteték,
szálla poklokra, harmadnapon föltámada az halottak közül;
Méne mennyégben, űl az mindenható Atya Istennek
jobbjára, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és
holtakat. Hiszök Szent Lélekben, hiszök közönséges
keresztyén anyaszentegyházat; Szenteknek egyességét,
Bűnnek bocsánatját; Testnek föltámadását, és az örök életet.
Ámen.
Dominica 8.

24. KÉRDÉS.
Hány részre osztatik az Apostoli Credo, avagy hitnek
formája?
Három részre: Első az örök Atya istenről és az mi
teremtésünkről vagyon. Második az Fiúról, és az mi
váltságukról. Harmadik az Szent Lélekről, és az mi
megszentelésünkről.

25. KÉRDÉS.
Miért, hogy az Isten állatjában csak egy?a Mi az oka,
hogy ez hármat nevezöd, az Atyát, az Fiút, és az Szent
Lelköt?
Mert az Isten az ő igéjében így jelentette meg magát,b

hogy ez három egymástúl megválasztott személy légyen,
amaz egy bizony és örökkévaló Isten.
a Deut. 8. 4. Halld meg Izráel, az JEHOVAH az mi Istenünk egy JEHOVA.
Ephes. 4. 5, 6. Egy az Úr, egy az hit, egy az keresztség, egy az Isten, és ki
mindeneknek Atyja, ki mindeneknek felette vagyon, és ti bennetek is
mindenitökben. Esa. 44. 6. Ezt mondta az JEHOVAH az Izráelnek királya,
és az ő megszabadítója, az Seregöknek Ura Istene: Én vagyok az első, és
én vagyok az utolsó is, és én kívülem nincsen más Isten. 1. Corint. 8. 4.
Tudjuk, hogy az bálvány semmi ez világon, és hogy egyéb Isten egy szál
sincsen az egy Istentűl megválva.
b Esa. 61. 1. et Luc. 4. 15. Az Úrnak Lelke én rajtam vagyon, ezért, mert
kenettel megkent engemet, elbocsáta engemet, hogy az szegényeknek
evangéliomot hirdessek, hogy meggyógyítsam az töredelmes szíveket,
hogy az foglyoknak megszabadulást prédikáljak, és az vakoknak látást,
és az megtörettetteket kibocsássam az szabadságra. Psalm. 110. 1.
Mondá az Úr az én uramnak: ülj az én jobbkezem felől, míglen az te
ellenségidet tenéked lábaid alá vetem zsámolyul. Matth. 3. 16, 17.
Megkeresztelkedvén az Jézus, följöve mindjárást az vízből, és íme
megnyilatkozának őnéki az egek, és látá az Istennek Szent Lelkét, hogy
galamb képében alászállana; és fölyül űreá jűne, és ímé, szózat lőn az
egekből, ezt mondván: Ez az én szerelmes fiam, kiben én
megnyugszom. Et 28. 19. Elmenvén ezokáért, tanítsatok minden
nemzetségeket, megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak és Szent Lélek
Istennek nevében. Ioan. 14. 25. Amaz vígasztaló penig, azaz, az Szent
Lélök, kit az Atya elbocsát az én nevemben, az megtanít titöket
mindenekre. Et 15, 26. Mikoron eljövend amaz vigasztaló, azkit én
elbocsátok tinéktek az Atyátúl (mondom, amaz igazságnak Szent lelke,
ki az Atyátúl származik) az tanúbizonságot tészen én felőlem. 1. Ioan. 5.
7. Hárman vadnak, kik tanúbizonságot tesznek az egekben, az Atya, az
Ige, és az Szent Lélek, és ez hármak egyek. Tit. 3. 5, 6. Nem az igaz
cselekedetekből, az melyeket mi cselekedünk, hanem az ő
irgalmasságából idvözít minket, az újonnan való születésnek mosódó
feredője által, és az Szent Léleknek megújítása által, mely Szent Lelket
nagy bűséggel kiönté mi reánk az mi idvözítő Jézus Krisztusunk által. 2.
Corinth. 13. 13. Az mi Urunk Jézus Krisztusnak kedve,
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és az Istennek szerelme, és az Szent Léleknek közösülése légyen
tivéletek mindenitökkel, Ámen. Gal. 4. 6. Miért hogy fiak vagytok,
kibocsátá az Isten az ő fiának Lelkét az ti szíveitökben, ki azt kiáltja:
Abba. Eph. 2. 18. Miért hogy minékünk, kik kétféle népek valánk, őáltala
vagyon menetelünk az egy Lélök által az Atya Istenhöz.

AZ ATYÁRÓL.
Dominica 9.

26. KÉRDÉS.
Mit hiszesz, mikor azt vallod: Hiszek az mindenható
Atya Istenben, mennynek és földnek teremtőjében?
Hiszem az mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló

Atyját, ki az mennyet és az földet minden benne való
állatokkal egyetemben semmiből teremtötte,a és ki
ugyanazonokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével
tartja és igazgatja,b hogy az Krisztusért én Istenem és én
Atyám.c Ezokáért úgy bízom őhozzá, és úgy hiszek őnéki,
és úgy nyugszom meg őbenne, hogy semmit nem
kételködöm felőle, hogy mind lelki s mind testi szükségimre
gondot nem viselne.d Sőt, még annakfelette azmi
gonoszokat ez nyavalyásságos és nyomorult életben reám
bocsát, azokat is az én idvösségemre fordítja,e miért
a Olvasd el az Mózes első könyvének első és második részeit. Psalm 31. 6. Az
Úr beszéde által teremtettenek az egek és az ű szájának Lelke által
minden ő seregök. Iob. 3. 4. Mert engemet is az Úrnak Lelke teremtett, és
az mindenható Istennek lehellése adott énbelém életet. Olvasd az Szent
Jób könyvének 38. és 39. részeit. És az szent Dávidnak is 26. dicsíretit. Actor.
4. 24. Te vagy amaz Isten, ki az mennyet és az földet teremtötted, és az
tengert minden benne való állatokkal egyetemben. Exod. 20. 11. Hat
napon teremté az Úr Isten a mennyet és az földet, az tengert és minden
benne lévő állatokat. Act. 14. 15. Ti fírfiak, miért cselekeditök ezeket; mi
is emberk vagyunk, ugyanazon indulatokra, azkikre ti vattok kötelesök,
hirdetvén tinéktek, hogy ez hejábanvaló bálványoktúl amaz élő
Istenhöz forduljatok, azki teremtötte az

hogy azt megcselekedheti, úgymint hatalmas Isten,f és meg
is akarja cselekedni, úgyint kegyes Atyám.g
mennyet és az földet, az tengert, és mindazokat, kik ezökben vadnak.
Esa. 45. 7. Én vagyok egyedül az JEHOVAH Isten, és más énkívülem
nincsen, ki formálom az világosságot, és teremtöm az setétségeket, én
szörzem az békességet és teremtöm az gonoszt. Én vagyok egyedül az
JEHOVAH, ki mindezeket cselekedte. Ioan 1. 3. Mindenek ez igaz által
teremtettenek, s valami teremtetött, semmi nem teremtett őnála nélkül.
b Psal. 104. 2, 3, 4, 5. Kiterjeszté az eget mint egy sátort, ki az ő
fölházának gerendáit állatja az vizekben, és az fölhőket kocsijává tészi, és
az szeleknek szárnyán jár idestova, ki az ő angyalit tészi lelkekké, és az
ő szolgáit lángozó tűzzé, és ki az földet fundálta az ő erősségin, hogy
örökkön örökké soha helyéből meg ne induljon. Et 115. 2. Az mi
Istenünk az egekben vagyon, ki véghözviszen mindeneket,
valamelyeket akar. Matt. 10. 20, 30. Nemde két verebecskét adnak-é el
egy kisded pénzen, és azok közül csak egy sem eshetik le az földre az ti
Atyátoknak akaratja nélkül: Ti nektek peniglen még az fejeteknek
hajszála is mind meg vadnak számláltatván. Rom. 11. 36. Mindenek
őtűle vadnak, ő általa, és ő benne. Hebr. 1. 3. Ki holott légyen az ő
Atyjának dicsőségének fénye, és az ő állatjának kimetszött ábrázatja, és
mindeneket igazgasson az ő hatalmasságos beszédével, stb.
c Ioan.1. 12. De valamennin űtet befogadák, adá azoknak ezt ez
méltóságot, hogy Isten fiaivá lennének, azoknak, kik az ő nevében
hisznek. Rom. 8. 15. Nem vöttétök az szolgálatnak Lelkét viszontag az
félelemre, de vöttétek az fiúvá fogadásnak Lelkét, ki által ezt kiáltja:
Abba, azaz, Atyám. Gal. 4. 5, 6. Kibocsátá az Isten az ő fiát,
asszonyiállattul születtetett, az törvény alá vettettetett, hogy megváltaná
azokat, kik az törvénnek hatalma alatt valának, hogy őnéki fogadott fiai
lennének. Miérthogy penig fiak vattok, kibocsátá az Isten az ő fiának
Lelkét az ti szíveitökben, ki ezt kiáltatja, Abba, azaz, Atyám. Ephes. 1. 5.
Ki elöve elválaszta minket, hogy fiaivá fogadna az Jézus Krisztusnak
általa őmagában, az ő akaratjának jókedve szerint.
d Psal. 55. 25. Hagyd az Úrra az te gondodat, és ő eltart tégedet, és
nem engedi, hogy az igaz soha elessék. Matth. 6. 26. Fordítsátok
szömötöket az égi madarakra, mert űk nem vetnek, sem nem aratnak,
sem az ő csűrökben nem gyűjtenek, és az ti mennyei Atyátok elélteti
űket. Nemde nem vattok-é ti böcsületösbek azoknál. Luc. 12. 3, 24.
Mondá penig Jézus az ő tanítváninak: Ezokáért mondom tinéktek, hogy
ne legyetek szorgalmatosok az ti életötöknek táplálása felől, mit
egyetök, sem az ti testötökrűl, mivel ruházzátok magatokat. Az Lélek
drágább, hogynem mint az eledel, és az test, hogynem mint az ruházat,
gondoljátok jól meg az hol-
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lókat, mert sem nem vetnek, sem nem aratnak, kiknek nincsen sem
tárházok, sem csűrök, és mindazáltal az Isten eltartja azokat. Mennivel
vattok ti drágábbak azt madaraknál.
e Rom. 8. 28. Tudjuk penig, hogy azoknak, kik az Istent szeretik,
mindenek javokra vadnak, azoknak tudniillik, kik az ű öröktűl fogván
való elvégeztetött jóakaratjából el vadnak hívattatván.
f Esa. 46. 3, 4. Jákóbnak háza, és Izráelnek házának minden maradéki
hallgassatok engemet, halgassatok énhozzám, azkik viseltettök én tűlem
anyátok méhétűl fogva, és hordoztattok én tűlem születtetésektűl fogva.
Én magam hordozlak titöket mind vénségtökig, és míg meg nem
őszültök. Én terömtöttelek, és én viseltelek, és mondom, hordolak és
megszabadítlak titöket. Rom. 8. 38, 39. Mert én nyilván elhittem ezt
énmagamban, hogy sem az halál, sem az élet, sem az jelenvalók, sem
követközendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi egyéb
teremtött állat, el nem szakaszthatnak minket az Istennek szeretetitűl,
mely az mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon. Et 10. 12. Nincsen
különbség az zsidó avagy az görög között. Mert ugyanazon
mindeneknek Ura, ki kazdag mindenekhöz, kik űtet segítségül híják.
g Matth. 6. Olvasd el az Krisztusnak egész prédikációját, melyet az embernek
életében való visszafordult szorgalmatossága ellen tészen. Matth 7. 9, 10, 11.
Kicsoda közületek az az ember, ki, ha az ő fia kenyeret kérend őtűle,
követ adna néki? És ha halat kérend őtűle, nemde kígyót ád-é neki? Ha
ezokáért ti, holott gonoszok vattok, tudtok jó ajándékot adni az ti
fiaitoknak; mennivel inkább az ti Atyátok, azki az mennyégben vagyon,
ad jókat azoknak, azkik ő tűle kérnek?

Dominica
10

27. KÉRDÉS.
Micsoda az Istennek gondviselése?
Az Úr Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló ereje,a

mellyel az mennyet és az földet, minden teremtett
állatokkal egyetemben úgy bírja, mintha kezével tartaná és
igazgatná.b Hogy valamelyek az földből teremnek,
egyetemben az eső és az aszály, az bűség és az szükség, az
étel és az ital,

az jó egészség és az betegség,d az kazdagság és az
szegénség,e mindenek végezetre nem történetből, sem
szerencséből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratjából
lésznek.
mondja az ő alkotója felől: Nem csinált engemet, még az formált edén is
megmond-hatja az ő formálója felől: nincsen értelem benne, nem csinált
értelmesen. Ezech. 8. 12. Akkoron monda énnékem: Embernek fia, látodé, mellyeket cselekedjenek az Izráel házának vén népei az
setétségekben, ki-ki mind az ő belső iratos kamorájában: Mert ezt
mondják: Semmiképpen nem néz az JEHOVAH mi reánk, elhagyta az
JEHOVAH ezt az földet. Matth. 17. 27. De hogy ne legyünk nekik
bántásokra gonosz példát adván, menj el, és vesd be az tengerben az
horgot, és vond föl azt az halat, azmely az horogra elő jű, és fölnyitván
az ő száját, találsz egy garast benne, vödd ki azt, és add őnékik én
éröttem és te éretted. Actor. 17. 25. Emberi kézzel nem tisztölték az Isten,
mintha szűkös volna valami állat nélkül, holott ő adjon mindeneknek
életet és lehelletet, és mindeneket egyebeket.
b Hebr. 1. 2, 3. Mely fiat mindeneken örökössé tőn, ki által ez világot is
teremté, ki holott az ő Atyjának dicsőségének fénye legyen, és az ő
állatjának, kimetszött ábrázatja, és mindeneket tartson az ő hatalmas
beszédével, ű maga által az mi bűneinknek tisztulását megszörözvén, az
magasságokban az fölségnek jobbjára üle.
c Ierem. 5. 23, 24. De ennek ez népnek szíve visszás, félenjáró,
engedetlen, elhajlottanak és elmentenek. Nem mondják ezt az ő
szívökben: féljük immár az Jehovát az mi Istenünket, ki ad minékünk
alkalmatos időben való esőt, és kívánatost kelletekorán, és esküvésével
fogadott aratás idejét megtartja minékünk. Actor. 14. 17. Jóllehet nem
hagyja őmagát, hogy bizonság nélkül lenne, sok jót tévén mivélünk,
adván minékünk mennyei harmatot, és gyümölcs teremtü időket,
bétöltvén eledellel és örömel az mi szíveinket.
d Ioan. 9. 3. Felele Jézus: Sem ez vak nem vétközött, sem az ő szülei,
hogy vakon születtetnék, de szükség, hogy megjelentessenek őbenne az
Istennek cselekedeti.
e Proverb. 22. 2. Az gazdag és az szegény ünnön köztök nem
különböznek, mindeniknek az Isten csinálója.

28. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk ez az Isten teremtésének és
gondviselésének isméreti:

a Esa. 29. 15, 16. Jaj azoknak, kik az mélységben elrejtik az Jehovátúl
az ő tanácsokat, kik az setétségekben cselekedtetött dolog felől is azt
mondják, ki lát minket? Ki vött minket eszében? Azt vélitök-é, hogy oly
könnyű tinéktek az Istennek tanácsit elfordítanotok, és minden
dolgokkal az ti akaratotok szerint élni, mely könnyű az fazékjártónak az
sárt forgatni, és azt elformálni? Mikoron az alkotmány

Hogy az ellenünk való dolgokat békével szenvedjük,a
a Rom. 5. 3, 4. Nem csak ebben, de még annakfelette dicseködünk az
sanyarúságokban is, tudván ezt,
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az kedvünk szerint való dolgokban penig háláadók
légyünk,b jövendő dolgainkban peniglen Istenben, az mi
bizodalmas Atyánkban, jó reménségünk légyen;c ezt
bizonnyal tudván, hogy az ő szerelmétűl semmi minket el
nem szakaszthat.d Miérthogy minden teremtött állattal úgy
bír, hogy az ű akaratja nélkül, nem csak az, hogy semmit
nem mívelhetnek, de még csak meg sem mozdulhatnak.e
hogy a sanyarúság békességgel való tűrést szerezzen, az békességgel
való tűrés peniglen próbálást, az próbálás penig reménséget. Iac. 1. 5.
Tudván, hogy a ti hitötöknek megpróbálása békességgel való tűrést
szerez. Iob. 1. 21. 32. Monda penig az Jób: Mezítelen jűttem az én
anyámnak méhéből, mezítelen megyök vissza is. Az Úr adta volt, és
ismég az Úr vötte el. Légyen áldott az Úrnak neve.
b Deut. 8. 10. Mikoron ezokáért eszöl, és megelégöszöl, adj hálákat az
te Uradnak Istenednek, azért az jó földért, azmelyet adott tenéked. 1.
Thes. 5. 15. Mindenekről hálákat adjatok: Mert ez az Istennek akaratja az
Krisztus Jézus által ti hozzátok.
c Rom 5. 4, 5, 6. Az nyomorúságnak szenvedése próbálást szerez, az
próbálás penig reménséget. Továbbá az reménség meg nem szégyenít,
mert az Istennek szereteti kiöntetött az mi szíveinkben az Szent Lélek
által, ki minékünk adattatott. Mert az Krisztus, még mikor erőtelenek
volnánk, az időnek mivolta szerint bűnösökért hala meg.
d Rom 5. 38, 39. Én elhittem ezt magamban, hogy sem az halál, sem az
élet, sem az angyalok, sem az fejedelemségek, sem az hatalmasságok,
sem az jelenvalók, sem az következendők, sem magasságok, sem
mélységek, sem semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket
az Istennek szeretetitűl, azmely az mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon.
e Iob. 1. 12. Monda az JEHOVA az Sátánnak: Íme, valamelyeket bír az
Jób, azokat mind te kezedben bocsátom, csakhogy kezedet űreá ne
vessed. Et 2. 6. Monda az JEHOVAH az Sátánnak: Ímé, az Jóbot te
kezedben bocsátom, de ily ok alatt, hogy az ő életét megtartsad. Prov.
21. 1. Az királynak szíve az JEHOVA kezében vagyon, mint az vizeknek
folyása, valahová akarja, oda hajtja űtet. Actor. 17. 25, 26, 27, 28. Nem
emberi kezekvel tisztöltetik az Isten, mintha szűkös volna valami állat
nélkül, holott ő adjon életet mindeneknek, lehellést, és mindeneket
egyebeket: és egy vérből teremté az embereknek minden nemzetit, hogy
laknának mind az egész földnek színén, és elövé el végezé az
embereknek adott időknek meddig kelljön tartani, és az ő földen való
lakásoknak határt tőn, hogy keresnék az Istent, ha történet szerint
kezökvel űtet megtapasztalhatnák és megtalálhatnák. Jóllehet bizonyára
egyikünktűl is nem igen távul vagyon. Mert ű általa élünk, ű általa
mozgunk, és ű általa vagyunk.

AZ FIÚRÓL.
29. KÉRDÉS.
Az Isten Fia miért neveztetik Jézusnak, azaz,
idvözítőnek?
Mert minket minden bűneinkből idvözít,a nem is kell

másunnan idvösséget kérni, nem is találhatni penig
egyebütt.b

a Matth. 1. 21. Fiat szűl peniglen és nevezzed űtet Jézusnak. Mert ő
szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Hebr. 7. 24, 25. De ez,
mivelhogy mindörökké megmarad, oly papsága vagyon, ki soha másra
nem száll. Annakokáért teljességgel idvözítheti azokat, kik űáltala az
Istenhöz mennek, ki mindenkoron él ezvégre, hogy esedözzék ő érettök.
b Actor. 4. 11, 12. Ez amaz kű, mely titűletök épitőktűl semminek
böcsülteték, mely szegeletbéli fűkő lőn. Nincsen senkiben egyébben
idvösség. Mert egyéb név az ég alatt nem adattatott az emberek között,
ki által kelljön minékünk idvözülnünk.

30. KÉRDÉS.
Hisznek-é ezokáért azok az egyetlenegy idvözítő
Jézusban, kik az szentöktűl, avagy ő magoktúl, avagy
másunnan keresnek megbódogulást, avagy idvösséget?
Nem hisznek; mert jóllehet szóval ez idvözítővel
dicsekednek, de mindazáltal tagadják az Jézust volaképpen
egyetlenegy idvözítőnek lenni.a Mert szükség, hogy az
Jézus vagy nem teljességgel való idvözítő, avagy azkik űtet
idvözítőt igaz hittel hozzájok kapcsolják, azok őbenne
mindeneket bírnak, valamelyek az idvösségre szükségesek.b
a 1. Corinth. 1. 31, 31. Nemde elosztatott-é az Krisztus? Az Pál
feszíttetött-é meg éröttetök, avagy Pál nevében körösztölködtetök-é
meg? Ti ugyanazon Istentűl vattok az Jézus Krisztusban, ki az Istentűl
szereztetött minékünk bölcsességünkké, váltságunkká, igazságunkká, és
szentségünkké; miképpen meg vagyon írván: Azki dicseködik, az Úr
Istenben dicsekedjék. Gal. 5.4. Az Krisztus haszontalanná lészen
tinéktek, valakik az ó törvénnek általa akartok megigazulni, és az
Istennek kedvéből kiestetök.
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b Hebr. 12. 2. Nézvén az Jézusra, ki az hitnek kezdője és elvégezője, ki
az ő előtte való örömnek helyötte elszenvedé az keresztfán való halált,
az gyalázatot megútálván, és az Istennek székinek jobbjára ülvén. Ésa. 9.
6. Gyermek születteték minékünk, és fiú adaték minékünk, kinek
birodalma lészen az ű vállán, ki neveztetik csudálatosnak, nagy tanácsú
Istennek, erős és hatalmas Istennek, örökkévaló Atyának és békességnek
fejedelmének. Et 43. 11, 25. Én, én vagyok az Úr, és én kívülem nincsen
idvözítő. Én, énmagam vagyok egyedül, ki eltörlöm az te álnokságidat
énéröttem, és az te bűneidről többé meg nem emlékezöm. Coloss. 1. 19,
20. Miérthogy így tetszött az Atyának, hogy az Istenségnek teljessége
állat szerént és valósággal lakozzék az Krisztus Jézusban. És az ő
keresztfán való vérehullásának általa békességet szörözvén, mindeneket
ő általa megbékéltetne magával, mind, kik ez földön vadnak, mind kik
az mennyegben. Et 2. 10. És bételjeséttetők ő benne, ki minden
fejedelemségnek és hatalmasságnak feje. Ioan. 1. 16. az ő teljes voltából
vöttünk mindnyájan kedvet is kedvért, kegyelmet is kegyelemért.

31. KÉRDÉS.
Miért neveztetik Krisztusnak, azaz kenetettnek?

Dominica
12.

Mert az Atyátúl rendeltetett, és Szent Lélektűl
megkenettetett,a fűprófétává és doktorrá,b ki minékünk az
mi váltságunk felől az ő Atyjának titkos tanácsát és minden
akaratját megjelentette,c fűpappá is,d ki az ő testének
egyször való áldozatjával minket megváltott, és érettünk az
Atyának szünetlen esedözik;e királlyá is, ki minket az ő
igéjével és Szent Lelkével bír, igazgat, és az nékünk keresött
idvösségben ótalmaz és megtart.f
Psalm. 45. 8. Szeretöd az igazságot, és gyűlölöd az hamisságot,
ezokáért megkent tégedet az Isten az te Istened vígasságnak olajával,
feljebben az te társaidnál. Hebr. 1. 9. Idem locus.
b Deut. 18. 15. et Actor. 3. 22. Et 7. 37. Prófétát támaszt tinéktek a ti
Uratok Istentök az ti atyátokfiai közül, mint szintén engemet, űtet
halgassátok.
c Ioan. 1. 18. Az Istent soha senki nem látta, amaz egyetlenegy fiú, ki
az atyának kebelében vagyon, az jelentette meg minékünk. Et 15. 15.
Mindeneket, valamelyeket hallottam, megjelentettem tinéktek. Matth.
11. 27. Senki nem ismeri az Fiút, hanem csak az Atya, az Atyát is nem
ismeri senki, hanem csak az Fiú, és azkinek az Fiú akarándja
megjelenteni.
a

d Psal. 110. 4. Megesküdt az Úr Isten, és esküvését soha meg nem
bánja, hogy örökkévaló pap légy Melkicedek papnak rendi szerint. Hebr.
7. 21. Megesküdt az Úr Isten, és soha ő esküvését meg nem bánja: Te
vagy örökkévaló szent pap Melicedek papnak rendi szerint. Et 10. 12. Ez
penig az bűnökért egy áldozatot tévén, örökké ül az Istennek jobbja
felől.
e Rom. 8. 34. Kicsoda volna az, azki minket kárhoztatna? Krisztus az,
azki megholt, sőt még azki föl is támadott halottaiból, ki ül az Istennek
jobbja felől, és ki annakfelötte esedözik miéröttünk. Et 5. 9, 10.
Megigazíttatván ezokáért az ű vérével, most sokkal inkább
megtartatunk az haragtúl űáltala. Mert ha még akkoron is, mikor
ellenségök volnánk, megbékéltettünk az Istennel, az ő Fiának halálának
általa, most, mikor immár megengeszteltettünk, sokkal inkább
megtartatunk az ő élete által.
f Psal. 2. 6. Én peniglen rendeltem az én királyomat az én szent
högyemen az Sionon. Luc. 1. 33. Uralkodik az Jákóbnak házán
mindörökké, és az ő országlásának nem lészen vége. Math. 28. 18.
Adattatott énnékem minden hatalom mennyen és földön. Ioan. 10. 28.
Én örök életet adok őnékik, és örökké el nem vesznek, és senki azokat az
én kezem közül ki nem ragadja.

32. KÉRDÉS.
Miért neveztetöl tehát te keresztyénnek?
Ezért, mert az hit által az Jézus Krisztusnak tagja,a és az ő

kenetének részese vagyok,b ezokáért, hogy az ő nevét is
valljam,c és magamat őeleiben, hálaadásnak élő
áldozatjának állassam,d és, hogy ez világon való életemben,
az bűn és az Sátán ellen szabad és nagy jó lelki ismérettel
viaskodjam,e és ez életnek utána az Krisztussal minden
teremetött állatokon örökké országoljak.f
a Actor. 11. 26. Lőn penig ez, hogy egész esztendő által az
anyaszentegyázban egyben gyűlnének, és az népnek sokaságát
tanítanák, és hogy az tanítványok először Antiokiában neveztetnének
keresztyéneknek. 1. Cor. 6. 15. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testötök
az Krisztusnak tagjai légyenek? Ezokáért az Krisztusnak tagjait elvévén,
azt tegyem-é, hogy paráznáknak tagjai légyenek? Távol légyen ez.
b 1. Ioan. 2. 27. De az kéncs, melyet ti az Úr Istentűl vőtök, megmarad
ti bennetök, és nincsen szükségtök reá, hogy valaki tanítson titeket.
Hanem, miképpen ugyanazon kenet tanít titöket mindenekről, azmely
igaz is, és nem csalárd: és azmiképpen tanított titeket, meg is
maradtatok abban. Esa. 59. 21. Azt mondja az JEHOVAH: Ilyen frigyöt kö-
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tök én ővelök: az én Lelkem, azki te benned vagyon, és az én beszédem,
melyet adtam én az te szádban, soha az te szájadtúl el ne távozzanak;
sem az te magodnak szájátúl, sem az te magodnak magvának szájátúl,
azt mondja az JEHOVA, mostantúl fogva mindörökké. Ioel. 2. 28. Et Actor.
2. 17. És lészen az utolsó időkben ez, azt mondja az JEHOVAH: Kiöntök
én az én Lelkömből minden testre, és jövendőt mondnak az ti fiaitok, és
az ti leányitok, és az ti ifjaitok látásokat látnak, és az ti vezetőitök
álmakat álmadoznak.
c Matth. 10. 32. Et Mar. 8. 39. Et Luc. 9. 26. Et 12. 8, 9. Minden valaki
hittel valland engemet az embereknek előtte, én is vallom űtet az én
Atyámnak előtte, azki az egekben vagyon. Valaki penig megtagadánd
engemet az embereknek előtte, én is meg tagadom űtet az én Atyámnak
előtte, ki az egekben vagyon. Valaki szégyenlend engemet, és szégyönli
az én beszédimet vallani ez parázna és bűnben förtőzött nemzetség
között, az embernek fia is szégyenleni fogja azt, mikoron eljövend az ő
Atyjának dicsőségében az szent angyalokkal.
d Rom. 6. 12, 13. Ne uralkodjék az bűn az ti halandó testetekben, hogy
annak engedjetek az ő kívánsági szerint. És ne adjátok az ti tagaitokat az
bűnre, hogy az hamisságnak fegyveri légyenek: de adjátok magatokat
az Istennek, mint kik az meghóltak közül életre fordultatok, és adjátok ti
tagaitokat az Istennek, hogy az igazságnak fegyveri légyenek. Et 12. 1.
Annakokáért kérlek titöket atyámfiai az Istennek irgalmasságáért,
tegyétök ezt, hogy az ti testötök légyen élő, szent, és Istennek kellemetes
áldozat, és az ti isteni szolgálattok légyen okos. Apoc. 5. 8, 10. És
mikoron az Bárány kezében vötte volna az könyvet, amaz négy lelkös
állatok, és amaz huszonnégy vénök arcúl leesének az Bárány előtt,
kiknek mindeniknek hegedűjök vala, és arany szelencéjök, melyek
teljesek valának jóillatú szerszámokkal, melyek az szenteknek imádsági.
És tevél minket az mi Istenünknek királyokká és papokká, és országot
fogunk bírni itt ez földön. 1. Petr. 2. 9. Et Exod. 19. 6. Ti vagytok az
választott nemzetség, az királyi papság, az szent nép, és az örökös nép,
hogy hirdessétök annak jószágit, azki titöket az setétségből az ő
csudálatos világosságára hívott.
e 1. Timoth. 1. 18, 19. Ez parancsolatot ajánlom tenéked fiam,
Timothée, hogy ez jövendőmondások szerint, melyek annakelőtte való
időkben lettenek tefelőled, vitézkedjél azok által jó vitézségöt,
megtartván az hitöt és az jó lelkiisméretet, melyet hátravetvén
mémelyek, hitökben megromlottak.
f Matth. 25. 34. Jűjjetök el én Atyámnak áldottai, bírjátok az országot,
mely tinéktek készíttetett még világ fundámentomának fölvetésének
előtte. 2. Timoth. 2. 12. Ha ővéle szenvedünk együtt, űvéle is
uralkodunk, ha űtet megtagadjuk, ő is megtagad minket. Apocal. 1. 6. És
tőn minket királyokká és papokká, az Istennek és az ő Atyjának.

33. KÉRDÉS.
Mi okáért hívattatik az Krisztus Istennek egyetlen
egyszülött fiának, ha mi is Istennek fiai vagyunk?
Mert az Krisztus, csak egyedűl ő maga az örök Atya
Istennek örökké és természet szerint való fia.a Mi penig
őérötte kegyelemből lettünk az Atyának fogadott fiaivá.b
a Ioan. 1. 13. És néztük az ő dicsőségét, úgymint az Atyátúl
egyetlenegy szülöttnek dicsőségét. Az Istent soha senki nem látta, amaz
egyetlen szülött fiú, ki az Atyának kebelében vagyon, az hirdette ki
minékünk. Hebr. 1. 1, 2. Az Isten nagy sokszor és sokképpen szólott
régenten az próféták által az mi atyáinknak; ez utolsó időkben peniglen
szólott minékünk az ő Fia által, kit mindenekön örökössé tőn, sőt, ki
által még ez világot is teremté. Ioan. 3. 16. Úgy szerette Isten ez világot,
hogy az ő egyetlen egyszülött fiát adnája érette, hogy minden, valaki
hiszen őbenne, el ne vesszön, hanem örök élete légyen. 1. Ioan. 4. 9.
Ebben tetszék meg mi hozzánk az Istennek szereteti, hogy az ő egyetlen
egyszülött fiát bocsátá az Isten ez világra, hogy éljünk űáltala.
b Rom., 8. 15, 16, 17, Nem vöttétök az szolgálatnak lelkét viszontag az
félelemre, hanem vöttétek az fiúvá fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk
ezt, Abba, azaz Atyám. Mely Szent Lélek egyetemben bizonságot tészen
az mi lelkünkkel, hogy mi Istennek fiai vagyunk. Hogyha fiak vagyunk,
örökösök is vagyunk, az Istennek örökösi, az Krisztusnak penig örökös
társai. Ephes. 1. 5, 6. Mely Isten elövé el választa minket, kiket fiaivá
fogadna az Jézus Krisztusnak általa űmagában, az ő akaratjának
jókedve szerint, az ő dicsőséges kegyelmének dicséretire, mellyel
szerelmetössé tőn űmagának minket ingyen, az ő szerelmes fiának
általa. Ioan. 1. 12. Valamennin béfogadák űtet, ada azoknak ily
méltóságot, hogy Isten fiaivá lennének, azoknak, azkik hisznek az ő
nevében. 1. Ioan. 1. 3. Azmit láttunk és halottunk, azt hirdetjük tinéktek,
hogy ti is közösök legyetek mi vélünk, és az mi közösülésünk légyen az
Atyával, és az ő fiaival az Jézus Krisztussal.

34. KÉRDÉS.
Mi okáért nevezed űtet mi Urunknak?
Mert az mi testünket és lelkünket az bűnöktűl nem
a 1. Petr. 1. 18, 19. Tudjátok ti, hogy nem veszendő állatokon, ezüstön
avagy aranyon váltattatok meg
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aranyon sem ezüstön, hanem az ő drágalátos szent vérével
megváltván, és az ördögnek minden hatalmátúl
megszabadítván, minket ő magának saját népévé tett.a
az ti haszontalan életetőkből, melyet vöttetök vala az ti Atyáitoknak
szörzéseiből, hanem bizonnyára az ártatlan és makula nélkül való
báránnak, az Jézus Krisztusnak drágalátos vérével. 1. Corint. 6. 20. Mert
áron váltattatok meg. Dicsőítsétök ezokáért az Istent az ti testetökben,
melyek az Istené. Et 7. 23. Áron vagytok megváltván, ne legyetek
ezokáért embereknek szolgái. Ephes. 1. 7. Mely Krisztusban lött
minékünk váltságunk az ő vére által, bűneinknek, mondom, bocsánatja
az ő kazdag kegyelméből. 1. Timoth. 2. 5, 6. Mert egy az Isten, egy az
közbenjáró Isten között és emberek között, az ember Jézus Krisztus, ki
adá őmagát mindenekért, hogy az váltságnak ára lenne, az Krisztus,
mondom, amaz alkomatos időre rendeltetött bizonság.

35. KÉRDÉS.
Mit hissz akkor, mikor azt mondod: Ki fogantaték Szent
Lélektűl, születék szűz Máriátúl?
Hogy az Jézus Krisztus, azki igaz és örökké való Isten,a és
az ű istenségében mindörökké megmarad,b az szűz
Máriának testéből és vérébőlc az Szent Léleknek cselekedete
által, őmagára bizonyos emberi természetöt vött föl,d hogy
egyszermind Dávidnak bizony magva,e és az ő atyjafiainoz
mindenben hasonlatos lenne,f az bűntűl megválva.g
a Ioan. 1. 3, 4, 5. Kezdetben vala az íge, és az íge az Istennél vala, és az
ige Isten vala. Et 17. 3. Ez az örök élet, hogy tégedet csak egyedül
ismérnek igaz Istennek lenni, és kit elbocsátál, az Jézus Krisztust. Én
tégedet dicsőítettelek itt ez földön, azt az munkát, azkit adtál vala, hogy
megcselekedjem, véghöz vittem. Most ezokáért te én Atyám, dicsőíts
meg engemet is temagadnál azzal az dicsőséggel, azmely vala tenálad
még annakelőtte, minekelőtte ez világ teremtetött volna. Rom 1. 3, 4. Az
ő fia felől, ki test szerint Dávidnak magvából támadott, ki nyilván
megjelenteték, hogy Istennek fia legyen hatalmassággal az
megszentölésnek Lelke szerint, ebből, hogy föltámada halottaiból az mi
urunk Jézus Krisztus. Coloss. 1. 15, 16, 17. Ki az láthatatlan Istennek
képe, és minden

teremtött állatoknak első szülötte, mert őátala teremtettenek mindenek,
valemelyek az egekben és itt ez földön vadnak, láthatók és láthatatlan
állatok, avagy királyi székek legyenek, avagy fejedelemségek, avagy
hatalmasságok, mindenek őátala és őérette teremtettenek, és minden
teremtött állatoknak előtte való és minden teremtett állatok őáltala
vadnak és tartatnak. Psal. 2. 7, 8. Et Actor. 13. 33. Et Hebr. 1. 5. Et 5. 5. Az
Úr monda énnékem, én fiam vagy te, ez mái napon szűltelek én tégedet.
Kérj én tűlem valamit, és az nemzetségeket tenéked adom örökségül, és
ez földnek határit birodalmul. Matth. 3. 17. Et 17. 5. Et Marc. 3. 11. Ímé,
az felyhőkből szózat lőn: Ez amaz én szerelmes Fiam, kiben én
megengeszteltettem, űtet hallgassátok. Matth. 16. 16. Et Luc,. 9. 20.
Felelvén Simon Péter, monda: Te vagy az Krisztus, amaz élő Istennek
fia.
b Rom. 9. 5. Ezöknek Atyjok azok is, kiktűl az Krisztus test szerint
támadott, mely Krisztus mindeneknek felette mindörökké áldandó és
dicsérendő Isten, Ámen. Esa. 7. 14. Et Matth. 1. 23. Ímé, egy néminemű
szűz teréhben esik, és fiat szűl, és nevezöd űtet Immanuélnek, mely
annit tészen, mint mi vélünk lakozó Isten. Esa. 9. 6. Gyermek születtetik
minékünk, és fiú adattatik minékünk, kinek birodalma lészen az ő
vállán, és az ő neve hivattatik csudálatosnak, nagy tanácsosnak, erős és
hatalmas Istennek, örökkévaló Atyának, békességnek fejedelmének.
Ierem. 23. 6. És ez az ő neve, amellyel nevezik űtet: JEHOVAH, mi
igazságunk. 1. Ioan. 5. 20. Tudjuk peniglen, hogy az Istennek fia eljűtt és
adott minékünk oly észt s oly elmét, hogy megismérjük azt, azki igaz, és
vagyunk abban az igazban az ő Fiában az Jézus Krisztusban. Ez az igaz
Isten és az örök élet. Ioan. 20. 28. Felele Tamás és mondá néki: én Uram
vagy te, és én Istenem vagy te. Ioan. 1. 14. Ez az ige testté lűn, és lakozék
mi közöttünk, és néztük az ő dicsőségét, úgymint az Atyátúl egyetlen
egyszülöttnek dicsőségét, ki teljes kegyelemmel és igazsággal. Galat. 4.
4, 5. De minekutánna eljöve az időnek teljes volta, elbocsátá az Isten az ő
fiát asszonyiállattúl születtetett, és az törvény alá vettetettet, hogy
megváltaná azokat, kik az törvénnek átka alatt valának, hogy űnéki
fogadott fiai lennénk.
d Matth. 1. 18, 19, 20. Az Jézus Krisztusnak peniglen születése
ekképpen lőn: Mikoron az ő anyja Mária jegyesűl adattatott volna
Józsefnek, annak előtte, minek előtte együvé jutottanak volna, találtaték
terhesnek lenni az Szent Lélek Istentűl. Az József penig az ő ura,
mivelhogy igaz ember vala, és űhozzá gonosz hírt nem akar vala adni,
titkon űtet el akará hadni. Mikoron penig ezeket forgatná eszében az
József, ímé, az Úr Istennek angyala álmában megjelnék őnéki ezt
mondván: József, Dávidnak fia, ne félj tehozzád venni az Máriát a te
feleségedet. Mert az mi őbenne fogantatott, Szent Lélek Istentűl vagyon.
Luc. 1. 35. És felevén az angyal, monda az Máriának: Az
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Szent Lélek Isten száll onnan felül te reád, és az felséges Istennek
hatalmas ereje megárnyékoz tégedet. Annaokáért az is az szent, azki
születték te tűled, neveztetik Istennek fiának.
e Psal. 132. 11. Et 2. Sámuel. 7. 12. Et Luc. 1. 32. Esküvék az JEHOVAH az
Dávidnak igazságot, és attul soha el nem távozik. Az te méhednek
gyümölcséből ültetök az te széködben. Actor. 2. 30, 31. Mikor ezokáért
próféta volna, és tudná, hogy az Isten nagy esküvéssel esküdt volna
meg ű neki, hogy az ő ágyékának gyümölcséből támasztaná az Krisztust
test szerint, kit helyhöztetné az ő székiben. Még elöve megtudván, szóla
az Krisztusnak föltámadása felől, hogy nem hagyatott légyen az ő lelke
az földnek gyomrában, és hogy az ő teste rothadást nem látott légyen.
f Phil. 2. 7. Őmaga magát megüresítvén, szolgai formát vőn föl
magára, és hasonlatos lőn az emberekhöz.
g. Hebr. 4. 15. Nincsen minékünk oly főpapunk, ki nem érözné velünk
egyetemben az mi gyarlóságinkat, hanem oly, azki hasonlatosképpen
mindenben megkésértetött az bűn nélkül. Et 7. 26, 27. Ilyen
főpapunknak kell vala mi nékünk lenni, kegyes, ártatlan, tiszta, az
bűnösök közül kiválasztatott, és ki fölségesbbé tétetett az egeknél. Kinek
ne légyen szükség naponként, mint amaz egyéb főapapoknak, először
az ünnön tulajdon saját bűnéért áldozatot tenni, annak utána osztán az
népnek bűnéért. Mert ezt egyszer cselekedte meg, mikor ünnön magát
az áldozatra fölvitte.

36. KÉRDÉS.
Mi hasznát veszed az Krisztusnak szentségesen való
fogantatásának és születésének?
Ezt, hogy ő minékünk közbenjárónk,a ki az ő
ártatlanságával és tökélletes szentségével az én bűneimet,
melyekben fogantattam, elfödözi, hogy Isten eleiben ne
menjenek.b
a Hebr. 2. 16, 17. Mert bizonyára nem az angyaloknak természetit vette
föl, hanem az Ábrahámnak magvát. Azért mindenekben hasonlatosnak
kellett lenni az atyafiakhoz, hogy irgalmas és hű főpap lenne azokban,
melyeket az Istennél kelljen cselekedni az népnek bűnének
megtisztítására. Mert ezért, hogy szenvedött, mikoron késértetött,
segítséggel lehet azoknak is, azkik késértetben vadnak.
b Psal. 32. 1, 2. Bódog az, azkinek álnoksági meg vadnak bocsáttatván,
és azkinek bűnei el vadnak fedeztetvén. Boldog ember az, azkinek
bűneit az JEHOVAH bűnné nem tulajdonította, és azkinek szívébenlelkében nincsen családság. 1. Corint. 1. 30. De ti őtűle vattok az Krisztus
Jézusban, ki tétetött minékünk az Istentűl bölcsessé-

günkké, igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká. Rom 8. 34. Mert
mikoron az törvénnek erőtlensége az testben semmit nem tehetne, az
Isten az ő fiát, az mi bűnös testünkhöz hasonlatos testben elbocsátván
az bűnért, az bűnt elkárhoztatta az testben. Galat. 4. 4, 5. De minekutána
eljűtt az időnek teljes volta, elbocsátá az Isten az ő fiát asszonyiállattúl
születettetett és törvény alá vettettetett, hogy azokat megváltaná, azkik
az törvénnek átka alatt valának, hogy őnéki fogadott fiai lennénk.

37. KÉRDÉS.
Mit hissz akkor, mikor azt mondod, szenvede?
Ezt hiszem, hogy ő teljes életének idejében is, azmig ez

földön lakozott, de fűképpen halálakor az ő testében és
lelkében mind az egész emberi nemzetért szenvedte az
Istennek az bűn ellen való haragját,a hogy az ő
szenvedésével, úgymint engesztelő és kegyelem nyerő
egyetlen egy áldozattal,b az mintestünket és lelkünket az
örök kárhozattúl megszabadítaná, és minekünk Istennek
kegyelmét, igazságot, és örök életöt keresne.
a 1. Petr. 2. 24. Ki az mi bűneinket az keresztfán az ő testében
elszenvedte, hogy az bűnöknek meghalván, élnénk az igazságnak, kinek
testének kékeivel meggyógyultatok. Et 3. 18. Mert az Krisztus is egyszer
szenvedött az bűnökért, igaz lévén, az hamisakért, hogy minket az
Istenhöz vinne, meghalván testében, de lelkében megelevenödvén. Esa.
53. 12. Ezokáért, mert az halálra vitte föl ünnön magát, és az bűnösök
köziben számláltatott, és sokaknak bűnöket elviselvén, a bűnösökért
esedözött.
b 1. Ioan. 2. 2. Szószólónk vagyon az Atya Istennél, az igaz Jézus
Krisztus, és ő az mi bűneinkért engesztelő áldozat, és nemcsak azt mi
bűneikért peniglen, de még annakfelette ez egész világnak bűnéért is.
Ioan. 4. 10. Ebben tetszik meg az Istennek szereteti, nemhogy mi
szerettük légyen az Istent először, de hogy ű szeretett légyen minket, és
elbocsátotta légyen az ő Fiát, hogy lenne engesztelő áldozat az mi
bűneinkért. Rom. 3. 25, 29. Kit előada minékünk az Isten, hogy lenne
engesztelő áldozat az ő vére hullásában való hitnek általa, ezért, hogy
megmutassa az ő igaz voltát az elébbi bűneinknek bocsánatja által, mely
lött az Istennek nagy tűrhető voltából, hogy megmutassa az ő igazságát
ez jelenvaló időben, tudniillik, hogy ő légyen az igaz, és azki
megigazítja azt, azki az Jézusnak hitiből vagyon.
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38. KÉRDÉS.
Mi volt az oka, hogy Pilátusnak bíróságában szenvedne?
Hogy ő ártatlan lévén a polgári társaságban lévő bíró előtt

halálra ítéltetvén,a minket az Istennek kemény itéletiből,
mely az bűnért mindnyájunknak fején vala, kivenne és
megszabadítana.b
a Luc. 23. 13, 14, 15. Az Pilátus peniglen öszvehíván az papoknak
fejedelmét, és az fő embereket, és az köznépet, mondá azoknak:
Énnékem előmben hozzátok ezt ez embert, mint ki az népet
elfordítanája, és ímé én űtet tielőttetök megkérdvén, semmi bűnt nem
találok ez emberben, azok közül, azmelyekben vádoljátok űtet. De még
Heródes sem talála, mert őhozzá bocsátálak titöket, és ímé, semmi
halálra méltó dolog nem cselekedtetett őtűle. Ioan 19. 4. Isméglen
kiméne ezokáért Pilátus, és monda őnékik. Ímé, én kihozom tinéktek
űtet, hogy megtudjátok, hogy én semmi vétket őbenne nem találok.
b Ps. 69, 5. Azkik gyűlölnek engemet ok nélkül, többen vadnak,
hogynem mint az én fejemnek hajszálai. Hatalmasokká löttenek és
megsokasultanak az én ellenségim, kik ok nélkül űldöznek engemet,
azmelyeket el nem ragattam, akkor fizettem meg. Esa. 53. 4, 5. Ő viseli
az mi betegséginket, és az mi fájdalminkat ő hordozza. Mi penig azt
véljük vala, hogy az Isten nyomorította volna meg űtet. Ő
megsebösíttetött az mi bűneinkért, és megverettetett az mi
álnokságinkért, az ő sanyargása volt az mi békességünk, és az ő kékei
voltanak minékünk gyógyulásunk. 2. Corint. 5. 12. Azki bűnt nem tud
vala, mi érettünk bűnné tevé, hogy mi Istennek igazságává tétetnénk
őbenne. Galat 3. 13, 14. Az Krisztus megváltott minket az törvénnek
átkátúl, mikoron miérettünk átokká tétetett; mert meg vagyon írván:
Átkozott minden, azki az fán függ. Hogy az Ábrahámnak ígért áldás az
Jézus Krisztus által az pogán népekre is szálljon, és hogy amaz
megígértetött Lelköt az hit által elvegyük.

39. KÉRDÉS.
Nagyobb dolog-é az, hogy keresztfára feszítötték,
hogynem mintha valami egyéb halálnak nemével ölték
volna meg?
Bizonyára nagyobb: mert ebből, ez dologból vagyok bia Deut.

23. 23. Miért hogy Isten átkában vagyon az fölfüggesztetett

zonyos, hogy azt az átkot, kinek terhe én rajtam vala, ő
magára vette: mert az keresztfán való halált Isten
megátkozta vala.a
ember. Galat 3. 13. Az Krisztus megváltott minket az törvénnek átkátúl,
mikoron miérettünk átokká lött. Mert meg vagyon írván: Átkozott
minden, az ki az fán függ.

40. KÉRDÉS.
Mi szükség volt, hogy az Krisztus mindhalálig
megalázná őmagát?
Ezokáért: mert az Isen itéletinek és igazságánaka semmi

módon egyébképpen az mi bűneinkért elégtétel nem
lehetett, hanem csak az Isten fiának halálával.b

a Genes. E. 17. Az jó és az gonosz tudásának fájának gyümölcsében
semmiképpen ne egyél: mert valamely napon abban ejéndesz, halálnak
halálával halsz meg.
b Hebr. 2. 9, 14, 15. Az Jézust peniglen látjuk, hogy dicsőséggel és
tisztességgel koronáztatott meg, ki egy kevés ideiglen alábbvalóvá
tétetett vala az angyaloknál az halálnak szenvedéséért, hogy az Istennek
kedvének általa mindenekért halált kóstolna. Miérthogy ezokáért az
gyermekek az testnek és az vérnek részesi, ű is azonképpen,
ugyanazonokban részessé lött, hogy az halálnak általa elrontaná azt,
azkinél az halálnak birodalma vala, azaz az ördögöt, és megszabadítaná
azokat, kik az haláltúl való féltekben mind egész életekben kötelesek
valának az szolgálatra.

41. KÉRDÉS.
Miért, hogy el is temettetett?
Azért, hogy azzal megbizonítaná, hogy ő bizonnyal és
valósággal megholt légyen.a
Actor. 13. 29. Mikoron mindeneket véghöz vittenek volna, azmelyek
ő felőle meg valának írattatván, levévén az fáról, tevék űtet az
koporsóban. Matth. 27. 59, 60. És az József mikoron levette volna az
Krisztusnak testét, bétakará azt szép tiszta gyolcsban, és helyhezteté az
ű új koporsójában, melyet kifaragott volna egy kűsziklából, és nagy
követ fordítván az koporsó szájára, elméne. Luc. 23. 52, 53. Az
Arimáthiából való József menvén az Pilátushoz, megkéré az Jézusnak
testét, és levévén az fáról, bétakará gyolcsban, és helyhezteté azt kűből
kifaragtatott koporsóban, melyben még soha senki nem tétettetett vala.
a
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Ioan. 19. 38, 39, 40, 40, 42. Ezeknek utána kediglen kéré Pilátust az
József, ki Arimáthiából való vala, és ki titkon való tanítványa vala az
Jézusnak az zsidóktúl való féltében, hogy levenné az Jézusnak testét,
melyet megengede az Pilátus. Elméne azokáért, és levevé az Jézusnak
testét. Eljüve penig az Nikodémus is, az, azki elein éjjel ment vala az
Jézushoz, mírhából és áloéből elegyíttetött drága szört hozván közel
száz font felé; levevék annakokáért az Jézusnak testét, és azt
bétakargaták szép tiszta ruhákban, drága kenetökkel egyetemben,
miképpen az zsidók szoktanak temetközni. Vala penig azhelyen, holott
megfeszíttetött vala, egy kert és az kertben egy új koporsó, melyben
még senki nem tétettetött vala. Ott azhelyen annakokáért, miérthogy az
zsidóknak az innepre készülő napjok vala, tevék az koporsóban az
Jézust, mert közel vala az koporsó.

42. KÉRDÉS.
De ha az Krisztus megholt érettünk, mi az oka, hogy
minékünk is az halált meg kell kóstolnunk?

megölettetik és eltemettetik,a hogy az gonosz kívánságok, és
az testnek gonoszra való vágyakozási ezután mibennünk ne
uralkodjanak,b hanem őnéki magunkat háláadó áldozatul
adjuk.c
hogy az bűnnek teste megerőteleníttessék, hogy ennekutánna az
bűnnek ne szolgáljunk. Mert azki megholt, az megszabadult az bűntűl.
Ha megholtunk az Krisztussal, tudjuk és elhisszük, hogy élni is fogunk
ővele. Azonképpen ti is gondolkodjatok, hogy ti is akkor megholtatok
az bűnnek, de éltök az Istennek az Jézus Krisztusnak, az mi Urunknak
általa.
b Rom. 6. 17. Ne uralkodjék ezokáért az bűn az ti halandó testetekben,
hogy engednétök az bűnnek, az testnek kívánsági szerint.
c Rom. 12. 1. Kérlek azokáért titöket atyámfiai az Istennek
irgalmasságáért, hogy az ti testeteket adjátok élő, szent és az Istennek
kedves áldozatul, és az ti isteni szolgálattok okos légyen.

44. KÉRDÉS.
Miért teszed ezt is hozzá: szálla alá poklokra?

Az mi halálunk nem bűneinkért való elégtétel, hanem az

bűnnek eltöröltetése, és rólunk való elszenvedése, és az
örök életre való általmenésünk.a

Hogy az én nagy bánatimban és kemény késértetimben

a Ioan. 5. 24. Bizony, bizony, mondom tinéktek, hogy valaki az én
beszédemet hallgatja, és hiszen annak, azki engemet elbocsátott, hogy
annak örök élete vagyon, és kárhozatban nem mégyen. Hanem által
mégyen az halálból életre. Phil. 1. 23. Szorongattatom minkét felől,
kívánván ez testből kimenni, és az Krisztussal együtt lenni, mert az
sokkal jobb dolog. Rom 7. 24, 25. Én nyavalyás ember: kicsoda ment ki
engemet ez halálra köteles testbűl? Hálát adok az Istennek az Jézus
Krisztusnak az mi Urunknak általa.

én magamat ezzel ez vigasztalással tápláljam, hogy az én
Uram az Jézus Krisztus az ő szívének megmondhatatlan
keserűségivel, gyötrelmivel, és rettegésivel, melyekben
jóllehet, hogy annakelőtte is forgott, de főképen halálának
idején teljességgel elburíttatott vala, engemet az pokolnak
kénjátúl és gyötrelmitűl megszabadított.a

43. KÉRDÉS.
Micsoda hasznot veszünk egyebet ezeknek felette az
Krisztus áldozatjából és halálából?

Esa. 53. 10. Akará az Úr őtet megerőtelenítvén megtörni, hogy
minekutánna adándja az ő életét az bűnnek áldozatul, lássa az ő hosszú
ideiglen lévő fiait, és az Úrnak akaratja szerencséssé tétessék őáltala.
Math. 27. 46. Kilenc óra felé peniglen fölkiálta az Jézus nagy fölszóval,
mondván: Éli, Éli, lamma sabachtani, azaz én Istenem, én Istenem, miért
hagyál el engemet.

Hogy az ő szent halálának erejével az mi óemberünk
ővéle együtt megfeszíttetik,

a

45. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk az Krisztusnak föltámadása?

a Rom. 6. 6, 7, 8, 11. Tudván azt, hogy amaz mi bennünk való óember
ővéle egyetemben megfeszítetött,

Először ezt használja: hogy az ő föltámadásával az halált
a 1. Corint. 15. 16, 17, 18, 54, 55. Mert ha az halottak föl nem támadnak,
az Krisztus sem támadott föl, hogy ha
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meggyőzte, hogy minket az ő szent halálával keresött örök
igazságban részesekké tehetne.a Másodszor ezt használja:
mert az ő föltámadásának hatalmával, mi is immár új életre
föltámasztatunk.b Utólszor az mi fejünknek, az Krisztusnak
föltámadása az mi jövendő dicsőséges föltámadásunknak is
zálaga és bizonsága.c
az Krisztus föl nem támadott, hejában való az ti hitötök, még az ti
bűneitökben vagytok; bizonyára azok is elvesztenek, azkik az Krisztus
hitiben nyugodtanak el. Mikoron peniglen a rothadandó test
rothadatlanságban öltözik, és az halandó test halhatatlanságot vészen
föl, akkoron telik bé ez beszéd, mely így vagyon megírván: Az halál
bényelettetött az győzödelemben. Hol vagyon halál az te fulákod?
Holott vagyon pokol az te győzödelmed? Roman. 4. 25. Mely Krisztus
halálra adattatott az mi bűneinkért, és föltámadott az mi
megigazulásunkért. 1. Petr. 1. 2, 3, 4, 5, 21. Áldandó az Isten, és az mi
Urunk Jézus Kriszttusnak szent Atyja, ki az ű bűséges irgalmassága
szerint újonnan szűlt minket élő reménségben, az Jézus Krisztusnak
halottaiból való föltámadásának általa, oly örökségre, mely el nem
veszhet, megförtözhetetlen és meghervadhatatlan, és mely minékünk
tartattatik az egekben, kik Istennek erejéből őriztetünk hitnek általa az
idvösségre, mely ezvégre készíttetött, hogy kijelennék az utolsó időben.
Kik őáltala hisztök az Istenben, ki föltámasztá űtet halottaiból, és
dicsőséget ada őnéki, hogy tinéktek hitötök és reménségtök lenne az
Istenben.
b Rom. 6. 4. Annakokáért eltemtettetünk ővele egyetemben az
keresztségnek általa az halálra, hogy miképpen föltámasztatott
halottaiból az Krisztus az Atya Istennek dicsőségére, azonképpen mi is
új életben járjunk. Coloss. 3. 1, 2, 3, 4. Annakokáért ha az Krisztussal
egyetemben föltámadtatok, az mennyei dolgokat keressétök, ahol az
Krisztus vagyon az Istennek jobbján ülvén. Az mennyei dolgokra
viseljetek gondot, nem az földiekre, mert megholtatok, és az ti élettök el
vagyon rejtetvén az Istenben az Krisztussal. Valamikoron az mi életünk,
az Krisztus, megjelönendik, akkoron ti is ővéle egyetemben megjelentök
az dicséségben. Eph. 2. 5, 6. Még akkoron is, mikoron megholtunk volna
az bűnnek általa, egyetemben megeleveníte minket az Krisztussal, kinek
kedvéért tartattok meg, és ővele egyetemben támasztá föl, és ővele
egyetemben helyheztete minket az mennyeiek között az Krisztus
Jézusban.
c 1 Corinth. 15. 12, 13, 14. Hogyha az Krisztus prédikáltatik halottaiból
föltámadottnak lenni, miképpen mondják némelyek ti közöttetek, hogy
nincsen az halottaknak föltámadása? Merthogy ha nincsen az
halottaknak föltámadások, az Krisztus sem támadott föl. Hogyha az
Krisztus föl nem

támadott, bizony haszontalan az mi prédikálásunk, hejábanvaló penig
annak felette az ti hitötök is. Rom 8. 11. De hogyha annak lelke, azki
föltámasztotta az Jézust halottaiból, lakozik tibennektek, az, azki
föltámasztotta az Krisztus halottaiból, az ti halandó testeteket is
megeleveníti az tibennetek lakozó Léleknek általa.

46. KÉRDÉS.
Miképpen érted azt az cikölt, fölméne mennyégben?
Így, hogy az Krisztus az apostoloknak láttára ez földről

mennyégben felvitetett,a és miérettünk mostan is ott
vagyon,b és mindaddiglan ott lészen, mígnem ismég el jű
megítélni eleveneket és holtakat.c
a Act. 2. 9. És ezeket megmondván, szemek láttára fölemelteték, és az
köd béfogván űtet, szömök elől elvevé. Marc. 26. 18. Az Úr, minekutána
ezeket megmondotta volna, fölvitetteték mennyégben, és üle az
Istennek jobbjára. Luc. 24. 51. És lőn ez, mikoron űket megáldaná,
elválék őtűlök, és mennyországban fölvitetik vala.
b Hebr. 4. 11. Annakokáért, miérthogy oly főpapunk vagyon
minékünk, ki az egeken felyül ment, az Jézus az Istennek Fia, tarstuk
meg erősen ezt az vallásttételt. Et 7. 24, 25. De az mi főpapunk az
Krisztus, mivelhogy mindörökké megmarad, örökkévaló papságot bír,
mely soha másra nem száll. Ezokáért teljességgel idvözítheti azokat, és
kik őáltala mennek az Istenhöz, ki mindenkoron él ezvégre, hogy
érettük esedezzék. Et 9. 11. Eljövén penig az Krisztus, mint jövendő
jóknak főpapja, nagyobb és épebb sátornak általa, mely nem kézzel vala
csináltatván, azaz, nem ezféle alkotmány vala, sem bakoknak és
borjúknak vérének általa, hanem az ő tulajdon vérének általa méne bé
egyször az Santuariumban, örök váltságot találván. Rom 8. 34. Kicsoda
az, azki minket kárhoztatna? Az Krisztus az, azki megholt, sőt még
annakfelette azki föl is támadott, ki ül is az Istennek jobbján, és esedözik
miérettünk. Ephe. 4. 10. Az Krisztus az, azki alászállott mennyégbűl, és
azki föl is ment minden egeknek felette, hogy mindeneket bétöltene.
Coloss. 3. 1. 3. Annakokáért ha az Krisztussal egyetemben föltámadtatok,
az mennyei jókat keressétök, ahol az Krisztus vagyon, ülvén az Istennek
jobbján. Az mennyei dolgokra viseljetek gondot, nem ez földiekre.
c Actor. 1. 11. Ez Jézus, ki fölviteték tűletek mennyégben, akképpen
eljű, azmiképpen láttátok űtet fölmenni. Matth. 24. 30. Akkoron
megtetszik az embernek fiának jele az égben, és akkoron siralmat
tésznek ez földön való népek-
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nek minden nemzetségi, és meglátják az embernek fiát, hogy az égnek
felhőjében eljű nagy hatalommal és bűségös dicsőséggel.

47. KÉRDÉS.
Nincsen-é tehát mi velünk az Krisztus mind világ
végezetiglen, azmint fölfogadta?a
Az Krisztus bizony Isten és bizony ember, minekokáért

emberségének természeti szerint nincsen immár ez földön.b
De istensége, dicsősége, kegyelme és Lelke szerint soha
semmi időben tűlünk távul nincsen.c
a Matth. 28. 20. Íme, én ti veletek vagyok minden napokban, mind
világ végezetiglen.
b Math. 26. 11. Mindenkoron vadnak szegények ti véletek, én peniglen
nem mindenkoron lészek veletek. Ioan. 16. Kijűttem az Atyátúl és jűttem
ez világra, ismég elhagyom ez világot, és fölmégyek az én Atyámhoz. Et
17. 11. És immáran nem vagyok ez világon, de ezek ez világon vadnak,
és én tehozzád mégyek. Én szent Atyám, tartsd meg azokat az te
nevednek általa, azkiket énnékem adtál, hogy egyek légyenek, mint mi,
hogy egyek vagyunk. Actor. 3. 21. kinek az egekben kell lenni, mind
addig az ideig, mikor mindenek helyre állattatnak, melyekről szólt az
Isten ez világnak kezdetitűl fogván minden ő szent Prófétáinak
szájoknak általa.
c Ioan. 14. 16, 17. Én peniglen kéröm az én Atyámat, és más vígasztalót
ád tinéktek, hogy tiveletök lakozzék mindörökké, ki igazságnak lelke, és
kit ez világ el nem vehet, mert nem látja, sem nem isméri őtet. Ti
peniglen isméritök űtet, mert tinálatok lakozik, és tibennetök lészen.
Ephes. 4. 9. Mikoron az magasságokban fölment volna az fogságot fogva
vivé, és ajándékot ada az embereknek.

48. KÉRDÉS.
Nem szaggatatik-é ilyen módon kétfelé az Krisztusban
való két természet, ha az ő emberi természete mindenütt
ott nem lejend, ahol isteni természete vagyon?
Semmiképpen nem: mert mivelhogy az Istenségnek

természetit meg nem foghatni, ki

Esa. 66. 1. et Actor. 7. 49. Az mennyország énnékem széke, az föld
peniglen az én lábaiknak zsáa

mindenütt jelen vagyon,a abból szükségképpen követközik,
hogy noha az fölvött emberi természetnek kívüle is vagyon
az ő istensége, de mindazáltal ugyanazon emberi
természetben is benne vagyon, és személye szerint azzal
egyesülvén, vele megmarad.b
molya. Micsoda házat építötök énnékem? Az Úr Isten mondja: Avagy
micsoda helye az én nyugodalmamnak? Actor. 17. 27, 28. Jóllehet az
Isten egyikünktűl is nem igen messze vagyon: mert őáltala élünk,
mozgunk, járunk, és állatunk szerint őáltala vagyunk. Ierem. 23. 23, 24.
Nemde én, nem vagyok-é oly Isten, ki közel vagyok tihozzátok, azt
mondja az ÚR, és nem vagyok oly Isten, ki messze volnék tűletek.
Elrejtheti-é valaki ünnön magát valami titkos helyre, hogy űtet ne
láthassam, azt mondja az Úr : Nemde én, nem töltöm-é bé az eget és az
földet? Azt mondja az Úr.
b Coloss. 2. 9. Az Krisztusban lakozik az Istenségnek teljes volta test
szerint. Ioan 3. 13. Senki föl nem ment mennyégben, hanem csak az, ki
jütt mennyégből, az embernek fia, azki mennyégben vagyon. Et 11. 15.
Örülök tiérettetök (hogy elhiggyétek) hogy éne ott nem voltam, de
menjünk el őhozzá. Matth. 28. 6. Nincsen itt, mert föltámadott, azmint
megmondotta: jűjjetök ide, lássátok meg az helt, ahol fekszik vala az Úr.

49. KÉRDÉS.
Mi hasznot hoz minékünk az Krisztusnak mennyben
való fölmenése?
Először ezt hozza, hogy mennyégben az ű szent Atyjánál
érettünk esedözik.a Másodszor: mert az mi testünk
mennyben vagyon, hogy ebből mint bizonyos zálaggal
hitünkben megerősíttessünk, hogy még jövendőre az, azki
mi nékünk fejünk, minket is ő tagait ő magához fölvészen.b
Harmadszor: hogy minékünk az ő Szent Lelkét viszontag
zálagképpen adja,c kinek bennünk csea 1. Joan. 2. 1. Fiacskáim, ezeket írom tinéktek, hogy ne vétközzetek,
hogy ha penig valaki végközendik, szószólónk vagyon az Atyánál az
igaz Jézus Krisztus. Rom. 8. 34. Ki volna az, azki kárhoztatna? Krisztus
az, azki megholt, sőt inkább az, ki föl is támadott, ki vagyon az Istennek
jobbján, és ki esedözik miérettünk.
b Ioan. 14. 2. Az én Atyámnak házában sok lakóhelyek vadnak,
hogyha különben volna, megmondottam vona tinéktek, elmegyek, hogy
helyt szerezzek tinéktek. Et 20. 17. Ne
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leködő ereje által nem ez földieket keressük, hanem az
fönnvalókat, ahol ő vagyon az Istennek jobbján ülvén.d
illess meg engemet, mert még föl nem mentem az én Atyámhoz, de
menj el az én atyámfiaihoz, és mondd meg nékik: Fölmegyek az én
Atyámhoz, és az ti Atyátokhoz, az én Istenemhöz és az ti Istentökhöz.
Ephes. 2. 6. Egyetemben ővéle föltámasztott minket, és együtt
helyhöztetött minket vele az egekben az Krisztus Jézusban.
c Ioan. 14. 16. Én kéröm az én Atyámat, és más vígasztalót ád tinéktek,
hogy mindörökké tiveletök megmaradjon. Et. 16. 17. De én igazságot
mondok tinéktek, használ tinéktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem
menendök, amaz vígasztaló el nem jű tihozzátok. Actor. 2. 33.
Annakokáért az Istennek hatalmasságával fölmagasztaltatván, és az
megígért Szent Lelket elvévén az Atyátul, mennyországból kiönté ezt,
azmelyet ti mostan láttok és hallotok. 2. Corinth. 1. 21, 22. Továbbá azki
megerősít minket tivéletek egyetemben az Krisztusban, és ki megkent
minket Isten az, azki annakfelette el is pecsételt minket, és az ő Szent
Lelkét zálagul adta az mi szíveinkben. Et 15. 15. Továbbá az Isten az,
azki minket erre rendelt, és kiadta minékünk az ő Lelkét foglaló zálagul.
d Coloss. 3. 3. Ha az Krisztussal együtt föltámadtatok az mennyieket
keressétek, ahol az Krisztus az Istennek jobbján ül. Philip. 3. 21, 21. Mert
mi, mint egy mennyei polgárok, úgy viseljük megunkat, honnan várjuk
is az mi idvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, azki elváltoztatja az mi
alávaló testünket, hogy hasonlatos légyen az ő megdicsőült testéhöz, az
ő tehetsége szerint, mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet.

50. KÉRDÉS.
Miért teszed ezt is hozzá: ül az mindenható Atya
Istennek jobbja felől?
Mert az Krisztus azért ment föl mennyégben, hogy ott
őmagát az ő anyaszentegyházának fejének bizonyítsa lenni,a
mely fő által bír és igazságat az Atya mindeneket.b
a Ephes 1. 21, 21, 22, 23. Mely erőt az Krisztusban kijelente akkoron,
mikoron föltámasztá űtet halottaiból, és az ő jobbjára ülteté űtet az
egekben minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és erősségnek, és
uraságnak, és minden névnek felette, valamely neveztetik, nemcsak ez
világon, hanem az jövendő világon is. És mindeneket lábai alá veté néki,
és űtet az anyaszentegyháznak fejévé tevé mindeneknek

felette, mely őnéki teste, és annak teljes volta, ki mindeneket
mindenekben bétölt. Et 5. 25. Az Krisztus az anyaszentegyháznak feje,
és oly ő, ki életöt ad az testnek. Coloss. 1. 18. Az Krisztus feje az
anyaszenteggyháznak az ő testének, kezdet és elősszülött az halottak
között, hogy ő légyen mindenekben első.
b Matth. 28. 18. Adatott énnékem minden hatalalom mennyen és
földön. Ioan. 5. 22. Az Atya nem ítél meg senkit, de minden ítéletöt
bízott az ő fia kezében, hogy mindenek tisztöljék az Fiút, miképpen
tisztölik az Atyát.

51. KÉRDÉS.
Mit használ minékünk az mi fejünknek az Krisztusnak
ilyen dicsősége?
Először ezt használja, hogy az Szent Lélek által mibelénk
ő tagjaiban mennyi ajándékokat ád.a Másodszor: hogy
minket az ő hatalmával minden ellenségek ellen megőriz, és
megótalmaz.b
a Ephes. 4. 10, 11, 12. Azki leszállott, ugyanazon az, ki föl is méne
minden egeknek föliben, hogy mindenöket bétöltene. Ada ezokáért ő
némelyeket, hogy apostolok lennének, némellyeket, hogy próféták,
némelyeket, hogy evangélisták, némelyeket, hogy pásztorok és tanítók
legyenek, az szentöknek egyesülésekre, az szolgálatnak munkájára, és
az Krisztus Jézusnak testének éppítésére.
b Psal. 2. 9. Az vas pöröllyel öszve töröd űket, és mint az cserepeket,
öszve rontod űket. Et 110. 12. Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én
jobb kezem felől, míglen az te ellenségidet vetöm az te lábaid alá
zsámolyul. Az Úr kibocsátja az te hatalmadnak vesszejét Sionból,
uralkodjék ezokáért az te ellenségid között. Ioan, 10. 28, 29, 30. Én örök
életet adok őnékik, és mindörökké el nem vesznek, és senki azokat az én
kezemből ki nem ragadja. Az én Atyám ki azokat énnékem adta,
feljebbvaló mindeneknél, és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki
nem ragadhatja. Én és az én Atyám egyek vagyunk. Ephes. 4. 8. Mikoron
fölment volna az magasságban, fogva vivé az fogságot, és ajándékokat
osztogata az embereknek.

52. KÉRDÉS.
Micsoda vigasztalásod vagyon abból, hogy az Krisztus
eljövendő ítélni eleveneket és holtakat?

355

Dominica
18.

1.52

1.53
Hogy minden nyomorúságimban és háborúságimban

fejemet fölemelvén, azaz, vígan, ugyanazon én
Krisztusomat, ki annakelőtte én éröttem az Istennek
ítéletiben előállott volt, és énrólam minden átkot elvött,
várom ítélü bíróul az egekből,a ki minden ő ellenségit, kik
enyimek is, az örökkévaló kínokra veti,b éngemet penig
minden választottakkal egyetemben ő magához az mennyei
örömben, és az örök dicsőségre által viszön.c
a Luc. 21. 28. Mikoron ezök kezdendnek lenni, emeljétek föl az ti
fejeteket, miérthogy elközelgett az ti váltságtok. Rom. 8. 23, 24. Nemcsak
azok peniglen, hanem mi is, kik az Szent Léleknek első sengéjét bírjuk,
mi is mondom, mi magunkban fohászkodunk az fiúvá fogadást várván,
azaz az mi testünknek megváltását. Mert reménségnek általa tartattunk
meg. Azmely reménséget penig lát valaki, nem reménség az. Mert azmit
lát valaki, miért reménli ugyanazont? Phil. 3. 20, 21. Mert mi mintegy
mennyei polgárok, úgy viseljük magunkat, honnan várjuk is az mi
megszabadítónkat az Úr Jézus Kristust, aki elváltoztatja az mi halandó
testünket, hogy hasonlatos légyen az ő megdicsőült testéhöz, az ő
tehetsége szerint, mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet. Tit. 2. 13.
Várván amaz bódog reménségöt, és az nagy Istennek az mi
megváltónknak az Jézus Krisztusnak dicsőséggel való megjelönését. 2.
Thess. 1. 6, 7, 8, 9, 10. Bizonyára igaz dolog az Istennél, azokat isméglen
sanyarúsággal illetni, kik titöket sanyargatnak, tinéktek penig
nyugodalmat adni mivélünk egyetemben, kik sanyarúságot szenvedtök,
mikoron megjelenendik az Úr Jézus mennyországból az ő hatalmának
angyalival, lángaló tűznek égésével, bosszút állván azokon, kik nem
ismérik az Úr Istent, és kik nem engednek az mi Urunknak Jézus
Krisztusnak Evangéliomának, kik büntetést fizetnek az ő örök
veszedelmekre, melyet szenvednek az Úr Istennek színének látásából,
és az ő hatalmas dicsőségéből. Mikoron eljövend, hogy megdicsőíttessék
az ő szentiben, és csudálatos légyen minden hívekben azon az napon,
mivelhogy ti hittetök az mi tanúbizonság tételünknek ti köztetök.
b 1. Thess. 4. 16, 17. Mert az Úr Isten leszáll az mennyországból az
arkangyalnak intésével és szavával, és az Istennek trombitájával, és az
halottak támadnak először föl, azkik az Krisztusban holtanak meg.
Annakutána mi, kik élők lészünk, kik akkorra megmaradunk, azokkal
egyetemben fölragadtatunk az ködökben, az Úr Istennek színének
eleiben az egekben, és ezönképpen mindenkoron az Úr Istennél
lészünk. Matth. 25. 41, 42, 43. Akkoron mond azoknak, és kik balkéz
felől lésznek: Ti átkoz[ot]tak, men

jetök én tűlem örök tűzben, mely az ördögnek és az ű Angyalinak
készíttetött: mert éhözém és nem adátok énnékem ennöm,
szoméhozám, és nem adátok énnékem innom, útonjáró valék, és
házatokban bé nem fogadátok, ruhátalan valék, és meg nem ruházátok,
kór beteg valék, és tömlöcben valék, és meg nem látogatátok engemet.
c Math.25. 34, 35, 36. Akkoron az király mond azoknak, azkik őnéki
jobbkeze felől lésznek: jűvetök el én Atyámnak áldottai, bírjátok az
országot, mely tinéktek meg volt készítvén ez világnak
fundamentomának fölvetésétől fogván: mert éhözém és nékem ennöm
adátok, szoméhozám, és énnékem innom adátok, útonjáró valék és
házatokban béfogadátok, mezítelen valék, és megruházátok engemet,
kór beteg valék, és hozzám láttatok, tömlöcben valék, és énhozzám
jövétök.

AZ SZENT LÉLEKRŐL.
53. KÉRDÉS.
Mit hissz az Szent Lélekről?
Először azt hiszem, hogy bizony és egyenlő örökké Isten
az örökké való Atyával és Fiúval.a Másodszor, hogy azon
Szent Lélek énnekem is adattatott,b ezvégre, hogy engemet
az igaz hit által az Krisztusban, és minden ő jó
téteményiben minden ő javaiban részessé tegyen,c engemet
vígasztaljon,d és én velem mindörökké megmaradjon.d
a Genes. 1. 2. És az Istennek Lelke ingadoz vala az vizek fölött. Esa. 48.
16. És most az Úr Isten bocsátott el engemet, és az ő Lelke. 1. Cor. 3. 16.
Avagy nem tudjátok-é, hogy ti Istennek templomi vattok, és az Istennek
Lelke lakozik tibennetek? Et 6. 16. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti
testötök az Szent Léleknek tamploma, azmely tibennetök lakozik, és
melyet az Istentűl vöttetök, és ti nem vattok az timagatok hatalmában?
Actor. 5. 3, 4. Monda peniglen Péter: Anania, miért töltötte bé az Sátán
az te szívedet, hogy hazudnál az Szent Léleknek, és félretennél, és
elszakasztanál valami részt az örökségnek árából? Nemde mindenestűl
fogván tenálad maradhat vala-é, ha megtartottad volna, és mikoron
eladád, nemde az ára az te hatalmadban vala-é? Miért gondoltad ez
dolgot az te szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.
b Matth. 28. 19. Megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak és
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Szent Léleknek nevében. 2. Corinth. 1. 21, 22. Azki penig megerősít
minket tiveletök egyetemben az Krisztusban, és kenettel megkene
minket, Isten az.
c Galat. 3. 14. Hogy az Ábrahámnak ígért áldás az Jézus Krisztusnak
általa az pogán népekre szálljon, és hogy amaz megígértetött Szent
Lelket elvegyük az hitnek általa. 1. Petr. 1. 2. Én Péter, Jézus Krisztusnak
apostola, írom ez levelet azoknak, kik jövevényök lévén, széllel
eloszolván lakoznak Pontusban, Galáciában, Kappadociában, Ázsiában
és Bithiában, választattatnak az Atya Istennek eleitűl fogván való
isméreti szerint, az Szent Léleknek megszentölésére, az Jézus Krisztus
engedelmessége és vére hullásával való meghintetésnek általa. 1.
Corinth. 6. 17. Azki az Úr Istenhöz ragaszkodik, ővele egy Lélök.
d Actor. 9. 31. Egész Zsidó országban, Galiléában és Samáriában az
anyaszentegyházban lévő híveknek békességök vala, és járván az Úr
Istennek félelmében, és az Szent Léleknek vígasztalásában,
megsokasulnak vala.
e Ioan. 14. 16. Én kéröm az én Atyámat, és más vigasztalót ad tinéktek,
hogy tiveletök mindörökké megmaradjon. 1. Petr. 4. 14. Ha szidalommal
illetnek titöket az Krisztus nevéért, bódogok vattok. Mert az
dicsőségnek és az Istennek Lelke tirajtatok nyugszik, ki azokra nézve
szidalommal illettetik, tireátok nézve penig dicsőíttetik.
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54. KÉRDÉS.
Mit hissz az Krisztusnak szent és közönségös
anyaszentegyházáról?
Hiszem, hogy az Istennek fia világ kezdetitűl fogván
világ végezetéiglen,a magának az egész emberi nemzet
közül,b örök életre választatott seregöt,c az ő Szent Lelkének
és igéjének általa,d mely az igaz hitben egyez, gyűjti,c ezt
ótalmazza, és megtartja,f és hogy annak az seregnek én is
egyik élő tagja vagyok,g és mindörökké az lészök.h
a Math. 16. 18. De én is ezt mondom te néked, hogy te Péter vagy, és
ezen ez kősziklán építöm föl az én anyaszentegyházamat, és az
pokolnak kapui őrajta hatalmat nem vehetnek. Ioan. 10. 28, 29, 30. Én is
örök életöt adok őnékik, és örökké el nem vésznek, és senki azokat az én
kezemből ki nem ragadja. Az én Atyám az, ki azokat énnékem adta,
mindeneknél nagyobb, és senki azokat az én Atyámnak kezéből ki nem
ragadhatja. Én s az én atyám egyek vagyunk.
b Ioan. 10. 11. Én vagyok amaz jó pásztor, az jó pásztor az ő életét adja
az juhokért. Genes. 26. 4. Megsokasítom az te magodot, mint az égnek
csillagit, és mind ez egész földet

adom az te magodnak, és az te magodban minden nemzetségök
megáldatnak.
c Rom. 8. 29, 30. Mert azkik eleitűl fogván űnála tudván vadnak,
ugyan azonokat el is választá, hogy az ő Fiának ábrázatjához
hasonlatosok lennének, hogy ő legyen elsőszülött az sok atyafiak között,
azkiket penig eleitűl fogván elválasztott, azokat el is hívá, és azkiket
elhíva, azokat meg is igazítá, azkiket penig megigazíta, azokat meg is
dicsőíté. Ephes. 1. 10, 11, 12, 13. Hogy az időnek teljes voltának
sáfárságában mindeneket az Krisztusban fölépítene és összvegyűjtene,
mind, kik az mennyégben vadnak, s mind kik az földön. Őbenne,
mondom, kiben az Istennek örökségében is részessé tétetnék, miérthogy
elővé elválasztattunk vala az ő eltökéllött akaratja szerint, ki
mindenöket cselekeszik az ő akaratjának tanácsa szerint; hogy mi az ő
fölséges voltának dícséretire legyünk, kik először reménségünket
helyheztettük az Krisztusban, kiben ti is reménségtöket helyhöztettétök,
hallván az igazságnak beszédét, azaz, az ti idvösségtöknek
Evangéliomát, melyben, minekutánna hittetök, el is vattok
pecsétöltetvén amaz ígéretnek Szent Lelkével. 1. Petr. 1. 20, 21. Az
Krisztus, jóllehet rendeltetött volt az mi váltságunkra ez világnak
fundámentomának fölvetésének előtte, de megjelentetött ez utolsó
időkben ti éröttetök, kik őáltala hisztök az Istenben, azki föltámasztotta
űtet halottaiból, és dicsőséget adott néki, hogy az ti hitöttök és
reménségtök az Istenben lenne.
d Esa. 59. 21. Én peniglen (azt mondja az Úr), ilyen frigyet kötök
űvelök: Az én Lelköm, azki tebenned vagyon, és az én beszédem, mely
az te szájadban vagyon, soha el ne távozzanak az te szájadtúl, se az te
magodnak szájátúl (azt mondja az Úr) mostantúl fogván mindörökké.
Rom 1. 16. Nem szégyenlöm az Krisztusnak Evangéliomát, mert
Istennek hatalma az, mindeneknek idvösségére, azkik hisznek, először
az zsidó népnek, azután az görög népnek. Et 10. 14, 15, 16, 17. Miképpen
híják segítségül, azkiben nem hittenek? Miképpen hallanak penig tanító
nélkül? Miképpen tanítnak penig, ha arra bocsáttattak nem lésznek?
Azmint meg vagyon írván: Mely igön ékösek azoknak lábok, azkik
békességöt hirdetnek, kik jó dolgokat hirdetnek. De nem mindnyájan
hajlottanak az Evangéliomra. Mert az Ézsaiás azt mondja: Uram,
kicsoda hitt az mi beszédünknek? Ezokáért az hit az hallásból vagyon,
az hallás peniglen az Istennek igéjének általa.
e Actor. 2. 46. És minden napon egy akarattal sokáig maradnak vala az
templomban, és megszegvén kenyereket házoknál, nagy vígassággal és
egyígyű szívvel esznek vala. Ephes. 4. 3, 4, 5, 6. Igyeközzetök megtartani
az békességnek kötele által az lelki egyességöt, egy az test, és egy az
Lélök, miképpen el is vattok hívattatván egy reménségre. Egy az Úr,
egy az hit, egy az körösztség, egy
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az Isten, ki mindeneknek Atyja, ki mindeneknek felette vagyon, és
mindeneken vagyon, és ti bennetek mindenitökben.
f Ioan. 3. 21. Szerelmes atyámfiaia, ha az mi szívönk nem kárhoztat
minket, bizodalmunk vagyon az Istenben. 2. Corinth. 13. 5. Késértsétök
meg timagatokat, ha az hitben vattok, próbáljátok meg magatokat, nem
ismeritök-é timagatokat, hogy az Jézus Krisztus bennetek vagyon,
hanem ha megvetettek vattok.
g 1. Ioan. 2. 19. Miközülünk mentenek ki, de nem miközülünk valók
voltanak, mert ha miközülünk való voltanak volna, bizony
megmaradtanak volna mivelünk. De ez ezért lőn, hogy megjelennék,
hogy nem mindnyájan legyenek miközülünk.
h 1. Corinth. 1. 8, 9. Mely Isten meg erősít titöket mindvégiglen, hogy
fegyhetetlenök legyetök az mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Rom. 8.
35, 36, 37. Kicsoda szakaszt el minket az Istennek szereteitűl?
Sanyarúság-é? Keserűség-é? Háborúság-é? Éhség-é? Mezítelenség-é?
Veszödelöm-é? Fegyver-é? – Azmint meg vagyon írván. Teéretted
minden nap halálra adattatunk, olyanokkká lettünk, mint az megölésre
rendeltetett juhok. De mindezökben győzödelmesek vagyunk az által, ki
minket szeretett. Psal. 71. 9, 18. Ne vess el engemet előled az én
vénségemnek idején, mikoron megfogyatkozik az én erőm, ne hagyj el
engemet. Minekokáért még most is, mikor immár vénségemre jutottam,
és megőszültem, Úr Isten, ne hagyj el engemet, míglen hirdetöm az te
erődet ennek ez nemzetségnek, és minden követközendő nemzetségnek
az te hatalmadat.

55. KÉRDÉS.
Mit tészen az, hogy ezt mondod, Szenteknek egyességét?
Először azt tészi: hogy közönséggel mindnyájan és
egyenként is, azkik hisznek, az Krisztusnak, és minden ő
javainak, úgymint őnéki tagjai, közösi és részesi.a
Másodszor: hogy ki ki mind, azmely ajándékokat az Istentűl
vött, kész légyen azokkal közönséges haszonra, és
mindeneknek idvösségökre nagy örömest szolgálni.b
Rom 8. 32 Ki az ő tulajdon Fiának nem kedveze, hanem miérettünk
mindnyájunkért halálra adá, miképpen lehetne, hogy mindent ővéle
egyetemben minékünk nem ajándékozna? 1. Corinth. 12. 12, 13, 21. Mert
miképpen az test egy, és sok tagja vagyon, az egy testnek peniglen,
noha sok tagjai vagynak, azért ugyan egy test. Ezönképpen az Krisztus
is, mert azon egy Istennek Lelkének általa mi mindnyájan
megkörösztölködtünk, hogy egy testté légyünk, akár zsidók légyünk,
akár görögök, akár szolgaa

rendbeliek, akár szabadosok, és mindnyájan ugyanazon egy itallal
itattattunk meg azon egy Lélök által, avagy hogy azon egy Lélök
legyünk. Nem mondhatja az szöm ezt az kéznek, nem szűkölködöm én
tenálad nélkül, sem az fű nem mondhatja ezt az lábaknak, nincsen
szükségem ti nálatok nélkül. 1. Cor. 13. 6. Az szeretet nem cselekedik
éktelenül. Nem keresi az üvéit, haragra nem indul, nem gondol gonoszt,
nem örül a hamis dolgon, hanem örül az igaz dolgon. Phil. 2. 4, 5, 6.
Egyitök se nézze az üvéit, hanem mindentök azt nézze, amelyek
egybeké. Ezokáért oly indulat légyen tibennetek, azmely az Krisztus
Jézusban volt, ki, mikor Istennek formájában volna, nem tartá
ragadománnak az ő Istennél való egyenlő voltát.

56. KÉRDÉS.
Mit hissz az bűnöknek bocsánatjáról?
Hiszem, hogy Isten az Krisztusnak eleget tétéért,a minden

bűneimről, és arról az bűnre való hajlandóságról, ki ellen
énnekem teljes életemben kell viaskodnom,b teljességgel
elfeledközött, és engemet az Krisztusnak igazságával
ingyen megajándékoz, hogy soha meg ne ítéltessem.c
1. Ioan. 2. 2. Az Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért,
nemcsak az mienkért penig, hanem ez egész világnak bűnéért is. 2. Cor.
5. 19, 21. Mert az Isten az Krisztusban vala, ki ez világot magával
megbékéltetné, bűnné nem tulajdonítván őnékik az ő bűnöket, ki az
megengesztelésnek beszédét mibennünk helyhezteté, mert azt
cselekedé, hogy az azki bűnt nem tud vala, miérettünk bűnné lenne,
hogy mi őáltala Istennek igazságává lennénk.
b Ierem. 31. 34. Irgalmas és kegyelmes lészek az ő álnokságoknak, és
az ő bűnökről soha többé meg nem emléközöm. Psal. 103. 4, 5, 10, 12. Ki
megbocsátja minden te álnokságidat, ki meggyógyítja minden te
betegségedet, ki az te utadat az veszedelemtűl megszabadítja, és tégedet
megékesít jótéteménnyel és irgalmassággal. Nem büntet minket az mi
bűneink szerént, sem nem fizet meg minékünk az mi álnokságinknak
érdeme szerént. Mely igen messze az napkelet az napnyugattúl, olyan
igen messze vetötte mitűlünk az mi gonoszságinkat. Rom. 7. 24, 25. Én
nyavalyás ember, kicsoda ment ki engemet ez halálra köteles testből?
Hálát adok az Istennek az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa.
Annakokáért én énmagam lelkem szerént az Istennek törvényének
szolgálok, test szerént peniglen az bűnnek törvényének. Et 8. 1, 2, 3, 4.
Annakokáért semmi kárhoztatások nincsen most azoknak, kik az
Krisztus Jézusban vadnak, azaz, kik nem test szerént járnak, hanem
lélek szerént. Mert az életnek
a
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nek lelki törvénye megszabadíta engemet az bűnnek és halálnak
törvényétűl. Mert mikoron az törvénnek erőtlensége az testben semmit
nem tehetne, az Isten az ő Fiát, ki hasonlíttaték bűnos emberi testhez,
elbocsátván, az bűnért kárhoztatá az bűnt az testben, hogy amaz ótörvénbeli igazulás bételjesdjék mibennünk, kik nem test szerint, hanem
Lélök szerint járunk.
c Ioan. 3. 18. Azki hiszön őbenne, el nem kárhozik, azki penig nem
hiszön, immár elkárhozott. Mert nem hitt az Istennek egyetlen
egyszülött fiának.

Dominica
22.

57. KÉRDÉS.
Micsoda vígasztalásod vagyon abból, hogy az testnek
föltámadását hiszed?
Ez, hogy nem csak lelkem vitetik azontúl, mihelt ez

életből kimégyen, az ő fejéhöz, az Krisztushoz,a hanem
testem is föltámad az Krisztusnak hatalma által, és
lelkemmel ismég egyesül, és hasonlatos lészen az én
Krisztusomnak dicsőséges testéhöz.b

a Luc. 23, 43. Mondá az Jézus az tolvajnak: Bizony mondom tenéked,
hogy ma énvelem lész Paradicsomban.
b 1. Corinth. 15. 53, 54. Mert ez rothadandó testnek rothadatlanságban
kell öltözni, és ez halandó testnek halhatatlanságot kell fölvenni.
Mikoron peniglen ez ez rothadandó test rothadatlanságban öltözik, és
ez halandó test halhatatlanságot vészen föl, akkoron bételjesedik amaz
beszéd, mely így vagyon megírván: Az halál bényelettetött az
győzelemben. Iob. 19. 25, 26, 27. Jó tudom, hogy az én megváltóm él, és
az utolsó napon az földből föltámadok, és isméglen környűl vétettetem
az én bőrömmel, és az én testemben meglátom az Istent, kit tulajdon
énmagam látok meg, és az én szemeim nézik űtet, és nem egyéb. 1. Ioan.
3. 2. Szerelmes atyámfiai, most Istennek fiai vagyunk, de még meg nem
jelent azmivé leszünk. Tudjuk penig, hogy mikor ő megjelenendik,
hasonlatosok leszünk őhozzája, miérthogy meglátjuk test szintén úgy,
azmint vagyon. Philip. 3. 21. Ki elváltoztatja az mi alávaló testünket,
hogy hasonlatos légyen az ő dicsőséges testéhöz az ő tehetsége szerint,
mellyel mindeneket az ő hatalma alá vethet.

58. KÉRDÉS.
Micsoda vigasztalást véssz ebből az te hitödnek ágából,
mikor azt mondod, hiszem az örök életet?
Ezt, hogy miérthogy az én mostani életemben is érzöm az

én szívemben az örök életnek bennem való kezdetit,a
hiszöm és bizonnyal reménlöm, hogy ez életnek utána teljes
és tökélletes bódogságom lészen, melyben az Istent
mindörökké dicséröm.b Az penig az bódogság oly lészen,
hogy soha emberi szem olyant nem látott, sem fül nem
hallott, soha ember szíve meg sem gondolt.c
2. Corinth. 5. 2, 3. Ezért fohászkodunk, és kívánnánk fölöltöztetni a
mi házunkban, mely mennyországból vagyon. Hogyha fölöltöztetvén
találtatunk, és nem mezítelenen.
b Corinth. 2. 9. De hirdetünk, azmint meg vagyon írván, melyeket
szem nem látott, fül sem hallott, sem az embernek szíve meg nem
gondolt, azmelyeket készítött az Isten azoknak, kik űtet szeretik.
c Ioan. 17. 3. Ez az örök élet, hogy megismernének téged egyedül igaz
Istennek lenni, és kit elbocsátál, az Jézus Krisztust.
a

59. KÉRDÉS.
Immár, mikor mindezeket hiszed, mi hasznát veszed?
Ezt, hogy Isten előtt az Krisztusban megigazulok, és az
örök életnek örököse vagyok.a
a Habacuc. 2.4. Ímé az hitetlen csak olyan, mint egy buborék, az igaz
penig az ő hitiből él. Rom 1. 17. Mert az Istennek igazsága az
Evangéliomnak általa nyilatkozik, ki hitből hitre, azmint meg vagyon
írván, az igaz peniglen hitből él. Ioan. 3. 36. Azki hiszen az Fiúban,
annak örök élete vagyon.

60. KÉRDÉS.
Mimódon igazulsz meg az Isten előtt?
Csak az Jézus Krisztusban való hittel,a úgyannyira, hogy

noha engemet az én lelkiis-

a Rom. 3. vers. 21. ad 28. usq. Mostan peniglen az törvén nélkül
jelentetött meg az Istennek igazsága, megbizoníttatván az törvénnek és
az
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méretem vádol azzal, hogy az Istennek minden prancsolati
ellen igen vétköztem, és azoknak csak egyikét sem tartottam
meg.b Sőt, még annak felette, jóllehet minden gonoszra
hajlandó vagyok:c de mégis, mindazáltal (csakhogy ezeket
az én Uramnak jótéteménit szűvem szerint való igaz
bizodalommal vegyem),d minden érdemem nélkül,e
tulajdon csak az Istennek irgalmasságából,f a Krissztusnak
teljes elégtétele,g igazsága és szentsége,h énnekem
tulajdoníttatik és ajándékoztatik,i nemkülönben, mintha én
magam semmi bűnt nem tettem volna, és semmi rútság
bennem nem volna. Sőt, inkább, mintha minden
fogyatkozás nélkül én voltam volna olyan engedelmes az
Isten karjának, mint az Krisztus, engedött én érettem ő
neki.k
prófétáknak bizonságtételével. Az Istennek igazsága, mondom, azmely
az Jézus Krisztusban való hit által vagyon mindenekhöz és
mindenekben, azkik hisznek. Mert nincsen válogatás: mert mindnyájan
vétköztenek, és megfogyatkozott mindenekben az Istennek dicséreti.
Megigazultatnak penig ingyen az ő kegyelméből, az váltság által, mely
lött az Jézus Krisztusnak általa, kit az Isten előadott, hogy lenne
engesztelő áldozat az hit által az ő vérében, az ő igazságának
megmutatására, az elébbi bűnöknek bocsánatja által, az Istennek
tűréséből, az igazságnak megmutatására ez jelenvaló időben, ezért,
hogy ő igaz légyen, és megigazítója annak, azki az Jézusnak hitiból
vagyon. Annakokáért hol vagyon az dicseködés? Kirekesztetött. Mely
törvénnek általa? Az cseleködetnek törvényének általa? Nem! Sőt, az
hitnek törvényének általa. Annakokáért azt ítéljük, hogy az ember
hitnek általa igazíttatik meg az törvénnek cselekedeti nélkül. Et 5. 21.
Annakokáért megigazultatván az hitből, békességünk vagyon az
Istennel az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Kinek általa
bémenetelünk lött hit által, ebben ez kegyelemben, azkiben állunk és
dicseködünk az Istennek dicsőségének reménsége által. Galat. 2. 26.
Tudván, hogy ember nem igazultatik meg az törvénnek cselekedetiből,
hanem az Jézus Krisztusban való hitnek általa. Mi is az Krisztus
Jézusban hittünk, hogy az Jézus Krisztusban való hitnek általa igazzá
légyünk, és nem az törvénnek cseleködetiből, azért, mert az törvénnek
cseleködetiből egy test sem igazul meg. Ephes., 2. 8, 9. Kegyelemből
idvözültetök meg hitnek általa, és ez nem timagatoktúl vagyon,
Istennek ajándéka: Nem az jócselekedetökbül, hogy valaki ne
dicsekedjék. Philip. 3. 9. És hogy olynak találtassam őbenne, kinél ne
légyen az én

igazságom. tudniillik, mely az törvénből vagyon, hanem az, mely az
Krisztusban való hitnek általa vagyon, azaz, mely igazság Istentűl
vagyon, az hit által.
b Rom 3. 9. Annakokáért mit mondjunk? Jobbak vagyunk-é mi zsidó
népek az pogán népeknél? Semmiképpen nem. Mert ennekelőtte okát
adván megmutattam, hogy mind az zsidók s mind az görögök,
mindnyájan az bűn alatt vadnak.
c Rom. 7. 23. Más törvént látok az én tagaimban, mely az én lelkemnek
törvényének ellene viaskodik, és mely foglyul ad engemet az bűnnek
törvényének, azmely az én tagaimban vagyon. Rom 3. 27. Az Istennek
igazsága, mely az Jézus Krisztusban való hitnek általa vagyon,
mindenekhöz és mindenekön azkik hisznek. Mert nincsen válogatás.
Ioan. 3. 18. Azki hiszen őbenne, el nem kárhozik, azki penig nem hiszen,
immár elkárhozott: mert nem hit az Istennek egyetlen egyszülött fiának
nevében.
e Rom 3. 24. Megigazultatnak penig ingyen az ő kegyelméből az
váltság által, mely lött az Jézus Krisztusnak általa. Deut 9. 6.
Annakokáért tudja, hogy nem az te igazságodért adja tenéked az te
Urad Istenöd ezt az földet, hogy bírjad, holott igen kemény nyakú nép
légy. Ezec. 36. 22. Ezt mondja az Úr Isten. Nem tiéröttetök cselekeszem,
ó Izráel háza népe, hanem az szent nevemért, melyet
megundokítottatok az nemzetségök között, azkikhöz mentetek.
f Tit 3. 5. Nem az igazságnak cselekedetiből, amelyet mi cselekedtünk,
hanem az ő iralmasságból idvöozíte minket az víznek förödőjének
általa, melyben újonnan születtünk, és az Szent Léleknek általa,
melynek általa megújulunk. Ephes. 2. 8, 9. Kegyelemből idvözültetök az
hitnek általa, és az nem ti tűletök vagyon, Istennek ajándéka. Nem az
jócselekedetökből, hogy valaki ne dicseködjék.
g 1. Ioan. 2. 2. Ő engesztelő áldozat az mi bűneinkért, nemcsak az mi
bűneinkért, hanem mind ez egész világnak bűnéért is.
h 1. Ioan. 2. 1. Szerelmes fiacskáim, ezt írom tinéktek, hogy ne
vétközzetek, hogyha valaki vétközendik tiközületek, szószólónk vagyon
az igaz Jézus Krisztus.
i Roman. 4. 4, 5. De annak, azki munkálkodik, nem kedv szerint
tulajdoníttatik az bér, hanem adósság szerint. Annak penig, azki nem
munkálkodik, hanem hiszen abban, azki megigazítja az hitetlent,
tulajdoníttatik az ő hiti igazságul. 2. Corinth. 5. 19. Mert az Isten az
Krisztusban vala, ki ez világot magával megbékéltette, nem
tulajdonítván őnékiek az ő bűnöket, ki ez megengesztelésnek ezt ez
beszédét mibennünk helyhözteté.
k Corint. 5. 21. Mert azki nem tud vala bűnt, azt miérettünk bűnné
tevé, hogy mi ű általa az Istennek igazsága lennénk őbenne.

61. KÉRDÉS.
Miért mondod azt, hogy csak az hit által igazulsz meg?
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Nem azért, mintha az Istennek az én hitemnek
méltóságáért volnék kellemetes, hanem hogy Isten előtt
csak az Krisztusnak elégtétele, igazsága és szentsége légyen
énnékem igazságom,a én penig azt különben meg nem
foghatom, és enyimmé nem tehetöm, hanem csak
hitemmel.b
a 1. Corint. 1. 30, 31. Ki lött minékünk az Istentűl bölcseségünkké,
igazságunkká, szentségünkké és váltságunkká. Hogy miképpen meg
vagyon írván, azki dicseködik, dicsekedjék az Úrban. Et 2. 2. Mert
semmit nem ítéltem, hogy tudnék ti köztetök egyebet, hanem csak az
Jézus Krisztust, és azt is megfeszíttettet.
b 1. Joan. 5. 10, 11. Azki hiszen az Istennek fiában, annak
tanúbizonsága őmagában vagyon: Azki nem hiszön az Istennek, hamis
beszédűvé tötte űtet, mert nem hiszen az tanúbizonságnak, mely
tanúbizonságot tén az Isten az ő fia felől. És az az tanúbizonság, hogy az
Isten örök életöt ada minékünk, és ez élet az ő fiában vagyon.

Dominica
24.

62. KÉRDÉS
Az mi jócselekedetünk miért nem lehet igazság? avagy
az Isten előtt való igazságnak valami része?
Azokáért, mert annak az igazságnak, mely az Isten előtt

megállhat, vétök nélkül valónak és tökélletesnek kell lenni,
és olynak, hogy az Isten törvényéhöz mindenképpen illendő
légyen.a Minékünk penig legjobb cselekedetink is, azmíg ez
gyarló testi életben vagyunk, nem vétök nélkül valók,
hanem bűnökkel megförtőztettek.b
a Gal. 3. 10. Mert valaminen az törvénnek cselekedetiból vadnak, átok
alatt vadnak. Mert meg vagyon írván: Átkozott minden, mi meg nem
marad mindenekben, azmelyek meg vadnak írattatván az törvénnek
könyvében, hogy azokat bételjesítse. Deut. 27. Átkozot az, ki
tökélletesen meg nem tartja ez törvénnek igéit, hogy azokat bételjesítse,
és az egész nép Áment mondjon.
b Esa. 64. 6. Mindnyájan mi lettünk tisztátalanokká, és minden mi
igazságunk olyanok, mint az vérfoláyban lévő havas asszonállatnak
fertelmes ruháha, és lehullottunk, mint az fáknak levelei, és az mi
álnokságink elragadtak minket, mint egy szelek.

63.KÉRDÉS.
Hogyhogy lehetne az, hogy az mi jócselekedetinkvel
semmit nem érdemlenénk, ha az Isten mind ez világ
szerint s mind az jövendő letben jutalmat ígért, hogy ád
éretök?
Az az jutalom nem az mi érdemünkért adatik, hanem

kegyelemből.a

a Luc. 17. 10. Ezönképpen ti is, mikoron mindeneket megcselekösztök,
melyek tinéktek meg vadnak parancosltatván, ezt mondátok:
haszontalan szolgák vagyunk, mert azt cselekedtük meg, azmit meg
kellött cselekednünk.

64.KÉRDÉS.
Nem ád-é ez tudomány bonosz életre való testi
bátorságot az embereknek, avgy nem teszi-é röstökké az
jócselekedetre?
Nem. Mert az semmiképpen nem lehet, hogy azok, azkik
hit által az Krisztusban oltattanak, Istennek tisztességére
hálá-adásnak gyümölcsét nem teremtenék.a
a Matth. 7. 18. Az jó fa gonosz gyümölcsöt nem teremthet, sem a
rothadt fa jó gyümölcsöt nem teremthet. Ioan. 15. 15. Én vagyok az
szőllőtűke, ti vattok az szőllővesszők. Az, azki énbennem marad, és
azkiben én maradok, az teremt sok gyümölcsöt. Mert énnálam nélkül
semmit nem cselekedhettök.

AZ SACRAMENTOMOKRÓL
AVAGY AZ IDVÖSSÉGNEK PECSÉTIRŐL .
65.KÉRDÉS.
Miért, hogy ezokáért csak az hit tészen minket részesökké
az Krisztusban, és minden ő jótéteményiben,
honnan származik ez az hüt?
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Az Szent Lélektűl,a ki azt az Evangéliomnak prédikálása

által gerjeszti föl az mi szíveinkben, és
Sákramentomokkal való éléssel erőssíti meg bennünk.b

az

a Ephes. 2. 8, 9. Kegyelemből idvözültetök hit által, és az nem
timagatoktúl vagyon, Isten ajándéka. Nem az jócselekedetökből, hogy
valaki ne dicsködjék. Et 6. 23. Kévánom az Atya Istentűl és az Úr Jézus
Krisztustúl, hogy békességek legyen az atyafiaknak, és egymáshoz való
szerelmök hittel egyetemben. Ioan. 3. 5. Bizony, bizony, mondom
tenéked, hogy valaki víztűl és Szent Lélektűl nem születendik, bé nem
mehet az mennyégnek országában. Phil. 1. 29. Mert tinéktek adattatott
az Krisztusnak dolgában ez, hogy nemcsak higgyetek ő benne, hanem
hogy őérette nyomorúságot is szenvedjetek.
b Matt.
28. 19, 20. Elmenvén tanítsatok minden népeket
megkörösztölvén űket az Atyának és Fiúnak, és az Szent Léleknek
nevében, tanítván űket, hogy megtartsanak mindeneket azmelyeket én
tinéktök parancsoltam. 1. Pet. 1. 22, 23. Megtisztítván az ti lelketeket,
miérthogy Szent Lélök által engedtetök az igazságnak. Tettetösség
nélkül való atyafiú szeretettel tiszta szívből egymást igen szeressétök,
úgy, mint kik újonnan születtettetök, nem halandó, hanem halhatatlan
magból, az élő Istennek beszéde által, mely örökké megmarad.

66.KÉRDÉS.
Micsodák az Sákramentomok?
Szemeinknek prédikáló szent és látható szent jegyek és
pecsétek, kiket az Isten ezvégre szörzött, hogy azok által
minékünk inkább kinyilatkoztatná és bizonyosokká tenné,
avagy megpecsételné, azmelyeket az Evangéliomban ígér,
tudniillik, hogy nemcsak közönségeképpen mindeneknek,
hanem még egyenként is minden híveknek ingyen
ajándékozza az Krisztus keresztfán való egyetlen egy áldoa Gen. 17. 11. Környűlmetéljétek az ti nemző testötöknek bőröcskéjét,
mely én köztem és ti köztetök való frigykötésnek jegye lészen. Róm. 4.
11. És az Ábrahám az környülmetélködésnek jegyét vevé, a
környülmetélködetlenségben lévő hit által való megigazulásnak
pecsétit. Erre, hogy ű Atyja lenne mindeneknek, azkik hisznek az
környűlmetélködetlenségben, ezvégre, hogy azoknak is tulajdoníttatnék
az igazság. Deut. 30. 6. És környűlmetéli az te Urad Istened az te
szívedet, és az te magodnak szívét, hogy szeressed az te Uradat
Istenedet teljes szívedből, és teljes lelködből,

zatjáért, bűnönknek bocsánatját, és az örök életet.a
kedből, hogy élj. Levit. 6. 25. És szóla az Úr az Mózesnek ilyen szókkal:
Szólj az Áronnak és az ő fiainak ilyen beszédekkel: Ez az bűnért való
áldozatnak törvénye. Azon az helyen, ahol az egészen megégető
áldozatra való állat megölettetik, az bűnért való áldozat is ott ölettessék
meg az Úr előtt, mert szentséges. Hebr. 9. 8, 9, 24. Ezt az Szent Lélek
megjelentötte, hogy még nem nyittatott út az szentségös helyre vagy az
Sanctuariumra, míg az elébbi Sátor helyén áll vala, mely hasonlatosság
vala akkorbeli időhöz képest, melyben ajándékokat és áldozatokat
visznek vala föl, melyek fogyatkozás nélkül valóvá nem tehetik az
Istennek szolgáját az ő lelkiisméreti szerént. Mert az Krisztus nem
kézzel csináltatott (szent helyre) Sanctuariumba ment bé, mely jegyző
példája volna az igaz szenthelynek, hanem az mennyországba ment bé,
hogy mostan ott az Istennek színe előtt előálljon miérettünk. Ezech. 20.
12. De még annakfelette az én szombatimat is adtam néki, azmelyek
énközöttem és őközöttök lennének jegyek, hogy megtudnák, hogy én
vagyok az Úr, ki megszentölöm űket. 1. Samuel 17. 36. Nemcsak
oroszlánt, de medvét is ölt meg az te szolgád. Ezokáért ez
környűlmetéletlen filiszteus csak olyan lészen, mint egyik azoknak,
miérthogy gyalázattal és szidalommal illette az élő Istennek seregét. Esa.
6,. 6, 7. Repüle énhozzám egy az szerafin angyalok közül, kinek kezében
eleven szén vala, melyet az oltárról vött vala föl egy fogóval, és ezt az én
szájamhoz vívén, mondá: Ímé, ez megilleté az te ajakidat, hogy az te
álnokságod eltávozzék tetűled, és az te bűnöd megbocsáttassék tenéked.
Et 54. 9. Mert szintén olyan ez énnékem, mint az Nóé idejében az
vízözön. Mert miképpen megesküdtem vala az Nóénak, hogy többé
vízözönt nem hozok ez földre, így megesküszöm, hogy az én haragom
többé föl nem görjed teellened, és meg nem dorgállak tégedet.

67.KÉRDÉS.
Az ige azért és az Sákramentomok mindketten arra
valók-é, hogy az mi hitünket az Krisztusnak keresztfán
lött áldozatjára, mint idvösségünknek egyetlen egy
fundámentomára igazítsák?
Úgy vagyon: mert az Szent Lélek az Evangéliommal tanít,
és az szent jegyökkel erőa Rom. 6. 3. Avagy nem tudjátok-é, hogy mi valamenyin
megkörösztelködtünk az Krisztus Jézus nevében, az ő halálában
körösztöl
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sít ebben, hogy minékünk minden idvösségünk csak az
Krisztusnak egyetlen egy áldozatjában helyheztetött, ki
őmagát az magas keresztfának oltárán adá érettünk
áldozatra.a
ködtünk meg. a Galat. 3. 26, 27. Mert mindnyájan ti Istennek fiai
vagytok az Krisztus Jézusban való hit által. Mert valakik az Krisztusban
megkörösztölködtetök, az Krisztust öltöztétök föl.

68.KÉRDÉS.
Hány Sákramentomot szörzött az Krisztus az
Újtestámentomban?

de azki én utánam jűtt el, én nálamnál erősb, kinek nem vagyok méltó,
hogy én saruját hordozzam, az megkörösztöl titeket Szent Lélekkel. Et
16. 16. Azki hiszön és megkörösztölködendik, idvözül, azki penig nem
hiszön, elkárhozik. Rom. 6. 3, 4. Avagy nem tudjátok-é, hogy mi
valamennin megkörösztölködtünk az Krisztus Jézus nevében, az ő
halálában körösztölködtünk meg. Annakokáért eltemettettünk ővele
egyetemben az körösztségnek általa az halálra, hogy miképpen
föltámasztatott halottaiból az Krisztus az Atya Istennek dicsőségére,
azoképpen mi is új életben járjunk.
c Marc. 1. 4. Körösztöl vala János az pusztában és prédikálja vala az
pőnitenciának körösztöségét bűnöknek megbocsánatjára. Luc. 3. 3.
Elméne mindaz tartományokra, melyek az Jordán víze környűl valának,
prédikálván az pőnitenciának körösztségét bűnöknek megbocsánatjára.

70.KÉRDÉS.
Micsoda az Krisztusnak vérével és Lelkével
megmosatni?

Kettőt az Keresztségöt és az Úrnak Vacsoráját.

AZ KÖRÖSZTSÉGRŐL.
Dominica
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69.KÉRDÉS.
Mimódon emlékeztt és erősít tégedet az Isten arról az
keresztségben, hogy tenéked részed vagyon abban az
Krisztusnak egyetlen egy áldozatjában?
Ekképpen, mert Krisztus parancsolta az külső víznek

firödőjét,a mely parancsolathoz ez ígéretöt is hozzá tette,b
hogy engemet az ő vére és Lelke szintén olyan bizonnyal
megmos az én lelkemnek rútságátúl, azaz, minden
bűneimből, mint igaz szintén, hogy az vizzel külsőképpen
megmosattattam, mellyel az testnek minden szennyét és
rútságát el szokták mosni,c
a Matth. 25. 19, 20. Elmenvén tanítsatok minden népeket,
megkörösztölvén űket az Atyának, az Fiúnak és az Szent Léleknek
nevében, tanítván űket, hogy megtartsanak mindeneket, azmelyeket én
tinéktek parancsoltam. Act. 2. 38. Monda Péter nékiek: pőnitentiát
tartsatok és körösztölködjetek meg mindenitök az Jézus Krisztusnak
nevében, bűnének bocsánatjára, és az Szent Léleknek ajándéka tinéktek
adattatik.
b Matth. 3. 11. Én körösztöllek titöket vizzel az ti életötöknek
megjobbítására, de

Istentűl bűneinknek bocsánatját venni ingyen az
Krisztusnak véréért, melyet miérettünk az ő áldozatjában az
körösztfán kiontott.a Annakutánna az Szent Lélektűl is
megnyittatni, és annak megszentöléséből Krisztusnak
tagjává lenni, hogy az bűnöknek napról napra inkább
meghaljunk, és szentűl és ártatlanul éljünk.b
a Hebr. 12. 24. És az Újtestámentomnak közbenjárójához az Jézushoz,
és az ő meghintő vérhöz, ki sokkal jelesbeket szül az Ábel vérénél. 1.
Petr. 1. 1, 2. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, az jövevényöknek ki
széllel eloszlattatván vadnak Pontusban, Galáciában, Kappadokiában,
Ázsiában, és Bithiniában, kik elválasztván vadnak az Atya Istennek
eleitűl fogván való végezéséből, az Szent Lélek által való
megszentölésre, az Jézus Krisztusnak engedelmének, és vére hintésének
általa. Az isteni kedv és békesség sokasodjék tinálatok. Apo. 1. 5. És az
Jéus Krisztsul, mi amaz igaz hű bizonságtévő, és ki elsőszülött az
halottak közül, és fejedelme ez földnek királyának. Azki szeretött
minket, és megmosogatott minket az mi bűneinkből az ő vére által. Et
22. 14. Bódogok azok, azkik megtartják az ő parancsolatit, hogy
szabadságok légyen őnékik az élő fán, és az kapukon bémenjenek az
várasban. Zach. 13. 1. Azon az napon az Dávid házának és az
Jeruzsálemben lakozóknak kútfű nittatik meg az bűnösöknek és
tisztátalanoknak megmosogatására, azaz az Jé-
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zus Krisztusnak vére, azmellyel minden bűnösök és tisztátalanok
megmosogattatnak és szentökké tétetnek. Ezech. 36. 25, 26, 27. És
meghintlek titöket tiszta vizekkel, és megtisztultok minden ti
undokságitokból, és megtisztitlak titöket minden ti haszontalan és
idegön Istenitöktűl, és adok tinéktek új szívet, és új Lelköt öntök ti
belétek, kiveszöm az kűszívet az ti testötökből, és adok tinéktök helyette
hússzívet. Az ti belső részeitökben bé oltom az én Lelkemet, és
megcseleköszöm, hogy járjatok az én parancsolatimban, és az én
törvényimet őrizzétök és cseleködjétök.
b Ioan 1. 33. Én nem ismeröm vala űtet, hanem azki engemet küldött,
hogy vízzel körösztöljek, az mondotta vala énnékem: Azkire látod, hogy
az Lélök alászáll, és rajta marad, ez az ű, azki Szent Lélekkel körösztöl.
Et 3. 5. Felelé az Jézus: Bizony, bizony mondom tenéked, ha ki nem
születtetik víztűl és Szent Lélektűl, nem mehet bé az Istennek
országában. 1. Corinth. 6. 11. És ilyenök valátok egynéhányan. De
megmosogattattatok, de megszentöltettetök, de megigazultattatok az Úr
Jézusnak nevében, és az mi Istenünknek Lelke által. Et 12. 13. Mert mi is
ugyanazon egy Lélök által mindnyájan megkörösztölködtünk, hogy egy
testté légyünk, akár zsidók légyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok, és mindnyájan ugyanazon egy italt ittuk, hogy egy
Lélökkké légyünk. Rom. 6. 4. Eltemettetünk azért egyetemben ővéle az
körösztség által az halálra. Hogy azmiképpen föltámadt az Krisztus az
halottak közzül az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is az életnek
újságában járnunk. Colos. 2. 11, 12. Kiben környűl is metéltettetök kéz
nélkül való környűlmetélködéssel, midőn az bűn alá vettettetött emberi
természetöt levetöttétök az Krisztusban való környűlmetélködésnek
általa. Eltemettetvén ővéle az keresztségnek általa, melynek általa föl is
támadtatok véle egyetemben, az Istenben való hitnek általa, mely
láthatóképpen cselekeszik, ki űtet föltámasztota az holtak közül.

71.KÉRDÉS.
Hol ígérte azt az Krisztus, hogy ő minket oly bizonnyal
megföröszt, és megtisztít az ő vérével, és Szent Lelkével,
mint igaz az körösztvizzel, hogy megmosattatunk?
Az körösztségnek szörzésében, kinek igéi ekképpen
vadnak: Mennytök el, és tanítsatok minden népeket, megMatth. 28. 19, Elmenvén, tanítsatok minden népeket,
megkörösztölvén űket Atyának, Fiúnak, és Szent Léleknek nevében.
b Mar. 16.16. Azki hiend és megköröszötölködendik,
a

körösztölvén űket Atyának, Fiúnak, és az Szent Léleknek
nevében,a az ki hiend, és megkörössztölködik, idvözül, azki
penig nem hiend, elkárhozatik.b Ez ígéretöt másutt is
előhozza az írás, mikoron az körösztséget újonnan való
születésnek förödőjénekc és bűneinknek elmosásának
nevezi.d
idvözül, azki penig nem hiend, elkárhozik.
c Tit. 3. 5. Nem az igazságnak cselekedetiből, melyeket cselekedtünk
volna, de az ünnön irgalmasságából idvözítött minket, az újonnan való
születésnek förödője által, és az Szent Léleknek megújítása által.
d Actor. 22. 16. És mostan mit késöl, fölkelvén? – Köröszölködjél meg,
és mosd el az te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

72.KÉRDÉS.
Ezokáért az külső vizzel való megkörösztölés az
bűnöknek elmosása-é?
Nem az.a Mert csak egyedül az Krissztus Jézusnak vére

tisztít meg minket minden bűneinkből.b

a Matth. 3. 11. Én tütöket körösztöllek vízben, az pőnitenciára, azki
penig én utánam jövendő, erősebb én nálamnál, kinek én még sarujának
is hordozására nem vagyok méltó, ű körösztöl meg titeket Szent
Lélekkel és tűzzel. 1. Pet. 3. 21. Melyhöz az körösztségnek hasonlatos
példája minket is megtart (nem az a mosogatás, mellyel az testnek
szennye elvettetik, hanem mellyel ez lészen, hogy az jó lelkiisméret az
Istennél kérdezkedik) az Jézus Krisztusnak föltámadásának általa.
Ephes. 5. 26, 27. Hogy azt (az anyaszentegyházat) megszentölné,
megtisztítván az víznek förödőjével az igének általa, hogy állatná azt
őmagának eleiben dicsőségösen, azaz szörzene oly anyaszentegyházat,
azmelynek nincsen makulája, szeplője, avagy sömörgőzése, avagy
valami efféle, de hogy lenne szent és fegyhetetlen.
b Ioan 1. 7. Az Jézus Krisztusnak az Istennek Fiának vére megtisztít
minket minden bűneinkből. 1. Corint. 6. 11. És ilyenök valátok
egynéhányan, de megmosogattattatok, de megszentöltettetök, de
megigazultattatok az Úr Jézusnak nevében, és az mi Istenünknek Lelke
által.

73.KÉRDÉS.
Miért nevezi tehát az Szent Lélek az körösztséget
újjonnan való születésnek förödőjének és bűneinknek
elmosásának?
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Az Isten nem valami nagy oka nélkül szól akképpen,
hanem azért, mert nemcsak akar tanítani minket, hogy mint
az víz elmossa az testi szennyet, azonképpen az mi
bűneinkből az Krisztusnak vére és Lelke tisztít meg.a De
sokkal inkább azért, hogy azzal az szent jeggyel és zálaggal
bizonyossá tégyen arról, hogy szintén azonképpen
bizonnyal megmosattatunk az mi bűneinkből az belső
förödéssel, mint szintén az külső és meglátható vízzel hogy
megförösztettünk.b
a Apocal.

1. 5. És az Jézus Krisztustúl, azki amaz hű bizonságtévő, azki
elsőszülött az holtak közül, és fejedelme ez földnek királyának. Azki
szeretött minket és megmosgatott minket az mi bűneinkből az ő
vérében. Et 7, 14. És mondék néki, Uram, te tudod. És monda nékem:
Ezek, azkik jűttenek nagy nyomorúságból, és megmosták az ő
ruhájokat, és megfejérítötték az ő ruhájokat az Báránnak vérében.
b 1. Corinth. 6. 11. De megmosogattatok, de megszentöltettetök, de
megigazultattatok az Úr Jézusnak nevében, és azmi Istenünknek Lelke
által.
c Marc. 16. 16. Azki hiszön és megkörösztölködik, idvözül, azki penig
nem hiszön, elkárhozik. Gal. 3. 17. Ezt mondom penig, hogy az
szövetségöt, melyet azIsten annakelőtte megerősítött az KJriszsra
nézvén az rövény, mely négyszáz és harminc esztendővel annak utána
kezdeték, erőtlennénnem tészi, hogy semmivé tenné az igéretöt.

74.KÉRDÉS.
Az kisgyermecskéket is meg kell-é körösztölni?
Meg kell: Mert holott űk is szintén azonképpen benne
vadnak az Istennek frigyében, és az anyaszentegyháznak
tagjai közé valók, mint az öreg emberek,a azmiért hogy
őnékik is ígéri az Isten az Krisztus vére által bűnönek
bocsánatját.b És az Szent Lelköt, ki az hitnek adója, és
szörzője, mint igaz az öregöknek.c
a Genes. 17. 7. És megerősítöm az én figykötésömet én kjözöttem és te
közötted, és az te magod között, teutánnakd az ő nemzetségükben
örökkévaló frigykötéssel, hogy én tenéked Istenöd lészök, és az te
jagodnak te utánnad.
b Matth. 19. 14. Az Jézus penig monda: Hagyjatok békét a
kisgyermekjöknek, és ne tilstások meg áket én hozzám jűnni, mert
ilyeténöké az mennyeknek országa.
c Luc. 1. 14, 15. És lészön tenéked vígaságodra és

Ezokáért űket is szükség bészentölni és béoltani az
körösztség által az Krisztus szent gyüleközetinek
társaságában, hogy megválasztassanak a hitötlenöknek
magzatitúl.d Nemkülönben, mint az ó-törvényben, hogy az
környűlmetéléssel választatnak vala meg az Isten népének
magzati az hitötlen pogánoknak gyermekitűl,e mely helyett
az új testámentomban az körösztségöt szörzötte az Krisztus
közöttünk.f
örvendözésedre, és sokan ennek születésén örülnek. Mert nagy lészen
az Úrnak előtte, bort és részegítő iratl nem iszik, és Szent Lélekkel
bételjesödik, még az ő anyjának méhétűl fogván. Psal. 22. 11.
Születésömtűl fogván mindenestűl fogván tenéköd ajánlotta, Uram,
énmagmat, te voltál énnéköm gondvoselőm, és az én anyám méhétűl
fogván én Istenöm vagy te. Esa. 44. 1, 2, 3. Most azért ó Jákób, én
szolgám, halld meg az én beszédemet, és te Izráel, kit magamnak
választottam. Ezt mondja az Úr az te terömtőd, és azki tégedet formált,
és ki anyád méhétűl fogván te néked segítséggel volt. Ne félj, ő Jákób,
én szolgám, és te igaz Iztáel, ki magamnak választottalak. Mert a
szoméh földkre vizeket bocsátok, és az szárazra folyó vizeket, kiöntöm
az én lelkömet az te magodra, és az én áldásomat az te maradékidra, és
fölneveködnek úgy, mint egy fűvek, és mint az folyó vizek mellett
plántáltatott fűzfák. Actor. 2. 39. Mert ti néktök adattatott az ígéret, és az
ti fiaitoknak, és mindeneknek, azkik távul vadnak, valakiket elhívánd
az Úr az mi Istenünk.
d Actor. 10. 47. Nemde megtilthatja-é valaki az vizet, hogy ezök meg
ne körösztölködtessenek, azkik az Szent Lelköt vették, miképpen mi is.
e Genes. 17. 14. Az környűlmetéletlen fírfiúi gyermeknek, kinek
nemző teste környűl nem metéltettetik, kitöröltessék az ő népe közül,
mert az én frigy-kötésömet hejában valóvá tette, avagy fölbontotta.
f Colos. 2. 11, 12, 13. Kiben környűl is metéltettetök kéz nélkül való
környűlmetélködéssel, midőn az bűn alá vettetött emberi testöt
levetöttétök az Krisztusban való környűlmetélködésnek általa,
eltemettetvén ővéle az körösztségnek általa, melynek általa föl is
támattatok véle egyetemben az Istenben való hitnek általa, mely
hathatóképpen cseleköszik, ki űtet föltámasztotta az holtak közzül.
Titöket is megholtakat az bűnökben, és az ti testötöknek
környűlmetéletlenségében, ő véle együtt megelenevítött, megbocsátván
tinéktek minden bűneiteket.

AZ ÚRNAK VACSORÁJÁRÓL.
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75.KÉRDÉS.
Mimódon emléköztetöl és erősíttetöl az Úrnak
vacsorájában arról, hogy tenéked az Krisztusnak
keresztfán lött egyetlenegy áldozatjában, és minden ű
egyéb jótétemnyiben is részed vagyon?
Mert az Krisztus minden ő híveinek, és énnékem is,

megparancsolta, hogy abból az megszegött kenyérből
együnk, és az pohárból, ki osztogattatik, igyunk az ő
emléközetire, ez ígéretöt is hozzá tévén:a Először, hogy az ő
teste énérettem az keresztfán szintén olyan bizonnyal
megáldoztatott és törettetött, és vére kiontattatott, mely
bizonnyal szemeimmel látom, hogy azt az Úrnak kenyerét
énnékem szegik, és az ő poharának italát én vélem közlik.
Annakutánna, hogy ű az én lelkemet szintén olyan
bizonnyal és valóban legelteti, és táplálja az ő testével, mely
miérettünk megfeszíttetött, és az ő vérével, mely mi
érettünk kiontatott, az örök életre: mint igaz az kenyeret és
az bort, az Úr testének és vérének külső meglátható jegyeit
az anyaszentegyhőzi szolgának kezéből fogván testi
számmal hozzám veszöm.

a Matth. 26. 26, 27, 28. Mikoron penig ők ennének, vevé Jézus az
kenyeret, és mikoron megáldotta volna, megszegé, és adá az ő
tanítványinak és mondá: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. És vévén
az ponárt, és hálákat adván, nékiek adá, mondván: Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez az én vérem, amaz Új Testámentom., mely
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatjára. Marc. 14. 22, 23, 24. És
mikorn űk ennének, vévén Jézus az kenyeret, hálákat adván, megszegé,
adá nékiek és mondá: Vegyétek, egyétek, ez az én testöm, És vévén az
pohárt is, hálákat adván, adá nékik. És ivának abból mindnyájan, és
mondá nékiek. Ez az én vérem, amaz Új Testámentomnak vére, mely
sokakért kiontatik. Luc. 22. 19, 20. És vévén a kenyeret, mikoron hálákat
adott volna, megszegé és adá nékiek, mondván: Ez amaz én testöm,
mely tiérettetek adattatik, ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Hasonlatosképpen az pohárt is, minek utána vacsoráltanak volna, adá
nékik, mondván: Ez az pohár, amaz Új Testámentom az én véremben,
az mely ti érettetek kiontatik. 1. Cor. 10. 16, 17. Az háláadásnak pohara,
azmelyet hálá

adással veszünk,-nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? És az
kenyér, anmelyet megszegünk, nemde az Krisztus testével való
közösülés-é? Mert egy kenyér s egy test vagyunk sokan. Mert
mindnyájan az egy kenyérből részesülünk. Et 11. 23, 24, 25. Mert én így
vöttem az Úrtúl azt, azmint előtökben is adtam tinéktek: Tudniillik,
hogy az Úr Jézus az éjjel, azmelyen eladattaték, vevé az kenyeret, és
minekutánna hálákat adott volna, megszegé, és mondá: Vegyétek és
egyétek, ez az én testöm, mely tiérettetek megtörettetik, ezt tegyétek az
én emlékezetemre. Hasonlatosképpen az pohárt is, minekutánna
vacsorállott volna: Mondván: Ez az pohár amaz Új Testámentom az én
véremben, ezt tegyétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Et 12. 13. Mert mi is az egy Lélek által mindnyájan egy testté löttünk az
körösztségben, akár zsidók legyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok, és mindnyájan egy italt íván, egy lélekké löttünk.

76.KÉRDÉS.
Micsoda az Krisztus megfeszíttetött testét enni, és az ő
kiontott vérét innya?
Semmi nem egyéb, hanem az Krisztusnak nemcsak az ő

teljes kínszenvedését és halálát bizonyos hittel fogni és
hozzánk kapcsolni, és ezáltal bűneinknek bocsánatját és az
örök életöt nyerni.a Hanem még annakfelette az Szent Lélök
által, ki az Krisztusban és mi bennünk is lakozik, naponként
inkább egyesülni az ő szentségös testével,b annira, hogy
noha ő mennyégben,c mi penig ez földön vagyunk,
mindazáltal az ő testéből való testök légyünk, és az ő
csontjaiból való csontok,d és mint az egész testben, hogy
minden tagok csak az egy Lélektűl
a Ioan. 6. 35. Monda penig néki Jézus: Én vagyok az életnek kenyere,
azki jű énhozzám, nem éhözik, és azki hiszen én benne, nem
szomjúhozik soha. Ioan. 6. vers 40. ad 54. usque. Ez penig annak akaratja,
azki elbocsátott engemet, hogy minden, azki látja az Fiat, és hiszen
őbenne, legyen örökélete. Én penig föltámasztom űtet az utolsó napon.
Bizony, bizony mondom tinéktek, hogy azki hiszen én benne, örökélete
vagyon. Én vagyok az életnek kenyere és ezt az kenyér, megy a égből
leszállott, hogy azki abban észik, meg ne haljon. Én vagyok amaz élő
kenyér, azki az égből leszállottam, azki eszik ez kenyérben, él
mindörökké, és az kenyér, amelyet én adok, az én testöm, melyet én
adok ez világnak életiért. Bizony, bizony, mondom néktek, hogyha nem
ején-
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vesznek magoknak elevenséget, azonképpen mi is azon egy
Szent Lélektűl elveníttessünk meg, és őtűle igazgattassunk.c
ditök-az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen életetök
magatokban. Azki észi az én testömet, és issza az én vérömet, örök élete
vagyon, és én föltámasztom űtet az utolsó napon.
b Ioan. 6. 55, 56. Mert az én testöm valóban étel, és az én véröm
valóban ital. Azki észi az én testömet, és issza az én vérömet, énbenne
marad, én is ű benne.
c Actor. 3. 21. Kit szükség az égnek béfogni mindeneknek helyekre
állatásának idejökig, azmelyeket megmondott az Isten, minden ű szent
prófétáinak szájok által, eleitűl fogván. Actor. 1. 9, 10, 11. És mikoron
ezeket megmondotta volna, szemek láttára fölemelteték, és az köd
béfogván, elvevé űtet az ő szömök elől. És mikor figyelmetösen
néznének az égben, hogy ő menne, ímé, két fírfiú melléjök állapék fejér
ruházatban, kik mondának is: Galiléabéli fírfiak, mit állotok nézvén az
égben? Ez az Jézus, azki fölviteték ti tűletök az égben, aképpen jű el,
miképpen láttátok űtet fölmenni az égben. 1. Corinth. 11. 26. Mert
valameniször eszitök ezt ez kenyeret, és isszátok ez pohárt, az Úrnak
halálát hirdessétök, míglen eljövend.
d Ephes, 3. 16, 17. Hogy engedje tinéktek az ő kazdag dicsősége
szerint, hogy erősen megerősűljetök az belső ember szerint az ő
Lelkének általa, hogy lakozzék az Krisztus hitnek általa az ti
szíveitökben. Et 5. 29, 30. Mert soha senki az ünnön testét nem gyűlölte,
de élteti és táplálja azt, mint az Úr is az anyaszentegyházat. Mert tagjai
vagyunk az ő testének, az ő húsából és az ő csontaiból. 1. Corinth. 6. 15,
17, 19. Nem tudjátok-é, hogy az ti testeitök az Krisztusnak tagjai? Azki
penig ragaszkodikaz Úrhoz, egy Lélök ővele. Avagy nem tudjátok-é,
hogy az ti testötök az tibennötök lakozó Szent Lélöknek temploma,
mely vagyon az Istentűl, és nem vattok ünnön magatoké? 1. Ioan. 3. 24.
Azki megtartja az ű parancsolatit őbenne marad, és ő abban, és ebből
ismerjük meg, hogy megmarad mibennünk, az Lélökből, azmelyet mi
nékünk adott. Et 4. 13. Ebből ismerjük meg, hogy űbenne lakunk, és ő
mibennünk, mert az ő Lelkéből adott minékünk. Ian. 14. 25. Felelé az
Jézus és mondá néki: Azki szeret engemet, az én beszédömet megtartja,
és az én Atyám is szereti űtet, és űhozzá megyünk, és maradást őnála
tészünk.
e Ioan. 6. 56, 57, 58. Azki az én testemet eszi, és az én vérömet issza,
énbennem marad, és én űbenne. Azmiképpen elbocsátott engemet amaz
élő Atya, én is élök az Atya által, azonképpen azki engemet ejénd, él az
is én általam. Ez amaz kenyér, mely az égből szállott alá. Nem
azmiképpen az ti Atyáitok az mannát ötték és megholtanak, azki ezt az
kenyeret ejéndi, örökké él. Et 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Én vagyok amaz igaz
szőllőtűke, és az én Atyám szőllőmíves. Minden szőllővesszőt, mely
énbennem

gyümölcsöt nem terömt, elmetszöm[!]. És mindent, amely gyümölcsöt
terömt, megtisztít, hogy több gyümölcsöt teremtsön. Immár ti tiszták
vattok az igéért, azmelyet szólottam néktök. Maradjatok énbennem, én
is ti bennetök. Miképpen az szőllővessző nem terömthet gyümölcsöt ő
magátul, hanem ha marad az szőllőtűkén, azonképpen ti sem, hanem ha
én bennem maradtok. Én vagyok az szőllőtűke, ti penig az
szőllővesszők. Az, aki én benne marad, és azkiben én, az teremt sok
gyümölcsöt, mert énnálam nélkül semmit nem cseleködhettök. Hogyha
ki én bennem nem marad, kivettettetvén az szőllő kívül, mindjárást,
mint az szőllővessző, megszárad, azután egyben gyűjtettetnek, és az
tűzre vettettetnek, és megégnek. Ephes. 4. 15, 16. Igazságot követvén
penig az szeretettel egyetemben, neveködjünk őbenne mindenestűl
fogván, ki az fű, tudniillik, az Krisztus. Kiből az egész test szépen
öszveillettetvén és öszveköttettetvén, az egyben eresztett ízök által
mindenik résznek mérték szerént való belső erejéből neveködést
vészön, az testhöz illendőt, az ünnön épületire, szeretetnek általa.

77.KÉRDÉS.
Mely helyen ígérte az Krisztus, hogy az ő testét és vérét
olyan bizonnyal adja ennijök és innijok az őbenne
hívőknek, azmely bizonnyal az megszegött kenyeret
észik, és az pohárból isznak?
Az ű szent Vacsorájának szörzésében, melynek igéi
ekképpen vadnak:a Az mi Urunk Jézus az éjjel, melyön
elárultaték, vevé az kenyeret, és hálákat adván megszegé, és
mondá: Vegyétök, ez az én testem, mely ti éröttetök
megtörettetik, ezt tegyétök az én emlékezetömre.
Azonképen az pohárt is, minekutánna vacsoráltanak volna,
ez Pohár Új
a 1. Corinth. Mert én így vettem az Úrtúl, azmint adtam is tinéktek,
tudniillik, hogy az Úr Jézus az éjtszakán, azmelyen eladattaték, kezében
vette az kenyért, és minekutánna hálákat adott volna, megszegte, és azt
mondotta. Vegyétök, és egyétök, ez az én testem, mely ti éröttetök
megtörettetik, ezt tegyétök az én emléközetömre. Hasonlatosképpen az
pohárt is, minekutánna vacsorált volna, mondván: Ez az pohár amaz Új
Testámentom az én vérömbe, ezt tegyétek, valamennyiszer ijándjátok
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Testámentom az én vérem által,b ezt tegyétek,
valamennyiszer ijándjátok az én emlékezetemre,c mert
valamennyiszer ejénditök ez kenyeret, és ez pohárt
ijándjátok, az Úrnak halálát hirdessétek, míglen eljövend.
Ez ígéretet penig Szent Pál apostol másutt is előhozza,d
mikor ezt mondja: Az háláadásnak pohara, mellyel hálát
adunk, nemde nem az Krisztus vérének velünk való
közlése-é? És a kenyér, kit elszegdelünk, nemde nem az
Krisztus testének velünk való közlése-é? Mert sokan egy
kenyér és egy test vagyunk, mert mindnyájan az egy
kenyérben részeltetünk.
az én emléközetömre. Math. 26. 26, 27, 28. Mikoron penig űk ennének,
vévén Jézus az kenyeret, és megáldván, megszegé, és adá az
tanítványoknak, és mondá: Vegyétök és egyétök, ez az én testem, és
vévén az pohárt és hálákat adván, nékiek adá, mondván: Igyatok ebből
mindnyájan, mert ez ez én véröm, amaz Új Testámentomé, mely
sokakért kiontatik, bűnöknek bocsánatjára. Marc. 14. 22, 23, 24. És
mikoron űk ennének, fölvévén Jézus az kenyeret, megáldván megszegé,
és adá nékiök, és mondá: Vegyétök és egytétök, ez az én testöm. És
vévén az pohárt, hálákat adván, adá nékiek, és ivának abbul
mindnyájan. És mondá nékiek: Ez az én véröm, amaz Új Testámentomé,
mely sokakért kiontatik. Luc. 22. 19, 20. És vévén az kenyeret, hálákat
adván, megszegé, és adá nékiök, mondván: Ez amaz én testöm, azmely
ti érettetök adattatik, ezt tegyétök az én emlékezetemre.
Hasonlatosképpen az pohárt is, minekutána vacsorált volna, adá
nékiök, mondván: Ez az pohár amaz Új Testámentom az én Vérömben,
azmely ti éröttetök kiontatik.
b Exod. 24. 18. Elővévén Mózes az edényökben való vért, hinti az
népre, és mondá: Ímhol az Jehovának amaz tiveletök tött frigyének vére,
mindezök ez dolgok felől. Hebr. 9. 20. Ez az Testamentomnak vére,
azmelyet parancsolt tinéktek az Isten.
c Exod. 13. 9. Ezokáért jegyül légyen az te kezedben és emlékezetül az
te szemeid előtt, hogy az Úrnak törvénye az te században légyen. Mert
hatalmas kézzel hozott ki az Úr tégedet Egyiptusból.
d 1. Corinth. 10. 16, 17. Az áldásnak pohara, azmelyet megáldunk,
nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? Mert egy kenyér, és egy
test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk.

78.KÉRDÉS.
Nemde ezokáért az Szent Vacsorában való kernyér és bor
az Krisztusnak tulajdon testévé és vérévé lészön?
Semmiképpen nem: Mert miképpen hogy az
körösztségben való víz az Krisztusnak vérévé nem
változtattatik, sem az bűnt el nem moshatja, hanem csak jele
és záloga azoknak az dolgoknak,a melyek minékünk az
keresztségben erősségül bé pecsétöltetnek. Azonképpen az
Úr Vacsorájának kenyere sem Krisztus természet szerént
való teste,b noha az Sákramentomoknak mivoltokért, és az
Szent Léleknek ilyen formán való szólásának módja szerint,c
az kenyér Krisztus testének neveztetik.
a Matth. 26. 20. Mondom penig tinéktek, hogy nem iszom mostantúl
fogván az szőlőnek terméséből mind amaz napiglan, mikoron iszom
tiveletök újat az én Atyámnak országában. Mar. 14. 24. És monda
nékiek: Ez az én véröm amaz Új Testamentomé, azki sokakért kiontatik.
1. Corinth. 10. 16, 17. Az hálaadásnak pohara, azmelyet hálaadással
vészünk, nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér,
azmelyet megszegünk, nemde az Krisztus testével való közösülés-é?
Mert egy kenyér és egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy
kenyérből részesülünk. Et 15. 26, 27, 28. Valameniször eszitök ezt az
kenyeret és az pohárból isztok az Úrnak halálát hirdessétök, míglen
eljövend. Annakokáért valaki eszi ez kenyeret, avagy iszik az Úrnak
poharából méltatlanul, vétkes az Úrnak teste és vére ellen. Megpróbálja
penig minden ünnön magát, és ekképpen egyék az kenyéről, és igyék ez
pohárból.
c Genes. 17. 10, 11, 14, 19. Ez penig az én frigykötésöm, melyet ti
megtartsatok én közöttem és ti közöttetök, és az te magod között
teutánad. Minden férfiúi mag környülmetéltessék ti közöttetök.
Környűlmetéljétök penig az ti nemzőtestötöknek bőrének végét, mely
jegyül lészen az én közöttem és ti közöttetök lött frigykötésnek. És ha
valamely férfiúi magzatnak nemzőtestének bőrének vége környül nem
metéltetik, ennek élete kitöröltessék az é népe közül, mert az én
frigykötésömet erőtelenné tette. Monda az Isten: Bizonyára az te
feleségöd az Sára fiat szűl tenéked, és ezt te nevezöd Izsáknak, és én az
én frigykötésömet megerősítöm ővéle, hogy örökkévaló frigykötés
légyen az ő magvával is ő utána. Exod. 12. 26, 27, 43, 48. Ha az ti fiatiok
mondándják tinéktek: Minémű tisz
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telet ez az ti tisztölettök. Ezt feleljétök: Az Úrnak általmenésének
bárányának áldozatja, ki az Izráel fiainak házokon által szököllött
Egyiptusba, mikoron az egyiptusbélieket levágá, és az mi házainkat
megszabadítá, és monda az Úr Mózesnek és Áronnak. Ez az Pésachnak
rendtartásának módja. Egy idegön se egyék benne. És ha jövevény lakik
tenálad. És az Úrnak az Pésachot meg akarándja tartani, ez
környűlmetéljön minden férfiúi nemöt, és annakutána készüljön hozzá,
hogy ezt megszörözze. És olyan légyen, mint egy ősfi. Mert csak egy
környülmetélködetlen se egyék abban. Et 13. 9. Ezokáért jegyül légyen
az te kezedön, és emlékezetül az te szemeid előtt, hogy tudniillik, az
Úrnak törvénye az te században légyen. Mert hatalmas kézzel hozott ki
tégedet az Úr Egyiptusból. Actor. 7. 8. És adá őnéki az
környűlmetélködésnek szövetségét. Exod. 24. 8. Vevé Mózes az vért, és
meghinté az népet vele, ezt mondván: Ímé, ez az kötésnek vére, melyet
az Úr tiveletök tészön, mindez dolgok felül. Levit. 16. 10. De azt az kost,
melyre az megszabadulásnak sorsa esött, elevenen állassa az Úr eleiben,
hogy ezáltal megtisztuljon, és az megszabadult kost bocsássa ki az
pusztában. Et 17. 11. Mert az testnek élete az vérben vagyon, és én azt
az oltárra adtam tinéktek, hogy az ti lelketek ezzel megtisztíttassék,
mert az vér az lélek tisztítására való. Esa. 61. 6, 7. És repüle egy én
hozzám az seraphin angyalok közül, kinek kezében eleven szén vala, kit
fogóval az oltárról vett vala föl, és ezt illetvén az én szájamhoz, mondá:
Ímé, ez megilleté az te ajakidat, hogy eltávozzék tetüled az te
álnokságod, és megtisztíttassék az te bűnöd. Tit. 3. 5. Az ünnön
irgalmassága szerint idvözítött minket az újonnan való születésnek
firödője által és az Szent Léleknek megújítása által. Actor. 22. 16.
Fölkelvén, keresztelkedjél meg, és mosd el az te bűneidet, segítségül
híván az Úrnak nevét. 1. Petr. 3. 21. Melyhöz most az körösztségnek
hasonlatos példája minket is megtart. (Nem az mosogatás, mellyel az
testnek szennye elvettetik, hanem mellyel ez lészen, hogy az jó
lelkiisméret az Istennél kérdözködik) az Jézus Krisztusnak
föltámadásának általa. 1. Corint 10. 1, 2, 3, 4. Nem akarom penig, hogy
ne tudjátok atyámfiai, hogy az mi Atyáink mindnyájan az köd alatt
voltanak, és mindnyájan az tengörön általmentenek, és mindnyájan az
Mózesre megkörösztölködtenek az ködben és az tengerben. És
mindenek azon lelki ételt ették, és mindenek azon lelki ital itták. Mert
isznak vala az őket követő lelki kűsziklából. Az kűszikla penig vala az
Krisztus.

79.KÉRDÉS.
Miért nevezi tahát az Krisztus az kenyeret ű testének és
az pohárt ű vérének, avagy az ű vére által

való Új Frigynek avagy Testamentomnak; azonképpen
szent Pál is az kenyeret és az bort Krisztus testének és
vérének velünk való közlésének?
Az Krisztus nem nagy ok nélkül szól ekképpen: Ha nem

ezért, mert nemcsak arra tanít minket ez beszédedel, hogy
az mint az kenyér és bor táplálják az testnek életét,
azonképpen az ű megfeszült teste és kiontatott vére az mi
lelkünknek bizony étele és itala, mellyel az örök életre
tápláltatunk.a Hanem sokkalinkább ezért, hogy ez
meglátható szent jeggyel és zálaggal bizonyossá tégyen
minket, hogy az Szent Léleknek cselekedete által szintén
olyan bizonnyal tészen minket részesökké az ű testében és
vérében, mint igaz ez szent jegyeket az ű halálának
emléközetire, hogy testi szánkkal hozzánk vesszük.b
Annakfelette, hogy az ű szenvedése és engedelmessége
olyan bizonnyal miénk, mintha az mi bűneinkért mi
magunk lakoltunk volna, és az Istennek eleget tettünk
volna.
a Ioan. 6. 51, 55, 56. Én vagyok amaz élő kenyér, ki az égből
leszállottam, azki eszik ez kenyérből él mindörökké. És az kenyér,
azmelyet én adok, az én testöm, melyet én adok ez világnak életiért.
Mert az én testem valóban étel, és az én véröm valóban ital, azki észi az
én testemet, és issza azén véremet, én bennem marad, én is őbenne.
b 1. Cor. 10. 16, 17. Az áldásnak pohara, azmelyet megáldunk, nemde
a Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér, amelyet megszegünk,
nemde az Krisztus testével való közösülés-é? Mert egy kenyér és egy
test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk.

80.KÉRDÉS.
Micsoda különbség vagyon az Úr Vacsorája között és az
pápások Miséi között?
Az Úrnak Vacsorája minékünk arrul tészen bizonságot,

hogy
minékünk
minden
bűneink
megbocsáttattanak az Krisztusnak

teljességgel

a Hebr. 7. 26, 27. Mert illik vala, hogy ilyen fűpapunk lenne minékünk,
kegyes, ártatlan, förtelöm nélkül való, megválasztott az bűnösöktűl, és
az egeknél fölyebben valóvá tétettetött. Azkinek nin-
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amaz egyetlenegy áldozatjáért, mellyel ünnön maga
áldozék egyszer az keresztfán.a Továbbá, hogy az Szent
Lélek által mi is az Krisztusban oltattunk,b ki immár
emberségének természete szerint csak mennyégben vagyon
az Atyának jobbján,c és azt akarja, hogy űtet ott imádjuk.d
Az Misében penig tagadják azt, hogy az elevenöknek és
holtaknak bűne megbocsáttatván volnának az Krisztusnak
egyetlenegy kínszenvedéséért; hanem ha az misemondó
papok és barátok mastan is minden nap áldozandják
éröttünk az Krisztust. Annakfelette penig arra is tanítnak,
hogy az Krisztus teste szerint is jelen vagyon az kenyérnek
és az bornak személye alatt, és azokáért azokban kell űtet
imádni.c És így az Misének fundámentoma semmi nem
egyéb, hanem az Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatjának és
szenvedésének megtagadása, és átkozott bálványimádás.
csen naponként szüksége, mint az főpapoknak először tulajdon bűnéért
áldozatokat fölvinni, azután az népnek vétkéért, mert ezt cselekedte
egyszer őmagát fölvivén áldozatra. Et 9. 12, 25, 26, 28. Sem az kosoknak
és tulykoknak vére által, de az ő tulajdon vére által ment egyszer bé az
Sanctuariumban, örökkévaló váltságot találván. És nemhogy gyakorta
ünnön magát fölvinné az áldozatra, miképpen az főpap minden
esztendőben idegön vérrel bémegyön az Sanctuariumban. Mert ha
különben volna, tehát gyakorta kellett volna űnéki világ teremtésétűl
fogva ként szenvedni. Mostan penig ez világnak végezeti felé egyször
jelent meg, hogy az bűnt semmivé tenné az ünnön áldozatjának általa.
És miképpen ez minden emberekre reá jövendő, hogy egyször
meghaljanak, azután penig az ítélet vagyon: Ezönképpen az Krisztus is
egyszer adá áldozatra ünnön magát, hogy sokaknak bűnöket elvenné,
és ismég bűn nélkül láttatik azoktúl meg, azkik várják űtet az
idvösségre. Et 10. 10, 12, 13, 14. Azmely akarattal megszentöltettünk az
Jézus Krisztus testének egyszer való áldozatjának általa. Ez penig az
bűnökért egy áldozatot tévén, mindörökké ült az Istennek jobbjára, azt
várván, azmi még ide hátra vagyon, míglen az ő ellenségi az ő lábainak
zsámolya légyenek. Mert egyszer való áldozatjával tekélletösöké tette
mindörökké az megszentöltetteket. Ioan. 19. 30. Mikoron megkóstolta
volna Jézus az ecetöt, mondá: Mindenek bételjesedtenek, és fejét
lehajtván, az ő Szent Lelkét kibocsátá. Matth. 26. 25. Ez az én véröm az
Új

Testamentomé, mely sokakért, bűnöknek bocsánatjára kiontatik. Luc. 22.
19, 20. Ez az én testem, azmely tiéröttetök adattatik. Ez az pohár amaz
Új Testámentom az én véröm által, mely tiéröttetök kiontatik.
b Corint. 6. 17. Azki az Úr Istenhöz ragaszkodik, ővele egy Lélökké
lészen. Et 10. 16, 17. Az áldásnak pohára, azmelyet megáldunk, nemde
az Krisztus vérével való közösülés-é? És az kenyér, kit megszegünk,
nemde az Krisztus vérével való közösülés-é? Mert egy kenyér, és egy
test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk. Et
12. 13. Mert mi is az egy Lélök által mindnyájan egy testté lettünk az
keresztségben, akár zsidók légyünk, akár görögök, akár szolgák, akár
szabadosok. És mindnyájan egy italt íván, egy Lélökké lettünk. Hebr. 1.
3. Ki az ő dicsőségének fényössége lévén és az ő állatjának kimetszött
ábrázatja, viselvén mindenekért az ő hatalmának beszédével ünnön
maga által az mi bűneinknek tisztulását megszörözvén üle jobbjára az
fölségnek az magasságokban. Et 8. 1, 2. Továbbá, azoknak, azmelyeket
mondunk ez a feje, hogy minékünk ilyen főpapunk vagyon, azki ült
amaz fölségnek székinek jobbjára az egekben. Az szenthelynek szolgája,
és amaz igaz sátornak, azmelyet fölvont az Úr, és nem ember. Ioan. 4. 21,
22, 23, 24. Mondá neki Jézus: Asszonyiállat, higgy énnékem, eljütt az
óra, mikoron sem itt ez hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok
imádni az Atya Istent. Ti imádjátok azmit nem tudtok, mi imádjuk
azmit tudunk, mert az idvesség azt zsidók közül vagyon. De eljött az
óra, és mostan vagyon, mikoron az igaz imádkozók imádják az Atya
Istent Lélekben és igazságban. Mert az Atya is ilyeténöket keres, kik űtet
imádják. Lélek az Isten, és azkik űtet imádják, Lélekben és igazságban
kell imádniok. Et 20. 17. Mondá néki Jézus: ne illyess meg engemet,
mert még föl nem mentem az én Atyámhoz. De menj el az én
atyámfiaihoz, és mondd ezt őnékik. Fölmegyek az én Atyámhoz, és az ti
Atyátokhoz, az én Istenemhöz és az ti Istentökhöz. Luc 24. 52, 53. És űk
imádván űtet, megtérének Jeruzsálemben nagy örömmel, és valának
mindenkor az templomban dicsérvén és áldván az Istent. Actor. 7. 55,
56. Mikoron penig teljes volna szent István az Szent Lélekkel, nézvén az
égben, látá az Istennek dicsőségét, és az Jézust állani az Istennek jobbja
felül. És monda: Ímé, látom az egeket megnyilatkozván, és az embernek
fiát állván az Istennek jobbja felől. Coloss. 3. 1. Ha föltámadtatok az
Krisztussal együtt, fönnvalókat keressetök, ahol vagyon az Krisztus,
ülvén az Atya Istennek jobbjára. Phil. 3. 20, 21. Mert az mi
nyájaskodásunk az egekben vagyon, honnét az idvözítőt is várjuk az Úr
Jézus Krisztust, azki elváltoztatja az mi gyalázatos testünket, hogy
legyen az hasonló ábrázatú az ő megdicsőült testéhöz, az erő szerint,
azmellyel alája is vethet ő magának mindeneket. 1. Thessal. 1. 9, 10. Mert
őmagok hirdetik mi felő-
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lünk, minémű bé menetelünk légyen tihozzátok, és miképpen tértetök
légyen meg az Istenhöz az bálványoktúl, hogy szolgálnátok az igaz és
élő Istennek, és hogy várnátok az ű Fiát az egekből, azki föltámasztotta
az holtak közül az Jézust, azki megszabadít minket amaz jövendő
haragtúl. Az Mise Canonjában.

81.KÉRDÉS.
Kiknek kell járulniok az Úrnak szent asztalához?
Csak azoknak, azkik ugyanvalóban bánják, hogy űk az ű

bűnökkel az Úr Istent megbántották, de mindazáltal
bizodalmok vagyon az Úr Istenben, hogy az ű bűnök az
Krisztusért meg vadnak bocsáttatván. Azmely erőtlenség
penig és gyarlóság még bennünk vagyon, azt mind
elfödözte a Krisztusnak kínszenvedése és halála. És
továbbá, azkik az igaz hitben és az jámbor életben
naponként mindinkább erőlködnek öregbülni. De az
képmutatók és azkik bűnökből Istenhöz valóban meg nem
térnek, ünnön magoknak kárhozatot észnek és isznak.
a 1. Corinth. 10. 20, 21, 22. Ezokáért mit mondok? Azt mondom-é,
hogy az bálvány valami légyen, avagy, hogy azmit az bálvánnak
áldoztanak, valami légyen? Sőt, inkább azt mondom, hogy az pogányok
azmelyeket áldoznak, az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem
akarom penig, hogy ti közösök legyetök az ördöggel. Nem ihatjátok az
Úrnak poharát és az ördögöknek poharát. Nem részesülhettök az Úrnak
asztalával és az ördögöknek asztalával. Nemde haragra ingereljük az
Urat? Nemde erősbek vagyunk-é őnálánál? Et 11. 28, 29. Megpróbálja
penig az ember ünnön magát, és úgy egyék az kenyérből és úgy igyék
az pohárból,. Mert azki eszik, avagy iszik méltatlanul, ítéletöt eszik és
iszik őmagának, meg nem választván az Úrnak testét.
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82.KÉRDÉS.
Azokat is kell-é hozzá bocsátani ez vacsorához, azkik
minden hitöknek vallásával, és mind életükkel
hitetleneknek és istenteleneknek bizonyítják magukat?

Semmiképpen nem: Mert azzal az Istennek Frigye és
Testamentoma megkáromlattatik, és az Istennek haragja
mind az egész gyüleközetre felgörjed. Annakokáért az szent
gyüleközet az Krisztusnak és az apostoloknak parancsolatja
szerint, az mennyországnak kulcsával élvén, mindaddig
eltiltja és kirekeszti ez Szent Vacsorának lakodalmátúl az
gonoszokat, mígnem pőnitentiára térnek, és erkőlcsöket
jobbá változtatják.
1. Corinth. 11. 20, 34. Mikoron azért egy helyre bégyűltök, nem az Úr
vacsorájának étele ez? Ha valaki ehözik, házánál egyék, hogy az ti
egyben gyűléstök kárhozattokra ne légyen. Esa. 1. 11, 12, 13, 14, 15.
Metszök én az ti sok áldozatotokkal, azt mondja az Úr: Eltöltem vele; az
kosoknak egészen megégető áldozatja, az bialoknak kövéri, borjúknak,.
bárányoknak, és bakoknak vére nem kedves nékem. Mikoron
fölgyűltetök én előmben, ki kivánta ezt az ti kezetökből, hogy az én
tornácimat nyomkodnátok? Többé ezféle csalárd áldozatot énnékem ne
adjatok. Az tömjén füstölése útálatos én előttem. Az ti újholdotoknak
innepe. Szombatok, kikön egyben gyűltök, munkálkodtok és
fáradoztok, nem kellenek énnékem. Az én lelkem gyűlöli a ti
újholdotokat, és esztendőnként szokott innepitöket. Meguntam,
terhemre vadnak nékem, és azokat tűrvén, ugyan megfáradtam. És
mikoron az ti kezeitöket kiterjesztétök, elfordítom az én szemeimet
tirólatok, még mikor megsokasítjátok is az ti imádságtokat, meg nem
hallgatom, mert az ti kezeitök rakvák vérrel. Et 66. 3. Azki ökröt öl,
szintén olyan előttem, mintha embert ölne, és azki juhot öl, mint az, ki
ebet ölne, azki áldozatot tészen, szintén olyan, mint azki disznó vérrel
áldoznék, azki tömjénnel emlékezik, mint azki bálvánt áldana. Ierem. 7.
21, 22, 23. Ezt mondja az Seregöknek Ura, Izráelnek Istene: gyűjtsétök
öszve az ti egészlen megégető áldozatitokat az több áldozatokhoz, és
egyetök húst. Mert nem szóltam az ti atyáitoknak, parancsolatot sem
adtam nékik egészlen megégető áldozatról, avagy az egyéb
áldozatokról azidőben, melyben kihoztam űket Egiptumból. Hanem ezt
parancsoltam űnekik és ezt mondottam: Engedjetök az én szómnak, és
én ti Istentök lészek, és ti én népem: És járjatok minden én útaimon,
melyeket én parancsolok tinéktek, hogy jól légyen dolgotok. Psal. 50. a
versu 15. usque ad finem. Nyomorúságodnak napján hű[vj] segítségre
engemet, és mikoron megszabadítlak tégedet, dícsérj engemet. Az
hitetlennek penig mond az Isten: Mi közöd hozzám, hogy te hirdetöd az
én szörzésimet, és hogy az te szádban forgatod az én frigyömet? Te
gyűlölted az tanítást, és hátad meg vetötted az én beszédimet. Ha
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valahol lopót látsz vala, mindjárást elfutsz vala, és az paráznákkal is
részed vagyon. Az te századat az gonoszságra bocsátod, és az te
nyelveddel szörzesz csalárdságot, vesztég ülvén szólsz az te atyádfiára,
és az te anyádnak fiát szidalmazod. Ezök az te cseleködetid, melyeket
miérthogy én elszenvedtem, azt vélöd, hogy hasonlatos vagyok én
tehozzád. De pörben állok én tevéled, és renddel szemed eleiben rakom
az te dolgaidat. Ezt mast, kérlek, értsétök meg, kik az Istent elfeledtétök,
hogy titöket el ne ragadjalak, és senki ne találtassék, azki én kezemből
kiszabadítson titöket. Azki áldozik dicsérettel, az tisztöl engemet, azki
jól rendeli az ő útát, annak mutatom meg az Istennek idvességét.

omba való ígéretet bizonyos hittel hozzájuk kapcsolják.
Viszontag penig minden hitetlenöknek és képmutatóknak
azt hirdeti, hogy mindaddig Isten haragjában, és az örök
kárhozatnak kötelében vadnak, valamig az ő bűnökben
megmaradnak.a Mely Evangéliomnak bizonságtétele szerint
az Isten mind ez világon és mind az jövendő életben
megítéli űket.

83.KÉRDÉS.
Micsodák az mennyországnak kulcsai?

És adom tenéked az mennyországnak kulcsait, és valamit
megkötendesz ez földön, meg lészen köttettetvén az egekben is, és
valamit megoldándasz ez földön, meg lészen oldattatván az egekben is.

85.KÉRDÉS.
Mimódon tétetik bé és mimódon nyittatik meg az
mennyország az anyaszerntegyházi fenyiték által?

Az Evangéliomnak prédikálása, és az szentegyházi

fenyíték, kikkel az mennyország az híveknek megnyittatik,
az hitetleneknek penig előtte betétetik.

Matth.16. 18, 19. De én is mondom tenéked, hogy te vagy Péter, és
ezen ez kűsziklán építöm föl az Anyaszentegyházat, és az pokolnak
kapui erőt nem vehetnek ezön. Et 18. 18. Bizony mondom néktek, hogy
azmelyeket megköttök ez földön, meg lésznek köttetvén az égben is, és
valamelyeket megoldotok ez földön, meg lésznek oldattatván az égben.

84. KÉRDÉS.
Mimódon nyittatik meg és mimódon tétetik bé az
mennyország az Evangéliomnak prédikálásával?
Mikor az Krisztusnak parancsolatjából minden hívő
embereknek, és kinek kinek mind magának is
közönségesképpen hirdetteti, hogy Isten őnékiek az
Krisztusnak érdeméért minden bűnöket megengedi, és
ingyen megbocsátja, valamenniszer az Evangélia Ioan. 20. 20. 22, 23. Mondá azért nékiek az Jézus: Ismég békesség
néktek! Miképpen elbocsátott engemet az én Atyám, én is akképpen
bocsátlak el tütöket. És ezeket mondván, reájok lehelle, és mondá
nékiek: Vegyetök Szent Lelket. Valakiknek megbocsátjátok bűnöket,
megbocsáttatnak őnékiek, és valakiknek megtartándjátok, megtartatván
lésznek. Matth. 16. 19.

Mikor az Krisztusnak parancsolatjából azok, azkik

jóllehet, hogy névvel keresztyének, de tudományokkal,
avagy életükkel űmagokat az Krisztustúl idegeneknek
mutatják lenni, minekutánna egyníhánszor keresztyéni
szeretetből és nagy atyafiúsággal megintettetnének, hogy
tévelygésökből kitérjenek, és bűnöknek véget vessenek, de
semmiképpen szót ne akartanak fogadni, végre osztán az
lelkipásztorok azoknak dolgokat megmondják az szent
gyülekezetnek, avagy azoknak, azkik annak gondviselésére
vadnak rendeltetvén az egész anyaszentegyházRom 12. 7, 8, 9. De különb-különbféle ajándékink lévén az Istennek
minékünk adatott kedve szerint. Avagy prófétálás, prófétáljunk az
hitnek mértéke szerint, avagy szolgálat, forgódjunk az egyházi
szolgálatban: avagy azki tanít, forogjon az tudományban, avagy azki
oktat, az intésben, azki adakozik, az egyigyűségben, azki előjáró, az
szorgalmatosságban, azki irgalmasságot cselekedik, vídámságban. Az
szeretet tettetés nélkül légyen: gyűlöljétök azt, azmi gonosz,
ragaszkodjatok az jóhoz. 1. Corint. 12. 28. És némellyeket rendelt az
Isten az anyaszentegyházban, először apostolokat, annakutána
prófétákat,
harmadszor
doktorokat,
azután
hatalmasságokat,
annakutána gyógyításoknak ajándékit, segítségeket, az népnek
igazgatását, és különb-különbféle
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tul: és, hogyha azoknak intésöknek sem engednek, eltiltják
osztán ugyanazok űket az Sákramentomoktúl, és az szent
gyüleközetből kirekesztik, és így az Istentűl is ő magátúl az
Krisztusnak országából kirekesztetnek. De viszontag ha
megjobbulásoknak bizonyos jegyét adják, mint Krisztusnak
és az ű anyaszentegyházának tagjai, isméglen bévétetnek a
hűveknek társaságában.

86.KÉRDÉS.
Miért, hogy minden mi bűneinkből és nyomorúságinkból
az mi érdemünk nélkül csak az Istennek irgalmasságából
az Krisztusért szabadultunk meg, miért kell tehát jót
cselekedni?

Math. 18. 15, 16. Ha penig vétközendik teellenöd a te atyádfia, menj
el, és fedd meg űtet te közötted és ű közötte csak magának. Ha szódat
fogadja, megnyerted a te atyádfiát, ha penig szódat nem fogadja, végy
még egyet melléd, vagy kettőt, hogy két avagy három bizonságnak
szájában álljon minden beszéd. Hogyha penig azoknak szavát nem
fogadándja, mondd meg az szent gyüleközetnek, ha az szent
gyüleközetöt is nem hallgatándja, úgy tartsad, mint akármely pogánt
avagy egy fukart. 1. Timoth. 5. 17. Az egyházi szolgák, kik az ű alatta
valókra jól viselnek gondot, kétféle tiszteletre méltóztassank, főképpen
azkik munkálkodnak az ígében és az tanításban. 2. Thess. E. 14, 15.
Hogyha valaki nem enged az mi beszédünknek, jelentsétök meg az
leveletöknek általa, és azzal nyájasságot ne tartsatok, hogy
megszégyenüljen, de azért úgy ne tartsátok, mint ellenséget, hanem
intsétök úgy, mint atyátokfiát. 1. Corinth. 5. 3, 4, 5. Én, jóllehet úgy mint
távol lévén test szerint, de lélök szerint jelen, immár úgymint jelen
lévén, megítéltem azt, azki ezt akképpen cselekedte. Az mi Urunk Jézus
Krisztusnak nevében öszvegyűlvén tü és az én lelkem az mi Urunk
Jézus Krisztusnak hatalmával, hogy adassék efféle ember az Sátánnak,
az testnek romlására, hogy az lelke megtartassék az Úr Jézusnak
napjára. 2. Corinth. 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elég ezféle embernek az sokaktúl
származott feddés. Hogy viszontag inkább őnéki megbocsássatok és
űtet vígasztaljátok, hogy valamiképpen az felettébb való bánattal meg
ne emésztessék ez ilyentén ember. Annaokáért kérlek titöket, hogy
megerősítsétök őhozzá szerelmeteket. Mert ezvégre is írtam tinéktek,
hogy bizonságot vennék felöletök, hogy ha mindenekben engedelmesek
legyetek. Azkinek penig ti megbocsáttok, én is annak megbocsátok,
mert én is, ha valamit megbocsáttam, ti érettetök cselekedtem az, az
Krisztusnak szemlyében, hogy az Sátájh minket magának ne foglyljon.
Mert jól tudjuk az ű álnok mEsterségit.

megváltott, meg is újít minket az ű Szent Lelkével az ű
ábrázatjára, ezvégre, hogy az mivélünk való enni sok
jótéteményért az Istenhöz teljes életünkben háláadó
voltunkat megmutassuk,a és hogy ű dicsértessék mi
általalunk.b Annakutánna, hogy mi magunk is, ki-ki mind
az ő igaz hiti felől, annak gyümölcséből bizonyosok
legyünk.c Végezetre, hogy az mi tökélletös jámbor
életünkkel egyebeket is a Krisztusnak megnyerjünk.d

HARMADIK RÉSZ.

AZ HÁLÁ–ADATOSSÁGRÓL.

Mert az Krisztus, minekutánna minket az vérével

a Rom 6. 12 Se ne adjátok az ti tagaitokat az bűnre, hogy az
hamisságnak fegyveri legyenek, hanem adjátok timagatokat az
Istennek, mint kik az megholtaknak közüle életre fordultatok, és adjátok
az ti tagaitokat a Istennek, hogy az igazságnak fegyveri legyenek. Et 1.2
12. Kérlek azért titöket atyámfiai az Istennek könyörületességi által,
hogy az ti testetöket állassátok az Istennek élő, szent és űnéki kellemetes
áldozatra, és az ti isteni szolgálattok okos legyen. És ne szabjátok
timagatokat ez világnak ábrázatjához, de elváltoztassátok magatokat az
ti elméteknek megújulásának általa, ezvégre, hogy megismerhessétök
mi légyen az Istennek akaratja amaz jó, kellemetes és tökéletes. 1. Petr. 2.
5, 9, 10. Ti is úgy, mint élő kövek, építtessetök föl lelki ház gyanánt,
hogy legyetek szent papság lelki áldozatoknak fölvitelére, melyek
kellemetesek az Istennek, az Jézus Krisztus által. Ti vagytok penig az
választott nemzetség, királyi papság, szent nép, oly nép, melyet az Isten
tulajdon magának örökségül keresött, hogy hirdessétök annak hatalmas
cselekedetit, azki titeket az setétségből elhívott az ű csudálatos
világosságára. Kik régenten voltatok nem nép, mostan penig Istennek
népe: azkik irgalmasság nélkül valátok, mostan penig irgalmasságot
nyertetek. 1. Corint. 6. 19, 20. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testetek
az ti bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, mely vagyon az
Istentűl, és nem tennen magatoké vattok. Mert áron váltattatok meg:
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Dicsőítsétök azért az Istent az ti testetekben és az ti lelketekben, melyek
az Istené.
b Matth. 5. 16. Úgy tindökljék az ti világosságtok az embereknek
előtte, hogy lássák az ti jó cseleködettöket, és dicsőítsék az ti Atyátokat,
azki az egekben vagyon. 1. Petr. 2. 11, 12. Szerelmes atyámfiai, kérlek
titeket, úgymint jövevényöket és idegeneket, tartóztassátok meg
magatokat az testi kívánságoktúl, azmelyek viaskodnak az Lélek ellen.
És az ti életötöket viseljétek tisztességgel az pogánok között, hogy
abból, azmiből szólnak ellenetek, úgy mint gonosztévők ellen, az jó
cselekedetekből, azemelyeket látnak, dicsőítsék az Istent az
meglátogatásnak napján.
c 2. Petr. 1. 10. Annakokáért atyámfiai, inkább igyeközzetök erőssé
teni az ti hivataltokat és választástokat. Mert ha ezöket cselekedenditök,
soha el nem estök. Math. 7. 17, 18. Minden jó fa jó gyümölcsöket teremt,
minden rothadt fa penig gonosz gyümölcsöt teremt. Az jó fa gonosz
gyümölcsöket nem teremthet, sem az rothadt fa jó gyülömcsöket nem
teremthet. Gal. 5. 5, 6, 22, 23, 24, 25. Mert mi Lélek szerint az hitből
várjuk az megigazulásnak reménségét. Mert az Krisztus Jézusban
semmit nem használ sem az környűlmetélkedés, sem az
környűlmetéletlenség, hanem az hit használ, mely szeretetnek általa
cselekeszik. De a Léleknek gyümölcsi ezek. Szeretet, öröm, békesség,
engedelmesség,
könyörületesség,
jóság,
hűség,
szilídség,
mértékletesség. Azkik ilyetének, azok ellen nincsen az törvény. Mert
azkik az Krisztusé, azok megfeszítötték testeket annak indulatival és
gonosz kívánságival egyetemben. Ha az Lélök által élünk, életünket is
az Lélök szerint viseljük.
d 1. Petr. 3. 1, 2. Hasonlatosképpen az asszonyi állatok engedelmesök
legyenek az ő tulajdon férjöknek, hogy azkik nem engednek is az
ígének, az ő feleségöknek velók nyájaskodásoknak általa, az íge nélkül
megnyerettessenek, midőn látandják az ti félelemben való tiszta velük
lakástokat. Matth. 5. 16. Úgy tindökljék az ti világosságtok az
embereknek előtte, hogy lássák az ti jócselekedettöket, és dicsőítsék az ti
Atyátokat, azki az egekben vagyon. Rom. 14. 19. Ezokáért hát azmelyek
az békességre néznek, kövessük, és azmelyek egymás által való épületre
tartoznak.

87.KÉRDÉS.
Nem idvözülhetnek-é tehát azok, azkik háláadatlanok
lévén, és az bűnökben bátorsággal megmaradván, az ő
gonoszságokból Istenhöz meg nem térnek?
Semmiképpen nem: mert, mint az Írás bizonyítja, sem az
a 1.

szemérmetlenek, sem az bálványimádók, sem az paráznák,
sem az lopók, sem az telhetetlen fösvényök, sem az
részegesök, sem az szitközódók-átkozódók, sem az dúlókfosztók sé ragadozók az Isten országát örökségül nem
bírhatják.
nek országának örökösi nem lesznek. Ne tévelyegjetök: sem az
paráznák, sem a bálványimádók, sem az házasságrötők, sem az
fajtalanok, sem az férfiakkal közösülők, sem az lopók, sem az telhetetlen
fösvényök, sem az részegösök, sem az szitkozódók, sem a ragadozók az
Istennek országát örökségül nem veszik. Ephes. 5. 5, 6. Mert ezt tudjátok,
hogy sem egy paráznának, sem förtelmesnek, sem fösvénnek, ki
bálványt imád, nincsen öröksége az Krisztusnak és az Istennek
országában. Senki titöket meg ne csaljon hejábanvaló beszédekkel. Mert
ezekért szokott jűni az Istennek haragja az engedetlen emberekre. 2. Ioan
3. 24. Mi tudjuk, hogy általvitettetünk az halálból az életre, mert
szeretjük atyánkfiait, azki nem szereti az ű atyjafiát az halálban marad.

88.KÉRDÉS.
Hány részből áll az embernek Istenhöz való megtérése?
Kettőből: az ó-embernek megöléséből és az új-embernek
megelevenítéséből.
Rom 6. 5, 6. Eltemettetünk azért egyetemben űvele az keresztség által
az halálra, hogy azmiképpen föltámadott a Krisztus az holtak közül az
Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az
Krisztus testében beoltattatván vagyunk az ő halálának hasonlatos
voltának általa, nyilván az ő föltámadásában is részesök leszünk. Ezt
tudván, hogy amaz mi régi ó-emberünk ű vele együtt megfeszíttetett,
hogy az bűnnek teste elrontatnék, hogy ennekutána az bűnnek ne
szolgáljunk. Ephes. 4. 22, 23, 24. Azonképpen levessétök amaz óembert
az ő elébbi életével egyetemben, mely megrothad az ő csalárd gonosz
kívánsági szerint. Újuljatok meg penig az ti elméteknek lelkében, és
öltözzétök föl amaz új embert, azki Isten szerint teremtetett igazságban
és valóságos szentségben. Coloss. 3. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ezokáért öljétök meg
az ti földi tagaitokat, az paráznaságot, az fertelmességet, az
gyöngéltetést, az gonosz kívánságot és az fösvénységet, mely
bálvánimádás. Mely bűnökért jű az Istennek haragja az szófogadatlan
fiakra, kik között ti is forgódtok vala régenten, mikoron azokban az
bűnökben élnétök. De mostan ti is ezeket mind eltávoztassátok, a
haragot, az hirtelen való fölgerjedést, az gonoszságot, az átkozódást az
ék

Corint. 6. Avagy nem tudjátok-é, hogy az hamisak az Isten-
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telen beszédeket az ti szájatokból. Egymás ellen ne hazudjatok,
minekutána levetközitök az ó-embert minden ő cselekedetivel
egyetemben, és fölöltözenditök amaz új-embert, mely megújíttatik az
ismeretre, annak személye szerint, azki űtet teremtette. 1. Corinth. 5. 7.
Tisztítsátok ki azért amaz régi kovászt, hogy legyetök új tészták,
miképpen hogy kovász nélkül valók vattok is. 2. Corinth. 7. 11. Mert ímé
ez ez dolog, hogy Isten szerint ti megszomorodtatok, mely igen nagy
igyeközetöt szerzött tibennetök, sőt mentségöt, sőt haragot, sőt félelmet,
sőt felette nagy kívánságot, sőt buzgó indulatot, szeretetet, sőt
bosszúállást. Ennek felette mindenképpen megbizonítottátok, hogy ti
tiszták és bűntelenök legyetek ez dologban.

89.KÉRDÉS.
Micsoda az ó–embernek megölése?

ságos, azki mindörökké megmarad, és azkinek neve szent. Én az
magasságban és az szent helyön lakom, és azokkal, kik töredelmes és
alázatos szívvel vadnak, hogy megelevenítsem az alázatosoknak lelkét,
és az töredelmeseknek szívét.
b Rom. 6. 10, 11. Merthogy megholt, az bűnnek holt meg egyször,
hogy penig él, az Istennek él. Azonképpen ti is úgy tartsások, mintha
megholtatok volna az bűnnek, élnétök is penig az Istennek az mi Urunk
Jézus Krisztusnak általa. Galat. 2. 19, 20. Mert én az törvény által
megholtam az törvénnek, hogy élnék az Istennek, és az Krisztussal
egyetemben megfeszíttettem. Élök peniglen ímmáran nem én, hanem az
Krisztus él énbennem. Azmely életöt penig mostan élök az testben, élöm
az Istennek Fiában való hitnek általa, azki szeretett engemet és adta
ünnön magát én érettem.

91.KÉRDÉS.
Melyek azok a jócselekedetök?

Valósággal, igazán és szíved szerint bánnod, hogy Istent

az te bűneiddel megbántottad, és azokat napról napra
inkább inkább gyűlölnöd és eltávoztatnod.

Rom 8. 13. Mert ha az test szerint élendötök, ez lészen, hogy
meghaltok, ha penig az Léleknek általa az testnek cseleködetit
megölenditök, éltök. Ioel. 2. 13. Hasogassátok meg az ti szíveteket, és
nem az ti ruháitokat, és térjetök meg az ti uratokhoz Istentökhöz, mert
kegyelmes és felette irgalmas, hossz ideiglen tűrő és igen jóltévő, és
hamar megbánja az megbüntetést. Hose. 6. 1. Elmégyek és ismég az én
helyömre megtérök, míg ők megfogyatkoznak, és az én orcámat keresik.
Az ő nyomorúságoknak idején keresnek engemet reggel, és ezt
mondják: Jertök el, és térjünk meg az Úrhoz: mert ű szaggatott meg
minket, meg is gyógyít minket, ű vert meg minket, és be is kötöz
minket.

90.KÉRDÉS.
Micsoda az új–embernek megelevenítése?
Az Istenben való igaz öröm az Krisztus által,a és

embernek az ű életét ugyan valóban és örömest az Istennek
akaratja szerint rendelni, és magát minden jó
cselekedetekben gyakorlani.b
a Rom. 5. 1. Megigazíttatván azért az hitből, békességünk agyon az
Istennel, az mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Et 14. 17. Mert az
Istennek országa nem étel és nem ital, de igazság és békesség, és öröm
az Szent Lélekben. Esa. 57. 15. Mert ezt mondja az felséges és magas-

Csak azok, mellyek igaz hitből az Istennek törvénye

szerint lesznek, és csak az ő szent nevének dicsőségére
cselekedtetnek. Nem azok peniglen, melyeket mi
gondolunk jóknak alítván, vagy melyeket az mi
vélekedésünk szerint ítélünk lenni jócselekedeteknek, sem
azok, azmelyek emberi szerzésből lesznek.
Rom 14. 23. Minden, azmi hitből nincsen, bűn az. 1. Sámuel. 15. 22. És
mondá Sámuel: Nemde úgy gyönyörködik-é az Úr vagy az egészlen
megégető, vagy az egyéb-féle közáldozatokban, mint mikor engednek
az ű beszédének? Ímé, jobb az Úrnak engedni minden áldozatnál, és
jobb az ű beszédét fogadni az kosoknak kövérinél. Ephes. 2. 10. Mert az
Istennek alkotmányi vagyunk, terömtetvén az Krisztus Jézusban az
jócselekedetekre, melyeket elövé készítött az Isten, hogy azokban
járjunk. 1. Corrinth. 20. 31. Avagy esztek ezokáért avagy isztok, avagy
mit cselekösztök, mindeneket az Istennek dicsőségére cselekedjétök.
Deut. 11. 32. Meglássátok azokáért, hogy mindez parancsolatok és
ítéletök szerint cselekedjetök, melyeket én ma tielőtökben adok. Ezech.
20. 18, 19. Az ti atyáitoknak parancsolatjok szerint ne éljetök, és azoknak
ítéletöket se tartsátok, és bálványok miatt se förtöztessétök meg. Mert én
vagyok Uratok Istentök. Éljetek az én parancsolatim szerint, és az én
ítéletimet tartsátok, és azok szerint cselekedjetek. És az én szombatimat
szentöljétök, hogy jegyül legyenek én közöttem és ti közöttetök, hogy
megismérjétök, hogy én ti Uratok Istentök vagyok. Esa. 29. 13. És ezt
mondja az Úr: Miérthogy ez ez nép
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az ű szájával közelget én hozzám, és az ű ajakival tisztöl engemet, az
szíve penig távul vagyon éntűlem, és emberi parancsolat szerint félnek
engemet, melyre űk tanítnak: Ezért énis sok csudát tészök ez nép között,
csudálatos csuda dolgot. Mert az ő bölcseinek bölcsessége elvész, az ő
eszösinek értelme elrejtetik. Matth. 17. 7, 8, 9. Hipokriták, jól szól az
Ézsaiás tifelőletök, mondván: Közelgöt ez nép énhozzám az ő szájával,
és az ő ajakival engemet tisztöl, az ő szíve penig távul vagyon éntőlem.
De hejában tisztölnek engemet, tanítván oly tudományokat, amelyek
embereknek találmányi.

92.KÉRDÉS.
Melyik az Istennek törvénye?
Szólá az Isten mindezöket ez beszédeket.
Exod. 20. 1. És az Isten szólá mindezöket ez szókat, mondván. Deut. 5.
1, 4, 5. És előhívá Mózes mind az egész Izráelt, és mondá nékik: Halld
meg Izráel a parancsolatokat és ítéletöket, melyeket én ma a ti fületök
hallatára szólok tinéktek, hogy azokat megtanuljátok és megtartsátok.
Színről színre szólott az Úr mivélünk az hegyen az tűz közepiből. És
akkor én állok vala az Úr között és ti közöttetök, hogy hirdetném
tinéktek az Úrnak igéjét. Mert ti az tűztűl féltök vala, és nem menétök
föl az hegyre. Így kedig szóla az Úr.

Első parancsolat.
Én vagyok az Úr, az te Istened, ki tégedet kihoztalak
Egiptusból az rabságnak házából. Ne legyenek tenéked
idegen Istenid én előttem.
Exod. 20. 1. Én vagyok az Úr, etcetera. Deut. 6. 7. Én vagyok az Úr, az
te Istened, ki kihoztalak, etcetera.

Második parancsolat.
Ne csinálj temagadnak faragott képet és semminémű
hasonlatosságot azoknak ábrázatjukra, melyek avagy fönn
az égben, avagy alatt az földön, avagy az föld alatt az
vízben vadnak. Meg ne hajtsad temagadat azok előtt, se ne
Exod. 20. 4, 5, 6. Ne csinálj temagadnak faragott képet, és semmi
ábrázatját annak, azmi fönn mennyégben vagyon, sem azki az földben
alatt, sem annak, azmi az föld alatt az vízekben vagyon. Ne imádjad, se
ne tisztlejed űket. Mert én vagyok az Úr, az te Istened, erős és
bosszúálló, ki megbüntetöm az

tisztöljed azokat. Mert én vagyok az Úr, az te Istened, erős
bosszúálló, haragus Isten, ki meglátogatom az atyáknak
álnokságokat az fiakban, mind harmad és negydíziglen,
azokban, kik engemet gyűlölnek, és irgalmasságot
cselekeszem ezeríziglen azokkal, kik engemet szeretnek, és
az én parancsolatimat megtartják.
Atyáknak gonoszságukat az fiakban harmad és negyedíziglen, azokban,
azkik gyűlölnek engemet, és irgalmasságot cselekeszem azokkal
ezöríziglen, kik engemet szeretnek, és megtartják az én parancsolatimat.
Deut. 5. 8, 9, 10. Ne csinálj temagadnak faragott képet, és semmi,
etcetera.

Harmadik parancsolat.
Az te Uradnak, Istenednek nevét héjában ne vegyed. Mert
nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, azki az ő nevét
héjában vejéndi.
Exod. 20. 7. Az te Uradnak Istenednek nevét hejában ne végyed, mert
nem hagyja az Úr azt büntetlen, azki az ő nevét hejában vészi. Deut. 5.
11. Az te Uradnak, Istenednek nevét hejában ne végyed, mert nem
hagyja az Úr azt, etcetera.

Negyedik parancsolat.
Megemlékezzél, hogy azt szombatot, azaz az innepnapot

megszenteljed. Hat napon munkálkodjál, és azon minden te
dolgaidat megszörözzed: mert az hetedik nap az te
Uradnak, Istenednek szombatja, aznapon semminémű
dolgot ne tégy, se temagad, se az te fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se zsilyéred, azki
az te kapudon belől lakozik. Mert az Úr hat napon teremté
az mennyet és az földet, az
Exod. 20.8, 9, 10, 11. Megemlékezzél az szombatnak napjáról, hogy
megszentöljed űtet. Hat napon munkálkodjál, és minden dolgodat
elvégezzed. Az hetedik napon penig az te Uradnak Istenednek
szombatja vagyon, akkoron semmi dolgot ne tégy, se te, se az te fiad, se
az te leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se a te
zsilyéred, ki az te kapudon belől vagyon. Mert hat napon teremtette az
Úr az mennyet és az földet, az tengert, és mindazt, valami bennek
vagyon, És hetedik napon negnyugodott. Ezokáért megáldotta és
magának szentölte az Úr az szombatnak napját. Deut. 5. 12,
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tengert és mindeneket, amelyek ezökben vadnak. Az
hetedik napon penig megnyugovék, és annakokáért
megáldá az Úr a Szombatnak napját, és megszentölé űtet,
azaz, magának foglalá.
13, 14, 15. Megemléközzél az Szombatnak napjáról, hogy megszentöljed
űtet. Miképpen tenéked az te Urad Istenöd parancsolta. Hat napon
munkálkodjál, s azokon elvégezed minden te dolgaidat. Az hetedik
napon penig az te Uradnak Istenednek szombatja vagyon. Akkor semmi
dolgot ne tégy, s te, se az te fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se ökröd, se szamárod, se semmiféle barmod, se az
jövevény, ki az te kapudon belül vagyon, hogy az te szolgád, és
szolgálóleányod
megnyugodjék,
miképpen
te
magad.
És
megemléközzél róla, hogy te is szolga voltál az Egiptusnak földében, és
hogy kihozott légyen tégedet az Úr, az te Istened, hogy megtartsad az
szombatnak napját.

Ötödik parancsolat.
Tiszteljed az te Atyádat és anyádat, hogy hosszú életű

légy ez földön, melyet az te Urad Istened ád tenéked.

Deut. 5. 16. Tiszteljed az te anyádat és anyádat, miképpen
megparancsolta tenéked az te Urad Istened, hogy meghosszabodjanak a
te életödnek napjai, és hogy jól légyen tenéked dolgod azon az földön,
melyet azte Urad Istened ád tenéked.

Hatodik parancsolat.
Ne ölj.

Exod. 20. 13. Ne ölj. Deut . Matth. 15. Ephes. 6.

Hetedik parancsolat.
Ne paráználkodjál.

Exod 20. 14. Ne paráználkodjál. Deut. 5. 10.

Nyolcadik parancsolat.

Tizedik parancsolat.
Ne

kívánjad felebarátodnak házát, ne kívánjad
felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se
ökrét, sem szamarát, sem semminémű marháját, valami
övé.
Exod. 20. 17. Ne kívánd felebarátodnak házát, ne kívánd
felebarátodnak se feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se
szamarát, se semmit, azmi övé. Deut. 5. 21. Ne kívánja felebarátodnak
feleségét. Ne kívánjad felebarátodnak házát.

93.KÉRDÉS.
Mimódon osztatnak el ezök ez parancsolatok?
Két táblára.a Az első tábla négy parancsolattal arra tanít

meg minket, miképpen kelljen magunkat az Istenhöz
tartanunk. Az második tábla hat parancsolattal azt adja
előnkben, mivel tartozzunk felebarátunknak.b
a Exod. 34. 28. Lőn penig ott Mózes az Úrnál negyven napig, és
negyven éjjig, nem évén kenyeret és vizet sem íván. És megírá az táblára
az frigykötésnek igéit, az tíz igét. Deut. 4. 13. Akkoron hirdeti vala
tinéktek az Úr az ű frigykötését, azmelyet parancsolt vala tinéktek, hogy
megtartanátok, tudniillik, az tíz igét, melyet két kűtáblára íra. Et 10. 3, 4.
Ezokáért csinálék egy ládát setimfából, és két kűtáblákat faragék,
olyatánokat, minéműek az elsők valának, és fölmenék az hegyre
kezemben vévén az két kűtáblát. És megírám az táblákra az tíz ígét, az
első írás szerint, melyeket szólt vala az Úr tinéktök az hegyen az tűz
közepiből az gyüleközetnek napján, és az Úr azokat nekem adá.
b Matth. 22. 37, 38, 39, 40. Az Jézus mondá néki: Szeressed az te
Uradat Istenödet az te egész szívedből, és az te teljes elmédből; – ez az
első és nagy parancsolat. Az második penig hasonlatos ehhöz: Szeressed
az te felebarátodat mint tennen magadat. Ez két parancsolattul az egész
törvény és az próféták függenek.

Ne lopj.

94.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az első parancsolatban?

Exod. 20. 15. Ne urozz. Deut. 5. 19. Ne lopj.

Kilencedik parancsolat.
Ne mondj felebarátodnak ellen hamis tanúbizonságot,

vagy hamis tevő beszédöt.

Exod. 20. 16. Ne mondj felebarátodnak ellene hamis tanúbizonságot.
Deut. 5. 20.

Ezt, hogy valamennire életemet és Lelkemnek idvességét
1. Corinth. 6. 9, 10. Avagy nem tudjátok-é, hogy az hamisak az Isten
örökségét nem bírják? Ne tévölyeg-
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szeretem, szintén olyan igen szorgalmtatosan eltávoztassak
minden bálványimádást,a varázslást, bűvölést-bájolást,
babonálást, hamis isteni tisztöletöt,b szentöknek avagy
egyéb teremtött állatoknak segítségre való hívását.c Az egy
bizony és igaz Istent penig igazán megismerjem,d csak
űhozzá bízzam,e nagy alázatossággal,f és engedelmességgel
magamat keze alá bocsássam,g minden jót csak egyedül
őtűle várjak.h Végezetre, hogy űtet szívemnek belső
indulatiból szeressem,i féljem,k és tisztöljem,l úgyannyira,
hogy inkább minden teremtött állatok nélkül légyek,
hogynem mint csak igen kicsin dologban is az ű akaratja
ellen valamit cselekedném.m
jetök, sem az paráznák, sem az bálvány-imádók, sem az házasságtörők,
sem az fajtalanok, sem az férfiakkal közösülők, sem az lopók, sem azt
fösvényök, sem az részögösök, sem az szitkozódók, sem az ragadozók
Istennek országának örökségét nem vészik. Et 10. 7, 14. Ezokáért, se
bálvány-imádók ne legyetök, mint némelyek azok közül (mint meg
vagyon írván): Leüle (úgymond) az nép enni és innya, és fölkele
játszani.
Annakokáért
szerelmes
atyámfiai,
fussatok
a
bálványimádástul.
b Levit. 19. 30. Ne menjetök az nézőkhöz, és ne tudakozzátok az
jövendőmondóktúl, hogy azok által meg ne förtőztessetök . Mert én
vagyok az Úr, az ti Istentök. Deut. 18. 10, 11, 12. Ne találtassék
teközötted, ki az ő fiát avagy leányát általvinéje az tűzön. Se ne
találtassék jövendőmondó, sem szömfényvesztő, se madárszóból
jövendőlő, se ódó-kötő varázsló, se bűbájos, se néző, se jegymagyarázó,
se halottaktúl tudakozó. Mert útálja az Úr mindazokat, valakik ezöket
cseleköszik, és ezféle útálatosságokért űzi el az te Urad Istenöd az
pogánokat te előled.
c Matth. 4. 10. Akkoron mondá néki az Jézus: Menj el Sátána, mert
megírattatott: Az te Uradat Istenödet imádjad, és csak űtet egyedül
tiszteljed. Apoc. 19. 10. És leborulék az ő lábai előtt, hogy imádnám őtet.
De ő mondá énnékem: Meglássad, hogy ezt ne cselekedjed, te
szolgatársod vagyok, és egy az te atyádfiai közül, kiknél az Jézusnak
bizonságtétele vagyon. Az Istent imádjad: Mert az Jézusnak
bizonságtétele a próféciának lelke. Et 22. 8, 9. És mikoron hallottam
volna és láttam volna, arcúl leesém, hogy imátkoznám az angyalnak
lábai előtt, azki ezöket megjelenté énnékem. Ez penig mondá énnékem:
Meglásd, hogy ezt ne cselekedjed, mert te szolgatársod vagyok, és egyik
az te atyádfiainak, az prófétáknak és azoknak, kik megtartják ez
könyvben való prófétálásnak ígéit: Az Istent imádjad.
d Ioan. 17. 3.

Ez penig az örökélet, hogy csak egyedül téged ismérjenek lenni igaz
Istennek, és azkit elbocsátottál az Jézus Krisztust.
c Ierem. 17. 5, 7. Ezt mondja az Úr: Átkozott az ember, aki emberben
bízik, és ki embertűl várja oltalmát, és kinek szíve az Úrtúl eltávozik. De
áldott az az ember, aki az Úrban bízik, és kinek reménsége az Úr.
f 1. Petr. 5. 5, 6. Belső alázatossággal legyetök ékösek. Mert az Isten az
kevélyöknek ellenök áll, az alázatosoknak penig kedvet ád.
Megalázzátok azért magatokat az Istennek hatalmas keze alatt, hogy
titöket alkomatos időben fölmagasztaljon.
g Hebr. 10. 36. Az békességgel való tűrésben szüksét tintök, hogy
minekutána az Istennek akaratját megcseleködenditök, fizetésül el
vegyétök amaz ígéretöt. Coloss. 1. 11. Minden erővel megerősíttetvén az
ű dicsőségének hatalma szerint, minden tűrésre és örömmel való
békességes szenvedésre. Rom. 5. 3. 4, 5. Nemcsak ez penig, hanem még a
nyomorúságokban is dicseködünk, tudván azt, hogy az nyomorúság
békességes tűrést szöröz, az békességgel való tűrés penig próbálást, a
próbálás penig reménséget, a reménség penig meg nem szégyönít. 1.
Cor. 10. 10. Se ne zúgolódjatok, mint némelyek azok közül zúgolódtanak
és elvesztenek amaz öldöklő miatt. Phil. 2. 14. Mindeneket cselekedjetök
zúgolódás és kötődések nélkül.
h Psal. 104. 28, 29, 31. Mindeneknek szemei te reád néznek, Úr Isten,
és te adsz őnékik eledelt alkolmatos időben: Megnyitod Úr Isten te szent
kezeidet, és bétöltesz minden élő állatokat az te ajándékiddal. Ha penig
elrejtöd az te orcádat őelőlük, megháborodnak és porrá lésznek. Ha
kibocsátod az te Lelködet és megújítod az földnek színét, viszontag
teremtetnek. Esa. 45. 7. Én vagyok az Úr, és senki nem egyéb én
kívőlem, ki készítöm az világosságot és szörzöm az sötétségöt, ki
békességet adok és nyavalyát szerzök. Én vagyok az Úr, ki mindezöket
cselekedem Iacob.1. 17. Minden jó adomány és minden tökélletös
ajándék onnan felyűl vagyon alászállván az világosságnak Atyjátúl,
azkinél nincsen változás, avagy megfordúlásnak árnyékozása.
i Deut 6. 5. Szeressed az te Uradat Istenödet teljes szívedből, teljes
lelkedből, etcetera. Matth. 22. 37, 38. Jézus penig mondá űnéki:
Szeressed az te Uradat Istenödet teljes , etcetera.
k Deut. 6. 2. Hogy féljed az te Uradat Istenödet, és megőrizzed
minden ő parancsolatit, melyeket én parancsolok tenéked, temagad, és
az te gyermeked, és az te onokád az te életödnek minden napjaiban.,
hogy hosszú ideiglen élhess ez világon. Psalm. 111. 10. Az bölcsességnek
kezdeti az Úrnak félelme, és mindeneknek hasznos értelöm adattatik,
akik abban gyakorlják magokat, és azoknak dicséretök örökké
megmarad. Prov. 12. 7. Az Úrnak félelme az bölcsességnek eredeti, az
bölcsességet és az tanítást az bolondok útálják meg. Math. 10. 25. És ne
féljetök azoktúl, kik megölik az testöt, az Lelköt pe-
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nig meg nem ölhetik, hanem inkább attúl féljetök, azki mind az testötn
és mind az lelköt elvesztheti pokolban.
l Matth. 4. 10. Az te Uradat Istenödet imádjad, és csak űtet tisztöljed,
ragaszkodjál hozzá és esküdjél az ő nevére.
m Matth. 5. 29, 30. Ha penig az te jobb szömöd megbotránkoztat
tégödet, vájd ki űtet, és vesd el tűled. Mert jobb tenéked, hogy egy az te
tagaid közül elvesszön, hogysem az egész testöd vettetnék genennára.
És hogyha az te jobb kezed megbotránkoztat tégedet, vágd el űtet és
vesd el tűled: Mert hasznosb néked, hogy egy elvesszön az te tagaid
közül, hogynem mint az te egész testöd vettetnék genennára. Et 10. 37,
38, 39. Azki szereti atyját avagy anyját följebb én nálamnál, nem méltó
énhozzám. Azki megtalálja az ű életét, elveszti azt, és azki elveszti az ű
életét, megtalálja azt. Actor. 5. 29. Jobb az Istennek engedni, hogynem
mint az embereknek.

95.KÉRDÉS.
Micsoda az bálványimádás?
Az egy élő Istennek helyötte, avagy az egy bizony
Istennek kívőle, ki az ő szent ígéjében őmagát kijelentette,
valami más Isten gondolni avagy tartani, azkiben
reménségedet helhöztessed, vagy az kiben bíznál.
Ephes. 5. 5. Mert ezt tudjátok, hogy egy paráznának, sem
förtelmesnek, sem fösvénnek[!], ki bálványimádó, nincsen öröksége az
Krisztusnak és az Istennek országában. 1. Paralip. 16. 26. Az pogán
népeknek minden Isteni hejábanvalók, bálványok. Az Úr penig, aki
teremtötte az egeket. Phil. 3. 19. Kiknek az ő végök veszedelem, kiknek
Istenök az ünnön hasok, és kiknek dicsőségök az ünnön szégyenségökre
vagyon, kik csak ez földiekre viselnek gondot. Galat. 4. 8. De még
akkoron nem ismérvén az Istent, szolgáltok vala azoknak, kik természet
szerint nem valának Istenök. Eph. 2. 12. Emléközzetök meg, mondom,
róla, hogy ti akkor azidőben Krisztus nélkül voltatok, idegenek az
Izráelnek szörtartásátúl, és kívülvalók az ő szövetségének igéretitűl,
reménség nélkül, és Isten nélkül ez világon. 1. Ioan. 2. 33. Valaki tagadja
az Fiút, annak az Atya sincsen. 2. Ioan. 9. Valaki ez parancsolatot
megszegi, és az Krisztus tudományában meg nem marad, nincsen
annak Istene. Azki a Krisztus tudományában megmarad, annak mind
az Atya és mind a Fiú vagyon. Ioan. 23. Azki nem tisztöli az Fiút, nem
tisztöli az Atyát, azki elbocsátotta űtet.

96.KÉRDÉS.
Mit kíván az második parancsolat?

Hogy az Istent semminémű képpel, avagy ábrázattal ki
nem formáljuk,a és valami egyéb módon se tisztöljük,
hanem csak úgy, azmint az ő ígéjében parancsolta magát
tisztöltetni.b
a Deut. 4. 15, 16, 17, 18, 19. Megoltalmazzátok ezokáért az ti lelketeket
szorgalmatossággal. (Miérthogy semmi hasonlatosságot nem láttatok az
napon, melyen tinéktek az Úr szóla az tűzből Hóreb hegyen), hogy
magatokat el ne veszessétök, csinálván magatoknak valaminémű képet,
férfiúnak avagy asszonyi állatnak, avagy földön való élő állatnak, avagy
egy madárnak, avagy földön csúszó-mászó állatnak, avagy föld alatt
való vízbéli halaknak hasonlatosságára; És föl ne emeld az te szemeidet
az égben, hogy látván ott az holdot, és az csillagokat az égnek minden
seregivel, meg ne csalattassál, hogy imádjad és tisztöljed űket, melyeket
az te Urad Istenöd elrendelt mind az egész ég alatt való népeknek
szolgálatjukra. Esa. 40. a versu 18. usque ad 26. Kihöz hasonlítjátok
ezokáért az Istent? Avagy minémű képet készítetök űnéki? Az
mEsterember csinál képet, és az ötves arannyal megburítja, és ezüst
láncokat csinál reája. Az szegény ember penig rothadatlan fát keres, és
tudós mEstert keres hozzája, ki megmaradandó képet csináljon. Nem
tudjátok-é ti ezöket; avagy nem hallottátok-é? Nem hirdették-é tinéktek
eleitűl
fogván?
Nem
vettétek-é
eszetekben
az
földnek
fundámentomának fölvetését? Ő az, azki ül az földnek kerekségén, és
azkik azon laknak, olyanok, mint az sáskák. Ő az, azki kiterjeszti az
egeket, mint egy vásznot, és kiteríti mint egy sátort, hogy alatta
laknakak. Ő az, ki az hatlamasokat semmivé tészi, és ez földön való
bírákat hejábanvalókká. Nem plántáltatnak sem magról, nem vettetnek,
sem gyökeret nem vernek ez földön. Az ű törzsökjük is kivágattatott.
Mert mihelyen reájok fuvallottam, megasznak, és az forgószél ragadja
űket, mint az pozdorját. Kihöz hasonlítotok ezokáért engemet? Avagy
kihöz lészek hasonlatos azt mondja az szent? Rom. 1. 23, 24, 25. És
elváltoztatták az halhatatlan Istennek dicsőségét az romlandó ember
képének hasonlatosságára, és az madaraknak és négylábú állatoknak és
csúszó-mászó állatoknak képére. Annakokáért adta az Isten űket az
ünnön szívöknek kívánságában tisztátalanságra, hogy gyalázattal
illetnék az ő testüket egymás között. Úgy, mint ki az Istennek igazságát
hazugsággá változtatták, és tisztöletöt tettek és szolgáltak az teremtött
állatoknak, az teremtőt hátrahagyván, ki áldott mindörökké, ámen.
Actor. 17. 29. Mert ennek nemzetsége vagyunk. Holott ezokáért Istennek
nemzetsége legyünk, nem kell alítanunk, hogy az Isten hasonlatos
légyen az aranyhoz, avagy ezüsthöz, avagy mEsterséggel faragott
kűhöz, avagy egyéb valami emberi elmélködés-
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höz. b 1. Samuel. 15. 23. Miérthogy az vakmerő engedetlenség, mint az
szömfénvesztés, olyan bűn, és az Isten törvényét által hágni
bálványozás. Deut. 12. 30, 31, 32. Meglásd, hogy minekutána űk
elpusztulnak te előled, te űket követvén ne essél az tűrben, és hogy ne
tudakozzál az ű istenök felől, ezt mondván: miképpen ez pogánok
tisztölték az ű Istenüket, én is úgy tisztölöm. Ne cselekedjél ekképpen
az te Uradnak Istenednek, mert mindazt cseleködték az ő Istenüknek,
azmi az Úr előtt útálatos, és azmit gyűlöl. Mert még az ünnön fiokat
leányokat is tűzzel megégették az ő Istenöknek. Ezokáért valamit én
parancsolok tinéktek, hogy cselekedjetök, azt megtartsátok, és akképpen
cselekedjetök. Semmit hozzá ne tegyetök, el se vegyetök benne. Matt 15.
9. De hejában tisztelnek engemet tanítván oly tudományokat, melyek
csak emberi találmányok.

Dominica
35.

az ő oltárokat, és rontsátok el az ő képöket, vágjátok ki az ő berküket, és
az ő kifaragott bálványukat tűzzel megégessétök. Et 16, 22. Faragott
képöt ne emelj, melyet az te Urad Istenöd gyűlöl. 2. Reg. 18. 3, 4.
Cseleködé penig Ezékiás az Áház fia azt, azmi tetszék az Úrnak szemei
előtt, szintén úgy cseleködék mindeneket, mint az ő atyja az Dávid
cseleködött vala. Ő veszté el az hegyen való oltárokat, eltöré az
oszlopokat, öszverontá az képöket, kivagdalá az berköket, és eltöré
végezetre az érckílgyót, melyet csinált vala Mózes (mert mindaz
napokig tömjénöznek vala űnéki az Izráel fiai) és nevezé azt
nehustánnak, azaz, réznek avagy ércből valónak.

98.KÉRDÉS.
Nem szabad-é tehát az szentegyházakban képöket
tartani, melyek könyvek helyött lehetnének az tudatlan
községnek?

97.KÉRDÉS.
Semmi képöt és ábrázatot nem kell-é tehát csinálni?
Az Istent semmi módon nem kell kiábráztatni, és nem is lehet.
Az teremtött állatokat penig, noha szabad kiábráztatni,
mindazáltal megtílt az Isten, hogy azoknak képüket ne csináljuk se
ne tartsuk ez végre, hogy avagy az képüket, avagy azok által az
Istent imádnójok, avagy tisztölnőjök.
Exod. 23. 24, 25. Ne imádjad az ű Istenöket, se ne tisztöljed, se ne
cselekedjél úgy, mint azok szoktanak cselekedni. Hanem az ő Istenöket
mindenestűl fogva elrontsad. És az ű képöket apróra eltörjed. De az ti
Uratoknak Istentöknek szolgáljatok, és megáldja az te kenyeredet és
vizedet. És elveszök te közüled minden betegségöket. Et 34. 13, 14, 17.
Sőt inkább azoknak oltárit lerontsátok, és képeit eltörjétök, és berköket
kivagdaljátok. Ne imádj idegen Istent (mert az Úr bosszúállónak
neveztetik azért, mert bosszúálló Isten) és öntéssel Istenöket ne csinálj
magadnak. Num 33. 51. Szólj az Izráel fiainak és ezt mondjad őnékik.
Mikoron által menendötök az Jordán vízén, és bémentök a Kánaán
földében, annak az tartománnak minden lakosit kiűzzétök tielőttetök, és
elveszessétök minden ő faragott és öntött képöket, és minden ő
oltárokat elrontsátok, és az ű hegyen való oszlopokat eltörjétök. Deut.
12. 23. Törjétök el az ű oltárokat, és rontsátok el az ű faragott képöket, és
égessétök el tűzzel az ű berköket, és az ű Istenöknek képüket apróra
elvagdaljátok, és mindenestűl fogván kitöröljétök azoknak nevét arról
az helyről.
Et. 7. 5. Törjétek el

Semmiképpen nem szabad: Mert nem illik minékünk

bölcsebbeknek
lennünk
az
Istennél,
ki
az
ű
anyaszentegyházát nem néma képpel,a hanem az ő szent
igéjének élő prédikálásával akarja tanítani.b

a Ierem. 10. 8, 9. Mindnyájan a pogányokkal egyetemben bolondok és
kábák, mert az fa héjábanvaló isteni tiszteletre tanít. Ezüst peléhöt
hoznak Tarsisból, és szép tiszta aranyat Úfázból, mely az
mEsterembernek és az ötvösnek kézimunkája. Szöderjes és vörös
bársony ruhát adnak űreá, és ez mind az bölcs mEsterembernek míve.
De az Úr Isten igazság, ő az élő Isten, és örökkévaló király. Az ő haragja
miatt megröszket az föld, és az pogányok nem szenvedhetik el az ő
fenyögetését. Habac. 2. 18, 19, 20. Mit használ az faragott kép? Miérthogy
azt az ő mEstere csinálta. És mit használ az hamis öntött kép? Melyben
bízik az ő mEstere, az csináló az ő tűle csináltban, hogy néma
bálványokat csináljon? Jaj annak, azki az fának azt mondja: Sörkeny föl,
és az néma kűnek, Ébredj föl. Ő taníthatnája-é? Ímé, ezüsttel és arannyal
vonták bé, maga nincs lélök benne. De az Úr az ő szent templomában
lakozik, mindez egész világ hallgasson őelőtte.
b 2. Petr. 1. 19. Erős prófétai beszédünk vagyon, melyre hogy
figyelmeztök úgy, mint sötétös helyen fénlő lámpásra, jól cseleköditök,
míglen az nap megvilágosodjék, és az hajnalcsillag föltámadjon az ti
szívetökben. 2. Timoth. 3. 16, 17. Az egész írás Isten Lelkétűl származott,
és hasznos az tanításra, az megcáfolásra, győzésre, az megjobbításra, az
oktatásra, mely vagyon az igazságban. Hogy az Istennek embere
tökéletös légyen mindenféle jó cseleködetre készíttetött.
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99.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az harmadik parancsolatban?
Ezt, hogy ne csak átkozódással,a avagy hamis esküvéssel,

de még ok nélkül való esküvéssel is,b se káromljuk, se
tisztöletlenül ne említsük az Istennek nevét; ne is legyünk
részesök ezökben ez bűnökben azoknak elhallgatásával, reá
hagyásával; hanem az Úr Istennek szentséges nevét nagy
isteni félelemmel és böcsülettel említsük.c hogy az mi igaz
és állhatatos vallásunkkal,d segítségre való hívásunkkal,e
végezetre minden beszédinkkel és cseleködetinkkel
dicsírjük űtet és tisztöljük.f
a Levit. 24. 10. usque ad versum 17. Kiméne penig egy Izráelbeli
asszonyiállatnak fia, kit szült vala Egyptusbéli fírfiúval, az Izráel fiai
között. És az táborban egy Izráelbéli fírfiúval öszve vesze; És mikoron
megkáromlotta volna az Úrnak nevét, vivék űtet az Mózeshöz. Ennek
penig az anyjának Selomit vala neve, Dibri leánya, Dán nemzetségéből
való. És őrizet alá vették űtet, míg megértenéjek az Úrnak akaratját.
Szóla azokáért az Úr Mózesnek, és azt mondá: vidd ki az táborból az
káromlót, és mindnyájan azok, azkik hallották, tegyék fejére kezüket, és
mind az egész község kövezze meg űtet. És mondd ezt az Izráel fiainak:
Azki megkáromlja az ő Istenét, viselje az bűnét: és azki az Úrnak nevét
szidalmzándja, halálnak halálával haljon meg, és mind az egész község
kűvel agyonverje űtet, akár lakos, akár jövevén légyen, mikor az Úrnak
nevét káromlja, megölettessék. Levit. 19. 12. Ne esküdjetök hamisan az
én nevemre, meg se förtőztessed az te Istenödnek nevét. Mert én vagyok
az Úr.
b Matth. 5. 37. Legyen penig az ti beszédetök: Úgy, úgy; Nem nem;
azmi penig ezök fölyül vagyon, az gonosztúl vagyon. Iacob. 5. 12.
Mindeneknek előtte penig atyámfiai, ne esküdjetök se az mennyre, se az
földre, se semmi egyéb esküvéssel, hanem az ti esküvéstök légyen: Úgy,
úgy vagyon, és: Nem, nem úgy; hogy kárhozatban ne essetök.
c Esa. 45. 23. Énmagamra megesküdtem, és az én szájamból igaz
beszéd származik, és meg nem tér, tudniillik, hogy minden térd
énnékem hajul meg, és minden nyelv énreám esküszik.
d Matth. 10. 32, 33. Minden azért, azki vallást tészen énrólam az
embereknek előtte, én is vallást tészök őróla az én Atyámnak előtte, azki
az egekben vagyon. Azki penig megtagadánd engemet az embereknek
előtte, én is megtagadom űtet az én Atyámnak előtte, ki az egekben
vagyon.
e 1. Timoth. 2. 8. Annakokáért azt akarom, hogy az fírfiak minden
helyekön imádkozzanak, föl-

emelvén tiszta kezüket, harag és visszavonyás nélkül.
f Rom. 2. 24. Mert az Istennek neve ti éröttetök káramlattatik az pogán
népek között, mint meg vagyon írván. 1. Timoth. 6. 1. Valamennin iga
alatt lévő szolgák vadnak, az ő tulajdon gazdájokat minden tiszteletre
méltóknak tartsák, hogy az Istennek neve és az tudomány ne
káromlattassék. Coloss. 3. 16, 17. Az Istennek ígéje lakozzék tibennetök
nagy bűséggel, minden bölcsességgel; tanítván és intvén egymást
éneklésekkel, dicsíretettekkel és lelki énekekkel, jókedvvel énekelvén az
Úrnak az ti szívetökben. És valamit cselekedtek, mind beszédetökben és
mind téteméntekben, mindeneket az Úr Jézusnak nevében
cselekedjetek, hálákat adván az Istennek és az Atyának ű általa.

100.KÉRDÉS.
Úgyannyira nagy bűn-é ezokáért hamis esküvéssel, vagy
penig átkozódással az Úr Istennek nevén káromlást
tenni, hogy az Isten még azokra is haragodjék, azkik az
mennyire ű tűlök lehetne, azt meg nem tiltják, és minden
módon nem ellenzik?
Bizonyára felette igen nagy bűn:a mert annál nagyobb

bűn soha nem lehet, azmellyel az Isten inkább
megbántatnék, mint az ű szent nevének megútálása, azon
való bosszúságtétel és káromlás. Annakokáért ugyanazt
akarja, hogy az rettenetes nagy bűn halálval is
megbüntettesék.b
a Levitic. 5. 1. Ha valamely lélek vétközendik, és hallándja az ok nélkül
esküvőnek szavát, és ő ennek bizonysága leend, avagy ha látandja,
avagy ha csak megtudándja is, és meg nem jelentendi, az ű bűnének
büntetését szenvedje.
b Levit. 24. 15. És így szólj az Izráel fiainak. Azki megkáromlja az ő
Istenét, viselje az ő bűnét, és azki az Úrnak nevét emléti, halálnak
halálával haljon meg, az egész község kűvel agyonverje űtet, akár lakos,
akár jövevén légyen, mikor az Úrnak nevét hejában említi,
megölettessék.

101.KÉRDÉS.
Valaki keresztyéni módra esküdhetik-é az Istennek
nevére?
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Meglehet: mikor azt fejedelmünk kívánja, vagy penig
szükség készörít reá, hogy hitünket és igazságunkat
esküvéssel erősítsük meg, hogy így mind az Istennek
dicsősége magasztaltassék, mind penig egyebeknek
idvösségökre használjunk; mert ezféle esküvésre az
Istennek igéje tanít,a ezokáért még az szentök is igazán
éltenek vele mind az Ó-törvénben és mind az Újban.b
a Deut. 6. 13. Az te Uradat Istenedet féljed, és űtet tisztöljed, és csak az
ű nevére esküdjél. Et 10. 20. Az te Uradat Istenödet féljed, és űnéki
szolgálj, és hozzá ragaszkodjál és az ő nevére esküdjél. Esa. 48. 1.
Halljátok meg ezt ti Jákób házabéliek, kik Izráel néven hívattattok, és
kik Júda vizéből jüttetök ki, és kik az Úrnak nevére esküsztök, és az
Izráelnek Istenéről emléköztök, de nem hitből, sem igazságból. Hebr, 6.
16. Mert az emberek arra esküsznek, azki őnáloknál nagyobb, és azok
között minden pörlésnek vége vagyon, ha esküvéssel megbizoníttatik
valamely dolog.
b Genes. 21. 24. Monda az Ábrahám az Abimelek királynak: Én
megesküszöm. Et 31. 54. És Jákób megesküvék Lábánnak, az ő
aatyjának Izsáknak félelmére. Iosu. 9. 15, 19. Az Jehósuáh ezokáért
békességet szörze és frigyöt köte ővelök, hogy elevenön megtartaná
űket és az seregöknek fejedelmi megesküvének őnéki, és az egész sereg
zúgolódik vala az fejedelmek ellen. Mondának penig az fejedelmek az
egész gyüleközetnek: Mi megesküdtünk űnékik az Izráelnek Urára
Istenére, ezokáért űreájok nem támadhatunk. 1. Sam. 24. 22. Esküdjél
meg tehát énnékem az Úrra, hogy az én maradékomat az én halálom
után el nem vesztöd, és hogy ki nem törlöd az én nevemet az én
Atyámnak házából. Megesküvék ezokáért Dávid Saulnak. 2. Sam. 3. 35.
És mikoron az egész nép öszvegyűlt volna, hogy kenyeret adna enni az
Dávidnak, még mikor nappal volna, megesküvék Dávid ezt mondván:
Az Isten úgy tegyen jól énvélem, és úgy hosszabítsa életömet, hogy
napenyészetnek előtte kenyeret nem kóstolok, sem semmit egyebet. 1.
Reg. 1. 28, 29, 30. Az Bétsabé bémenvén az királynak eleiben, megálla az
király előtt, és megesküvék az király, mondván: Él az Úr, ki az én
lelkemet megmentötte minden nyomorúságtúl, hogy azmiképpen
megesküdtem tenéked az Izráelnek Urára Istenére, mondván: Az te fiad
Salomon országol én utánnam, és ű űl énhelyöttem az én királyi
székemben, akképpen cselekszöm ez mái napon. Rom. 1. 9. Mert
bizonságom énnékem az Isten, azkinek szolgálok az én lelkemben az ő
Fiának Evangéliomában, hogy szünetlen tirólatok emléközetöt tészek. 2.
Corinth. 1. 23. Én penig bizonságul hívom az Istent az én lelkemre, hogy
azért nem mentem eddig Korintusban, hogy kedvezni akartam tinéktek.

102.KÉRDÉS.
Szabad-é eskünni az szentökre, avagy valami egyéb
teremtött állatra?
Nem szabad: mert azt törvény szerint való igaz esküvés
nem egyéb, hanem az Istennek tanúbizonságul és segítségre
való hívása, mellyel azt kérjük, hogy ő tegyen bizonságot az
igazságról, mint ki csak egyedül az szíveknek átallátója, és
az esküvőt megbüntesse, ha tudván esküvésével csalni
akar,a ez tisztösség penig semmi teremtött állathoz nem
illik.b
a 2. Corinth. 1. 23. Én peniglen az Istent hívom tanúbizonságul az én
lelkemre, hogy azért nem mentem ez ideiglen Korintusba, hogy tinéktek
kedvezni akartam.
f Matth. 5. 34, 35, 36. Én penig mondom tinéktek, hogy ugyan ne
esküdjetök sem az mennyre, mert Istennek széki, sem az földre, mert
Istennek lábainak zsámolya, sem az Jeruzsálemre, mert az nagy
királynak városa, sem az te fejedre ne esküdjél, mert egy hajszálat nem
tehetsz sem fejérré, sem feketévé. Iacob. 5. 12. Mindeneknek előtte penig
atyámfiai, ne esküdjetök, se azu mennyre, se az földr,e sem semmi
egyéb esküvéssel, hanem az ti esküvéstök légyen: úgy úgy, nem nem;
hogy kárhozatban ne essetök.

103.KÉRDÉS.
Mit parancsol Isten az negyedik parancsolatban?
Először ezt, hogy az anyaszentegyházbeli pásztorság

avagy szolgálat, és az skólák közöttünk megtartásának,a és
hogy én egyéb napokon is de főképpen az innepnapokon
szorgalmatosan gyakoroljam a szent gyüleközetöket,b az
Istennek igéjét híven és figyelmetösen hallgassam,c az
Sákramentomokkal éljek,d az
a Tit. 1. 5. Ennekokáért hagytalak tégedet Krétában, hogy azmelyek
még az igazgatásban hátra vadnak, meg nem szűnjél helyére állatni és
rendelni várasonként tanítókat, azmint én tenéked parancosltam. 1.
Timoth. 3. 14, 15. Ezeket írom tenéked, remélvén, hogy hamar tehozzád
megyek, hogyha késén menendök, hogy megtudjad, miképpen kelljen
tenéked az Istennek házában forgolódnod, mely az élő Istennek
anyaszentegyháza, oszlopa és erős támasza
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közönségös könyörgéshöz az én könyörgésemet is hozzá
adja,e az én értelmöm és tehetségem szerint valamivel
megsegéljem az szegényöket.f Továbbá, hogy teljes
életemben gonosz cselekedettűl magamat megőrizzem az
Úrnak engedvén, hogy az Szent Lélek által az ő munkáját
énbennem szabadon cselekedje, és ekképpen amaz
örökkéévaló szombatot ezön mostani éltemben elkezdjem.g
az igazságnak. 1. Corinth. 9. 11, 12, 13, 14. Hogyha mi tinektek lelkieket
vettettőnk, nagy dolog-é, hogyha mi is az ti testi javatokat learatjuk?
Hogyha egyebek azmi az ő igazuk, abban részesök tinálatok, miérthogy
mi inkább az miénkben nem vagyunk részesök? De mi nem éltünk ezzel
ez szabadsággal, hanem mindeneket eltűrűnk, hogy valamiben meg ne
késleljük az Krisztus Evangéliomának folyását. Nem tudjátok-é, hogy
azkik az szent dolgokban munkálódnak, azokat, azmelyek az
szentségből vagynak, észik? És kik az oltárnál forognak, az oltárral
osztoznak. Ekképpen rendelte az Úr is azoknak, kik az Evangéliomot
hirdetik, hogy az Evangélimból éljenek. 2. Tim. 2. 2. És azmelyeket
hallottál éntűlem sok bizonságok által, azokat bizzad hű emberekre, kik
elegek erre, hogy egyebeket is tanítsanak. Et 3. 14, 15. De te megmaradj
azokban, amelyeket tanultál, és melyeket reád bíztam, tudván, kitűl
tanultad légyen. És hogy gyermekségedtűl fogván szent írásokat tudsz,
azmelyek tégedet bölccsé tehetnek az idvösségre az Jézus Krisztusban
való hitnek általa. 1. Timoth. 4. 13, 14, 15, 16. Addig, míg hozzád
megyek, légy figyelmetös az írásnak olvasásában az jóra való intésben
az tanításban. Forgassad és el ne nyomjad az ajándékot, azmely
tebenned vagyon, azmely adattatott tenéked az prófétálásra, az
gyüleközetben lévő tanítóknak kezeinek reád vetésével egyetemben.
Ezekben gyakoroljad magadat, ezekben légy foglalatos, hogy az te
gyarapodásod mindenek előtt nyilván légyen. Viselj gondot magadra és
az tanításra. Ezekben légy állhatatos. Mert ha ezt cseleköszöd,
temagadat is megtartod, és azokat is, kik hallgatnak tégedet. Et 5. 17. Az
tanítók, kik jól forgódnak tisztükben, kétképpen való tisztösségre
méltók, jelösben azok, kik munkálkodnak az prédikálásban és a
tanításban.
b Psalm. 40. 10, 11. Hirdettem az te igazságodat az nagy
gyüleközetben, ímé, az én ajakimat meg nem tiltottam, temagad jól
tudod, Uram. Az te igazságodat el nem titkoltam az én szívemben,
hirdettem az te igéretidben való állhatatosságodat és az te
megtartásodat, megbeszéllöttem az te jóvoltodat és igazságodat az nagy
gyüleközet előtt, meg nem szűntem kikiáltani. Et 68. 27. Ti, kik Izráel
eredetiből valók vattok,

az gyülekezetökben dicsírjétök az ti Uratokat Istentöket. Act. 2.24, 46.
Valának penig tökélletösen megmaradván az apostoloknak
tudományában, és az közlésben, és az kenyérnek szegésében., és az
imádkozásban, és minden nap egyenlő akarattal szüntelen az
templomban valának, és házoknál az kenyeret megszegvén észnek vala
örömmel és együgyűséggel.
c 1. Corinth. 14. 19, 29, 31. De az szent gyüleközetben inkább akarok öt
igét értelömmel mondani, hogy egyebeket is tanítsak, hogynem mint
tízezer ígét idegen nyelven. Az próféták közül penig ketten avagy
hárman szóljanak, és az többi ítéletöt tegyenek felőle. Mert egyenként
mindnyájan prófétálhattok az prófétáknak írásin, hogy mindnyájan
tanuljanak és mindnyájan vígasztalást vegyenek.
d 1. Corinth. 11. 33, 34. Annakokáért atyámfiai, mikoron öszvegyűltök
az ételre, egyitök megvárja az mástokat; hogyha penig éhözik valaki,
házánál egyék, hogy kárhozattokra öszve ne gyűljetök..
e 1. Timoth. 2. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Annakokáért intlek mindeneknek előtte,
hogy legyenek könyörgésök, imádkozások, esedözésök, háláadások
minden emberekért; az királyokért és mindenekért, azkik valami
méltóságban vadnak, hogy csöndesz és nyugodalmas életöt éljünk
minden isteni félelömmel és tisztösséggel. Mert ez jó és kellemetös az
mi idvözítő Istenünknek előtte. Akarom ezokáért, hogy az fírfiak
könyörögjenek minden helyen, fölemelvén tiszta kezöket harag és
visszavonyás nélkül. Hasonlatosképpen az azsszonyiállatok is
tisztességes öltözetökkel magokat ékösítsék, szemérmetességgel és
együgyűséggel, nem ékösen, hajfonóban font hajakkal, avagy arannyal,
avagy
drágakövekkel,
avagy
drága
öltözetökkel,
hanem
jócseleködetökkel. Mert ez illeti az asszonyiállatokat, kik az istenös
életre kötelezték magokat. 1. Corinth. 14. 16. Mert hogyha csak lélekben
áldod az Istent, az paraszt ember, ki ott vagyon, miképpen mondhat
áment az te háláadásodra? – miérthogy azmit mondasz, nem érti.
f 1. Corinth. 16. 2. Az hétnek első napján midentök közületök magának
félön letegye, és helyére szörözze, azmi az Úrnak kegyelmes ajándékiből
lehet, hogy ne légyen szintén akkor az segítségnek öszvegyűjtése, mikor
én odamegyek.
g. Esa. 66. 23. És lésznek örökkévaló újholdnak innepi és örökkévaló
szombatok. Minden test én előmben jű, hogy tiszteljön engemet, azt
mondja az Úr.

104.KÉRDÉS.
Mit parancsol nékünk az Isten az ötödik
parancsolatban?
Hogy szüléinknek és mindeneknek azkik mi előttónk jáEphes. 6. 1, 2, 3, 5. Ti fiak, engedjetök az ti szüleitöknek az Úrban.
Mert
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rók, az mi tűlünk érdemlött tisztességet, szeretetöt és
hűséget megadjuk, és az ő hűséges parancsolatjoknak és
tanításoknak illendő engedelmességgel magunkat alája
adjuk.a Annakfelette, hogy az ű vétküket is és nehéz
erkölcsüket
békével
eltűrjük,b
ezt
mindenkor
meggondolván, hogy az Isten minket az ű kezük által akar
vezérletni és igazgatni.
igaz ez. Tiszöljed az te atyádat és az te anyádat, mely első parancsolat az
ígérettel, hogy jól légyen tenéked dolgod, és hosszú életű légy ez földön.
Szolgák, engedjetök azoknak, azkik uraitok tinéktek test szerint,
félelömmel és rettegéssel, az ti szívetöknek egyigyűségével, mint az
Krisztusnak. Coloss. 3. 18, 20, 22, 23, 24. Ti feleségök, az ti tulajdon
uraitoknak birodalma alatt legyetök, azmiképpen illik az Úrban. Ti fiak,
engedjetök az ti szüleitöknek mindenekben, mert ez kellemetes az
Úrnak. Ti szolgák, mindenben engedjetek azoknak, kik test szerint való
uraitok, nem szembenvaló szolgálattal szolgálván űnékik, úgy, mint
embereknek kedvesködők, hanem szíveteknek együgyűségében, félvén
az Istent. És valamit cselekösztek, szívetek szerint cseleködjétök,
úgymint az Úrnak szolgálván, és nem embereknek; tudván azt, hogy az
Úrtúl elveszitök az örökségnek jutalmát. Mert az Úr Krisztusnak
szolgáltok. Ephes. 2. 22. Ti feleségök, az ti tulajdon férjetöknek
engedelmesök legyetök, mint az Úrnak. Prov. 1. 8. Szerelmes fiam, halld
meg az te atyádnak tanítását, és az te anyádnak jóra igazgatását ne útáld
meg. Et 4. 1. Fiaim, halljátok meg az ti atyátoknak tanítását, és az ti
szívetöket adjátok az bölcsességnek megértésére. Et 15. 20. Az bölcs fiú
örömére vagyon az ő atyjának, az bolond fiú penig kesérűségére vagyon
az ő anyjának. Exod. 21. 17. Azki gonoszt mond az ő atyjának, avagy az
ő anyjának, halálnak halálával haljon meg. Roman. 13. 1. Minden lélek az
felső birodalmak alá vettetvén legyen, mert nincsen hatalom, hanem
csak Istentűl, azmely birodalmak penig vadnak, az Istentűl rendeltetvén
vadnak azok.
b Prov. 23. 22. Hallgassad az te anyádat azki tégedet szült, és ne
útáljad meg az te anyádat, mikoron megvénhedendik. Genes. 9. 24, 25,
26. És mikoron az Nóé fölserkent volna az ő részögségéből, és megtudta
volna azokat, azmelyeket cseleködött vala ő rajta az ő kisebbik fia,
mondá: Átkozott az Kánaán. És az ő bátyjainak legalábbvaló szolgája
legyen. És ismég mondá: Áldandó az Úr az Sémnek Istene, az Kánaán
penig őnéki szolgája légyen. 1. Petr. 2. 18. Ti házi szolgák, engedjetök az
ti gazdáitoknak minden isteni félelömmel, nemcsak az jóknak és
kegyöseknek, de még az visszásoknak is.
c Ephes. 6. 4, 9. És ti atyák, haragra okot ne adjatok az

ti fiaitoknak, hanem neveljétök föl űket az Úrnak fenyétékében és
intésében. Ti is, Urak, ugyanazonokat cselekedjétök ű velök.
Elhagyjátok az sok fenyögetést, tudván, hogy az ti Uratok is az égben
vagyon, és személyválogatás nincsen űnála. Coloss. 3. 19. Férfiak,
szeressétök az ti feleségtöket, és ne legyetök ű hozzájok kedvetlenek,
mérges beszédűvek. Rom 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Annakokáért azki ellene áll
az hatalmasságnak, az Isten rendelésének áll ellene, azkik penig annak
ellen állnak, őmagoknak kárhozatot vésznek. Mert az fejedelmek
nincsenek rettenésekre az jó cselekedetöknek de az gonoszoknak.
Akarod-e penig nem félni az hatalmasságot? azmi jó, azt cselekedjed, és
dicséreted lészen attúl. Mert az Istennek szolgája te neked jódra. Ha
penig gonoszt cselekendesz, féljed, mert nem héjában viseli az fegyvert.
Mert Istennek szolgája bosszúálló az haragra az gonoszcselekedőknek.
Annak okáért szükség engedni nem csak az haragért, de még az
lelkiisméretért is. Mert ezokáért adót is fizettök. Mert Istenmek szolgái
kik szorgalmatosan igyeköznek erre. Adgyátok megh azért
mindeneknek, azmivel tartoztok, azkinek adóval tartoztok, adót,
azkinek harmincaddal, harmincadot, azkinek félelömmel, félelmet,
azkinek tisztölettel, tisztelötöt. Matth. 22. 21. Adgyátok meg azokáért az
Császárnak, azmi az Császáré, és az Istennek. azmi az Istené.

105.KÉRDÉS.
Mit kíván Isten az hatodik parancsolatban?
Hogy felebarátomat se gondolatommal, se beszédemmel,
se magam-viselésével, nemhogy cselekedetemmel, vagy
énmagam, vagy egyéb ember által bosszúsággal ne illessem,
vagy gyűlöljem, vagy meg ne sértsem, avagy meg ne öljem,a
de minden bosszúállásnak kívánságát elvessem,b annak
felette, hogy magamnak rontására ne járjak, avagy tudván
vaa Matth. 5. 21, 22. Halottátok-é az mi mondattatott az régieknek, ne ölj.
Én penig mondom tinéktek, hogy minden, valaki méltatlan
megharagszik az ő atyjafiára, méltó ítéletre. Valaki penig atyjafiának ezt
mondándja, ráka, méltó a gyüleközet ítéletire. Valaki penig ezt
mondándja, te bolond, méltó az gyehennának tüzére. Et 26. 32. Minden,
aki fegyvert fog, fegyver miatt vész el. Genes. 9. 6. Azki embervért ont,
ennek vére ember miatt onatatik ki, mert az Isten az ű képére teremtette
az embert.
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lami veszedelmben ne ejtsem magamat. És azokáért adta az
fegyvert is az fejedelem kezében, hogy gyilkosságok
köztünk ne lennének.
Ephes. 4. 26, 27. Megharagudjatok és ne vétközzetök, az nap el ne
enyésszék az ti haragtartástokon, se ne adjatok helt az ördögnek. Rom.
12. 19. Timagatokért bosszút nem állván, szerelmetesim, de inkább
adjatok helt az haragnak. Mert meg vagyon írván: Énnálam vagyon az
bosszúállás, én megfizetök, azt mondja az Úr. Matth. 5. 25. Légy
békességes az te ellenségeddel hamar, míglen az úton vagy űvéle, hogy
valaha ne adjon tégedet az te ellenséged az bírónak kezében, és az bíró
ne adjon tégedet az szolgának kezében, és az tömlöcben ne vettesssél. Et
18. 35. Ekképpen cselekedik amaz én mennyei atyám is tiveletök, ha
szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki mindaz ő atyjafiának, az ő
vétkét.
c Rom. 13. 14. De öltözzétök föl az Úr Jézus Krisztust, és az testnek
gondját ne viseljétök gonosz kívánságokra. Coloss. 2. 23. Melyek, noha
bölcsesség gyanánt tartatnak az szabad akarat szerint fölvött isteni
tisztöletben, és az szűnek alázatosságában, és az testnek
kíméletlenségében, maga semmire nem jók, mivelhogy csak arra valók,
hogy az testöt táplálják. Eccles. 3. 27. Azki szereti az veszedelmet, az
veszedelemben vész el. Matth. 4. 7. Ne késértsed az te Uradat Istenödet.
d Genes. 9.6. Azki embervért ont, annak vérének ember által kell
kiontatni. Exod. 21. 14. Ha valaki fölfuvalkodik az ű felebarátja ellen és
csalárdsággal azt megölendi, azt az én oltárom mellől is elvonjad, hogy
megölettessék. Matth. 26. 52. Bocsásd az te fegyverödet az ő helyére.
Mert mindenek, azkik fegyvert fognak, fegyver által vesznek el. Rom.
13. 4. Ha penig azt cselekedendöd, azmi nem jó, gonosz, féljed. Mert
nem hejában viseli az fegyvert. Mert Istennek szolgája bosszúálló az
haragra az gonosz cseleködőnek.
b

106.KÉRDÉS.
Nam úgy tetszik, hogy ez parancsolat csak az
gyilkosságot tíltja meg?

Dominica
40.

Midőn az gyilkosságtúl avagy az öldökléstűl megtílt,
akkor az Isten arra tanít, hogy ű az öldöklésnek gyökerét és
eredetit, tudniillik az haragot, irígységöt,a gyűlölséget,b
Iacob. 1. 20. Az férfinak haragja Istennek igazságát nem cseleködi.
Galat. 5. 19, 20, 21. Nyilvánvalók penig az testnek cselekedeti, melyek
ezek:
házasságtörés,
paráznaság,
förtelmesség,
fajtalanság,
bálványimádás,
bűvölés-bájolás,
ellenközésök,
visszavonyások,
pörlésök,
a

és az bosszúállásnak kívánságát is gyűlöli, és mind öldöklés
gyanánt tartja.c
irégyködésök,
haragtartások,
háborkodások,
szakadások,
eretnekségök, gyűlölségök, gyilkosságok, részegségök, tobzódások, és
ezökhöz hasonlatosok. Melyek felől azt mondoom tinéktek, miképpen
annakelőtee is megmondottam, hogy kik ezféléket cselekösznek az
Istennek országát örökkségül nem bírják. Rom 1. 28, 29, 30, 31, 32. És
miképpen nem tetszött nékik, hogy az Istent tartanák ismeretekben,
azonképpen adta az Isten űket elfordult elmére, hogy cseleködnék
azokat, azmelyek nem illenének. Kik teljesök minden hamissággal,
paráznasággal, álnoksággal, fösvénséggel, gonoszsággal. Rakvák
irígységgel, gyilkossággal, háborgással, csalárdsággal, feslött erkülccsel,
súgárlók, rágalmazók, Isten gyűlölők, bosszúságtévők, kevélyök,
dicseködők, gonoszoknak találói, szülejeknek engedetlenek, értetlenök,
állhatatlanok, vakmérők, fogadásoknak fölbontói, szerettűl idegenek,
irgalmatlanok: kik az Istennek igaz ítéletit értvén (hogy azkik ezféléket
cseleködnék, méltók legyenek az halálra) nemcsak azokat cseleködik, de
mentegetik is azokat, azkik ezt cseleködik.
b 1. Ioan. 2. 9, 10, 11. Azki azt mondja, hogy az világosságban vagyon,
és az ű atyjafiát gyűlöli, az setétségben vagyon mindezideiglen. Azki
szereti az ű atyjafiát az világosságban marad, és botránkozás űbenne
nincsen. Azki penig gyűlöli az ű atyjafiát, az sötétségben vagyon, és az
sötétségben jár, és nem tudja, hová megyen, mert az sötéség
megvakította az ű szemeit.
c 1. Ioan. 3. 25. Valaki gyűlöli az ű atyjafiát, gyilkos: tudjátok penig,
hogy egy gyilkosnak sincsen űmagában maradandó örök élete.

107.KÉRDÉS.
Elég-é az, hogyha mi akképpen, azmint mondád, senkit
meg nem ölünk?
Nem elég: mert mikor Isten az haragot, irégységöt és

gyűlölséges kárhoztatja, azzal azt kívánja, hogy az mi
felebarátunkat szintén őgy szeressük, mint magunkat,a és
hogy emberséggel,b engedelmességgel, szilíd erkülccsel, és
irgalmasság tétellel legyünk ű
a Matth. 22. 39. Szeressed az te felebarátodat, mint tennen magadat.
Matth. 7. 12. Mindeneket azért, azmelyeket akartok, hogy az emberek
tiveletök cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetök űvelök. Mert ez az
törvény és az próféták.
b Rom. 12. 10. Az atyafiúi szeretetnek általa legyetök egymást szeretők
tisztölettel egymást elől vévén.
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hozzá,e és valamiből kára követköznék, azmi tehetségünk
szerint eltérítsük azt őróla.d Végezetre mindenekhöz oly
szívvel és akarattal legyünk, hogy még ellenségünkkel is
örömest jól tegyünk.e
c Ephes. 4. 1, 2, 3. Kérlek ezokáért titöket én, ki fogoly vagyok az
Úrban, hogy úgy járjatok, mint méltó az hivatalhoz, azmelyre
hivattattatok minden alázatossággal és szilídséggel, csendesz elmével,
egyitök az mástokat eltűrvén az szeretetnek általa. Igyeközvén
megtartani az Lélöknek egyességét az békességnek kötele által. Galat. 6.
1. Atyámfiai, még ha foglalatos lejend is valamely ember valami
bűnben, ti, azkik lelkiek vattok, helyére állassátok az olyan embert
szilídségnek lelkével, meggondolván temagadat, hogy te is késértetben
ne essél. Egymásnak terhét viseljétök, és ekképpen teljesítsétök bé a
Krisztusnak törvényét. Matt. 5. 5. Bódogok az szilídök, mert űk
örökségül bírják ez földet. Luc. 6. 36. Legyetök ezokáért irgalmasok,
miképpen az ti Atyátok is irgalmas.
d Exod. 23. 5. Ha látandod annak szamarát, azki tégedet gyűlöl, hogy
az teröh alatt elsik, nemde elmégy-é mellette, és elhagyod-é űtet? Sőt!
Inkább segélvén neki, emeld föl űtet.
e Matt. 5. 44, 45. Én penig mondom tinéktek, szeressétök az ti
ellenségteket, áldjátok azokat, azkik átkoznak titöket, jól cseleködjetök
azokkal, azkik gyűlölnek titöket, és könyörögjetök azokért, azkik
háborgatnak titöket, és űldöznek titöket; hogy lehessetök az ti
atyátoknak fiai, ki az egekben vagyon. Mert az ű napját föltámasztja az
gonoszokra és az jókra, és esőt ád az igazakra és az hamisakra. Rom. 12.
20, 21. Ha annakokáért éhözik az te ellenségöd, adj ételt néki, ha
szoméhozik, adj italt néki; mert ezt cseleködvén, tüzes üszöget gyűjtesz
az ű fejére. Meg ne győzettessél az gonosztúl: de győzd meg az jó által
az gonoszt. Prov. 25.22, 23. Ha éhözik azki gyűlöl tégedet, adj kenyért
űnéki enni, ha szoméhozik, adj vizet űnéki innya. Mert így eleven
szenet gyűjtesz az ű fejére.

Dominica
41.

108.KÉRDÉS.
Micsoda az hetedik parancsolatnak értelme?
Ez, hogy az Isten minden fertelmességöt utál,a és ezokáért

minékünk is ugyan valóban gyűlölnünk és útálnunk kell.b
Viszontag mértéletössen, jámborul és tisztán,c kell élnünk,
mind az szent házasság-

a Levit. 18. 27, 28, 29. Miérthogy mindezöket ez útálatosságokat annak
a földnek lakos emberi cseleködték, kik ti előttetök voltanak,
úgyannyira, hogy az föld megförtőztetött légyen tűlök. Ezokáért az föld
nemde nem okád-é ki tütöket, ha azt megförtőztetitök, miképpen

ban, és mind annak kívüle való életben.d
kiokádta azt az nemzetséget, mely ti előttetök volt. Mert valakik
cseleködik ezöket, ez őtálatosságokat, azoknak életük kivágattatik az ű
népe közül.
b Epist. Iudae 22. 23. És némelyeken, megválasztván űket,
könyörüljetök. Némelyeket penig rettentés által tartsatok meg,
kiragadván űket az lángból, gyűlölvén még ruhájokat is, mely
megförtőztetött azoknak testöknek illetésétűl.
c 1. Thessal. 4. 3, 4, 5. Mert ez az Istennek akaratja, tudniillik, hogy
űnéki magatokat szentöljétök, azaz, hogy megtartóztassátok magatokat
az paráznaságtúl. És hogy ti közületök minden tudja bírni az ű edényét
szentséggel és tisztességgel, nem az gonosz kívánságnak indulatjával,
mint az pogányok, kik nem ismerik az Istent.
d Hebr. 13. 4. Tiszteletös és böcsületes mindenek előtt az házasság és
az fertelöm nélkül való ágy. Az paráznákat penig és az házasságtörőket
megítéli az Isten. 1. Corint. 7. 4. Az asszonyiállat az ünnön testével nem
bír, de az férfiú, hasonlatosképpen penig az férfiú is az ő tulajdon
testével nem bír, hanem az ő felesége.

109.KÉRDÉS.
Semmitűl nem tilt-é egyébtűl Isten ez parancsolatban,
hanem csak az paráznaságtúl, és efféle egyéb
fertelmességtűl?
Miérthogy az mi testünk és Lelkünk az Szent Lélek
Istennek templomi, azt akarja Isten, hogy mind az kettőt
szentűl és tisztán bírjuk. És ezokáért minden undok
cseleködetöket, szöméröm nélkül való magunk viselését,
parázna beszédöket,a éktelen gondolatokat, förtelmes
kívánságokat,b és valami embert ezféle dolgokra hajthatna,
azt mindenestűl fogva megtiltja.c
a Ephes. 5. 3, 4. Paráznaság penig és minden tisztátalanság avagy
fösvénség, ingyen se neveztessék ti közöttetök, azmint illik az
szentökhöz. Se undok, se kába bolond beszédök, se trágár vagy szátyár
beszédök, azmelyek nem illendők, hanem inkább háláadás. 1. Corint. 6.
18, 19, 20. Távoztassátok el az paráznaságot. Minden bűn, azmelyet az
ember tészen az testnek kívüle vagyon, de azki paráználkodik, az
ünnön teste ellen vérközik. Avagy nem tudjátok-é, hogy az ti testötök
temploma az bennetök lakozó Szent Léleknek, azkit az Istentűl vötettök,
és nem vattok ünnön magatoké? Mert áron váltattattatok meg:
dicsőítsétök azért az Istent az ti testetökben, és az ti lelketökben,
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melyek az Istené.
b Matth. 5. 27, 28. Hallottátok.é, hogy a régieknek mondattatott
légyen: Ne paráználkodjál. De én mondom tinéktek, hogy minden
valaki tekint az asszonyiállatra annak gonosz kívánására, immár
paráználkodott véle az ű szívében.
c Ephes. 5. 18. És borral meg ne részegödjetök, melyben mértékletlen
élet vagyon, de bételjesedjetök Szent Lélekkel. 1. Corinth. 15. 33. Ne
tévelyegjetök: megrontják az jó erkülcsöket az gonosz beszélgetésök.

110.KÉRDÉS.
Mit tilt meg Isten az nyolcadik parancsolatban?

Dominica
43.

Nem csak azokat az lopásokat,a és ragadozásokat,b

melyeket az külső fejedelem megbüntet, hanem az lopásnak
neve alatt béfoglal az életnek keresésében való mindenféle
gonosz mEsterségeket és pénzhalászásokat, kivel az másén
kapdosunk, és avagy erő-hatalommal, avagy valami
igazságnak színe alatt mienkké akarjuk tenni,c minéműek
ezek, az hamis mérték,d nem igaz sing (rőf), nem egyaránt
való mérő edény és font,e hitván marhának jó gyanánt való
árulása és dicsérése, álpénz, usura,f avagy akármi egyéb
kereskedésnek úta és módja, melyet az Isten megtiltott. Ide
számlálj minden telhetetlenséget,g és az Isten ajándékinak
sokképpen való tékozlásit, és azokval gonoszul való élést.
1. Corinth. 6. 10. Sem az lopók, sem az fösvényök, sem az
részögesök, sem az szitkozódók-átkozódók, sem az ragadozók, az
Istennek országának örökösi nem lésznek.
b 1. Corinth. 5. 10. De nem mindenestűl fogván ez világnak
paráznáival,
avagy
fösvényivel,
avagy
kóborlóival,
avagy
bálványozóival. Mert így bizonyára ki kellene mennetök ez világból.
c Luc. 3. 14. És monda János az vitézöknek: Senkit meg ne
háborgassatok, ne fortélyoskodjatok, és megelégedjetök az ti
zsoldotokkal. 1. Thes. 4. 6. Senki meg ne nyomorítsa, meg se csalja
atyjafiát valaminémű dologban. Mert az Úr áll bosszút mindezökért,
miképpen annakelőtte is megmondottuk tinéktek, és bizonságot töttünk
róla.
d Prov. 11. 1. Az hamis és csalárd fontot, avagy serpenyőt gyűlöli az
Úr, de az igaz font, és mérték kedves azt ű szemei előtt. Et 16. 11. Az
mérték és az serpenyő az Úrnak ítéleti, és minden tarsolyban lévő
mértékök az ű alkotmányi. Ezechiel. 45. 9, 10. Azt mondja az Úr Isten:
Igen ela

mentetök benne ti Izráel fejedelmi: Szűnjetök meg immár az
álnokságtúl, és az pusztítástúl, és cselekdjetök ítéletöt és igazságot, és
távoztassátok el az én népemtűl az ti fortélyozástokat, mellyel sokakat
örökségökből kifordítotok. Ezt mondja az Úr Isten: igaz fontotok,
köblötök és mértéktök legyen. Az éfa és az bathus egyaránt való legyen.
Deut 25. 13, 14, 15. Ne légyen az te zsákodban avagy tarsolyodban
kétféle mérték, nagy és kicsin. Házadban se legyen kétféle köböl, nagy
és kicsin, tökélletös és igaz mértéköd és köblöd légyen tenéked, hogy
hosszú ideig élj ez földön, melyet ád tenéked az te Urad Istenöd.
e Psal. 15. 5. Azki pénét nem adja uzsurára és semmi ajándékot el nem
vészön az ártatlan ellen. Azki ez dolgokat cseleköszi, az soha örökké el
nem vész. Luc. 6. 35. Sőt, szeressétök az ti ellenségtöket és jól tegyetök,
és kölcsön adjatok, ha szintén semmit vissza nem vártok is benne, és
lészen az ti jutalmatok sok, és lésztök amaz örökségnek fiai, mert ű
jóltévő az háláadatlanokhoz, és gonoszokhoz is.
f 1 Corinth. 6. Sem lopók, sem telhetetlenök, sem részögösök, sem
szitkozódók, sem ragadozók, az Istennek országát örökségül nem
vészik.
g Prov. 5. 16. Az te kútfejeid kifollyanak, és az te vizeidnek csörgetegi
az utcákra kiszármazzanak, csak te bírjad egyedül azokat, és nem az
idegenek te veled együtt.

111.KÉRDÉS.
Melyek azok az dolgok, kiket Isten itt parancsol?
Hogy felebarátomnak hasznát és előmeneti, azmenire

éntűlem lehet, segítsem, és öregbítsem, űvele úgy
cselekedjem, azmint egyebektűl kívánnám, hogy én velem
cselekedjenek,a dologtételemben hívséges és szorgalmatos
légyek, hogy egyebeknek is az ű szükségökben és
nyomorúságokban segítséggel lehessek.b
a Matth. 7. 12. Mindeneket azért, azmelyeket akartok, hogy az
emberek tiveletök cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetök űvélök:
Mert ez az törvény és az próféták.
b Ephes. 4. 28. Azki lop vala, többé ne lopjon, de sőt inkább
munkálkodjék, cselekedvén jót kezeivel, hogy légyen mit adni az
szűkölködőnek.

112.KÉRDÉS.
Mit kíván az kilencedik parancsolat?
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Ezt, hogy valaki ellen hamis tanúbizonságtévő beszédet

nem mondjak,a senki beszédét hamis éretelemre ne
magyarázzam,b senkit ne rágalmazzak, se szidalmazzak,c
senkit ok nélkül és törvéntelen ne kárhoztassak,d hanem
hogy mindenféle hazugságot, csalárdságot, mint ördögnek
saját cselekedetit,e ha Istennek az ű rettenetes haragját reám
nem akarom gerjeszteni, minden szorgalmatossággal
eltávoztassak,f törvénközésben vagy törvén-tételben és
egyéb dolgokban is igaz beszédű legyek, és azt azmint a
dolog vagyon, bízvást és állhatatosan megmondjam,g
ezeknek
felette
egyebeknek
hírüket-nevüket
és
tisztességüket azmennire tűlem lehet, oltalmazzam és
öregbítsem.h
a Prov. 19. 5, 9. Az hazug bizonság büntetlen nem marad, és azki
mindenkoron hazugságot szól, elvész az. Et 21. 28. Az hazug bizonság
elvész, és az vesztég hallgató férfiú mindörökké szól.
b Psal. 15. 3. Azki nem rágalmaz senkit az ű nyelvével, sem nem
cseleköszik gonoszt az ű felebarátjának, és el nem szenvedi, hogy valaki
méltatlan szidalommal és gyalázattal illesse az ű atyjafiát.
c Rom. 1. 28. És miképpen nem tetszött az őnéki, hogy az Istent
tartanák isméretben: azonképpen adta az Isten űket elfordúlt elmére,
hogy cselekednék azokat, azmelyek nem illenek. Kik teljesök minden
hamissággal, paráznasággal, álnoksággal, fösvénséggel, gonoszsággal.
Kik rakvák irégységgel, gyilkossággal, háborúsággal, csalárdsággal,
feslött
erkülccsel.
Sugárlók,
rágalmazók,
Isten-gyűlölők,
bosszúságtévők,
kevélyök,
dicseködők,
gonoszoknak
találói,
szülejöknek engedetlenök, értetlenök, állhatatlanok, vakmérők,
fogadásoknak fölbontói, szeretettül idegenök, irgalmatlanok, kik az
Istennek igaz ítéletit értvén (hogy azkik ezféléket cselekedvén méltók
légyenek az halálra) nemcsak azokat cseleködik, de mentegetik is
azokat, azkik ezöket cselekedik.
d Matt. 7. 1, 2. Mert azmely ítélettel ítéltök, azzal ítéltettök meg. És
azmely mértékkel mértök, viszontag azzal mérnek tinéktök. Luc. 6. 37.
Ne ítéljetök, és meg nem ítéltettök. Ne kárhoztassatok és nem
kárhozattatok. Megbocsássatok, és megbocsáttatik tinéktök.
e Ioan. 8. 44. Ti az ördög atyjátúl vattok, és az ti atyátoknak kívánságát
akarjátok megcselekedni. Az gyilkos volt kezdettűl fogván, és az
igazságban meg nem állott. Mert nincsen igazság űbenne.
Valamennyiször hazugságot szól, ünnön magátul szól. Mert hazug és az
hazugságnak atyja.
f Prov. 1. 22. Az hazug ajakakat útálja az Úr, azki penig igazságot szól,
kedvelli azt. Et 13. 5. Az hazug beszédet gyűlöli az

1.117
igaz ember, de az gonosz nem jámbor embert az útálatossá teszi és
megszégyöniti.
g 1. Corinth. 13. 16. Az szeretet nem örül az hamisságnak, hanem örül
az igazságnak. Ephes. 4. 25. Annokokáért elhagyjátok az hazugságot, és
ki-ki mind igazat szóljon felebarátjának. Mert egymás tagjai vagyunk.
h 1. Petr. 4. 8. Mindeneknek előtte penig egymáshoz buzgó szeretettel
legyetök, mert az szeretet elfödözi az vétköknek sokaságát.

113.KÉRDÉS.
Mit tilt meg az tizedik parancsolat?
Hogy csak valami kicsin kívánsággal is, avagy
gondolattal az mi szívünk soha ne vágyakozzék az Istennek
csak egy parancsolatja ellen is járni, de hogy mindenkoron
szívünk szerint útáljunk minden bűnt, és viszontag minden
igazságban gyönyörködjünk.
Rom 7. 7, 8. Mert az gonosz kívánságot nem ismertem volna, ha az
törvény azt nem mondotta volna: ne kívánj. De alkolmatosságot vévén
az bűn az parancsolatnak általa, nemze én bennem minden kívánságot.
Mert az törvény nélkül az bűn megholt.

S

114.KÉRDÉS.
megtarthatják-é azok tökélletösen ez parancsolatokat,
azkik Istenhöz megtértenek?

Semmiképpen nem; mert még az szentökben is míg itt ez
világon élnek, ez parancsolatokhoz való engedelmességnek
csak kicsin kezdeti vagyon.a De mindazáltal az mennire
tűlünk lehet, ugyan valóban és nem tettetésképpen
igyekeznék élni az Úr Istennek, nem csak egynihány
parancsolatja szerint, hanem minden parancsolatja szerint.b
a 1. Ioan. 1. 8, 9, 10. Ha mondándjuk, hogy bűnünk nincsen, mi
magunkat megcsaljuk, és nincsen igazság mibennünk. Ha
megvallándjuk az mi bűneinket, hűv és igaz, hogy megbocsássa
minékünk a mi bűneinket, és megtisztítson minket minden
hamisságból. Ha mondándjuk, hogy mi nem vétköztünk, hazuggá
tesszük űtet, és az ű beszéde nincsen mibennünk. Rom. 7. 14, 15. Mert
tudjuk, hogy az törvény lelki. Én penig testi vagyok, eladattatván, hogy
az bűnnek alája vettettetném. Mert az-
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mit cselekeszem, eszemben nem veszem. Mert nem azt cselekedem,
azmit akarok, hanem azmit gyűlölök, azt cselekedöm. Eccles. 7. 10. Mert
nincsen csak egy igaz ember is ez földön, azki jót cseleködjék, és nem
vétköznék.
b Rom. 7. 22, 23. Mert gyönyörködöm az Istennek törényében az belső
ember szerint. De más törvént látok az én tagaimban, azki ellenben
hadakozik az én elmémnek törvényével. És fogjává tészen engemet az
bűnnek törvényének, az mely vagyon az én tagaimban. Iacob. 2. 10. Mert
valaki mind az egész törvént megtartandja, egyikben penig
megtántoroszik, mindeniknek lett megszegője. Mert azki mondotta: Ne
paráználkodjál, ez azt is mondotta: Ne ölj. Hogyha nem paráználkodol,
de azért gyilkosságot cseleköszöl, löttél általhágója az törvénnek.

115.KÉRDÉS.
Miért akarja tehát az Isten az ő törvényét olyan
keményen és nyilgán hírdettetni, hogyha senki nincs,
azki azt ez világi életben megtarthatná?

mielőnkben
tétettetött
megnyerhessük.c

a 1. Ioan. 1. 9. Ha megvallándjuk az ki bűneinket, hív és igaz, hogy
megbocsássa minékünk az mi bűneinket, és megtisztítson minket
minden hamisságból. Psalm. 32. 5. De minekutána az én bánemet
tenéked tudtodra adám, és az én hamisságomat el nem födözé,
mondám: Vallást tészök az én bűneim felől az Úrnak, és te mindjárást
megbocsátád az én bűneimnek hamisságát.
b Rom. 7. 24, 25. Én szegény nyavalyás ember, kicsoda szabadít meg
engemet ez halálnak alája vettetött testből? Hálákat adok az Istennek az
mi Urunk Jézus Krisztusnak általa. Hát ezokáért ugyan énnön magam
elmémmel szolgálok az Isten törvényének, testömmel penig az bűnnek
törvényének.
c 1. Corinth. 9. 24. Nem

vígan

tudjátok-é, hogy azkik pályát futnak, jóllehet mindnyájan futnak, de
csak egy veszi el az jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétök az
jutalmat. Minden bajvívó pedik mindenökben megtartóztatja magát. És
azok bizonyával azért tusakodnak, hogy elveszendő koronát
elvehessék, mi peniglen hogy az rothadatlant. Phil. 3. 12, 13, 14.
Nemhogy immár megfogtam vagy elértem volna az célt, avagy, hogy
immár tökélletes volnék, de igyekezöm utána, hogyha megfoghatnám,
és ezokáért megfogattam az Jézus Krisztustúl. Atyámfiai, én nem vélem,
hogy még én elértem, avagy megfogtam volna az célt. Ez egyre
töreködöm penig, hogy az melyek hátra vadnak, elfelejtvén, az melyek
penig még oda elövé vadnak, azokra igyeközvén, azt célhoz sietök
menni, az Istennek mennyei hivatalának jutalmára az Krisztus Jézusnak
általa.

AZ KÖNYÖRGÉSRŐL
AVAGY IMÁDSÁGRÓL .

Először azért, hogy teljes életünkben mind inkább-inkább

megismerjük, mely igen nagy hajlandósága légyen az mi
temészetünknek az bűntételre,a és annival inkább kivánunk
bűneinknek bocsánatját, és az Krisztusban való
megigazulást.b
Másodszor,
hogy
mindenkor
arra
erőlködjünk, arrúl gondolkodjunk, és az Atya Istentűl Szent
Léleknek ajándékát kérjük, hogy naponként inkább inkább
megújíttassunk az Istennek ábrázatjára, mindaddiglan,
míglen osztán végre ez világból való kimúlásunknak utána,
az

tökélletességöt

116.KÉRDÉS.
Az keresztyénöknek miért szükséges az könyörgés avagy
imádkozás?
Mert az könyörgés fű és kiváltképpen való része annak az
háládatosságnak, melyet az Isten mitűlünk kíván.a Annak
felette, mert csak azoknak adja az Isten az ű kegyelmét és
Szent Lelkét, azkik ezöket igaz és valóságos
foházkodásokkal szünetlen ű tűle kérik, és ezokáért űneki
hálákat adnak.b
a Psal. 50. 14. Áldozzál az Istennek dicséretnek áldozatjával és add
meg az fölséges Istennek az te fogadásidat. Hívj segítségül engemet az
te nyomorúságodnak idején, és megszabadítlak tégedet, és te azután
dicsírj engemet.
b Matth. 7. 7, 8. Kérjetök, és azmit kértek, megadatik tinéktek;
keressetök, és azmit kerestök, meglelitök; zörgessetök, és ajtó nittatik
tinéktek. Mert valaki kér, azmit kér, megadatik néki, és azki keres, azmit
keres, azt megtalálja, és az zörgetőnek ajtó nittatik. Sic et Luc. 11. 10.
Math. 13. 12. Mert azkinek vagyon, annak a-
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dattatik, és az inkább fog bévelködni, azkinek penig nincsen, még az is,
amie vagyon, elvétetik tűle. Ide tartozik az fölső mondás is, Psal. 50. 14.

117.KÉRDÉS.
Minémű dolgok kívántatnak ahhoz az imádsághoz,
azmely az Isten előtt kedves szokott lenni, és azmelyet ű
meg szokott hallgatni ?
Hogy csak egyedül az igaz Istentűl, ki az ű szent igéjében

magát kijelentötte,a mindeneket, azmelyeket parancsolt,
hogy űtűle kérjünk,b szívünknek igaz indulatjából kérjünk,c
az mi szűkölködésünket és nyavalyásságos voltunkat
belsőképpen valóban megismervén,d az isteni fölségnek
előtte magunkat alázatosan lebocsássuk,e és ehhöz ez erős
fundamentomhoz támaszkodjunk,f hogy mi az Istentűl,
noha méltatlanok vagyunk, de mindazáltal az Krisztusért
bizonnyal meghallgattatunk,g azmiképpen minékünk az ű
szent igéjében megígérte.h
a Ioan. 4. 22, 23, 24. Ti imádjátok, azmit nem tudtok, mi imádjuk,
azmit tudunk, mert az idvösség az zsidók közül támadott. De eljűtt az
óra, és mostan vagyon, mikoron az igaz imádkozók imádni fogják az
Atya Istent lélekben és igazságban. Mert az Atya Isten is ilyeténöket
keres, kik űtet imádják; lelki állat az Isten, és azoknak, kik űtet imádják,
lélekben és igazságban kell imádni.
b Rom. 8. 26, 27. Szinte azonképpen az Lélek segíti az mi
erőtlenséginket, mert imádságunkban mit kérjünk, úgy azmint kell
kérnünk, nem tudjuk: De az Lélek esedezik miérettünk,
megmondhatatlan fohászkodásokkal, azki peniglen az embereknek
szíveket vizsgálja, jól tudja, mi légyen az Léleknek akaratja, mert Isten
szerint esedezik az szentekért. 1. Ioan. 5. 19. És ha tudjuk, hogy ű
meghallgat minket, mindazokban valamelyeket űtűle kérünk, tudjuk,
hogy űtűle vadnak az kérésök, azmelyeket kértünk űtűle. Ide tartozik az
fölső mondás is, Ioan. 4. 22, 23, 24.
c Psalm. 145. 18, 19, 20. Közel vagyon az Úr mindazokhoz, valakik űtet
igazságból híják segítségre. Bételjesíti penig minden akaratjukat az űtet
félőknek, és az ű kiáltásokat meghallgatja, és űket megtartja. Az Úr
megőrzi mindazokat, valakik űtet szeretik, és minden hitetleneket
elveszt.
d 2. Paralip. 20. 12. Mi istenünk, nemde nem ítélöd-é meg űket? Mi
bennünk bizonyá-

ra nincsen oly erő, kivel ez nagy megmondhatatlan sokaságnak, azmely
most miellenünk jű, ellene állhatnánk, nem tudjuk, mit kelljen
minékünk cselekednünk, de csak te reád néznek Uram Isten az mi
szemeink.
e Psal. 2. 11. Szolgáljatok az Úrnak félelelemben, s vígadjatok
rettegéssel. Et 34. 14. Közel vagyon az Úr azokhoz, kik töredelmes
szívvel vadnak, és megtartja azokat, kiknek töredelmes Lelkök vagyon.
Esa. 66. 2. Mindezök az én kezemnek alkotmányi, és mindazok én
általam cseleködtettenek, azt mondja az Úr. Reá tekintök penig az
szegénre, és arra, azki töredelmes szívvel vagyon, és ki az én
beszédemre ugyan megröszket.
f Rom. 10. 13, 14. Miképpen híják azt segítségül, azkiben nem
hittenek? miképpen hisznek penig annak, azki felől nem hallottanak?
miképpen hallanak penig az tanító nélkül? Rom 8. 15, 16. Nem vöttetök
az szolgálatnak lelkét viszontag félelemre, de vöttétek az fiúvá
fogadásnak lelkét, ki által kiáltjuk ezt, hogy Atyám, Atyám. Mely Szent
Lélek bizonságot tészen, az mi lelkünkkel egyetemben, hogy mi
Istennek Fiai vagyunk. Iacob. 1. 6, 7, 8. De kérjen hittel és bizodalommal
semmit nem kétöködvén, mert azki kétölködik, hasonlatos az tengeren
való habhoz, mely az széltűl idestová verettetik és hányattatik. Ne vélje
azért az ember, hogy ű valamit venne az Istentűl, az kétszívű ember
állhatatlan minden dolgaiban.
g Ioan. 14. 13, 14, 15, 16. És valamit az én nevemben kérendötök, azt
megadom tinéktek, hogy dicsőíttessék az Atya az ű Fiában. Ha valamit
kérendötök az én nevemben, én megadom. Ha szerettök engemet, az én
parancsolatimat megtartsátok. Én penig kérem az én Atyámat, és más
vígasztalót ád tinéktek, hogy tiveletök maradjon mindörökké. E 15. 16.
Nem ti választottatok engemet, de én választottalak titöket, és
rendeltelek titöket, hogy elmenvén jó gyümölcsöt termtsetök, és az ti
gyümölcsetök megmaradjon, hogy valamit kérendötök az Atyátúl én
nevemben, megadja tinéktek. Et 16. 23. Bizony, bizony mondom
tinéktek, hogy valamit kérendötök az Atyátúl én nevemben, megadja
tinéktek. Daniel. 9. 17, 18. Most azért mi Urunk Istenünk hallgasd meg
az te szolgáidnak fohászkodását és könyörgését, és az te elpusztíttatott
szent templomodhoz mutasd víg orcádat az Úrért. Én szerelmes
Istenem, hajtsd hozánk az te füleidet, hogy meghallgass minket, és
nyisd meg az te szemeidet, hogy lássad az mi elpusztulásunkat, és az
várast, amelyen az te nevedet hítták segítségre. Nem az mi
igazságunkhoz bízván könyörgünk néked alázatosan, hanem az te nagy
irgalmasságodat remélvén.
h Matth. 7. 8. Valaki kérend, azt azmit kér, elvészi, és azki mit keres,
megtalálja, és az zörgetőnek ajtó nyittatik. Psalm. 143. Hallgasd meg
Uram az én imádságomat, és figyelmezz az éne könyörgésimre, az te
állhatatosságodért, és igazságodért hallgass meg engemet.
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118.KÉRDÉS.
Melyek azok, az melyeket Isten parancsol, hogy ő tűle
kérjünk?
Minden lelki és testi szükséges dolgok,a azmelyeket az mi

Urunk Jézus Krisztus befoglalt abban az könyörgő
imádságban, azmelyre űmaga minket megtanított.

a Iacob. 1. 17. Minden jó adomány és minden ajándék, fogyatkozás
nélkül való, onnan fölyül, az világosságnak atyjátúl száll alá, kinél
nincsen elváltozás, avagy elfordulásnak csak árnyékozása is. Matt 6. 33.
Keressétök legelőször az Istennek országát, és annak igazságát, és
mindezök megadattatnak tinéktek.
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119.KÉRDÉS.
Melik az az könyörgő imádság?
Mi Atyánk, ki vagy mennyégben,a Szentöltessék meg az

te neved. Jűjjön el az te országod; legyen az te akaratod,
miképpen az mennyégben, azonképpen ez földön is. Az mi
mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma; és
bocsásd meg minékünk az mi vétkeinket, az miképpen mi is
megbocsátunk ellenünk vétetteknek. És ne vígy minket az
késérteben. De szabadíts minket az gonosztúl. Mert tiéd az
ország, tiéd az hatalom, és az dicsőség, mindörökkön
örökké, Ámen.
a Matt. 6. 9. etcetera. Ti ezokáért ekképpen könyörgjetök: Mi Atyánk,
ki vagy mennyégben, Szentöltessék meg az te neved. Luc. 11. 2, 3, 4.
Monda penig őnékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi atyánk, ki
vagy az, etcetera.
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120.KÉRDÉS.
Miért prancsolja az Krisztus, hogy az Istent
könyörgésünkben így szólítsuk meg: Mi Atyánk?
Hogy mindjárást az imádságnak kezdetiben Isten fiai-

hoz illendő tiszteletöt, és az Istenhöz való bizodalmat
szörözzön mibennünk, melynek fundámentomának kell
lenni az mi imádságunknak, tudniillik, hogy az Isten az
Krisztusért minékünk Atyánkká lött, és valamelyeket igaz
hittel űtűle kérünk, sokkal inkább megadja minékünk,
hogynem mint az mi szüleink, kik ez földi jókat tőlünk meg
nem tagadnák.
nyeret kér tűle, avagy ha halat kérend, nemde kígyót ád-é űnéki,
annakokáért ha ti, holott gonoszok legyetek, jó ajándékokat tudtok az ti
fiaitoknak adni: mennyivel inkább az ti Atyátok, aki mennyégben
lakozik, jókat ád azoknak, kik űtűle kérnek. Luc. 11. 11, 12, 13. Ki volna
az közületök, ki atya lévén, ha az ű fia űtűle kenyeret kérne, hogy követ
adna néki? Avagy, ha halat kérend, nemde az halért kígyót ád-é néki?
Avagy, ha tikmonyat kérend, nemde skorpiót ád-é néki? Ha ezokáért,
holott ti gonoszok lévén, jó adománt tudtok adni az ti fiaitoknak,
mennyivel inkább az ti mennyei atyátok ád Szent Lelket azoknak, azkik
űtűle kérendik?

121.KÉRDÉS.
Miért hozza ezt is: Ki vagy mennyégben?
Hogy az Istennek mennyei fölségéről ne gondolkodnunk

úgy, mint valami alávaló, és ez földi dolog felől.a
Annakfelette, hogy minden lelki és testi szükséges dolgokat
az ű mindenhatóságátúl várjunk.b

a Ierem. 23. 23, 24. Nemde én nem vagyok-é közelvaló Isten, azt
mondja az Úr: És nem vagyok távul való Isten. Valjon s-valaki elrejthetié valami rejtökhelyen úgy magát, hogy én többé űtet ne láthassam, azt
mondja az Úr: Nemde én nem töltöm-é bé az eget és az földet, azt
mondja az Úr. Actor. 17. 24, 25, 27. Az Isten azki ez világot teremtette, és
mindeneket valamelyek ez világon vadnak, holott ű az égnek és az
földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakozik, sem emberi
kezekkel nem tisztölteti, mintha szűkös volna valami állat nélkül, holott
ő adjon életet mindeneknek, és lehelletöt, és mindeneket; hogy keresnék
az Istent, ha valamiképpen tapogatásokkal űtet megtalálhatnák.
b Rom. 120. 12. Ugyanazon mindeneknek Ura, ki mindenekhöz
bűséggel való segítségét mutatja, azkik űtet segítségül híják.

Matth. 7. 9, 10, 11. Mert kicsoda az ti közületök az ember, azki követ
adjon az ű fiának, mikoron ke-
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122.KÉRDÉS.
Melik az első kérés?
Szentöltessék meg az te neved, azaz, adjad legelőször

Uram Isten, hogy tégedet igazán megismérjünk,a és az te
minden cseleködetidben világoskodó mindenhatóságodat,
bölcsességedet, jóvóltodat, igazságodat, irgalmasságodat, és
igazmondásodat megbecsüljük, hirdessük és magasztaljuk.b
Továbba, hogy teljes életünket, gondolatinkat, beszédinket,
és cseleködetinket mindenkoron arra igazgassuk, hogy az te
szentséges neved mi miattunk gyalázattal ne illettessék, ne
káromoltassék, de sőt inkább tisztölettel és dicsérettel
magasztaltassék.c
a Ioan. 17. 3. Ez az örökélet, hogy csak tégedet ismerjenek egyedül
igaz Isennek lenni, és azkit elbocsátottál, az Jézus Krisztust. Ierem. 9., 23,
24. Ezt mondja az Úr: Ne dicseködjék az bölcs az ű bölcsességében, se
ne dicsekedjék az erős az ű erősségében, se ne dicsekedjék az kazdag az
ű kazdagságában. De ebben dicseködjék, aki dicseködni akar, hogy tud
és ismer engemet, miérthogy én vagyok az Ur, ki irgalmasságot, itéletöt
és igazságot cselekeszem ez földön. Annakokáért én egyedül csak
ezökben gyönyörködöm, azt mondja az Úr. Et 31. 33, 34. Ő közinkben
adom az én törvényemet, és az ő szívökben írom azt, és őnekik Istenök
lészek, és űk énnékem népeim lésznek. És nem tanítja többé ki-ki mind
az ű felebarátját, avagy az fírfi az ű atyjafiát, ezt mondván: Ismerjétök
meg az Urat, mert mindnyájan megismérnek engemet kicsintűl fogva
nagyig, azt mondja az Úr. Matth. 16. 17. Bódog vagy te Simon Jónás Fia,
mert az test és az vér ezöket meg nem jelentette tenéked, hanem az én
szent Atyám, ki az mennyégben lakozik. Jacob. 1. 5. Hogyha
valamelyitök szűkölködik bölcsesség nélkül, kérjön az Istentűl, ki
mindeneknek nagy jó kedvvel ád, és nem panaszolja, és adattatik űnéki.
Psalm 119. 105. A te igéd az én lábaimnek égő szövétneke, és világosság
az én utaimra.
b Psal. 119. 137, 138. Igaz vagy, Uram, és igaz az te ítéletöd.
Prancsolád Uram, az te igazságodat az te tanúbizonságidban, és az igaz
beszédet nagyon. Luc. 1. 47. usque ad 56. versum. Akkoron mondá az
Mária: Felmagasztalja az én életem az Urat, és vigadoz az én lelkem az
én idvözítő Istenemben. Mert az ő szolgáló leányának megtekinté
alázatos voltát. És ímé, ennekutána bódognak mondanak engemet
minden üdőbeli emberek. Mert nagyságos dolgokat cseleködék énvelem
az hatalmas, kinek az ő neve szent. És kinek irgalmassága

időről időre megmarad azokon, azkik űtet félik. Nagy hatalmasságot
tőn az ű karjának erejének általa, megrontá az kevélyöket az ű
szívöknek gondolatjában, és levonja az hatalmasokat az ű székökből, az
alázatosokat penig fölmagasztalá. Az alázatosokat bétölté nagy sok
jókkal, és az kazdagokat üresen bocsátá: Hozzá fogadá az Izráelt az ű
szolgáját, hogy megemléköznék az ű irgalmasságáról, miképpen szólott
az mi atyáinknak, Ábrahámnak és az ű magvának mindöröké. Et versu
68. usque ad 76. Áldott az Úr, az Izráelnek Istene, hogy meglátogatta és
megváltotta az ű népét, és hogy az idvösségnek szarvát fölemelte
minékünk az Dávidnak az ű szolgájának házában, azmiképpen szólott
az ű szent prófétáinak szájoknak általa, kik világ kezdetitűl fogván
voltanak, hogy jövendőre megszabadítana minket az mi ellenséginktűl,
és mindenknek kezekből, kik minket gyűlölnek. Hogy irgalmasságot
tenne az mi atyáinkkal és megemléköznék az ű Szent Testamentomáról
és esküvésérűl, mely esküvést tött vala Ábrahámank az mi atyánknak,
tudniaillik, hogy ezt megadná minékünk, hogy az mi ellenséginknek
kezükből megszabadulván, félelem nélkül szolgálnánk az ű szemei előtt
az mi életünknek minden napjaiban. Psal, 143. 1, 2, 5, 10, 11, 12.
Hallgasd meg Uram Isten az én könyörgésömet, és figyelmezzél az én
imádságomra, az te igaz fogadásidért és az te igazságodért hallgass meg
engemet. Ne indulj, Uram, pörben az te szolgáddal, mert meg nem
igazíthatja magát az te szemeid előtt csak egy élő ember is.
Megemléközém az régen elmúlt időkről, és meggondolom minden te
cseleködetidet, és beszélek az te kezidnek alkotmányárúl. Taníts meg
enegemet, hogy az te akaratodat cseleködjem, mert te vagy én Istenem,
és az te jó Lelköd hordozzon engemet az igaz úton. Az te nevedért
Uram megelevenítesz engemet, és az te igazságodért megszabadítod az
nyomorúságból az én Lelkömet. És az te jó irgalmasságodért rontod
meg Uram az én ellenségimet, és elvesztöd mindazokat, valakik üldözői
az én életemnek, mert én te szolgád vagyok. Et Psalm. 145. 8, 9, 17.
Kegyelmes és irgalmas az Úr, késödelmes az haragra és nagy
irgalmasságú. Jó az Úr Isten mindenökhöz, és az ű irgalmassága vagyon
minden alkotmányin. Igaz az Úr Isten minden ű útaiban, és kegyelmes
minden ű cseleködetiben. Exod. 34. 6, 7. És mikoron az Jehovah elmúlt
vólna az Mózes előtt, az Mózes nagy fölszóval kiáltá: Uram, Uram, erős
Isten, irgalmas, és könyörülő, késödelmes az haragra az irgalmasságban
és igazmondásban bévölködő, ki megtartod irgalmasságodat sok
ezöriglen, ki megbocsátod az embereknek álnokságokat, hamisságokat
és bűnöket, de azt megbocsátván, semmiképpen büntetlen ez világon
nem hagyod. Ki megbünteted az atyáknak álnokságokat az ű fiokban és
fioknak fiaiba harmad és negyed nemzetségiglen. Ierem. 13. 3. Azt
mondod Izráel: Régen volt, hogy énnékem az Jehovah megjelent. Az
Jehovah penig ezt mondja:
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Én tégedet örökkévaló szeretettel szerettelek, és irgalmasságommal
azért hozzám vontalak. Et 32. 19, 40, 41. Te ezöriglen irgalmasságot
cseleköszöl, és az atyáknak álnokságokat megfizetöd az fioknak
kebelükben kik űutánok születtetnek. Te vagy Uram amaz nagy Isten,
erős és hatalmas, kinek tenéked neved, Seregöknek Ura Istene: Nagy
tanácsú és nagy cselekedetű, kinek szemei nitvák az emberek fiainak
útaira, hogy megfizess kinek-kinek mind az ű járása szerint, és az ű
cseleködetinek érdeme szerint. Kötök űvélök örökké való frigyöt is,
hogy űtűlök magamat el nem fordítom, messze el nem távozom, jól
tévén űvélök. És az ű szívökben adom az én félelmemet, hogy éntűlem
el ne szakadjanak. És örülök űrajtok, jól tévén űvélök, mikoron űket
elplántálándom valóban ezön ez földön az én teljes szívemből és teljes
lelkemből. Et 33. 10, 11, 20, 21. Eképpen szól az JEHOVAH: Meghallattatik
itt ez helyen örömnek és vigasságnak szava, az vőlegénnek és az
mönyassszonnak szava, azoknak szavok, azkik azt mondják: Vallást
tegyetök az Seregöknek Uranának az Jehovának, mert igen jó az
Jehovah Isten, és örökkévaló az ű irgalmassága, és azok tésznek vallást
az Jehovának házában, mikoron vissza hozándom ez földnek
fogságában lévő sokaságát mint annakelőtte, azt mondja az JEHOVA: Így
szól az JEHOVAH: Ha fölbonthatjátok az én frigyemet, melyet kötöttem
az nappal és az éjtszakával, hogy ne légyen se nappal se éjjel az ő
idejekorán, meg az az én frigyöm is fölbomolhat az mely kötöttem az én
szolgámmal, az Dáviddal, hogy nem lészen űnéki az ő székiben
uralkodó fia, és az lévita papokkal az én szolgáimmal. Matt. 19. 17. Az
Krisztus penig mondá néki: Miért mondasz engem jónak, nicsen több jó
az egy Istentűl megválva. Rom 3. 3, 4. Mit nyertenek ez dologgal, ha
némelyek áközülök hitetlenek voltanak? Nemde azoknak hitetlenségük
az Istennek hívséges ígéretit erőtlenné tészi-é? Távul légyen az. Sőt
légyen az Isten igaz, minden ember penig hazug, miképpen megvagyon
írván: Hogy igaznak ítéltessél az te beszédidben, és győzödelmet végy,
mikorn te ítéltetöl. Et 11. 23, 24. Lásd meg azokáért az Istennek jóvóltát
és kemény vóltát, azokhoz kemény vóltát, azkik elestenek, tehozzád
penig jóvóltát, ha megmaradsz az jóságban. Mert te is különben
cseleködvén, kivágattatol. De azok is, ha meg nem maradnak az ő
hitetlenségökben, isméglen bé fognak oltattatni. Mert az Isten újonnan
béolthatja azokat. 1. Timoth. 2. 19. Mindazáltal az Istennek ép
fundámantoma erősen megáll, mellyen ez pecsét vagyon. Tudja az Úr
Isten, ki légyenek az övéi. És, Távozzék el az hamisságtúl minden, azki
az Krisztus nnevét nevezi.
c Psal. 17. 8. Megtelik, Uram, az én szájam az te dicséretöddel, minden
napon az te nagyságos cselekedetiddel. Et 115. 1. Nem nékünk, Uram,
nem nékünk, hanem az te nevednek add az dicsíretöt, az te
irgalmasságodért, és az te igazságodért.

123.KÉRDÉS.
Melik az második kérés?
Jűjjön el az te országod, azaz, úgy bírj és úgy igazgass
minket az te igéddel, és Szent Lelköddel, hogy tenéked
napról napra mind inkább inkább engedhessünk.a Tartsd
meg és öregbítsed az te anyaszentedgyházadat,b rontsd el
az ördögnek cseleködetit, és minden hatalmasságot, mely
tefölséged ellen fölfuvalkodván töreködik. Tégy héjában
valókvá minden tanácskozásokat, melyek az te szent igéd
ellen lészenk,c míglen osztán teljességgel és voltaképpen
országlasz,d mikoron mindenkben minden lészesz.e
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Matt. 6. 33. Keressétök először az Istennek országát, és annak
igazságát, és mindezök megadattatnak tinéktek. Psal. 119. 5. Vajha az én
útaim megerőssittetnének tetőled, hogy megőrízném az te végezésidet,
mert akkor meg nem szégyenülnék, mikor minden te prancsolatidra
néznék. Psal, 143. 10. Taníts meg engemet, hogy az te akaratod szerint
cselekedjem, mert te vagy az én Istenem, az te jó Lelköd vezéreljön
engemet az igaz úton.
b Psal. 51. [20.] Jól tégy, Uram, az te jóvóltodból az Sionnal, és éppítsd
meg Jeruzsálemnek kűfalait. Et Psal. 122. 6, 7. Kérjetök Jeruzsálemnek
békességöt, és hogy jól légyen azoknak dolgok, azkik űtet szeretik.
Légyen békesség az te kűfalaidon belől, és bódogság az te palotáidban.
c 1. Ioan. 3. 8. Ezért jelentetött met az Istennek Fia, hogy elrontsa az
ördögnek cseleködetit. Rom. 16. 20. Az békességnek Istene penig
megrontja az Sátánt az ti lábatok alatt hamar.
d Apoc. 22. 17, 18. És az Lélök, és az mönyasszony mondának: Jűvel!
És azki hallja, mondja: Jűvel! És az szomjúhozó jűjjön el, és azki akarja,
vegye el az életnek vizét ingyen. Az mondja ez, azki ezekről
tanúbizonságot tészen. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Úgy, jővel, Uram
Jézus! Rom. 8. 22, 23. Mert tudjuk, hogy minden teremtött állat mivelünk
egyetemben fohászkodik és együtt szülésnek fájdalmát szenvedi mind
ez ideiglen. Nemcsak azok peniglen, de még mi is, azkik az Lélöknek
első zsengéjét vöttük, mi is mi magunkban fohászkodunk az fiúvá való
fogadást várván amaz mi testünknek váltságát.
e 1. Corinth, 15, 28. Minekutána penig ű alája vettetnek mindenek,
akkoron az fiú is alája vettetik annak, azki ű alája vetött mindeneket,
hogy az Isten legyen mindenek mindenekben.
a

124.KÉRDÉS.
Mellik az harmadik kérés?
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Legyen az te akaratod, miképpen mennyégben,
azonképpen ez földön is, azaz, adjad, hogy mi is minden
emberek az minnön akaratunkat hátrahagyván,a az te
akaratodnak, mely csak egyedül szent, készen és minden
zúgolódás nélkül engedjünk,b és így mindenikünk az mi
nékünk parancsoltatott dologban vígan és híven eljárjunk,c
miképpen az angyalok cseleködnek mennyégben.d
a Matth. 16. 24. Akkoron mondá Jézus az ű tanítváninak: Azki akar én
utánam jűni, tagadja meg ünnön magát, és vegye föl az keresztét, és
kövessön engemet. Tit. 2. 11, 12. Mert megjelent az Istennek amaz
idvözítő kegyelme minden embereknek, tanítván minket, hogy minden
istentelenséget és ez világi kívánságokat megtagadván, mértékletesen,
igazán és szentűl éljünk ez jelenvaló világon.
b Luc. 22, 42. Atyám, ha akarod, távoztasd el ezt ez pohárt éntűlem,
mindazáltal nem az én akaratom, de légyen az te karatod.
c 1. Corint. 7. 24. Minden, azmiben hívattatott atyámfiai, abban
maradjon az Istennél.
d Psalm. 103. 20, 21, 22. Áldjátok az Urat minden ű angyali, kik nagy
erővel hatalmasok lévén, bételjestitök az ű pranacsolatit, és hallgatjátok
az ű beszédének szavát. Áldjátok az Urat minden ű seregi, kik
miérthogy űnéki szolgái vatttok, az ű akaratját teszitök. Áldjátok az
Urat minden ű alkotmányi az ű birodalmának minden helyein. Én
lelköm áldjad az Urat.
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125. KÉRDÉS.
Melik az negyedik kérés?
Az mi mindenapi kenyerünket add meg minékünk ma,

azaz, adj meg minékünk mindeneket, melyek ez életnek
táplálására szükségösök,a hogy azok által téged ismerjünk
egyetlenegy kútfűnek lenni, kiből mindenn jók
származnak,b és vegyük eszünkbe, hogyha te meg nem
áldasz, minden mi gondviselésünk és
a Psalm. 104. 27, 28. Mindezök tebenned bíznak, hogy eledelt adj
űnékik alkolmas időben, és azt, azmit te adsz űnékik, elveszik, és az te
kezedet mikoron megnyitod, megelégösznek a te ajándékiddal. Et 145.
14, 15. Mindeneknek szemei tereád néznek, Úr Isten, és te adsz űnékik
eledelt alkolmatos időben: Megnyitod Úr Isten, az te szent kezeidet, és
minden lelkös állatoknak bétöltöd az ű kívánságát. Matth. 6. 25, 26.
Ezokáért mondom tinéktek:

szorgalmatosságunk, sőt még az te ajándékid is nékünk
szerencsétlenek és veszedelmesek lesznek.c Azokáért adjad,
hogy az mi bizodalmunkat minden teremtött állatoktúl
elfordítván, csak egyedöl temagadban helyöztessük.d
ne legyetök szorgalmatosak az ti életötökről, mit egyetek és mit igyatok,
sem az ti testetökről, mivel ruháztassatok. Nemde az Lélök bőcsületösb
az eledelnél, és az test a ruházatnál? Tekinsétök meg az égi
maradarakat. Mert űk sem vetnek, sem aratnak, sem csűrökben nem
gyűjtenek, és amaz ti mennyei Atyátok eltáplálja űket. Nemde ti sokkal
jobbak vattok-é azoknál?
b Act. 17 27, 28. Hogy az Istent megkeresnék, hogyha valamiképpen
megtapasztalván, megtalálnák űtet. Jóllehet bizonyára együnktűl is
nincsen igen messze. Mert űáltala élünk, és mozgunk, és vagyunk.;
miképpen némelyek az ti poétáitok közül is mondották. Mert ennek
nemzeti is vagyunk. Actor. 14. 17. Jóllehet űmagáról bizonságot tött
jótételivel, adván minékünk az égből esőket, és bű gyümölcstermő
időket, bételjesítvén eledellel és vígassággal az mi szíveninket.
c 1. Cor. 15. 58. Annakokáért én szerelmes atyámfiai, erősek legyetök,
állhatatosok és kimozdíthatatlanok az Úrnak dolgában, mindenkoron
bévölködvén, holott tudjátok, hogy az ti munkátok nem haszontalan az
Úrban. Deut. 8. 3. Ezokáért tégedet megnyomorított, és éhöznöd hagyott
tenéked, és az úton táplált téged mannával, melyet sem te, sem az te
atyáid nem tudtanak, hogy tudniaillik, megismertetné tevéled, hogy
nemcsak kenyérrel él az ember, de mindennel, valami származik az
Úrnak szájábúl, él az ember. Psal. 37. 16, 17, 37. Az igaz embernek kevés
jószága jobb az kevély istenelenöknek sok kazdagságoknál. Mert az
istenetelenöknek hatalmok megrontatik, az igazakat penig az Úr Isten
megerősíti.
d Psal. 55. 23. Hadd az Úrra ember minden gondodat, és ű téged
eltart, és nem engedi, hogy az igaz soha elessék. Et 62. 11. Ne vessétök
reménségteket az bosszúságtételben és az ragadományban. Ne adjátok
magatokat az híúságra, ha az kazdagság bévölködik nálatok, szívetöket
reá ne vessétök.

126.KÉRDÉS.
Melik az ötödik kérés?
Bocsásd meg nékünk az mi bűneinket, miképpen mi is

megbocsátunk az mi ellenünk vétötteknek, azaz, minékünk

a Psalm. 51. 1, 2, 3. Könyörülj Uram Isten énrajtam a te jóvóltodból, és
az te megmondhatatlan nagy irgalmasságid szerint töröld el minden
vétkeimet. Moss meg engemet
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nyavalyás bűnösöknek minden mi bűneinket, és még amaz
romlott természetöt is, avagy az bűnre való hajlandóságot,
mely még mostan is bennünk vagyon, az Krisztusnak
véréért bűnre ne tulajdonítsad.a Mint mi is ez te mihozzánk
való jókedvednek bizonságát az mi szívünkben érözzük,
mert mimagunkban ezt állhatatosan eltökéllöttük, hogy
valaki minket megbántott, mindennek szívünk szerint
megbocsássunk.b
felette igen az én álnokságimból, és az én bűnömből tisztíts meg
engemet. Mert az én vétkeimet én jól ismeröm, és az én bűnöm
szüntelen előttem forog. Et 143. 2. Ne indulj, Uram, pörben az te
szolgáddal. Mert csak egy élő is nem igazíthatja magát te előtted. 1. Ioan.
2. 1, 2. Szerelmes fiaim, ezöket írom tinéktek, hogy ne vétközzetök, és ha
valaki vétközendik, szószólónk vagyon az Atyánál az igaz Jézus
Krisztus, és ű engesztelő áldozat az mi bűneinkért, nemcsak az mienkért
penig, de ez egész világért is.
b Matth. 6. 14, 15. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ű
vétköket, megbocsátja tinéktek is amaz ti mennyie Atyátok, ha penig
meg nem bocsátjátok az embereknek az ű vétköket, az ti Atyátok sem
bocsátja meg az ti vétkötöket.

Dominica
52.

127.KÉRDÉS.
Melik az hatodik kérés?
Ne vígy minket késértetben, de szabadíts meg minket az
gonosztúl, azaz, miérthogy mi természet szerint oly igen
gyarlók és erőtlenök vagyunk, hogy még csak egy
szempillantásig sem maradhatunk meg,a az mi nagy és
ártalmas ellenségünk penig, az Sátán,b ez világ,c és az mi
testünk,d minket szünetlen ostromlanak. Te tarts meg
minket, és az te Szent Lelködnek erejével erősíts meg, hogy
ez lelki tusakodása Ioan. 15. 5. Én nálam nélkül semmit nem cseleködhettök. Psal. 103.
14, 15, 16. Mert ű jól tudja az mi nyomorult állapatunkat,
megemléközvén arrúl, hogy mi porok vagyunk. Az embernek élete
hasonlatos az fűhöz, és szintén úgy virágzik, mint az mezei virág, kin
mikoron az szél által megyen, lehull, leverettetik, és az emberek csak az
helyét sem ismerik meg annak.
b 1. Petr. 5. 8. Józanok legyetek és vigyázzatok, mert az ti ellenségtök
az ördög, mint az sívó oroszlán, idestova jár, keresvén, kit bényeljön.
Ephes. 6. 12. Mert nincsen minékünk

ban meg ne győzettessünk,e de azoknak mindaddig erősen
ellenök álljunk, mígnem végre az mi ellenséginkön teljes
diadalmat vészünk.f
bajvívásunk az test és az vér ellen, de az förtelmességök ellen, az
hatalmasságok ellen, ez világnak urai ellen, kik ez világi sötétségökben
uralkodnak, az lelki gonoszágok ellen, kik az magasságokban forognak.
c Ioan. 15. 19. Ha ez világból volnátok, ez világ az ű tulajdonát
szeretné, miért penig hogy ez világból nem vattok, de én
kiválasztottalak titöket ez világból, ezokáért gyűlöl titöket ez világ.
d Rom.7. 215. De más törvént látok az én tagaikban, mely ellenközik
az én elmémnek törvényével, és mely foglyul ád engemet az bűnnek
törvényének, azmely az én tagaimban vagyon. Galat. 5. 17. Mert az test
kíván az lélek ellen, az lélek penig az test ellen, ezök peniglen
ellenköznek ünnön köztök, hogy azmelyeket nem akarnátok, azokat
cseleködjétök.
e Math. 36. 41. Az Lélek kész az kínra, de az test igen erőtelen. Marc.
13. 33. Megójjátok magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem
tudjátok, mikor lészen az az üdő.
f Thessal. 3. 13. Hogy az ti fegyhetetlen szűveitöket megerőssítse az
ártatlanságban és szetnséges étletben az mi Istenünk és Atyánk előtt az
m Urunk Jézus Krisztusnak minden ű szentivel való eljűvésére. 1.
Thessal. 5. 23, 24. Az békességnek Istene pediglen egészen megszenteljen
titöket, és az ti teljes lelkötök, élettök és testetök fegyhetetlenül az mi
Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelire megtartassanak. Hű az, azki
elhívott titöket, azki azt meg is cseleködi.

128.KÉRDÉS.
Minémű igékkel rekesztöd bé az te imádságodat?
Mert tiéd az ország, és az hatalom, és az dicsőség

mindörökké. Azaz, mindezöket azért kérjük tetűled, mert
mivelhogy mi királyunk és mindenható vagy, minékünk
mindent meg akarsz adni, s meg is adhatsz,a és ezöket
ezokáért kérjük, hogy ezök által nem
Rom. 10. 11, 12. Mert azt mondja az Írás: Minden, azki hiszen
űbenne, meg nem szégyenül, mert nincsen különbsége az zsidónak és
az görögnek, mert ugyanazon mindeneknek Ura, gazdag lévén
mindenekhöz, azkik űtet segítségül híják. 2. Petr. 2. 9. Tudja az Ur az
híveket az késértetből kiszabadítani, az hamisakat penig az ítéletnek
napjára tartani, hogy megbüntettessenek.
b Ioan. 14. 13. És vaa
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E GYNEHÁNY SZÉP ÉS EMLÉKÖZETRE

mireánk, de az te szent nevedre térjen minden dicsőség.b
lamit kérendötök az én nevemben, azt megcseleködöm, hogy az Atya
dicsőíttessék az Fiúban. Psal. 115. 1. Nem minékünk, Uram, nem
minékünk, de az te nevednek adjad az dicsőséget, az te
irgalmasságodért és az te igazságodért. Ierem. 33. 8, 9. Megtisztítom űket
minden ű álnokságokból, azmellyel vétköztenek én ellenem, és kedvük
minden ű gonoszságoknak, melyekkel én ellenem vétkeztenek és
csalárdul én tűlem elszakadtanak, és énnékem lészen nevemre,
örömemre, dicséretemre és dicsőségemre, ez földnek minden
nemzetségi előtt, valamelyek meghallják, mind azt az jót azmellyel én
űket meglátogatom. Mert reszketnek és álmélkodnak mindazon az jón
és békességön, melyeket én szerzök űneki.

129.KÉRDÉS.
Mit értesz ez részecskén, Ámen?
Ez részecske azt bizonítja meg, hogy ez dolog általán
fogván és tökélletesen úgy meglészen, azmint kéröm. Mert
az én könyörgésöm sokkal bizonyosban meghallgattatott
Istentűl, hogynem mint az én szívemben érzenem és
kévánni tudnám.
1 Corint. 1. 20. Mert az Istennek valamennyi ígéreti vadnak ű benne,
mind úgy és ámen, azaz, bizonyosok, valóságosok és tökéletösök az
Istennek tisztességére és dicsőségére mi általunk. 2. Timoth, 2. 13. Ha
hitetlenek vagyunk, ű mindazáltal hív lészen, vagy az ű hívségében
megmarad, űmagát meg nem tagadhatja.

Csak az egy mindenható jótévő és örökkévaló Istennek légyen
dicséret, tisztesség és dicsőség,
mindörökkön örökké,
ámen.

MÉLTÓ SZENTÍRÁSBÉLI SZENTENCIÁK ,

melyek minden rendben és hivatalban lévő
embereket tisztökre emléköztetnek.

FG
Az egyházi szolgáknak, püspököknek és
prédikátoroknak minéműeknek kelljen
lenni.
Szükség annakokáért az püspöknek fegyhetetlennek lenni, egy 1. Timoth 3.
Tit. 1.
feleségű férfiúnak, vigyázónak, megékösítettnek, gazdálkodónak, az
tanításra alkolmatosnak, nem részegösnek, nem vereködőnek, nem
nyereségnek undokul való kívánójának, hanem mértékletösnek,
idegönnek az harcolástúl, idegönnek az fösvénségtűl, ki az ű tulajdon
házát jól tudja bírni, ki az ű magzatit engedelemben tartóztassa minden
tisztösséggel egybe, ki ne légyen újonnan plántáltatott (az tudománba),
hogy valami módon fölfuvalkodván az ördöggel egy kárhozatban ne
essék.

Az hallgatók mivel tartozzanak az ű
püspököknek és tanítójoknak?
Az Úr rendelte azoknak, azkik az Evangéliomot prédkálják, hogy az
1. Corint. 9.
Evangéliomból éljenek. Az olyan ember, azki taníttatik az Evangéliom
Galat. 6.
tudományára, közölje minden javait azzal, azki űtet tanítja. Engedjetök
Hebr. 13.
az ti előttetök járóknak, mert vigyáznak űk az ti lelkeitökért, úgymint
számadók, hogy örömmel cseleködjék azt, és nem bánattal: mert az ti
néktök nem használ.

Az fejedelmekről.
Minden lélek a felső hatalmasságnak engedelmes légyen, mert
nincsen hatalmasság, hanem Istentűl, és azminémű hatalmasságok
vadnak, Istentűl rendeltettek. Azért valaki ellene támad az
hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Azkik penig ellene
támadnak, ű magok büntetést szöröznek magoknak. Mert nem ok
nélkül viseli az fegyvert. Mert Isten szolgája, Isten bosszújának
megállója azon, azki gonoszt cseleködendik.
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Az jobbágyok mivel tartozzanak az
fejedelmeknek?

Matth. 22.
Adgyátok meg, azmelyek az császéré, az császárnak. Minden lélek a
Rom. 13.
felső hatalmasságnak engedelmes légyen Annakokáért szükség

engedni, nemcsak az bosszúállástúl való félelemnek okáért, hanem az
lelkiismeretért is. Mert azért fizettök adót is: mert mivelhogy Istennek
szolgái, akik az isteni szolgálatban foglalatosok. Adjátok meg azért
mindeneknek azmivel tartoztok, azkinek adóval, adót, azkinek vámmal,
azkinek félelemmel, félelmet, azkinek tisztességggel,
1 Timoth. 2. vámot,
tisztességet;
intelek mindeneknek előtte, hogy legyenek könyörgésök,
Tit. 3.
kérésök, imádkozások, hálaadások, minden emberekért. Az királyokért
1 Petr. 2.
és minden méltóságban helyheztetettekért, hogy csendesz és
nyugodalmas élettel éljünk, minden isteni félelemmel és tisztességgel.
Annakokáért engedelemesök legyetök minden emberi rendelésnek az
Úrért: akár királynak, úgymint felső méltóságban helheztetöttnek, akár
tiszttartóknak, úgymint kik attúl bocsáttatnak.

1 Petr.

3.

Coloss. 3.

Ti szolgák, engedelmesök legyetök azoknak, azkik néktek uraitok test
szerint, félelemmel és rettegéssel, szivetöknek egyigyűségével, mint az
Krisztusnak; Nem szöm előtt szolgálván, mint azkik embereknek
akarnak kedvesködni, hanem mint Krisztus szolgái, szivetök szerint
cselekedvén az Úrnak akaratját, jóakarattal szolgálván az Úrnak, és nem
embereknek. Tudván azt, hogy mindenitök azmi jót cseleködendik,
jutálmát vészi az Istentűl, akár szolga légyen, akár szabados.

Ti is fírfiak, hasonlatosképpen együtt éljetök az ti feleségtökkel, mint
illik értelmes emberekhöz, az asszonyiállati nemnek, úgymint erőtelenb
edénnek, megadván tisztösségét, mivelhogy mind együtt azokkal
örökösi is vagytok az életnek kegyelmében; hogy az ti imádkozástok
meg ne bántassék. Fírfiak, szeressétök az ti feleségtöket, és űket meg ne
kesergessétök, ne legyetök azok ellen mérges kedvűek.

Ti is, urak, ugyanazonokat cselekodjétök ű vélek, elhagyván az
fenyögetésöket, tudván, hogy az ti uratok is mennyben vagyon, és hogy
nincsen annál személyválogatás.

Hasonlatosképpen ti is, asszonyiállatok, engedelmesök legyetök, az ti
tulajdon férjetöknek, őgymnint az Úrnak, miképpen az Sára is engedett
az Ábrahámnak, űtet urának nevezvén, mely Sárának ti leányi löttetök,
mikoron jótcselekösztök, ha semmi félelem nem rettegtet is titöket.

Ti atyák, ne igerljétök haragra az ti magzatitokat, hanem neveljétök
űket az tudományban, és az Úrnak beszédinek intésibe (az Úrnak
fenyétékében és intésében).

Ephes. 6.

Szolgáknak, szolgálóknak, béresöknek, és
egyéb féle munkásoknak tisztök.

Házbéli gazdáknak és gazdasszonyoknak
tisztök.

Szülőknek tisztök.
Ephes. 6.

Magzatok, engedelmesök legyetök az Úrban az ti szüleitöknek, mert
ez az igaz. Tiszöljed az te atyádat és az te anyádat (mely első
parancsolat az ígérettel egyetemben), hogy jól légyen tenéked dolgod, és
hosszú életű légy ez földön.

Az házasságban lévő fírfiaknak
minéműveknek kelljen lenni?

Az asszonyiállatok mivel tartozzanak az ű
férjöknek?
1. Petr. 3.

Magzatoknak tisztök.

Ephes. 6.

Ephes. 6.

Ifjaknak tisztök.
Hasonlatosképpen ti ifjak, engedelmesök legyetök az véneknek, úgy,
hogy viszontag mindnyájan egyitök az mástoknak engedjen.
Alázatossággal ékösek legyetök belsőképpen: mert az Isten az
kevélyöknek ellenek áll, az alázatosoknak adja penig az ű kegyelmét.
Alázzátok meg azért magatokat az Istennek hatalmas kezei alá.

1. Petr. 3.

Özvegyöknek tisztök.
Azki valóban özvegy, és azki egyedül hagyattatott, reménl az Úr 1. Timot. 2.
Istenben, és foglalatos éjjel és nappal az kérésökben és imádkozásokban.
Azki penig az testi gyönyörűségnek adta megát, élvén megholt.

Közönségesen mindeneknek tisztök.
Szeressed az te felebarátodat, mint önnön magadat, és ez beszédben Rom. 13.
summa szerint minden parancsolatok béfoglaltattanak. Mindeneknek 1. Timot. 2.
előtte légyenek könyörgésök, kérésök, imádkozások, háláadások
minden emberekért.
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Imádság.
Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, könyörgünk te szent
fölségednek, és kérünk tégedet, hogy könyörülj mi rajtunk, és az mi
maradékinkon. Ne hagyd, Uram, az te örökségedet, melyet szent
Fiadnak drágalátos vérével megváltottál, országunkban elpusztulni; ne
juttasd az előbbeni sötétségre, ne foszd meg az te szent igédnek
világosságátúl; se ne engedje, hogy az te örökséged az pogán
nemzetségnek bírására jusson. Mivelhogy penig vétkeztünk, Uram, te
ellened, haragszol te mireánk az mi bűneinkért, de emlékezzél meg az te
irgalmasságodról, kegyelmességedről és könyörülj rajtunk, bocsásd meg
bűneinket, könnyebítsd meg rajtunk ostoridat. Téríts meg minket, uram
Isten, tehozzád, hogy mi is tehozzád megtérhessünk, és fiúi
engedelmességgel tenéked engedhessünk, szolgálhassunk. Tarts meg,
Uram Isten, az te igaz ismeretödben, az igaz hitben, élő reménségben és
egymáshoz való atyafiúi szeretetben. Adj Uram Isten testünknek
táplálására való kenyeret és életet házunkban. Adjad az békességes
tűrésnek lelkét szívünkben, hogy minden nyavalyát, nyomorúságot
békességes tűréssel megszenvedhessünk, és minden te ostoridat
mindenkoron jó végre magyarázhassuk; és mindezekből kiszabadulván,
az te szent országodban által juthassunk, aholott tégedet, Szent Fiaddal,
és Szent Lelkeddel egyetemben tisztölhessünk, dicsírhessünk és
magasztalhassunk, mind örökkön örökké, ámen.

Reggeli imádság.
Úr Isten, én Istenem, én Atyám és idvözítőm, ki az te nagy
irgalmasságodból
engemet
ez
éjjel
minden
veszedelemtűl
megoltalmazván ez mái napra juttattál, kérlek, adjad, hogy ezt ez napot
mindenestűl fogva csak az te szentséges nevednek tisztöletiben
múlathassam el, semmit ne gondoljak, ne szóljak, ne cselekedjem, ki
tenéked ellened lenne, hanem minden gondolatim, beszédim,
cselekedetimben, csak az te nevednek tisztességére és az én
atyámfiainak épületire légyenek.
Továbbá, az te Szent Lelkeddel világosítsd meg azt én sötét és
homályos elmémet, hogy szent igédet érthessem és tanulhassam; az te
igazságodnak útán járhassak. Minden bódogságomat egyedül, csak
tetűled, várhassam és remélhessem. Adjad ezeknek felötte, hogy mikor
ez világi életre igyeközhessem, melyet ígértél az te fiaidnak. Ótalmazz
meg engemet az ördögtűl, és ű néki minden késértetitűl, hogy az te
isteni segítségöd által, holtiglan az te jókedvedben megmaradhassak.
Feledközzél el az én bűneimrűl, és az te véghetetlen irgalmaságodból
bocsásd meg

énnékem azokat. Az én Uramnak, az Jézus Krisztusnak, te szerető szent
Fiadnak érdeméért, ámen.

Estvéli imádság.
Hálát adunk te néked mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hogy
minket ez mái napon minden veszedelemtűl megőriztél, és
megótalmaztál; kérünk is tégedet, hogy valamit ma te ellened
cseleködtünk az emberi gyarlóságnak miatta, nem engedvén az te
szentséges
parancsolatidnak,
azt
minékünk
kegyelmesen
megbocsássad, és soha arról meg ne emléközzél; ez éjjel is peniglen
minden veszedelemtűl és az ördögnek miden álnokságitul minket
ótalmazz meg, Jézus Krisztusnak az te Szent Fiadnak általa, ámen.

Asztal áldás.
Mindeneknek szemei te reád néznek, Úr Isten, és te
adsz azoknak eledelt, alkomatos üdőben megnyitod az
te kezeidet, és bétöltesz minden élő állatokat az te
áldásoddal.

Mindenható, jótévő, kegyelmes Úr Isten, ki az te véghetetlen
jóvóltodból mindeneket semmiből teremtettél, és az teremtett állatokat
az te isteni hatalmadból bírod és igazgatod, tartod és táplálod, ki az
Izráel fiait az pusztában mannával, mennyei kenyérrel, negyven
esztendeig eltartottad.
Áldj meg minket nyavalyás szolgáidat, az te atyai áldomásoddal, és
ezöket ez te ajándékidat szenteld meg, hogy az te ajándékiddal józanon
és szentül élhessünk, és tégedet ezekből, mi Atyánknak és minden jónak
kútfejének ismérhessünk. Adjad továbbá, hogy ez testi jókkal élvén
mindenkoron oly indulattal lehessünk, hogy főképpen amaz mennyei és
lelki kenyeret kereshessük, mellyel az mi lelkünk tápláltassék az örök
életre, azmely örök életöt az Úr Jézus Krisztus az ű drágalátos vérével
készétött minékünk. Miatyánk, stb.
Krisztus parancsolatja Luc. 25. Megótalmazzátok
magatokat, hogy valamikor meg ne nehezödjenek az ti
szíveitök, tobzódásnak, részegségnek, és ez világi
szorgalmatosságoknak miatta, és hírtelen reátok jűjjön az az
nap, mint egy tőr.

Étel után való háláadás.
Az Úr parancsolatja Deut. 8. Mikoron
megelégeléndöl,
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ejéndel, és

1.138
akkor dicsérjed az te Uradat, Istenedet, adj hálákat űnéki, és
meglássad, hogy el ne feledközzél az te Uradról Istenedről, és
az ű parancsolatit hátra ne vessed.

Úr Isten, mi mennyei szerelmes szent atyánk, hálákat adunk te szent
fölségödnek az te nagy és véghetetlen sok jótéteménidért, kikkel minket,
nyavalyás
bűnös
fiaidat,
nagy
irgalmasságodból
minden
szömpillantásban meglátogatsz, hogy ez mi halandó testünkben táplálsz
bennünket, és mindeneket megadsz, valamelyek az mi testünknek
táplálására szükségesök; kiváltképpen penig, hogy te minket az
Evangéliomnak tudománya által az örök életnek reménségére újonnan
szűltél. Kérünk is tégedet, irgalmas Isten, mi kegyelmes Atyánk, ne
engedjed, hogy az mi szíveink ez elmúlandó és földi dolgokhoz
ragaszkodjanak, hanem görjeszd föl elménket az mennyei dolgokrúl
való gondolkodásra, és az te szent országodnak
keresésére; honnan az mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges
eljüvését várjuk, mi utolsó megszabadu
lásunkra.
Miatyánk, stb.

VÉGE.

FG
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2.1

CONFE SSI O V ERA
D e

C o e n a

D o m i n i

Thesibus Comprehensa, et Exercitii Causa
in generali synodo Czengerini celebranda, proposa,
de qua responsuri sunt ordinandi
Anno Domini M. D. XCIIII.
XVII. die Iunii

DEBRECENBEN,
Typis Joan Czaktorniai.
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THESES.

DE COENA DOMINI
I.
Postquam nos Deus per baptismum Cives Ecclesiae
suae fecit ac regeneravit, promisit etiam se immensa
sua bonitate semper nobis affuturum et certo daturum
remissionem peccatorum, iustitiam & vitam aeternam
propter Christum. Quam promissionem postea ipse
Filius Dei sanguine suo confirmavit et pignus exhibuit,
quo certiores omnium promissionum patris et redem[p]tionis filii redderemur.

Definitio haec causalis est, constat enim genere & enumeratione principalium causarum, efficientis, formalis
& finalis. Sicut autem in omni sacramento mutua est relatio signi & signati: ita etiam coena Domini relative intelligitur ac ducit originem ex actione. Fundamentum
eius est sacra actio constans pane & vino. Terminus est
corpus & sanguis Christi. Relatio est ordinatio sacri
huius mysterii ad κοινωνίαν corporis Christi, ut nempe
memoria mortis eius cunctis seculis recolatur.

V.

Pignus hoc ad promissionis et redemptionis confirmationem exhibitum, varias postea appellaciones recepit: Alias enim vocatur Coena Domini a tempore instituti huius sacramenti. Alias Sinaxis a congregatione,
quod sit nervus publici congressus in Ecclesia: alias mensa domini, alias κοινωνία, Item fractio panis, Novum Testamentum, Sacrificium, εὐχαρις[τ]ία &c. de quibus in scriptis Ecclesiasticis videre est.

In definitione elementa panis & vini dicimus esse
signa externa & visibilia, quorum natura etiam in ipsa
actione non mutatur, sed eadem quae ante actionem
fuit manet, addita autem sunt haec elementa propter
quandam cognationem corporis & saguinis: sicut enim elementum panis nostra corpora alit, confortat &
vegetat, vinumque exhilarat, ita corpus & sanguis Christi seu beneficia ipsius corpore & sanguine parta, nos
per fidem alunt, confortant & exhilarant. Elementa
autem ipsa extra usum a Christo institutum nullam Sacramenti rationem habent.

III.

VI.

II.

Est itaque; Coena Domini actio sacra a Filio Dei instituta, in qua sum[p]to pane & vino summitur a fidelibus,
verum Corpus & verus sanguis Domini nostri Iesu Christi; ut hoc pignore utentes certi sint & fidem suam obsig
nent de gratia Dei, de remissione peccatorum, de iustitia,
salute & vita aeterna morte Christi acquisita.

Praeterea quod additur sumitur verum corpus & verus sanguis Domini, intelligatur non de corporali manducatione quae est oris, sed de fidei manducatione, quae
est effectus Spiritus sancti, atque hoc pacto praesentiam
corpcoris Christi in coena adesse fatemur, sed eam quam
quidam affirmant, manu videlicet ministri porrigi sub

IV.
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pane verum corpus & sub vino verum sanguinem Christi dignis & indignis improbamus & detestamur.

VII.
Duplex est ergo manducatio corporis Christi, una
est signorum, quae fit ministerio oris, Haec alias vocatur
sacramentalis, & est communis piis & impiis & haec
neminem iustificat. Altera est signatorum id est omnium bonorum Christi sacrificio partorum.. Haec alias
vocatur Spiritualis & coelestis, & fit tantum per solam
fidem in promissione, & est tantum piorum. De hac
manducatione hoc loco loquimur.

VIII.
Est autem spiritualis manducatio, Christum vera fide in promissione cum sua carne & bonis omnibus,
Spiritus sancti ope appraehendere, ut tanquam ex fonte vivo salutem, iustitiam & vitam de Christo hauriamus & applicemus animae nostrae. Sicut enim palmites a vite & membra à capite naturaliter & realiter vitam & vigorem accipiunt: ita pii per Spiritus Sancti operationem fide Christo insiti accipiunt ab eo vitam
spiritualem, remissionem peccatorum, iustitiam, salutem & vitam aeternam.

sensu verborum, videndum, quo modo verba coenae
exponi debeant: Respondendum est igitur, verba coenae exponenda esse catholice & iuxta mentem Christi ac
Apostolorum, sicut Krisztus distinxit nomine, substantia & dispensatione panem & corpus. Panem accepit
& fregit & eum accipere & manducare iussit, corpus
autem pro nobis traditurum affirmavit. Atque hoc modo panis & vinum tanquam Symbola certissima corporis & sanguinis Christi ore corporis sumuntur, corpus autem Domini pro nobis traditum & sanguis eius pro nobis fusus, ore fidei, spiritualiter in promissione revera seu substantialiter, hoc est, non imaginarie sed
realiter ac vere a piis sumuntur.

XI.

Sciendum est autem ad integritatem huius Sacramenti coenae Dominicae semper tria haec necessario requiri.
Primum elementa ipsa, deinde verba promissionis.
Tertio legitimum usum iuxta institutionem Christi.

Dicitur ergo panis corpus Christi & vinum sanguis
Christi sacramentali modo & ratione secundum analogiam µετονηµικήν non transubstantiatione, non Phisice, non locali inclusione, sed ut Krisztus & Paulus exponunt commemoratione, hoc est, quatenus panis & vinum
est Symbolum revocans nobis in memoriam passionem
& effusionem sanguinis Christi: perinde enim est ac si
dicas circumcisio est foedus, & circumcisio est signum
foederis, item panis est corpus Christi & panis est memoria corporis seu mortis Christi. Stat ergo firmissima
conclusio ex Christi & Pauli interpretatione: panem esse
corpus Christi scilicet commemoratione seu significatione, Nam quicquid revocat prioris memoriam hoc
ut sit signum necesse est.

X.

XII.

IX.

Quia vero in hac materia praecipua quaestio est de

402

2.6

2.7
Hunc ergo cibum non nisi fide edimus & hunc potum
non nisi fide bibimus Ioan. 6. v. 35. Corpus enim Christi
non manducatur ore corporis, nec in pane coenae continetur, similiter & sanguis Christi, quia supra omnes coelos ascendit ubi etiam contineri debet usque ad diem iudicii iuxta Symbolum fidei: unde venturus est iudicare &c.

XIII.
Porro fide edere carnem Christi & fide bibere sanguinem Christi est certo & firmiter credere promossioni divinae, quae testatur carnem Christi pro nobis esse
crucifixam, & sanginem Christi pro nobis esse effusum
in remissionem peccatorum.

XIV.
Causae finales Coenae Domini sunt I. ut sit signum foederis Dei in Christo de nostri reconciliatione. Heb. 10.
v. 28. & 29. & 13. v. 2o. II. ut mortem Christi nobis in memoriam revocet & beneficiorum ipsius nos certos reddat.
III. Ut sit testimonium remissionis peccatorum nostrorum.
IIII. ut fidem nostram de veritate promissionum divinarum
in Christo confirmet. V. ut Christo nos fortius uniat &
vitam spiritualem in eo foveat & perpetuo conservet &c.
VI. ut sit Symbolum & vinculum fraternae dilectionis.
VII. Vt sit exercitium gratiarum actionis. VIII. ut sit Symbolum professionis nostrae ab impiis nos discernens &c.

XV.

la percipimus omnia Christi beneficia, sacrificio corporis eius nobis parta. III. In vera ac seria poenitentia. IIII. In vera Christi ac proximi dilectione &c.

XVI.
Digne utuntur hac coena I. qui suam indignitatem agnoscentes ad misericordiam Dei confugiunt, & sibi per
Christum remitti peccata petunt. II. qui in Christum Iesum credunt, serio poenitentiam agunt, proximos suos
diligunt, & debitum obsequium Deo in omnibus praestant.

XVII.
Pugnánt cum coena Domini primum Papistae, qui affirmant post consecrationem substantiam panis & vini
non manere eandem, sed mutari in verum & substantiale corpus Christi. Quique mutilant hoc sacramentum
adimentes laicis alteram elementi partem. Errant etiam
in eò quòd extra usum á Christo institutum, panem pixidi inclusum circumgestant & iubent adorare, contra
manifesta scripturae testimonia &c.

XVIII.
Errant praeterae illi quoque qui corpus Christi coelo
detrahunt & eidem ubiquitatem Eutychiano more affingunt, contra proprietatem naturae humanae & contra manifestum fidei articulum: Ascendit ad coelos &c.
Ittem affirmantes verba Coenae nudè, simpliciter &
absque figura esse intelligenda.

Hac Coena Domini debemus uti cum praeiudicio &
nostri probatione ut Apost. monet I. Cor. II. quae probatio consistit I. in vera intelligentia Christianae religionis seu praecipuorum articulorum fidei nostrae, cum vero sensu & vsu coenae Domini. II. In vera fide qua so-

Georgius
Gönci
Pastor
& senior Ecclesiae Debrecien: ac Superattendens fratrum nomine reliquorum D. Seniorum.
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P I I S

M A N I B U S,

PIE IN CHRISTO
SOPITI, TRIUMPAHNTIQUE
Ecclesiae in coelo additi, Illustris Herois ac Spectabilis Domini, Dn. STEPHANI DE BATHOR Comitatuum Szathmar, Szabolcz & Simigien. Comitis, &c.
consecrata

ORATIO:
Qua ex Capite Esaiae 57. percensentur causae
maturi plerumque exitus justorum e vivis, & quid ex eo colligentdum sit hominibus.
Authore

SAMUELE ZOLYOMI.

DEBRECINI:
Excudebat Paulus Rhaeda Lipsensis,
Anno 1 6 0 5 .
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Serenissimo Principi ac Domino, Dn. Stephano,
Dei gratia, Hungariae & Transylvaniae Principi,
ac Syculorum Comiti, &c. Domino
suo Clementissimo.
Gratiam & pacem a Deo Patre per Iesum Christum
Dominum nostrum, Amen.

Plena

solatii est & esse debet omnibus piis, variis subinde telis inconstantis fortunae in hac vita expositis, sententia illa Regis & Prophetae
Davidis quae continetur Psalm. 112.
In memoria perpetua est justus. Eos intelligens,
qui fide in Christum remissionem peccatorum assecuti, propter eundem justi censentur, non quod
ab omni labe peccati immunes essent: quemadmodum idem Propheta hoc ipsum luculenter explicat
Psalm. 32. inquiens: Beati quorum remissae sunt
iniquitates, & quorum tecta sunt peccata. Beatus
homo cui non imputat Iehova iniquitatem, & cujus Spiritui non inest dolus. Huiusmodi justorum
memoriam affirmat Propheta durare in aeternum.
Innuens eo, talium optime de Ecclesia Christi &
respublica meritorum memoriam non tantum Deum, sed etiam homines retinere debere in vita &
post mortem. Nam quo ad Deum certum est ipsum
nunquam oblivisci posse justorum; Cum nomina eorum scripta sint in coelis. In libro vitae, quin

405

2.12
Luc. 10.
Phil. 4.
Esa. 49.
Item 53.

Ezech. 37.

Iob. 7.

Proverb. 20.

Psal. 51

2.13
imo in manibus Dei sculpta, etiamsi videantur hominibus excisi ex terra viventium, quasi Deus non
amplius recordetur ipsorum: Tamen ipse novit &
custodit omnia etiam ossa ipsorum, adeo diligenter, ut unum ex illis non possit perire; quae suo
tempore producta, compingit vicissim in unum, &
apertis sepulchris justorum, educet eos inde vivos,
aeternaque laetitia & gloria donabit. Vult autem Psaltes
etiam
homines
retinere
memoriam
justorum. Quorum locus etsi non appareat amplius, ut
ait Iob: & requiescant a laboribus suis, tamen opera ipsorum oportet sequi illos, ut Iohannes testatur
Apoc. 4. Et cogunt homines longe honorificentius
meminisse ipsorum post mortem, cum animadverterint tum demum sua bona, dum quae in manibus
habuissent, amiserint, teste Salamone. Quod autem psaltes loco citato in genere de omibus justis
pronunciavit, id vere referri posse ad beatae memoriae, pie ac sancte in Christo defunctum Illustrem
Heroem ac Spectabilem Comitem & Dominum,
Dominum Stephanum de Bathor, nutritorem Ecclesiae Christi, & Patronum nostrum benignissimum, nemo est cui vita eius perspecta fuerit, qui
negare ausit. Etsi enim ipse quoque respectu naturalis sui ortus aeque ut alii homines in iniquitatibus
conceptus, & in peccatis natus fuerit, (nam ut Sapient. 3. legitur: Unus est omnium ingressus in
hanc vitam, & par exitus, reges & subditi, Domini

& servi) tamen in baptismo areatu eorum liber
pronunciatus, assidue tandem pro remissione quotidianorum suorum excessuum ac naevorum illum
ardenter orabat, suamque fidem creberiimo uscilaenae
dominicae sedulo confirmabat, & ad extremum halitum vitae in vera fide & invocatione Dei constans
perstitit. Quo circa Deus etiam, quemadmodum
vivo semper adfuit, tribulationes & dolores eius
(quibus
non
levibus
exercebatur)
leniendo,
ita
jam vita hac defunctum non modo non patietur
memoria excidere sua, quin imo difixos istic semper
in eum habebit oculos. Nam ut Sap. 3. testatur Salomon: Iustorum animae in manu Dei sunt, ut minime attingat eas cruciatus: Videntur in oculis insipientium mori, & aestimatur malum esse exitus
ipsorum, veruntamen immortalitatis plena est mors
ipsorum. Si ergo certum est animam eius in manu
Dei esse, corporis quoque ipsius oblivisci no poterit quod domicilium animae fuit, & futurum est olim. Ad haec quo ad ex gente nostra pii homines in
hoc afflictissimo regno superfuerint, una cum posteritate secutura celebrem memoriam ipsius non
patientur unquam oblivione aboleri.
Cum ii prae
aliis jure aeternam memoriam ac honorem apud homines mereantur sibique vendicent, qui verum Dei
cultum studio & opibus promovissent, eundemque
publice apud subditos etiam diligenter exerceri curassent, bonas praeterea literas ac imprimis sacras

406

2.14

2.15
in maximo habentes honore, plurimos in illis erudi
ri curassent, liberalitatem denique & misericordiam
erga egenos hilari vultu exercuissent. Quae omnia conspicua fuisse in illustri Heroe & Spectabili
Comite ac Domino, Dn. Stephano de Bathor, Patrono nostro benignissimo liberalissimoque, nemo absque
putidissimi mendacii manifesto crimine & nota
negare praesumserit. Siquidem autem beneficentiae
ipsius rivulus in me quoque derivatus fuerit interesse
mea putavi, memoriam nominis operumque eius, testandi grati memorisque animi erga eundem ergo,
pro tenuitate ingenii mei exiguo persequi scripto,
certus, non defuturos, qui immortalia facta beatae
memoriae Illustris Domini & Patroni Ecclesiae Christi singularis clariore suavioreque buccina personaturi sint. Quod Serenitati Vestrae inscribendum duxi, eo quod palam sit, quantopere eandem morte
ipsius afficiatur. Deum autem oro, ut Serenitatis
vestrae
gubernationem
prosperare,
&
prudentes
Consiliarios eidem ad latus una cum Sereniss: Celsitudine sua, ad emolumentum gentis suae, regni hujus & Ecclesiae Christi diu superstites servare dignetur.
In
Fizér,
VI.
Calend:
Octobris,
Anno
Domini 1665.
Serenissimae Celsitudini Vestrae
Precibus ad Deum obstrictis:
Samuel Zolyomi.

Oratio
Quandoquidem

paucissimi
reperiantur, hisce praesertim postremis mundi temporibus, qui admirable Dei
consilium (quod exercet in evocandis
mature ex hoc mundo singulari pietate & justitia praeditis:) considerent.
Sed plures securi videlicet, casui solum ascribere mortem
eorum: Immersi vero deditique voluptatibus huius seculi,
propter privationem harum, maximo incommodo ipsis eandem imputare non dubitent: Idcirco suo quoque tempore Esaias Propheta, sub impio rege Achaz, omnes pene
tales animadvertens, in medium progressus, impiorum
sinistri judicia de morte matura justorum arguit & condemnat; simulque docet, & clare demonstrat, (ipsos mortuos non perire, quemadmodum falso de eis judicet mundus) quin imo justo Dei judico mundo irrogandis maximis calamitatibus ac periculis eripi, aeternaque pace & gloria donari; nec non ab omnibus, iisque molestissimus hujus
vitae laboribus fatigiisque solutos, suaviter quiescere in cubilibus suis: dum in hac prorumpit verba:
Iustus perit, & nemo hominum reponit in animo: homines inquam santi (velut in quibusdem exeplaribus misericordiae viri) recipiuntur nemine adverrente, ante adventum mali abripi justum: ingredi
pacem, requiscere in cubilibus suis, quisquis ambulat in aequitate coram Deo.
Quae Prophetae verba diligenter examinandi causam
justissimam praebet omnibus regnicolis, beate in Christo
defuncti illustris herois ac Spectabilis Comitis, Domini
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Stephani de Bator, patroni nostri benignissimi, foelicissima illius, at nostri portentosa mors. Is siquidem lumen
unicum pene vetustissimarum, & celeberrimarum regni
istius ac gentis familiarum: pietatis & verae religionis
colentissimus: patriae & gentis suae amantissimus: plus
semper publici boni quam proprii commodi studiosus:
promotor literarum largissimus, in pauperes munificentissimus: subditorum pater, orphanorum & viduarum patronum benignissimus: dignus omnium recte sentientium judicio. cui hoc potissimum turbatissimmo regni statu, commodo patriae & Ecclesiae vita prorogata fuisset longius:
Nisi Deus imperscrutabili consilio, hoc virtutum exemplar, imminentibus mundo majoribus calamitatibus &
periculis, declarandi erga eundem paterni favoris ergo
mature eripere maluisset. In cujus benedictam memoriam, Dei autem laudem & gloriam, nostramque institutionem, correctione[n]m & doctrinam, verba Prophetae diligenter examinanda sumemus, brevitatis causa duabus inclusa explanatione eorundem partibus.

Partitio

I Pars.
Quinam intelligantur
iusti

In priore expendendum venit, quos intelligat Propheta justorum appellatione, & quare mature plerumque cursus vitae ipsorum divinitus abrumpatur, quemve statum
in altera vita sortiantur.
In posteriore; quid ii, qui justorum maturam ex
hoc mundo emigrationem oculis aspiciunt de ea sentire,
ex eaque colligere merito debeant.
Quoad justum, Propheta Esais, non ut Ethnici
scriptores, Aristidem quempiam celebrant, aut alium qualicunque externae justitiae laude apud ipsos clarum, quoru
justitia umbra tantum quaedam evanescens, & fugitivus
color justitiae, non ipsa justitia dici meruit. Etsi enim
laudem ea aliquam apud homines consecuti sunt, abominabilis tamen extitit coram Deo, ut pote sine fide qua

sola vivit justus. Et sine qua impossibile esse placere Deo,
testatur Apostolus ad Hebr: 11. Idcirco etiam ut nos ad
majorem diligentiam inquirendi vere justum excitet, nomen justi bis repetit Propheta, eo ipso innuens, non de
quolibet judicio hominum justo, sed de eo, cujus memoriam in aeternum permansuram, & cornu ipsius elevatum
iri honore, fatetur Psaltes.

Habac . 2.

Psal. 112.

Utitur autem singulari numero, non quod unus tantum ejusmodi justus existat in rerum natura, sed propter
raritatem eorum. Major enim pars mortalium nihil curat
justitiam.
Magistratus rarissimi reperiuntur, qui veram justitiam exquirant & sectentur: Sicut queritur de eis Psalmus
82. Inquiens: quousque indicatibus inique, & personam improborum suscipietis? Quam paucos reperias doctores,
qui Noe doctores justitiae, vestigiis insistant, & cum Paulo fideliter omne Dei consilium aperire studeant? Quam
paucos Patres familias, qui liberos suos & familiam in justitia & timore Dei, ad laudem & gloriam ipsius educent?
& inter omnes promiscue homines paucissimi reperiuntur justitiae studiosi: ut vere querela Ieremiae Prophetae
usurpari possit de hisce temporibus, qui libri sui capite 5.
sic inquit: Percurrite plateas Urbis, & videte jam atque
cognoscite, & disquirite in plateis ejus, an inveniatis virum, an sit qui exerceat jus, requirat fidem, &c. Sed quo
pauciores ejusmodi justi in mundo, & rarior talis justitia,
eo diligentius inquirendi nobis sunt, ut sciamus quorum
vestigia nobis ad imitandum deligenda sint. Quem igitur quaeso vocat Propheta justum in terris? Natura sane
nemo justus dici meretur. Quis enim est homo, ne justus
sit natus de muliere? aut quis affirmare ausit cor suum esse mundum? An non omnes declinaverunt & carent gloria Dei? Et idcirco natura filii irae omnes. Etiam cogitationes omnes hominis pravae. Idcirco respiciens de coelo
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Iob. 15.
Proverb. 20.
Rom. 3.
Ephes. 2.
Genes. 6.
Psal. 14.

2.18

a. Per Christum reddimur iusti.
Esa. 53.

Rom. 5.
2. Ioan. 2.

Luc. I.

3. Medio fiDei iustificamur
Rom.10. & 5.
4 Iustifica
ti fide sancti
censentur

Luc. I.

Actos. 10.

2.19
Deus, consideransque utrum esset quispiam inquirens rectuneminem invenit: Omnes inutiles facti sunt, non erat faciens bonum, ne unus quidem.
Reddimur autem justi per Christum: Hic enim est
Dominus justitia nostra, ut affirmat Ieremias cap. 23. Et
hic solus justus servus notitia sui justos facit multos: Quocirca constitutus est etiam nobis a Deo justitia & sanctificatio. Nam sicut per unius peccatum omnibus damnatio
attracta est, ita per unius justitiam justificatio super omnes
exundavit: Et quemadmodum per unius inobedientiam facti sunt peccatores multi, ita per unius obedientiam multi
redduntur justi. Ideo recte D. Ioan. consolatur fideles, inquiens: Filioli, si quis peccaverit, habemus mediatorem apud
Deum, Iesum Christum illum justum. Quem Deus voluit innotescere omnibus sedentibus in tenebris & umbra mortis
ad dirigendum pedes ipsorum in viam pacis & justitiae.
Haec autem salvifica notitia Christi justos reddens peccatores, fide sola in eundem perficitur. Nam qui credit in
eum justus censetur: Et justificati fide pacem habent apud Deum. Qui postea tanto in precio & honore habentur
apud Deum, ut Propheta sanctos appellare non dubitet:
Vel ut in quibusdam exemplaribus habetur, Viros misericordiae. Hi enim sunt gratiae Dei organa, quibus salutifera Dei gratia in Christo apparuit: Et erga quos singularis
Dei misericordia declarata est, ut de se testatur Apostolus
I. Tim: 1. quos per viscera misericordiae Dei visitavit oriens ex alto. Hanc gratiam & misericordiam Dei experiuntur soli ii, qui vere credunt in Christum solum natura
justum, ad vitam aeternam.
Tales justi seu viri misericordiae erant Patriarchae, qui
prospicientes eminus ad diem adventus natura justi gaudebant: quemadmodum de Abrahamo testatur Salvator
Iohan. 8. Tales etiam fuerunt Prophetae, qui omnes testimonium perhibebant Christo, utpote nature justo, quod

remissionem peccatorum consequerentur per nomen ipsius omnes credentes in eum. Ejusmodi viri misericordiae
fuerunt quoque Apostoli omnes, qui non tantum se ipsos gratia Dei, justitia & salute per Christum parta solati sunt:
sed alios quoque ad agnoscendum & quaerendum eundem
perduxerunt. Ejusmodi etiam misericordiae Dei organa, a
tempore Apostolorum, ad hunc usque diem extiterunt, & reperientur ad finem usque mundi, quamvis non pari semper
numero, omnes ii, qui in gratuita misericordia Dei acquiescentes, solius Christi natura nempe justi, merito, vera fide apprehenso, justificationem & salutem suam tribuunt &
acceptum ferunt: eamque absque ullis rationis humanae commentis, secundum primam illam Salvatoris nostri institutionem, usu Sacramentorum, Sigillorum utpote justitiae, sedulo creberrimeque sibi applicant. Hanc scriptura passim
justitiam fidei appellat, solamque Deo placere asseverat.
Tali justitia recens, superis annumeratum, beatae memoriae, Illustrem Heroem, ac Spectabilem Comitem, Dominum Stephanum de Bathor, vix ulli in hoc regno sui ordinis (absit praejudicium adulatioque verbis) cessisse, nemo
non fatebitur, cui vitae ipsius & religionis modus ac ratio
vel auditione innotuerit. Is enim vere Illustris sive genus
ipsius, ex Illustri in hoc regno ab aliquot jam centenis annis familia, ob idque historicis notissima, deductum: sive
dignitatem & authoritatem, tam apud supremos status,
quam promiscue omnes regnicolas species: quid unquam
toto vitae suae tempore magis habuisse sibi propositum animadverti potuit? quam ut vere in vera educatus religione ac confessione, eam studio sumtuque promoveret? Id circo non contentus habuisse ad latus tantum suu doctissimos
semper Theologos, passim in sua ditione quoque, saluti subditorum consulens, talibus gubernacula Ecclesiarum commendabat, qui solida eruditione ac doctrina, vitaeque integritate ac innocentia facile alios sui ordinis in hoc regno
antecellerent.
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A quibus ita in vera religione, soli verbo Dei innitente,
nec quicquam cum vanis, aut etiam noxiis hominum traditionibus, testimonio Esaiae & ipsius Christi commune
habente, institutus & confirmatus fuit; ut non satis habuerit certo scire se salvatum iri justitia fidei in Christum, sed
eam quoque sibi indefinenter cumulandam fructibus justitiae unice proposuerit. Quemadmodum hos requirit etiam Esaias in justo, dum ait: ambulare eum in aequitate
coram Deo. Servavit enim nos Salvator noster ex inimicis nostris, & e manu omnium qui oderunt nos: (ut ait
Zacharias Lucae I.) ut serviremus ipsi cum sanctitate &
justitia in ipsius conspectu, cunctos dies vitae nostrae. Et
ut Apostolus ad Titum 2. testatur: Illuxit gratia illa Dei
salutifera quibusvis hominibus erudiens eos, ut abnegata
impietate & mundanis, cupiditatibus, sobrie, pie & juste vivant in praesenti seculo, expectantes beatam illam
spem, & illustrem illum adventum gloriae magni illius Dei
& sevatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semetipsum pro
nobis, ut redimeret nos ab omni iniquitate, & purificaret
sibi ipsi populum peculiarem, studiose sectantem bona opera. Ejusmodi fructuum justitiae feracissimam fuisse vitam beatae memoriae, Illustris Herois ac Spectabilis Comitis, Domini Stephani de Bathor, nemo negaverit, qui ejus
in Deum pietatem, cum studio propagandi veram religionem, amorem in patriam, suam gentem, & quoslibet domesticos fidei, lenitatem in subditos, singularem propensitatem ad juvandum egenos, aequitatem in factis, constantiam in dictis, patientiam in sustinendis injuriis & quibus
libet adversis diligentius excusserit.
Visne probem haec, aut saltem innuam leviter? An
non inter alia pietatis ejus in Deum hoc etiam non postremum signum fuit? Quod promovendi veri cultus Dei ergo, magnis sumtibus in peregrinis terris continue doctos
juvenes, magno commodo Ecclesiae patriae aluit: ab eoque

more (quod plerique fecerunt proceres) vastitate etiam possessionum suarum non passus est se dimoveri. Cum vasti
homines, & clandestini persecutores verae religionis in patria nostra, unius ipsius ante alios favorem studiosissime
aucuparentur, providens jam tum eminus futura, maluit
quaevis convitia injuriasque perferre silentio, quam patriae
& genti vel minimum incommodare. Contentus subditorum usitatis pensionibus, eis se in omnibus requisitus placidissimum praebebat. Munificentiam autem & liberalitatem ejus in quoslibet promiscue egenos quis fatis expresse
rit verbis? Nam praesertim hisce aliquot vastitatis patriae nostrae annis, turmatim ad ipsum ceu praesentissimum
asylum, a violentis exuti & spoliati suis bonis e longinquis
regionibus confugiebant, quos alebat, vestiebat, & non nisi bene sumtibus instructos a se discedere patiebatur. Domesticis vero egenis praeter ordinarium demensum, quoties in campum prodibat: (prodibat autem valetudine
permittente quotidie bis) toties crumenam tumentem aere evacuare solebat. Et quis possit rarissimam liberalitatem ipsius eloqui? Quid igitur vetat Hieronymum producere? ejusque de salute justi hujus quam fidei justitia acquisiverit, tot fructibus confirmata judicium audire? Is
Neopotioni scribit sibi impossibile videri perire posse eum, qui libenter opera misericordiae exercuerit cum
habeant multos intercessores, multorum autem preces impossibile sit non exaudiri. Quod etiam Salvator ipse innuit, jubens nos parare amicos ex injusto Mammona, ut cum
defecerimus recipiant nos aeterna tabernacula.
Utinam vero hoc apud se perpenderent ii, qui nunc
bonis Ecclesiasticis adeo inhiant, & primitus ad cultum
Dei constituta, non ut liberalitate sua augerent, sed in prophanos suos convertere usus non verentur. Non sic factum
in Anglia & Germania olim: Sed quibuscunque inania
pondera terrae & ventricolae gaudebant & abutebantur
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bonis, absque ulla imminutione proventuum, possessiones illorum, ad propagandum verum Dei cultum a Christianis Principibus sunt destinatae, mutatis solum ab usibus possessionum & proventuum in pios usus, non ab alienatis a cultu
divino. Hinc est quod Cantabrien. & Oxonien. Academiae in Anglia, tot tamque felices protrudunt propagines quotidie in usum Ecclesiae Christi, Germaniae Collegia, tam
in solitudinibus quam urbibus erecta, catervatim expeditissimos ad messem Domini extrudunt operarios, quorum
ingenii foetus omnes longe lateque pervolant terras. At neque
in hac nostra Patria deessent frugi ingenia, si excolendi ea
media destinarentur. Nam vere dictum, quod: Non facile emergant quot virtutibus obstat res angusta domi.
Sed ne cui videar extra oleas evagatas, res postulat
& Prophetae verba, ut conditio justorum examinetur. Equidem Sopiti, videntur huic caeco mundo perire; ait enim Propheta: Iustus perit. Neque enim hoc ex sua affirmat sententia, sed opininem profert impiorum, quibus
mortui videntur, privati in aeternum omni solatio & bonis. Verum aliter Deus & pii ipsorum interpretantur exPsalm 1.
itum. Novit enim Dominus viam justorum, adeo ut etiApoc. 14.
Psalm. 23,
am opera ipsorum cogantur sequi ipsos: & bonitas ac misericordia Dei comitantur ipsos non modo hic, sed istic etiam in aeternum, ut non abs re preciosam appellet in conspectu Dei mortem sanctorum, Psalmus 116.
Unde apparet plurimum deferre piorum vitam, afflictiones & ipsam mortem, ab impiorum vita & morte.
Horum siquidem exitus miserrimus, aeterna scilicet damnatio est: Illis etiam mors ipsa lucrum, ut testatur Apostolus, & Propheta praesenti in textu tribus id evincit Argumentis, continentibus veras causas, quare opinione hoCausae eur iu- minum citius justi munere vitae hujus priventur.
sti plerumque
Quarum primam statuit declinationem imminentimature evadentur e vivis. um mundo periculorum & malorum. Quid enim in hoc
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jam praesertim fundo mundi expectandum? Nisi indies
omnia deteriora. Cum Sathan animadvertens se exiguum
tempus habere, plenus excandescentiae, horribilius saeviat
in homines quam alias unquam ut fatetur D. Iohannes
Apoc. 12. Utitur autem non sine causa voce hac, abripiendi Propheta, significans, quod veluti imminente igne
vel hoste res preciosiores non colliguntur ab hominibus
lente, sed festinantur rapiuntur, & in tutum propere asportantur: Ita imminente igne irae Dei justissime adversus
peccata hominum, Sathanaque in acie contra justos posito,
convenire Deo, eripere eos qui ambulassent in aequitate
coram eo ab imminentibus periculis. Quod omnibus temporibus Deum praestitisse innumerabilia exempla testantur: Doctorem justitiae Noe a periculo diluvii eripuit:
Lothum ex Sodomis eduxit: Iosaphatum & Iosiam pios
Reges placide sopivit, antequam in potestatem Babiloniorum durae cervicis populum & urbem ipsorum redigeret. Quocirca quis non animadvertat, optime Deum suis
cupere, dum eos mature ex valle malorum & periculorum
variorum evocat, finemque imponit afflictionibus ipsorum
omnibus.
Sed major amor & misericordia ejus depraehenditur erga eosdem, si aliae etiam causae praematuri ipsorum exitus e
vivis diligenter examinentur: Pax videlicet aeterna & requies suavissima, qua dignatur & coronat Dominus justos.
Non contentus privativo bono afficere eos, nisi postitivum
etiam subsequi id faciat: Ait enim Propheta justum ingredi
pacem, aeternum videlicet duraturam. Etenim quamdiu
homo vivit in hoc mundo, inscius futurorum permutationem
fortis suae perpetuo metuere, imo horrescere cogitur: Cum
Sedibus
incertis
fortuna
volubilis
erret,
Irus & est subito qui modo croesus erat.
At ubi in regnum & palatium Principis pacis introducitur quis, nullo metu malorum amplius exercetur. Quanto
ergo optabilior mortalibus pax bello est (sicut & Roma411
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nus ille pleno ore confessus est inquiens: Nulla salus bello,
pacem te poscimus omnes) Tanto meliorem gratioremque
esse transitum piorum ad tabernacula pacis, hac vita assiduo metui exposita, nemo non verbo Dei assensum praebens admittet.
Tertiam denique causam exitus piorum maturi statuit
Propheta requiem suavissimam. Qua similitudine adeo
placuit Spiritui Sancto uti ad exprimendum tranquillum
statum piorum post mortem, ut etiam supra apud eundem
Prophetam cap. 26. eandem usurpasse inveniatur, ubi inquit: Age popule mi, intra in conclavia tua, & occlude
fores tuas tibi, latita quasi exiguo momento, donec praeterierit indignatio mea. Nam ecce Iehova proditurus est
e loco suo, ad animadvertendum iniquitatem habitatorum
terrae in eum, & reteget terra caedes suas. Et Salvator ipse
ea usus legitur, Matth. 9. inquiens de filia Iairi mortua:
Non mortua est puella, sed dormit. Et de Lazaro triduum
Sepulchro incluso, Ioh. 11. Amicus noster Lazarus dormit.
D. Paulus etiam cum alibi tum I. Thess. 4. aliquoties ea usus legitur, dum scribit: Nolo vos latere de eis qui dormiunt. Item Deus eos qui dormiunt cum Christo, adducet cum eodem.
Hanc autem quietem de qua Propheta loquitur, clarius explicat Iohannes Apoc. 14. ostendens in quo ea consistat, dum ait: Beati mortui, qui in Domino moriuntur,
nam requiescunt a laboribus suis. Ut ergo quies haec suavissima piorum magis agnoscatur a nobis, operae pretium
fuerit labores excutere, quibus obnoxia est vita haec hominum. Hic autem duplex, & quidem molestissimus reperitur: Prior consistet in peccando, Posterior ex priore
manans in fatigando se curis & laboribus quotidianis.
Priorem homo secum apportat in mundum ex utero
materno, sicut clare testatur Psalmus 51. Et quamvis in
Baptismo remittitur reatus, manet tamen porro natura cor-

rupta in suo statu, neque enim caro mutatur in spiritum, sed
quod de carne natum est, manet caro, & per consequens in
hac corrupta carne nostra non habitat bonum, quod Apostolus Paulus non de impiis tantum, sed renatis etiam, ac
de se quoque affirmat, Rom. 7. Hinc tam acerbae extiterunt
querelae piorum semper ex sensu intolerabilis hujus laboris & oneris: David Psal: 38. clamat: Non esse pacem ossibus suis prae multitudine peccatorum suorum. Et D. Paulus ad Rom. 7. Miser ego homo quis me liberabit ex hoc
corpore mortis. Nam ut Proverb. 24. testatur Salomon:
Etiam justus septies cadit in die. Et idcirco non impios
solum, sed promiscue etiam regenitos natura filios irae vocat Apostolus Ephes: 2. Utpote qui destituuntur gloria
quam apud Deum habuisse debebant.
Quo labore longe plus afficiuntur pii omnibus aliis
angustiis, tribulationibus & calamitatibus. Quomodo enim non doleat liberis, si animadvertant se offendisse tam
benignum patrem? Cum autem moritur homo, finem fortitur peccatum quoque ipsius, & hic labor plane desinit. Cujus respectu, quis non libenter concedat mortem piorum
meliorem esse vita ipsorum, ut Ecclesiastes fatetur. Licet
autem παραδοξον, hoc est, absurdum videatur id Philosophis:
tamen si Spiritui Sancto credere malimus quam rationi, &
rem, ut est, expendamus diligentius, optandam piis quietem hanc animadvertemus prae vita; non aliter quam (ut
Iob cap. 7. libri sui fatetur) servus aestum sustinens umbram: aut verum mercenarius exitum laboris sui unice
desiderant. Quo ergo optabilior est innocentia & justitia
peccato, eo melior reperitur dies mortis die nativitatis, teste Ecclesiastae. Idcirco singularem suam gratiam declarat
Deus erga eos, quos mature a carne peccatrice, & maligno
hoc mundo liberat, quemadmodum idem Sap. 4. affirmat,
inquiens: Justus si mature mortuus fuerit, in quiete futurus est: Qui placens Deo diligebatur, ideo translatus est e
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medio peccatorum inter quos vivebat: Ereptus est ne malitia mutaret intellectum ipsius, aut dolus deciperet animam ipsius. Unde colligere licet, quo pacto ferenda sit
piis mors etiam charissimorum, quorum si vixissent salutari opera consiliisque uti potuissent: Ut videlicet considerent illis plus situm fuisse in vera a molestissimo labore
peccati respiratione, qua potiti, tum demum incipiunt verre & pro voto coram Deo vivere.
Alter labor, qui a priore illo dependet, illiusque stipendium seu effectus est. Maceratio videlicet animi & corporis curis, solicitudinibus, laboribus, morbis, afflictionibus & id genus aliis. Qui etiam mature homini incumbit,
quam primum scilicet nascitur, illico enim ad laborem &
miserias gignitur, quemadmodum avis ad volandum. Et
venit in vallem lachrymarum. Quapropter etiam infantes
nati, vagitu suo illico miserias suas praefagire ac deflere
incipiunt. Nam si tota vita hominis cujuscunque tandem
ordinis aut status fuerit, examinetur, nil nisi variis calamitatibus, curis & laboribus exposita fuisse, reperietur. Sicut vere id Solon etiam animadvertit, qui ob id hominem meram calamitatem esse dixit. Etsi autem Dominus
singularem gratiam exercet erga timentes se secundum
promissiones suas indesinenter: tamen viventes in hoc
mundo, commodo ipsorum, tribulationibus & angustiis
exercet, quemadmodum Sapient. cap. 3. testatur, dum ait:
Via justorum est contritio, impii autem versantur in pace. Etenim ad aspectum hominum si puniuntur, horum
tamen spes immortalitatis plena est: Et Paululum castigati plurimum afficiuntur bonis, quum Deus tentaverit ipsos, eosque dignos se depraehenderit. Non aliter procedit
nunc quoque nobiscum, quam olim cum Jacob: Cui antequam benedixisset, percussit prius femur ejus, ut claudicaret super illud. Sic etiam nunc piis per multas tribulationes praebet ingressum in regnum suum.

Hinc extiterunt Sanctorum Dei hominum tot ea de
re querelae. Iacob a Pharaone rogatus de sua aetate, respondit: Dies annorum peregrinationum mearum sunt
centum triginta anni, pauci & mali fuerunt dies annorum
vitae meae. Iustus Iob inquit: Nonne militia est vita hominis in terra. Et cap. 14. idem: Homo natus de muliere,
brevi vivit tempore, & impletur miseriis. Moyses Ps. 90.
ait: Dies vitae nostrae sunt septuaginta anni, aut (ut simus
valentissimi) octogeni anni, & quod excellentissimum eorum, laboriosum est & molestum, quo festine exciso avolamus. Quibus sic habentibus, quanto melior optabiliorque
est hora reditus a labore, hora egressus ad laborem: Tanto melior dies & hora mortis die nativitatis. Tunc enim
justi requiescunt a laboribus peccati & molestiarum omnium, contigitque ipsis pax vera, optata quies vitae aeternae,
plenitudo gaudii, aeternaque gloria.

Altera Pars.

Pertracto justorum exitu vel transitu ad meliorem
vitam; restat breviter excutiendum, quid superstitibus de matura eorum morte sentiendum, & cujus rei indicium ex ea sumendum sit. Non sine causa Propheta taxat oscitantiam hominum, inquiens: Nemo animadvertit, justus perit, & nemo hominum reponit in animo.
Alii enim plane nihil afficiunt[n]ur pii magistratus,
principum, heroum, procerum regni, eximiorum doctorum
Ecclesiae matura morte, & vel tantum non curant, quantum aviculae ex cavea avolatum: quemadmodum invehitur in tales, Sapientia Capite 4. dum ait: Vident mortem sapientis, neque animadvertunt, quid consilii caeperit de eo, & quorsum in tuto statuerit ipsum Dominus. Vident & nihili faciunt, Dominus vero deridebit ipsos. Erunt
enim postea ruinae ignominiosae. Alii afficiuntur quidem
quomodocunque morte piorum, quoad oculis aspiciunt,
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sed non compunguntur in cordibus suis. Qui imo saepe
insultare depraehenduntur post obitum justis, indigneque de
eis loqui, in hunc modum: Nihil refert ipsum sublatum e
vivis, cum is solus semper aliorum restiterit consiliis, &
omnes pro arbitrio reformare studuerit. Sicut Sodomitae
haud dubie expetebant discessum Lothi, existimantes se
deinceps immunes fore a redargutione scelerum suorum.
Quod & Sapientia animadvertit, quae cap. 2. ait dicere solere impios: Pereat, incommodus erat nobis, adversans operibus nostris justus: Exprobrabat nobis peccata in legem, & infamiam irrogabat nobis peccatorum vitae institutae nostrae. Sed ut eadem ibidem testatur hos etiam excoecavit malitia ipsorum, & non agnoverunt arcana Dei,
neque mercedem speraverunt sanctitatis, neque judicaverunt
praemium animis inculpatis. Idcirco hos etiam franget
praerepta voce praecipites Dominus, & commovebit eos a
fundamentis, atque ad extremum usque desolati, erunt in dolore, & peribit memoria ipsorum.
Etsi autem impii morte justorum non afficiuntur, neque
in animo reponunt eam: fideles tamen utroque oculo diligenter in eam intentos esse decet: Ut altero quidem contemplentur salutem beatitudinemque justorum, quam assequuntur ii evocati e vivis: Altero vero periculum aspiciant cui superstites reservantur.
Quoad justorum, altero oculo intuendam foelicitatem,
qua ponuntur mature evocati, eam Propheta constituit in
pace aeterna, & quiete suavissima qua fruuntur istic. Neque
enim mortui, intereunt, sed tum primum incipiunt vere
vivere in Christo, qui est vita ipsorum. Neque pietas, bonaque
ipsorum opera pereunt, sed comitantur eos. Laus & honor, memoriaque & nomen eorum manet in aeternum. Quocirca etsi non possimus nos ita sine ullo sensu doloris avulsionem nostrorum (quibus saepe vita quoque nostra longiorem optaremus) ferre, quemadmodum Adam in statu in-

tegritatis, costae sibi in somno exemtae quod nullum dolorem sensit: Tamen modus est adhibendus in lugendis mortuis. Quin imo ut Pálam sit, nos favere eis ex animo, non
invidere beatitudinem liberationemque ab omnibus malis,
agendae Deo gratiae pro placida eorum evocatione, exemploque ipsorum nobis quoque via justitiae ingredienda, ut olim periculis erepti, cum eisdem aeterna quiete frui possimus.
Alterum quod attinet in animo reponenda mors justorum est, hoc est, diligenter perpendenda, ut ea futuri
periculi admoniti, extimulemur ad seriam poenitentiam,
ad quaerendum justitiam salutemque in Christo, ad ambulandum in aequitate coram Deo & hominibus, ut nos quoque
digni habeamur, qui effugiamus ventura pericula & mala. Neque enim multa probatione indiget, mortem maturam justorum & Sanctorum mali aliquid semper portendere vivis, & plerunque esse praefagium imminentium periculorum. Sicut Plato etiam hoc ipsum animadvertit scribens in libris de Repub: bonos e medio tolli, quando mutatio Reipublicae immineat. Quemadmodum enim Samson volens, se ulcisci de Philistaeis, eas apprehendit columnas utraque manu, quae totum Pálatium sustinebant, in quo
Philistaei Principes & Optimates cum populo multo congregati convivabantur, quassatisque eis totum aedificum supra hostes suos dejecit: Ita cum Deus regnum, Rempublicam, Ecclesiam vel domum aliquam instituerit pessundare, praecipuas columnas demolitur, quibus eae sustinentur. Quocirca si regnum aliquod aut regionem propter
peccata & contemtum verbi sui punire statuerit bello, fame, peste, pios magistratus evocat, qui instar muri & columnarum, justa gubernatione possessionum & piis precibus iram Dei remorabantur. Cum videt verbum suum &
Sacramenta in contemtum venire apud homines, eosque expetere errores, evocat synceros & pios doctores, ut ingra-
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ti talibus destituti, credant mendatio, qui veritatem fastidiebant. Ubi immorigeros parentibus liberos animadvertit, evocat illos, ut hi providis ac sedulis administratoribus rei domesticae destituti, ad extrema redigantur.
Idcirco videntes sanctos ac pios mature & expectatione hominum celerius evocari a Deo, non simus sicut asinus & mulus quibus non est intellectus, ut inquit psaltes.
Neque fortunae vel casui ascribamus mortem ipsorum, sicut
impios testatur Sapient. cap. 2. loqui apud se: Casu nati sumus, & postea ita futuri. Sed testimonio scripturarum, &
ipsius Christi cum alibi tum Math. 10. annotato, convicti;
Deo ipsos evocante, periculo imminenti eripi, & in requiem deduci certo statuamus. Quemadmodum id exemplis etiam evinci potest: Nam ubi Deus doctorem justitiae Noe arcae inclusisset cum suis, illico diluvium totum
obruit mundum, cum Lothum ex Sodomis eduxisset, e
vestigio horrendus interitus quinque civitatum secutus est:
Cum Iacob & Ioseph vita functi essent, statim servitus
intolerabilis filiis Israel imposita fuit ab Aegyptiis: post
mortem Samuelis prophetae quae non exceperunt mala
Saulem? Davide & Salomone extinctis qualis regni Israelitici distractio secuta? Iosaphato & Iosia evocatis quantae caedes extiterunt, & ipsa captivitas Babilonica. Et
pluribus his similibus exemplis, tam ex sacris literis,
quam Ethnicorum scriptis res probare posset, nisi modum
orationis sermonem meum excedere, benignitateque Vestra
abuti nollem.
Quare ut finem dicendi faciam, nobis quoque hoc tempore commemoratis de causis diligenter animo pensitandam sciamus praematuram transmigrationem ex hac valle
lachrymarum ad superos aeterna memoria digni, Illustris
Herois & Spectabilis Comitis ac Domini, Dn. Stephani de
Bathor. Cujus mortem prodigia quoque illico subsecuta,

cum passim, tum in ipsius ditionibus, tempestatatesque inusitatae & horridae, mala portendere ac nutare hominibus
verisimile est. Fuit enim revera Loth patriae, gentis &
familiae suae lumen clarissimum, Regni columen, Ecclesiae Christi fulcrum, pauperum pes manusque. Et quoniam placuit Deo, tempestive translatus est ex hoc ergastulo diversorioque calamitatum in tutu[a]m, domum videlicet illam patris coelestis amplissimam, quam Krisztus omnibus in se credentibus patefecit, in eam
ut nos quoque olim introducamur,
hic nobis assidue orandus est,

A M E N .
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2.32

2.33

T H R E N O S
DE OBITU

Illustris ac Magnifici Comitis Domini Stephani de
Bathor, perpetui comitatuum Simigiensis,
Sathmariensis & Szabolts Comitis,
Domini in Etsed, &c. piissimi Ecclesiarum nutricii,
artiumque honestarum Moecenatis liberalissimi,
placcide in Christo obdormientis 25.
die Julii, Anno 1605.
A
PETRO E. SOMOS-UYFALVINO Scholae
Debr. Rectore, in testimonium piae gratitudinis
perpetuum, numeris comprehensus.
Item:

Lacrymae Musarum .

DEBRECINI,
Typis Pauli Rhaedae Lipsensis,
Anno 1605.
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2.34

2.35
THRENOS.

Siccine praecipiti labuntur cuncta recessu?

HUNGARIA
PERICLITANS,

Siccine sint quae stent nulla creata diu?
Siccine res hominum, sors tristibus aspera fatis
Ludit, & est misero semper iniqua gregi?
Siccine nulla quies miseris mortalibus? & sit
Quod doleant? finis nulla laboris erit?
Haec sibi quid facies rerum, quid tanta malorum
Agmina? quid tandem fata severa volunt.
Scilicet in tanta Pannonia nostra ruina?
Quod doleat prorsus possit habere nihil;
Sic nisi sors patriae praecideret invida nervos,
Sic nisi magnanimos tolleret illa viros.
Quae mala quas pestes Hunnis exciverit oris,
Vique doloque scelus Bullipeta ille Draco;
Horrida testantur funestae incendia flammae,
Hoc testantur idem nunc fera bella quoque:
Hoc & spumantes Istrini vorticis undae,
Sangvine, & accensis messibus almus ager.
Neve trucum his reris summam constare malorum
Quae patimur, libet hinc asperiora queri.
Asperiora queri libet, & crudelia fata
Pannoniae incultis enumerare modis.
Quid? quod & atra fames passim jam forte querelas
Excitat, heu summi poena tremenda Dei.
Multos, queis tauri & fuerant queis mille balantes
Spectamus querula voce rogare cibos.
Aspiceres multos, multa olim messe superbos
Agricolas tolerent, quod sine pane famem.
Hinc alii dapibus foedis jejunia tollunt,
Paupertate novos inveniente cibos.

Inclytum suum ducem et Patronum benignum
S. B. C. deflet.
Ortus & Occasus crudelia bella minantur
Nescio visceribus parcere & Ipsa meis.
Sangvine terra tepet, labuntur sangvine rivi;
(Infandum) passim sangvine tecta rubent.
Hoc viduata Duce inter tot discrimina fido;
Quo mea convertam lumina? quemve sequar?
Hoc solum superest coelos qui dirigis altos,
Ad te ut convertam lumina teque sequar.
Tu meus esto Pater cui nemo resistere novit;
Cujus & in forti sceptra superba manu.
Te duce terga dabit qui jam victricia jactat
Arma, & partitur rura, laresque meos.
Interea optatam STEPHANO largire quietem;
Haeredem & multos fac superesse dies.

EPITAPHIUM EIUSDEM.
Omnes si possunt Charites concurrere in unum:
Hoc saxo Stephanus Bathori recubans fuit ille.
Emericus A. Sz. Uyfalvius.
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2.36

2.37
His similes Phariam Memphim resonasse tumultus
Crediderim, premeret cum sua rura fames.
Saepius & pestis (quam vel viciata veneno
Aura, putrefactus vel mage sangvis alit)
Non miserata truci vastat, secat omnia falce
Hanc cum terribilis miserit ira dei.
Haec est illa lues, quae nullo flectitur auro,
Quae facit ut plangat pignora rapta parens.
Quae facit ut thalamus viduetur conjuge; plangat
Prudentes cives urbs, aciesque Duces.
Quis numerare queat tantas ex ordine clades,
Quantas heu quoties Hunnica terra tulit?
Et licet admissae tam crimina dura luamus.
Culpae, tamque malis nostra prematur humus:
Quis tamen est sceleris pudeat quem (triste!) profani?
Quem segnem in rebus poenitet esse sacris?
Quem vitiis tandem dolet indulsisse nefandis?
Vivendi studium cui bene majus adest?
Quondam fata suos faciles habuere precantes,
Nostra sed exanguis corpora torpor habet.
Nec facile invenies multis e millibus unum,
Qui precibus superis posse placere putet.
Hinc est cur tetricum experiamur saepe tonantem
Hinc, nova quod saepius causa doloris adest.
Causa doloris ad est & nunc; o tristia fata!
Et duros quaestus flabra proterva ferunt:
Bathoreae decus, Ille, domus & maximus Heros,
Nam Stephanus proprium fertur obisse diem.
Fertur, & én totum bacchatur fama per orbem,
Fama procax diri nuncia saepe mali.
Heu quae nam subitis horrescit turgida nymbis
Tempestas? furiunt & sine fine noti?
Fallor? an haec fuerint certissima signa, diei,
Cum nebulis Phoebus conderet ipse jubar.

Haec & nigrantes commixti grandine nymbi,
Ne niteant celsi sidera clara poli.
Quid diros tonitrus memorem? quid flammea crebris,
Ignibus aethereis fulmina missa locis?
Sideris haec obitum terris instare monebant,
Mergi & letheis nobile nomen aquis.
Has ideo superos lacrymas ostendere credo:
Neve ictos tanto flere dolore nego.
Quare age Pannonii cum illis lugete fideles:
Nam Superis & nos collacrymare decet.
Pannonis ora dole tristes & concipe vultus,
Inque graves fletus ora resolve tua.
Occidit illa domus Bathoraeo stemmate clara,
Saxeus est quem Sors permovet ista nihil.
Causa doloris erit si non tibi justa quod hic Dux
Occiderit, justas has tamen esse puta:
Quod tua majorum de culmine gloria tanto
Decidat, & virtus illa paterna ruat:
Quod vires abiere tuae quibus omne tenebas,
Quicquid ab Oceano Phoebus utroque videt.
Quod calcanda feris praebes tua regna Tyrannis,
Quisque tua én saevo sub pede colla premit.
Iis sub tot toleras quot habet natura dolores,
Has tamen eripiat qui tibis nullus adest.
Barbarus in nostris regnans agit urbibus hostis,
Quas olim veteres incoluere Duces.
Templaque diripiens non haec ad munera facta,
Ficta sed insano dogmata more refert.
Caetera jam quamvis deessent: tamen ecce malorum
Ista, tibi justi causa doloris erunt.
Credideram superesse malis loca nulla, sed ecce
Ulterius quoque quo progrediantur habent.
Scilicet ut fluctus solitus succedere fluctui,
Nexa secus non sunt tempora nostra malis.

418

2.38

2.39
Testatur nigris Svevorum hoc vallibus ortus,
Neccarus & veterum Regia celsa Ducum.
Testis & Alpino tellus contermina Rheno,
Quaeque Pálatinos sustinet ora Duces.
Leucoris & Viadrus testes; Patavinaque rura;
Hoc Rhodanus praeceps, hoc Arar ipse docet.
Sed quorsum haec memorare juvat? sunt omnia
cunctis.
Nota magis claro & candidiora die.
Iure igitur lacrymis fiunt tua funera nostris.
Humida, jure decet flere, dolere, queri.
Iure novenarum luget quoque turba sororum,
Quas alit in lacero Pannonis ora sinu.
Et nos jure damus grati tibi flebile carmen,
Nomina post obitum ut non moritura feras.
Interea sacro, qui in coelis, jungere coetui.
Atque ibi cum Christo gaudia vera cape.
At tu summe Deus justum cohibeto furorem.
Ne nati poenas, quas meruere luant.
Iam satis ultrices olim dependimus iras,
Quo ruat ulterior vix habet ira locum.
Aspice quam late nostris populetur in oris
Omnia, justitiae gens inimica tuae.
Hanc precor extremas orbis depelle sub oras,
Ne laceret populos impia turba tuos.

Ergo jaces Bathoraee truci modo falce resectus
Parcarum, ex hausta, stamina parva, colo.
Nam tu dignus eras cui longo licia penso,
Nerent fatales lanificaeque Deae.
At tua crudeles mutilarunt fila Sorores,
Neve avidas mortis continuere manus,
Verum quid parcas multis incesso querelis?
Numina stant certis legibus ista sibi.
Nam quid Parcae aliud, quam, sunt, divina voluntas,
Ethnica si demas somnia falsa modo.
Interea Stephanum, quamvis in corpore fractum
Lugeo te, lacrymis & tua busta rigo.
Nec tua letheis mergam benefacta sub undis,
Nec nomen nostro desiet ore tuum.
Unus enim fueras, quo Pannonis ora Patrono
Usa velut, sensit commoda multa diu.
Nam tu dum licuit patriam felicibus armis
Iuvisti, atque tua parta trophea manu.
Saepe cruentatae tibi terga dedere cohortes,
Unus & innumeri militis instar eras.
Post ubi vi morbi factum tibi debile corpus:
Consilio ornatur Pannona terra tuo.
His in avos proavosque tuos patremque secutus,
Degener haud fueras; saepe quod esse solet.
At pietas multo major certe extitit in te,
Et plenum sacro numine pectus erat.
Pectore nam toto Christum veneratus es, atque
Nil tibi erat pura religione prius.
Sensisti, adversis, supplex Ecclesia, rebus
Assiduam, obtulerat quam tibi largus opem.
Propagare tui officii studia esse putabas,
Quae proprio fovit docta Minerva sinu.
Sumtibus innumeris ideo pietatis alumnos,
Fovisti, quos hic quis numerari queat?

LACRYMAE MUSARUM
Celso Pieridum coetum cum forte videret
Monte sedere, satus Vates Titanide Nympha
Pectore turbato defixo lumina vultu;
Acriter atque aliquid magnis deflere querelis:
Scire cupit causam, rogitans mox taliter insit.
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2.40

2.41
APOLLO
CLIO

Qui sit Thespiadum chorus ut suspiria mittas?
Indutusque mihi tenui videaris amictu?
Forsitan ob fortem miserandae Pannonis orae
Duram, haec nun pateris, vel quod tua tecta dietim
Desolata vides studiis sacrata benignis,
Vel quod deficiant paulatim pacis alumni
Qui sua fonte tuo foecundo labra rigabant,
Vel quod dira lues aliquo te principe claro
Orbavit: Musae est si vobis tanta facultas
Dicite quid causae ne me quoque cura fatiget
Ulterius, planis verbis mihi cuncta referte.
S

A M U E L

V

A S A R H E L I

Quid Moerae toties bonis
Extremas adigunt dicere naenias?
Cur non degenerum, quibus
Est terrae facies, mole velut, gravis,
Vitae fila nefariae
Rumpunt? officii munia justius
Sic sic perficerent sui.
Quid parcunt odio bella moventibus
Syncerae Eusebiae malis?
Quid patrocinio sacra tuentibus
Non sunt propiciae diu?
Heu quanto fidei debita vindici

. Sart.

Musis, pensa dolentibus
Occavere: latex fontis Hyantii
Hujus nam studio leves
Rivos Poeoniis fecit in urbibus.
Aeris divite copia,
Musas contiguis passibus ad pias
Semotas procul, impulit
Qui de fonte bibant, ire, suavius.
Ut pressa, patriis, siti
Musis hausta ferant grata magis domum.
Fletum pectore tristior
Eheu Pierii turba trahens chori,
Quae rerum facies tibi
Expectanda foret, post ubi terrae
Linquens tecta polos super
Migravit studiis fautor in entheis?
Non te jam Bathoreii
Moecenatis alet cura solertiae.
Udas prae lacrymis genas
Per vitae miseros moesta geras dies.

CALLIOPE
Desine rimari, compresso moeret hiatu
Cur miserum pectus, candide Apollo, meum?
Occidit Hungariae tutor fautorque benignus
Bathoreus, gentis pulchra corona suae.
Eheu quam celebri privatur patria fulcro,
Quod sibi splendentis syderis instar erat.
Sed cur non licuit nobiscum vivere longo
Tempore? cur patriae non super esse suae?
Auxilio miseros vera ex pietate juvabat,
Et fuerat sanctae religionis amans,
Iura ministravit miseris aequata popellis,
Tutamen justis, poena malisque fuit.
Scilicet omnigenis obnoxia terra procellis,
Iamque scelestorum pervia praeda fiet.
E

M E R I C U S

K

E N T S E S

, Thasnadi.
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2.42

2.43
Squalida Gorgoneae jam quis secet ora Medusae?
Opem ferens heros cecidit Abantius.
Hei Bathoraee jaces sacrarum cura Dearum:
Meritum at tuum quo pensitemus pondere?
Nam neque lingua mihi neque suffucit hora
canenti
Laudes tuas, praeconia & vivacia.
Te fautore cohors crevit Studiosa Scholarum,
Nostroque tu choro dedisti Praesidem.
Divinum est prodesse animi solertis egenis:
Humeris polum tenere coelestis viri est.
Herculeo ritu fuerat te fultus Olympus,
Dum plurimos Dei legisti codices.
At quia coelestis fueras; ad gaudia vectus
Coelestium, post perpetuo eris in Polo.
Fama tua interdum patulo spargetur in orbe,
Et ore Musarum cani no desines.

Olim tempus erit, Dei
Cum vox ad nitidum conciet aethera,
Cives inter olympicae
Sedis conspicies & Bathoreium.
S

T E P H A N U S

K

Ö R N Y E I

THALIA
Fautores patriae si praemia longa merentur,
Honoribusque mortui suis vigent:
Est quod Bathoraeus ferali morte peremtus,
Suis vehatur hoc in orbe laudibus.
Nam qua Danubii, labitur unda Tibisci,
Qua & Oriens & Occidens revolvitur,
Illustres simul ac humiles fensere perennem
Benignitatem, opes ejusque plurimas,
(Queis non illecebrae non detestanda voluptas
Fuere fota: sed ruina patriae
Sustentata, domusque Dei, sociique Minervae)
Hunc extulere honoribus majoribus:
Hoc vivo gaudere fuit, plorare jacente.
At nos Scholasticae juventae candida
Turba, quibus Domini super atro funere magni,
Solennibus modis, fleamus acriter?
Flere decet, luctuque genas lacrymisque rigare:
Quod amplius futurus haud nobis erit
Patronus, cui prima Scholae sit cura ruentis,
Musarum & utile agmen impensis qui alat.
Quis volet inde pium nobis offere Magistrum?
Auctor studentium coronaque occidit
Quis divina dabit lepidis alimenta Camoenis?
Quis deteget fontem Dearum limpidum?

M

A T T H A E U S

M

A C K A I

EUTERPE
Sicubi rumpuntur fani validissima fulcra:
Corruet ipsa tholos.
Inclita lapsurae cecidisti morte columna
Pannoniae Stephane.
Magnifica in nigra recumbant insignia tumba
Stirps tua clara simul.
Hungariae celebris quondam diffusa propago
Iam recidiva jaces:
Eripuit tibi nam proceres regnique toparcham
Hunc Deus Omnipotens:
Praesidio qui te bene sustentabat avito,
Consilioque suo,
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2.44

2.45
Irrorate precor genas, & imi
Moestos pandite pectoris dolores.
Fulgens nam Hunniacae cito columna
Gentis decidit & micans corona.
Ejus Debrecii quoque én Lycei
Humectat lacrymis chorus sepulchrum.
Tu vero hic placide jaceto donec
Audita Angelicae, pium catervae,
Grandi voce tubae, solo resurgant.

Emeritum cujus pandebant extera regna
Stemmatis elogium.
Concidit hic, metuo posita cervice corolla
Et tua forte cadat.
Evigila tandem longo detenta veterno,
Dum tibi sol radiat.
Exue sed niveas vestes, super indue pullas
Tristia Fata monent.
P

E T R U S

C. B

O R Z A S

I , Trans.

M

ERATO

I C H A E L

K

A R A Z T E L E K I

POLIMNIA

E Heu quam variis sit haec procellis
Fallax vita referta! quam cadantque
Eheu quae valuere cuncta cursim?
Heroum referam quid ipse busta,
Cantando veterum priora? quos &
Stellantis metuere saepe plagae
Coeli quadrijuges, fretumque latum.
Quem cernis Stephani taphus jacentis,
Prolis Bathoreae hoc docet benigne,
Illustris pietas, quid est fidesque
Constans, ipse tibi dedit videndum.
Huic dum vita data est frequenter Iros,
Sustentare, pios Dei & Ministros,
Item, cura fuit, Scholas juvare
Ardens: haud tamen ipse onus cruentum
Evitare valet (dolor nefandus)
Mortis turbidulae. Ergo flete turba
Heroum pia stirpe de benigna,
Natum Bathorium; potentis atque
Verbi sacra cohors Dei Ministrum

Iova nun saevis onerat periclis
Pannones quassans graviter misellos:
Impii Martis rabies cruenta
Corpora vexat.
Agmen & Christi ferit atra morsu
Mors fero, vates pius ut reliquit
Posteris nobis, monuitque scripto
Codice cunctos.
Membra felicis Domini caduca,
Én jacent; postquam mala multa pace
Pertulit miti, simul & dolores
Passus acerbos.
Hem decus summum cecidit Sororum,
Aureum fulcrum gregis & beati,
Omnium robur fuerat perenne,
Qui modo langvet.
Fundit ingentes lacrymas piorum,
Tristibus turba ad tua busta votis
Rite, praeclari celebrant & omnes
Agmine magno.
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2.46

2.47
Paries fornicis at dure cavati
Variis plaude modis: Stemma subintrat
Generosum Bathoraei quoniam nunc tua claustra.
Chorus & tu superum psalle sonando
Etenim qui fuerat spes mea fixa
Supera ad scandit arces, ubi curis aegris.

Pectoris nostri dolor én patescit
Morte Patroni, ducis atque clari,
Turba Musarum quoque luget omnis
Versibus aegris.
Ergo jam vasti bone Rector orbis,
Suspice Herois patriae benigni
Spiritum, semper tueare & ipsum
Flamine sacro.

S

T E P H A N U S

P. P

I

O A N N E S

D. K

E S E R Ő I

A N K O T A I

TERPSICHORE
Accitus superas Heros Bathoreus ad arces
Cessit cienti Numini
Et cessit nulla fati formidine fractus
Laetaque mente gestiens
Non illum latuit siquidem bene flumine potum
Fluente puro coelitus;
Conducto velut hospitio se degere vitae
Praesentis in tentorio.

MELPHOMENE
Tetricis heus feriens pectora palmis
Genus Hunnum, lachrymas excipe tristes:
Quoniam decidit ardens Patriae stella ruentis.

Moesta Hungaria respondet.

S.K.

Meritos o utinam fundere fletus
Ego nossem vario plangere vultu:
Animus cur per acerbus gemat, exponerem abunde.
Radiantis sapiens Rector olympi
Dederat lumina faltem mihi bina,
Quibus orbem peracute speculabar spatiosum.
Lachesis sed fera, cum stamina Clotho
Resecasset, subito cuspide fusi
Aciem luminis udi (dolor heu) eruit unam;
Iacet én jam, recubans Stannea in urna
Decus amplum patriae, fautor egenum,
Pia mens, atque mei perpetuus pectoris angor.
Fleat omnis populos nunc, fleat oro,
Ager almus fleat, & sidera plangant,
Habitum fletibus aptum exhibeat quodlibet astrum.

URANIA

CONSOLATUR RELIQUAS

Hem quid busta adeo pia
Flemus Sorores? lacrymis genas
Torquemus nimis? At via
Calcanda lethi semel omnibus,
Obscuris, pariter loco
Claro editis; fortibus, & gravi
Curvatis senio, simul
Aetate florentibus aurea.
Dignus quin etiam fuit
Dudum Poli limine splendido:
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2.48

2.49
Aeternis & honoribus.
Vobis enim testibus omnibus
Sat vixit patriae, satis
Ipsis amicis, superis satis.
Nunc ergo emeritum decus
Perferte vultu placido precor.

IGEN SZÉP HISTÓRIA,
mely az Makkabeusokról írt második
könyvből szereztetött versekben,

IOHANNES REDMETZI

Ceglédi Nyiri János által, az kevi anyaszentegyháznak
lelkipásztora által.
Ad notam Régi nagy időben vala Assyriában, etc.

Gyakor emléközet vagyon az Szentírásban,

mint forgottak legyen sok dolgok ez világban,
eleitől fogván mint meg vannak írván
renddel az Bibliában.
Jeles dolgok között vagyon együtt megírva,
mint Isten hatalmát egykor mutatta vala,
egy nagy fő emberön, Heliodoruson
Jerusálem városban.
Ő rajta lött csapást ki akarja érteni,
az Szent Bibliában szükség annak olvasni
Makkabeusoknak az második könyvét,
tud ő róla tanulni.
Kezdjük azért mostan dolgát meg beszélleni,
az mint ő járt légyen versinkben énekölni,
megnevezött könyvnek az harmadik részét
renddel megmagyarázni.
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2.50
Bosszonkodik rajta, Oniást nem birhatja,
egyik tiszttartóhoz mene bosszúságában,
Coelesyriában Apolloniusnál,
lőn ily árulkodásban.
Jelente ily dolgot ott Apolloniusnak,
hogy volna nagy kincsök templomukban zsidóknak,
királyt illetnie, mert szüksége arra
nem volna áldozatnak.
Beméne királyhoz tisztartó hogy ezt hallá,
mit Simontól hallá, királynak hírré adá,
Antiochiában, király városában,
király örömmel hallá.
Legottan indítá király egyik szolgáját,
az Heliodorust, király fő kincstartóját,
kincset elhozassa, Heliodorussal
elindítá nagy hadát.
Indula hadával Heliodorus gyorsan,
zsidó ország felé megyen nagy gyorsaságban,
mi szándékkal legyen, de senkinek semmit
ő meg nem jelönt abban.
Azt tetteti, mintha más volna ü szándéka,
mint ha az országot látni bocsátták volna,
és azért szert-széllel ott az országokban
lönne neki járása.
Bejuta ezenben ám ott Jerusálemben,
zsidók tisztességgel menének eleiben,
hogy gonosz szándékkal jütt legyen közikben,
semmit nem értnek ebben.
Az főpaptul kezde erőssen kérdöznie,
az bemondott kéncsnek holott volna ü helye,
Király azért küldte, Király tárházában
az kincsnek kell mennie.
Nem tagadá az pap, hogy pénz sohol nem volna,

Egykor egy időben, mikoron Syriának
fejedelme volna Seleucus az országnak,
az kit több Seleucus nevű királyok közt
hívtak Philopatornak.
Földök az zsidóknak Syriához nem messze,
sőt inkább határos országok vala vele,
ezért Seleucusnak szomszéd hatalmasnak
meghódolniuk kelle.
Ez oly idők tájában zsidók között lött vala,
mikoron hatalmuk külső semmi nem vala,
Babilóniából hazajüvés után
sok idővel ez vala.
Régi királyságnak magva szakadott vala,
és csak az főpapság helyén maradott vala,
hadnagyok, főpapjuk gyakorta Zsidóknak
ugyanazon egy vala.
Egy hadnagyok ekkor jó lehet nekik vala,
az Jana Hirkanus kinek ü neve vala,
Dávid nemzetéből legutolsó lévén
megölettetött vala.
Nem lévén királyuk, Oniás az főpapjuk,
kinek idejében lőn békével lakásuk,
mindaddiglan, mígnem fejedelemségért
lőnek visszavonyásuk.
Csuda nagy jó szívvel az király is hozzájuk,
bű költségöt adott Seleukus is nékiök,
áldozatok környül valamelyek lőnek
templomhoz szükségesök.
Az templomnak vala akkor egy tiszttartója,
ki Benjámin nemzetéből való vala,
Simon neve, vagyon az Oniás pappal
ő nagy visszavonyással.
Szerit nem teheti Simon mikoron látja,
az Oniás papot, hogy ott ü elnyomhassa,
jámbor Istenfélő az Oniás vala,
Isten segéli vala.
425

2.51

2.52
de özvegyek, árvák számára való volna,
némelyik peniglen csak tartani való
beadott pénz ott volna.
Tészen, úgy mond, ennek nem sokat az summája,
száz talentomot mindaz is meg nem haladná,
kincs azért templomban olyan nagy nem volna,
az mint Simon hazudta.
Az Istennek is ez bosszúságára lenne,
özvegyök-, árváktul pénz ha elvéve lenne,
azoknak sem illik, kik ott hagyták vala
pénzeknek elvesznie.
Lám, ők, úgy mond, bíztak ez helynek szentségéhöz,
mert az ő pénzeket adták ide szent kézhez,
hogy ők olyanéppen, az mint itt letöttek,
vegyék ismét kezekhez.
Az Heliodorus ez ellen meg ezt mondja,
valami királytól meg vagyon parancsolva,
meg kell annak lenni, semmiképpen nem mér
egyebet tenni abban.
Lőn egy bizonyos nap erre tüle rendelve,
melyen ő az templom kincsének számát vegye,
és így számát vevén király tárházában
ezképpen ü bevigye.
Tőnek nagy zendülést ezen várasbeliek,
esének nagy búban városban minden rendek,
futosnak szegények, Istenhez kiáltanak,
nincs egyebet mit ténniek.
Az pénz elvitelnél mind nagyobbnak azt tartják,
templom gyalázatját, hogy ük szemekkel látják,

Isten tisztessége, hogy így gyaláztatik,
azt erősen fájlalják.
Azért az templomhoz mind felfutottak vala,
számtalan nagy sok nép templomban begyűlt vala,
férfiak, asszonyok, aprók és öregök
vannak imádkozásban.
Az papok pediglen vannak mind felöltezve,
arcul mind borultak oltár elő az földre,
Istent azon kérik, legyen most is gondja
neve tisztességére.
Ezenközben mikor ők így könyörgenének,
hogy ük az Istentől mennyből segittetnének,
és az idegenek ez gonosz szándékban
elő ne mehetnének.
Heliodorus is az Templomhoz feljüve,
vele együtt vagyon sok fegyverös serege,
az minden szándéka az mit elindított,
hogy ő azt véghez vigye.
De mikoron közel kincstartó helyhez juta,
minden seregeknek az ü hatalmas Ura,
egy csodát tőn rajta, ki miatt az kincshöz
lám ő ott nem nyulhata.
Ott Heliodorus oly igen meg rémüle,
Vele egyetemben ő fegyveres serege,
hogy minden merészség szívekből kivesze,
állának nagy reszketve.
Mert egy rettenetes lovagos áll előttök,
aranyas fegyverben fénylik ott ő előttök,
két elő lábával ki Heliodorust
földre vágá közülük.
Két szép ifjú legény lovas előtt áll vala,
kiknek tekéntetök nagy rettenetes vala,
ostor jobb kezek-
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ben, és Heliodorust
erősen verik vala.
Mikoron az földön azképpen fetrenge,
mint egy haló ember úgy kapálódik vala,
ragadák szolgái tevék Lektikában*
és vivék szállására.
Ismerék mindnyájan az Istennek hatalmát,
nagy Isten az Zsidók Istene, mind azt vallják,
ki ellen ne legyen sohul semmi erő,
mindnyájan azt kiáltják.
Fekszik azonközben hadnagyuk az szálláson,
szavát sem vehetik, féltik meghalni fogjon,
az főpapot kérik, Heliodorusért
Istennek könyörögjön.
Oniás pap kész lőn mindjárást ez dologhoz,
készüle azonnal ott áldozattételhez,
ne vélje az király, hogy ük álnok szívvel
voltak Heliodorushoz.
Mikor így érötte Oniás könyörögne,
elébbi két ifjú még azon öltezetbe,
Heliodorusnak állnak eleiben,
és így szólnak nékie.
Keszönjed te, úgy mond, ezt az Oniás papnak,
hogy lesz haladása máról te halálodnak,
mert az ő kedvéért lött elhaladása
halálod órájának.
Te penig meglássad, hogy el ne feledkezzél,
az Istentül mastan miként megverettettél,
urad udvarában, sőt mindenek előtt,
te erről emlékezzél.
Lőn meggyógyulása mihelyt Heliodorusnak,
sok áldozatokat tőn ott az Úr Istennek,
nagy fogadásokat és igéretöket
jelente ott az Úrnak.
Igen megköszöné jótettét Oniásnak,
hamar készüljenek, parancsolja hadának,
az kincset ott ha-

gyák, indulának haza
országában uroknak.
Jutának el haza ők Antiochiába,
vagyon ott az király tűlök tudakozásban,
az meghagyott kincset miért nem hozták be
király tárházában.
Ott Heliodorus renddel mind megbeszélé,
ott ő mint járt volna, urának megjelenté,
Isten mint megverte, de meggyógyította
az pap könyörgésére.
Rajta csudálkozván az király ezt hallgatja,
mit az ő szolgája előtte beszél vala,
mind elhitte vala, az Sion Istenét
ezért ő magasztalja.
Udvarnép előtt is az Istent magasztalja,
és hatalmasságát erősen csudáltatja,
sem földön, sem mennyen nincs olyan nagy Isten,
mindenek előtt vallja.
Egyször egy időben király elő kérdözi,
kit kelljen újobban zsidók közé küldeni,
király kérdésére az Heliodorus
akkoron azt felele.
Ha ki, úgy mond, néked vagy ellenséged volna,
avagy ha árulód néked lönni akarna,
azt bocsássad oda, tanítva őhozzá,
még úgy ha meg nem halna.
Mert az Mennyei Úr Hierusálem oltalma,
és az nagy Istennek vagyon az helyre gondja,
ki megver és elveszt mindeneket, az kik
ártani mennek oda.
Az Heliodorus azértán így járt vala,
ki minden szolgának erre igen nagy példa,
hogy földi urának senki Isten ellen
szavát meg ne fogadja.

FINIS.

* gyaloghintó
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ISÁK PÁTRIÁRKÁNAK
szent házasságáról való szép história

Régi nagy üdőben az vízezön után,

mikor száznyolcvanhét eztendő elmúlt vala,
vala egy szent atya hogy kit az Úr Isten,
az nagy Ábrahámnak fel neveztetett vala.
Ennek az Úr Isten régen meg esküvék,
hogy az ü szent Fiát ez földre bocsátaná,
hogy kit Ábrahámnak ü nemzetségéből,
emberi nemzetért ő áldozatra adná.
Azt is felfogadá hogy ő nemzetségét,
megsokasítaná, mint az égnek csillagit,
és ő maradékit megszaporítaná, mikint
az tengernek nagy sokságú fövenyit.
Azért Isten ada fiú magzatot,
ő feleségének az szép Sára asszonynak,
Sára mosolyodék, az gyermek születék,
és felnevezteték az víg kedvű Isáknak.
Isten felnevelé az gyermek Isákot,
ember korba juta, Sára asszony meghala,
Ábrahám peniglen igen gazdag vala,
de idője szerint igen megvénhölt vala.
Ím előhivatá egyik hív szolgáját,
kinek neve vala az jámbor Eliezer,
mondá, ig’ jól látod, hogy én megvénhöttem,
azért esküdjél meg, te jámbor Eliezer.
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Hogy te feleséget én fiamnak nem vész
az pogány nemből, az Kananeusok közül,
de te el-be siess én laktam földemben,
fiamnak társot hozz az én nemzetem közül.
Felelé az szolga, megyek uram,
hogy ha az leány nem akar én velem el jőnie
nem kelle fiadat, uramat, Isákot
nemzetséged közzé földében bevinnie.
Szóla Ábrahám, Isten elbocsátja,
az ő szent angyalát ki elvezérl tégedet,
ha leány el nem jű, hüted megmentetted,
de az én fiamat soha oda ne vigyed.
Szolga megesküvék, ottan felkészüle,
aranyból, ezüstből szép ajándékot szerze,
tíz tevét választa, kiket megterhele,
szolgatársaival szépen útra erede.
Kánaán földében siet, megyen vala,
Ábrahám földében Mezopotámiában,
eléré az várast, és az váras kívül,
egy kúton tevéit este mind megállatá.
Este az várasból kezdenek ki jőni,
szüzek és virágok az kútra meríteni,
Eliezer látá kezde ő szívében,
ilyen módon akkor Istenhez imádkozni.
Mennybéli Istenem, ki vagy én uramnak,
az nagy Ábrahámnak jóakaró Istene,
jelentsed uramhoz irgalmasságodat,
és az én utamat tegyed jó szerencséssé.
Imé az várasból mostan el-ki jőnek,
szüzek, szép leányok az kútra meríteni,
kérlek, méltóztassál mennybéli Úr Isten,
én imádságomat ez napon meghallgatni.

Ha kinek azt mondom, adj innom, szép leány,
és ő azt mondandja, kész vagyok innod adnom,
sőt annak felette a tevéteket is egyenként
ingyen majd örömest megitatom.
Azon én megtudom, hogy ez az leányzó,
kit te meg szerzettél én uram gyermekének,
ezért én megtudom, hogy jó Istene vagy,
az nagy Ábrahámnak és az ő gyermekének.
Azonközben juta Batuel leánya,
kit neveznek vala Rebeka szép leánynak,
vedrét megmeríté, kezde hozzá menni,
Eliezer ottan mondá az szép leánynak.
Adj innom énnekem, leány, te vedredből,
felelé az leány, kész vagyok innod adnom,
sőt annak felette még az tevéket is,
egyenként ezentől örömest megitatom.
Eliezer ivék, kezdé azonközbe az leány
szépségét csudálni és szemlélni:
mondá, kérlek téged, ki leánya vagy te,
vagyon-e atyádnak vendégfogadó helye.
Felelé az leány, vagyok Batuelnek
az ő szép leánya, Nakornak unokája,
és házunknál vagyon sok polyva, sok széna,
ott az tevéknek is lészen nagy jó szállása.
Eliezer arccal ottan leborula,
kezdé az Úr Istent nagy szépen dicsírnie,
áldott légy, Úr Isten, hogy kiméltóztatál,
én utomat ez nap jól megszerencsélnie.
Áldott legyen, ki ez nap engem vezérlettél,
az nagy Ábrahámnak atyafia házához,
áldott légy, Úr Isten, hogy ki megjelentéd,
irgalmasságodat uramhoz, Ábrahámhoz.
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Ezeket az leány mind hallgatja vala,
és az Eliezer oly igen örül vala,
ő nagy öremében az Rebeka leány,
nagy szép ajándékkal ott meg ajándékozá.
Kivőn egy szép násfát, és az Rebekának,
szépen felfiggeszté leány homlokára,
szép aranyperecet ő karjába adá,
atyjának házához tisztességgel bocsátá.
Otthon az Rebeka kezdé mutogatni,
szép aranyperecét és aranyas násfáját,
az mely beszédeket az ember szólt vala,
szépen megbeszéllé szülejének azokat.
Rebekának bátyja, Laban hogy azt hallá,
ottan el-ki méne az emberhez kútra,
mondá, mit állasz itt, Istennek embere,
jer be az városba, mi házunkhoz szállásra.
Eliezer ottan szóla társaival,
az embert követvén az városba menének,
ott mind ő magoknak és mind az tevéknek,
lábokat megmosák, az házba bemenének.
Mikoron az házba letelepedének,
hozának eledelt őneki eleibe,
monda Eliezer, addig én nem eszem,
míglen meg beszélem az én követségemet.
Vagyok én szolgája az nagy Ábrahámnak,
kit Isten megáldott temérdek gazdagsággal,
arannyal, ezüsttel, juhokkal, barmokkal
nagy sok szolgálókkal, mindenféle jószággal.
Isten neki adott az ő vénségében,
egy fiú magzatot az szép Sára asszonytól,
Sára asszony megholt Ábrahám megvénhött,
azért nem kéméli az ő kincsét fiától.

Engem megesküte, hogy én feleséget
fiának nem veszek az Kánaneos nemből,
de hogy én bejövök ő lakta földbe,
innen leányt kérek az ő nemzetségéből.
Akkor én ezt mondám, megyek uram,
hogy ha az leány nem akar én velem el jőnie,
illik-e fiadat, uramat, Isákot,
nemzetséged közzé földébe bevinnie.
Felelé Ábrahám Isten elbocsátja,
az ő szent angyalát ki-el vezérel téged,
ha leány el nem jő, hited megmentetted,
de az én fiamat soha hátra ne vigyed.
Ezeknek utána szolga megbeszéllé
miképpen urától, Ábrahámtól elindult,
azt is megbeszéllé, miképpen el jutott
mimódon az kúton az Rebekával szólott.
Végezetre mondá, azért megmondjátok,
hogy ha jót akartok én uram gyermekének,
azt is megmondjátok, ha nem akarjátok,
hogy én vagy jobb kézre vagy bal kézre megtérjek.
Felelé Batuel, az beszéd Istené,
ellent nem tarthatunk az ő akaratjának,
ím előtted vagyon az mi szép leányunk,
legyen felesége az víg kedvő Isáknak.
Az szolga ezt hallá, igen megörüle,
mennybeli Istennek rajta nagy hálát ada,
aranyas kupákat, ezüst poharokat,
és drága ruhákat az Rebekának ada.
És annak felette az ő attyát anyát
és az ő bátyait, mind megajándékozá,
egy szép lakodalmat az estve kezdenek,
és mind az ház népe akkoron vigadoza.
Holda kelve mondá az szolga nékiek,
kérlek bo-
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csássatok immár engem haza,
mondának, hadd legyen ma velünk az leány,
bátor csak tíz napig, az után vidd el haza.
Felelé az szolga, meg ne késleljetek,
mert Isten vezérli, látjátok, én utamat,
azért bocsássatok békével engemet,
illik már meglátnom nekem az én uramat.
Mondának őneki, jertek, híjuk elő,
kérdjük meg az leányt, ha el akar mennie,
felelé az leány, kész vagyok elmenni,
azért nem akarom őtet megkéslelnie.
Jó attyafiai őt megszerencsézék,
nagy szép beszédekkel őneki ezt mondák,
Isten neveljen és meg szaporítson,
nagy sok nemzetségek tetüled származzanak.
Az ő dajkáját is, Delbora asszonyt,
nagy szép leányokkal vele szépen készíték,
Kánaán földébe az vén Ábrahámhoz
és az ő fiához nagy vígan eredének.
Akkor estvefelé ü házátul Isák,
mulatni indula egy úton egy kút felé,
gondolkodik vala szemét felemelé,
hát nagy távoli földön tíz tevék jönnek elő.
Mihelyt az Rebeka Isákot meglátá,
tevéről leszálla és monda az szolgának,
kicsoda az ember, az ki előnkbe jő,
felelé az szolga, ez az én uram, Isák.
Rebeka palástját ottan rája vevé,
eleibe mene ő urának, Isáknak,
az szolga peniglen minden ő járását,
szépen megbeszéllé ő urának, Isáknak.
Isák el-be vivé Rebekkát házába,
örök feleségül őtet magának vevé,
olly igen szereté, hogy elfeledkeznek
anyja haláláról az ő nagy örömében

Ő házasságokat Úr Isten megáldá,
mert tülök származék az Jákób pátriárka,
Jákóbtól peniglen szépen származának,
tizenkét próféták, tizenkét pátriárkák.
Ezekből megértjük, hogy Isten szerzője
az szent házasságnak, és ő megszentelője,
három okért szerzé ő az házasságot,
és áldomásával őket megkörnyékezé.
Előszer egymásnak nagy segedelmére,
emberi nemzetnek elszaporodására,
angyali romlásnak megépülésére,
és paráznaságnak eltávoztatására.
Akarja az Isten az ő szent egyházát,
az szent házasságból szépen megépíteni,
ezekből peniglen az angyali romlást,
kiktől akar menyben örökké tiszteltetni.
Úr Isten megáldja ő házasságokat,
tegye gyümölcsessé szép fiú magzatokkal,
szeressen tüteket nagy birodalommal,
aranyával, ezüsttel, mindenféle jószággal.
Úr Isten éltessen az ő szent Fiáért,
tüteket megtartson hitben és szeretetben,
tüteket őrizzen ő szent igéjében,
és megkoronázzon az örök dicsősségben.
Ezt énekbe szerzé az Batizi András,
ezerötszáznegyvenhatodik esztendőben,
kiből dicsirtessék az egy örök Isten,
az Attya és Fiú és Szent Lélek Úr Isten.

VÉGE.
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EGY SZÉP ÉNEK
miképpen az Úr Isten megáldja azokat
minden jóval, az kik őtet félik, és az
istenteleneket megátkozza:
Mojzes harmadik könyvének 26. és ötödik könyvének
28. részéből szereztetett.

Az Istennek sok teremtett állatja,
kivel az ég és az széles föld rakva,
Mindenekben az Úr Istent hallgatja,
és úgy jár mind megvagyon neki hagyva.
Mert az Isten mikor őket teremté,
minden dolgát nagy szépen elrendelé,
miben híven eljárjon, megjelenté,
mindeniket utában elereszté.
Már tekints meg az magasságos Eget,
és alatta az földet és vizeket,
ezek között mindennemű szépséget,
avagy csak az csúszó-mászó férgeket.
Soha semmit nem láthatsz ez Világon,
ki ellene az Úr Istennek járjon,
De az kit tőn Úrrá minden állaton,
csak az Ember, kit az bűn kárhoztasson.
Az mely módot Isten azoknak ada,
azt mindenik nagy hűséggel megtartja,
Minekünk éjjel-nappal kiáltatja,
hogy megtérjünk, de senki nem fogadja.
Hogy az Isten minket hozzá hivatna,
és az veszedelemben megtartana,
ő szent Vére heában ne hullatna,
ebben lőn neki igen szép két módja.
Egy módon int kegyes ígiretivel,
ím előszer szépen kínál ezekkel,
Lennénk mi is hozzá nagy szeretettel,
élnénk az ő nagy kegyelmességével.
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Nagy szép szókkal mind előnkbe számlálja,
de kérlek, hogy mindentek meghallgassa,
szüveteket valóban általhassa,
mi módon int minket az kegyes Atya.
Írván volna jóllehet ez böüséggel,
ha előszámlálnók mind igaz renddel,
De hogy ne bántassatok sok beszéddel,
somma szerint mondjuk csak rövidséggel.
Erről úgy ír az szent Mojzes Próféta,
az hatalmas Úr tenéked azt mondja,
hogy az ember, ha az ű szavát tartja,
viszont neki is ezeket adja.
Száll tereád az ő szent áldomása,
áldott leszesz mind mezőn, mind városba,
Te kimenő és bejövő utadba,
ő igazgat téged minden dolgodban.
Áldott lészen földednek veteménye,
és barmodnak böüséges tenyészése,
Tárházadnak igazán gyűjtött kincse,
minden kézi munkádnak jövedelmje.
Áldott lészen az te méhed gyümölcse,
mert az lészen űneki kedves népe,
Kit felnevel mindeneknek fölötte,
és megőrzi sok népeknek ellene.
Ha egy úton eljőnek ellenségi,
az Úr Isten azokat mind elgyőzi,
És hét úton visszaűzi, téreti,
és földében ezt nyugalmassá teszi.
Mert mikor ezt mindenféle nép látja,
hogy az Isten nekie pártját fogta,
Kinek nevét vötte önnön magára,
megrémülvén, nem jár bosszúságára.
Ezek közül ha ötön együtt lesznek,
százat ű ellenségekben elűznek,
Ha peniglen százan együtt leendenek,
azok közül tízezert elkergetnek.
Országokba semmi fegyver be nem hatt,
ott nem marad semminemű fenevad,
Sem valami ártandó mérges állat,
mert mind elvesz az ű ereje miatt.
Mikor az nép szükségében kívánja,
Isten az Ég csatornáját megnyitja,
és az földre esőt lebocsátatja,
mindeneknek nagy böüséget megadja.

Nem lészen oly az, mitől rettegnének,
e nagy nyugolommal földökben élnek,
Kit az jóakaró Istentűl vesznek,
mindenekkel oly igen bővölkednek.
Hogy az övéiért hátra vettetnek,
azok penig ezektől kölcsön vesznek,
De senkitől ezek soha nem kérnek,
mert azok közt fejek, nem szolgák lesznek.
Isten önnönmaga köztök lakozik,
ű szent Lelke nagy szépen bennek nyugszik,
Igaz tiszteletökben gyönyörkedik,
kivel az nép szüntelen neveködik.
Már tekints meg az Istennek szerelmét,
Ember, hozzád való kegyelmességét,
És ne vesd meg illy szép kegyes intését,
vegyed hozzád megígért drága kincsét.
Mert ha megutálod szent áldomását,
és megveted drága szent ajándékát,
Reád várjad rettenetes nagy átkát,
kit az engedetlenségért rád bocsát.
Az mint penig írja ezt az Próféta,
oly nagy lészen az Istennek haragja,
az bűn ellen való megbúsulása,
hogy ez földön minden állat megbánja.
Nagy csuda, hogy csak az Ember vétközik,
de bűneért az teljes föld gyötrődik,
Rajta semmi meg nem neveködhetik,
ki mind csak Emberre fohászkodik.
De értsük meg az Próféta írását,
úgy kiáltja az Isten akaratját,
Ha megveted, Ember, az ő mondását,
és nem tartod ű szent parancsolatját.
Mint meghallád szép kegyes ígíretit,
azok közül néked egy sem adatik,
Sőt mind veszedelemre fordíttatik,
reád véghetetlen jaj követközik.
Megrémítlek, azt mondja, rettegéssel,
ostorozlak sokféle betegséggel,
Forrósággal és nagy hidegleléssel,
dagadással és undok fekéllyekkel.
Átkozott lesz minden kimenésedben,
átkozott lesz te bejöveteledben,
Átkozott lesz minden keresményidben,
szerencsétlen minden ügyeközetben.
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Kezi munkádat az földben rekkentetik,
mert fölötted az Ég érce változik,
És alattad az föld Vasnak láttatik,
eső helyen föveny és por adatik.
Vetésedet az Sáskák mind megeszik,
különb-különbféle férgek ellepik,
Szőlőhegyed Rogyával emésztetik,
mérges éggel, kőesővel rontatik.
Ha nem jobbul az Ember, ez csapásokkal,
kesergetlek sanyarúbb ostorokkal,
Házad népét gyötrem sok nyavalyákkal,
elfogyatom szomorú döghalállal.
Kit, Keresztyén immár nem csak hallottál,
de sok könnyhullatásoddal kóstoltál,
Sok jó Atyadfiátul elmaradtál,
és szerelmes magzatidtul megváltál.
De még ezzel kinek látjuk megtértét,
Mert meg talám ezt is kicsinek vélnéd,
De haldd meg csak az Isten fenyítését,
majd meghallod nagy rettenetességét.
Messze földről reátok népet hozok,
kik mint az sívó Keselyők olyanok,
Szömtelenek és, úgy mond, orcátlanok,
nagy szertelenségben élő rút barmok.
Nem tisztelik az Véneknek orcáját,
nem kesergik az ifjú nép romlását,
Jámbor személyeknek megrútítását,
az ártatlan gyermecskéknek halálát.
Nyelvökön tü ez népeknek nem tudtok,
és csuda nagy gyűlölségbe juttok,
Szertelen mérgeket töltik rajtatok,
de nem lészen senki szabadítótok.
Azok miatt erőszakot szenvedtek,
és nagy törvénytelenség alatt éltek,
Marhátokat el kapdossák tőlletek,
de ellenök még csak szólni sem mertek.
Juhotokat, ökrötöket levágják,
mindenféle barmotokat elhajtják,
Szemetek láttára eltékozolják,
könyörgötök, de azt meg sem hallgattják.
Magatoknak jó Szőlőket ültettek,
de nem lészen az borában részetek,
örökséget szép házat építettek,
de nyugszik abban az tü ellenségtek.

Házastársot, kit te magadnak hoztál,
azzal az te Pogán ellenséged hál,
s gyermeked, kit gyengén feltartottál,
nagy rabságban ugyanazoknak szolgál.
Szemeiddel erre naponként nézhetsz,
az nagy keserűség miatt elepedsz,
Azért soholt segítséget nem lelhetsz,
és támadni ellenségedre nem mersz.
Sőt meg Fejedelmedet is megfogja,
és teveled mind együt raboltatja,
Szent nevemet veletek tagadtatja,
Vak és néma Bálványit imádtatja.
Ezzel immár Lelkedben is búsulsz,
te magadban teljességgel elkábulsz,
Miként az Vak, fogni egyfele sem tudsz,
de békétlen szüvödben csak dulsz, fulsz.
Hogy ha mondod keseredett szűvedbe,
támadjunk fel ez Istentelen népre,
és egy úton jövendez eleibe,
hét úton futsz azonnal űelőtte.
Te magadban úgyannyira megrémülsz,
hogy akkor is futsz, mikor senki nem űz,
Az harasztcserdüléstől is megrémülsz,
és nagy futván ellenséged előtt jősz.
Az mely földre ű előttek folyamol,
mindenektől ott is meg utáltatol,
és nagy gyalázattal szidalmaztatol,
rettenetes például mutattatol.
Tenáladnál mindenek feljebb lesznek,
te magad és gyermekid megéheznek,
Kik nehezen egyébtől kölcsönt vesznek,
de egyebek tütőlletek nem kérnek.
Azok között szolgák, nem fejek lesztek,
mert mikor ti nagy böüséggel élnétek,
Jó voltomról meg nem emléközétek,
és parancsolatimról eltérétek.
Ahol lészen nektek erős Várostok,
kiben meg valamennyire bíznátok,
Ha tü abban előttem beszorultok,
ím megmondom ott is mi módon jártok.
Reátok küldöm az megdühödt népet,
kik megszállják minden erősségteket,
Minden felől elfogják elestöket,
és szerzének nagy szertelen szűkséget.
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Olly nagy lészen ott az Kenyér szűkséget,
mindenféle élés elszűkölése,
Hogy megsütöd Gyermekedet az tűzbe,
és megeszed húsát az nagy éhségbe.
Ez nem lészen csak az szegény községen,
de mind elegy az kedvetölt népeken,
Kik éltenek köztetök dücsőségben,
laktanak és öltöztenek nagy frissen.
Annyira jut az éhségnek miatta,
hogy nem tekint az ű Attyafiára,
Irigykedik önnen Házastársára,
és ű meg nyomorodott magzattyára.
Hogy Gyermeke húsát ű elrejthesse,
és orozva azoktól megehesse,
Kivel csak önnön magát éltethesse,
mert nem maradt egyéb az nagy szűkségbe.
Minden rendbeliek meghallgassatok,
az Felségnek haragját ne várjátok,
Szép termetben, ruhában ne bízzatok,
mert nem tudom, holtig még mire juttok.
Az kedvetölt gyönge Aszzonnyállat,
ki nem tudja földre mint tegye lábát,
Vagy mi módon ékesítse ű magát,
ugyan nézted tavoly mint egy friss Pávát.
Ez megszülte az mostan szült magzatját,
gonosz szemmel nézi önnen Urát,
Rejtegeti tőle Gyermeke husát,
hogy ű maga táplálja azzal magát.
Hogy ha vennéd, Asszony, te is eszedben,
az nagy Isten mit beszél ez átkokban,
Bizony nem ülsz merő nyakkal az Kontyban,
sem szökdécsel gyöngédeden az táncban.
Ha nem tartod az Istennek beszédét,
és nem féled rettenetes szent nevét,
Rád bocsátja Aegyptus veszedelmét,
mindenféle nyavalyának sok nemét.
Mind naponként neveli nyavalyádat,
ki megmarad mindörökké te rajtad,
Azonképpen gyötri maradékidat,
az mitől félsz, mind megesik terajtad.
Kik ez földön nagy békességben vattok,
csak számoson és kevesen maradtok,
Azért sohul nem lesz nyugodalmotok,
mígnem az nyomorúságban elfogytok.

Puszta lesz földeteknek minden helye,
szép várasid mind el pusztulnak benne,
Lészen mindörökké való Innepe,
mert míg ott lől, eggyitek sem inneple.
Testetök az Vadaktól ragadtatnak,
az égi madaroktól szaggattatnak,
Nem lészen ótalmok az holt tagoknak,
avagy eltakaritójok azoknak.
Mint Isten ez előtt megsegéllett,
akkor fogja kerűlni veszéledet,
Sok föld szegletire elhint tégedet,
raboltatván az te nemzetségedet.
Teljességgel űtőle el szakadtok,
fából csinált és kő Bálvánt imádtok,
Testetökben az mint nyomorosztok,
Lelketökben lesztek nyughatatlanok.
Mert nektek az gonosz Lelki esméret,
ad félelmes és nyughatatlan szüvet,
és keserült és elepedett Lelket,
ki tütöket éjjel, nappal rettegtet.
Egy órában sem hiszed életedet,
reggel nagy fohászkodással beszélled,
Vajjon érhetem-e az mai estvét,
estve mondod, érhetem-e az reggelt.
Akarhova fordítsad szömeidet,
semmit nem látsz, csak nagy veszedelmet,
Mert Hajón annyira visznek tégedet,
hogy nem látod soha többé földedet.
Ez immáron az Istennek más módja,
hogy haragját előttünk nem titkolja,
De nagy rettenetes voltát kiáltja,
Kivel minket hozzája fordíthatna.
Szükség, hogy ezt nem csak egyszer hallanánk,
de szüntelen szemünk előtt forgatnánk,
Erről gyakran szüvünkben gondolkodnánk,
hogy ez veszélt tőlünk el távoztatnánk.
Tudom, Ember, hogy nem akarsz elveszni,
hát ne feledkezzél így emléközni,
Kik Szent Lelek akart itt meg iratni,
és kegyessen ezzel minket inteni.
Jóllehet hogy érdemljük az átkokat,
de mi kérjük az mi kegyes Atyánkat,
Hogy mi rólunk fordítsa el azo-
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kat, Szent Fiáért tartson mint áldottakat.
Az kitől ez néhány vers irattatott,
az Isten Ostoráról gondolkodott,
Mert bűneért méltán megnyomorodott,
Pogán előtt földéből kibúdosott.
Önnön példájával int mindeneket,
ne ingerljék ellenök Isteneket,
Bírják űtőle vött örökségöket,
édes hazájokban való földöket.

S Z É P

T A N U L S Á G

az jövendő rettenet és ítílet napjáról:
első része az hütötlen és kegyetlen Embereknek
feltámadásokról és nagy veszedelmekről:
második része az Hüveknek és igazaknak dicsőséges
feltámadásokról, és örökké való nagy bódogságokról.

FINIS.

Az Aeneas Király siralmas éneke nótájára.
AZ SZENTÍRÁSBÓL KISZEDETTETETT
Vajdakamarási Lőrinc Prédikátor által,
Minden olvasó és hallgató együgyű
Keresztyén embereknek tanulságokra.

DEBRECENBEN,
1596.
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Látom, hogy sokan nagy Krónikákat írnak,
Hatalmas Uraknak életekről szólnak,
Erős Vitézeknek halálokról írnak,
sok veszedelmekről, Hadakról tanítnak.
Azoknak írások kedvesek Uraknál,
látom, gyönyörűség az írástudóknál,
Nemesnél, községnél és sok tanítóknál,
az elmúlt üdőkről hogy szép dolgokat hall.
Vegyék jól eszekben az Magyar nemzetek,
két dologról írok mostan én tünektek,
Jövendő dolgokról, hogy tü megtérnetek,
hasznotokra lészen, ha néki engedtek.
Rettenetes első ítílet napjáról,
az Úr hatalmasson eljő Országából,
Mindeneket felkölt az földnek porából,
jókat, gonoszokat ítíl igazságból.
Énnékem így tetszik, illik erről írnom,
másodszor tenéked elődbe számlálom,
Hívek kik legyenek, tenéked megírom,
mert nagy bódogságok jövendő, jól tudom.
Nem ok nélkül írom ezeket tünektek,
az Úr parancsolja nékünk, Híveinek,
Hogy mi meghirdessük az ű népeinek,
az ítílet napján hogy el ne vesszenek.
Csendességgel azért hallgassatok reá,
ítílet napjáról szóllok, vigyázz reá,
Az kik meg nem térnek, az Úr Isten mondja,
örök kárhozattal azokat megrontja.
Igen rettenetes az ítílet napja,
az szentírás nékünk miképpen megmondja,
Az kegyetlen népek nagy nyomorúságra,
akkor feltámadnak örök kárhozatra.
Úgy vagyon megírva az Isten Könyvében,
hogy oly rettenetes nap jő el hirtelen,
Melyhez hasonlatos nem volt itt ez földön,
mindenek reszketnek akkor félelemben.
Szörnyű büntetését az nagy Úr Istennek,
akkoron meglátják az kegyetlen népek,
Az földnek porából mikoron felkelnek,
az hitetlenekkel örök kínra mennek.
Vedd eszedben kérlek, te ember, magadat,
Istennek szolgái mely szépen tanítnak,
Rettenetes voltát ítíletnek írják,
Istennek haragját az bűnért kiáltják.

Az Úr Isten népét szépen arra intik,
hogy az gonoszságtól minden eltávozzék,
Ha ki azt akarja, hogy el ne kárhozzék,
Isten igéjétől az megújíttassék.
Igen nagy félelem az bűnben heverni,
az ítílet napját mert nem tudja senki,
Azkor gonoszokat az Úr megítéli,
és örökké való kárhozatra veti.
Dicsírd az Úr Istent, térj meg életedben,
Kérlek, szent igéjét immár vedd eszedben,
Mert rövid életed, meghiggyed, kegyetlen,
ez földi örömöd mind semmivé lészen.
Azt bizonnyal higgyed, az Úr rendelése,
az kegyetleneket hogy ű megbüntesse,
és minden bűnösnek, az ki meg nem térne, […]
veszedelem annak büntetése.
Kegye[tlenség]edért megutál az Isten,
az sok gonoszságért nem […] éltedben,
megátkoz és elveszt, kérlek, vedd eszedben,
ha hozzá meg nem térsz az te életedben.
Az Úr Jézus Krisztus igaz ítílettel,
h[itet]lenek, megver nagy veszedelemmel,
Mindörökk[é égő] rettenetes tűzzel,
az ítílet napján megver minde[zekkel].
Mind szent Atyáktól, Isten népeitől,
akkor e[ltáv]ozol szent nemzetségitől,
Az Szent Prófétáktól, Isten Híveitől,
mert az Krisztus Jézus elválaszt ezektől.
Az szent embereknek és az igazaknak
[na]gy bódogságokat látván csudálkoznak,
Hogy Isten kedvében azok jutottanak,
az kiket ok nélkül megnyomorgattanak.
Rettegnek, bánkódnak és igen óhajtnak,
minden Hívek közzül hogy kiválasztatnak,
Illyen ítílettel magok felől szólnak,
keserves sírással ekképpen kiáltnak.
Az mi életünkben látjuk, tévelgettünk,
az nagy Isten után nem járt az mi szűvünk,
és az egy igazság nem fénlett minékünk,
veszedelmes káros utakat követtünk.
Semmit nem használtunk az nagy kazdagsággal,
minden kevélységgel és az hamissággal,
Mind haszontalan volt az csalárd Világgal,
mint az árnyék elmúlt minden jovaival.
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stus az Híveknek Ura,
Nagy szép tiszta Búzát begyűjt hajlékába,
véghetetlen tűzre polyvát, konkolyt hányja.
Tiszta szép igíkkel ha rá hallgatnátok,
Krisztus Urunk mondja, ha megtanolnátok,
Hogy mind vad fák, polyvák Isten előtt azok,
a sok gonoszságot az kik gyakorlátok.
Igen szükség, Ember, magad megesmérned,
ily nagy büntetéstől immár megrettenned,
Szántalan sok bűned bizonnyal jól érted,
mellyekből Istenhez meg kellene térned.
Ezeket most írtam néktek szentírásból,
az nagy Úr Istennek kemény haragjáról,
és az ítíletnek nagy szörnyű voltáról,
első részt végeztem nagy szomorúságból.

Igen nagy sokasság akkor megtérnének,
és igazságnak akkor engednének,
Az sok gonoszságért hogy el ne vesznének,
Krisztus Urunk mondja, hogy így könyörögnek.
Siralmason kérünk, könyörülj mirajtunk,
nám az te nevedbe, Uram, tanítottunk,
Csudatételekkel mindent jóra híttunk,
noha sok bűnökkel, Uram, megbántottunk.
Én nagy haragomban akkor űnekie,
igaz ítílettel hamar megfelelék,
Távozzatok tőllem tü Istentelenek,
minden gonoszságot kik cselekedtetek.
Rettenetes tűzre és keserűségre,
tü most menjetek el nagy veszedelemre,
Mert egybegyűlte[tek ég]hetetlen tűzre,
az gonosz életért ez nagy bünteté[sre.]
Vedd eszedbe, kérlek, Ember, te magad[at]
[kérl]ek, hogy vesd hátra gonosz utaidat,
Nám hallod az Úrnak nagy kemény haragját
[és] az ítíletnek rettenetes voltát.
Vaj ha rágondolnál az földön éltedben,
sokkal jobb tenéked élned [remén]ységben,
Az örök életet így venned szent[ségben],
mert hamis kazdagság kárhozatra viszen.
Sokszor te tagjaid megbotránkoztatnak,
mert az gonoszságra, tud[om], téged vonznak,
Krisztus Urunk mondja, ne enged[j a]zoknak,
mert tégedet kárhozatra hajtnak.
Dicsírd az Úr Istent, vágd el tagjaidat,
szemeidet told ki, ha megbotránkoztat,
Az csalárd ördögnek az ű akaratját,
szaggasd ki szűvedből minden kivánságát.
Ekképpen Istennek jobb kedvében lenned,
és nagy szegénységben az életet venned,
Hogy nem hamissággal nagy kazdagon lenned,
az feltámadásban örök tűzre menned.
Igen rettenetes az Isten haragja,
az Embert az földről mert hamar kiirtja,
Vad fát gyükereből hirtelen kivágja,
és megolthatatlan tűzre öket hányja.
Erre az Szent János Zsidókat tanítja,
hogy az Jézus Chri-

SECUNDA

PARS, DE FIDELIBUS

& justis gloriaque eorumAeterna.
Sok ezer Magyarok reá hallgassatok,
én az igazakról immár néktek írok,
Nagy bódo[gságo]król szentírásból szóllok,
ha reá hallgattok, megvig[asztalta]ttok.
Vedd eszedben, kérlek, az szent Dávid írja,
bódognak, igaznak mindazokat mondja,
Kinek az Úr Isten vétkét megbocsátja,
mert ezek ez földön megtérnek hozzája.
Csendességgel erről illik gondolkodnunk,
mint bocsáttatik meg szántalan sok bűnünk,
Isten színe előtt hogy igazak legyünk,
nagy dücsöségében hogy mi részt vehessünk.
Hallgass reá, kérlek, Istennek szavára,
ű mely szépen hív Pénitenciára,
Az sok gonoszságból szent igazságára,
ha megtérsz hozzája, megtart bódogságra.
Renddel, szép beszéddel így szól az Úr Isten,
senkit nem akarok az bűnben elvesszen,
De inkább akarom, hogy énhozzám térjen,
szent igazságomban mindörökké éljen.
Irgalmasságomból bűneit eltörlöm,
Valamely órában szegény bűnöst értem,
Hogy énhozzám megtér az ő életében,
soha bűneiről meg nem emlékezem.
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örömödről,
mert Isten hívei szépen írnak erről.
Lásd meg az szenteknek erről tanítását,
szüntelen hirdetik az ítílet napját,
és minden híveknek megszabadulását,
ekképpen írják meg hívek bódogságát.
Oh, ha rá gondolnál az szép fényes napra,
az égen tündöklő Holdra, Csillagokra,
Mindazoknál szebbebb hívek bódogsága,
mikor feltámadnak, az szentírás mondja.
Rövideden tanít erről Krisztus Urunk,
kit bizonnyal hiszünk, hogy mi igazságunk,
Halhatatlanságra, mondja, feltámadunk,
az Szent Angyalokhoz mi hasonlók lészünk.
Igen szépen tanít, hogy igazak légyünk,
az örök életre hogy mi bémehessünk,
és mint az nap fénye, akkoron tündöklünk,
örök dicsőségben véle együttlészünk.
Akkoron meglátod régi szent Atyákat,
szent nemzetségekkel az Pátriarkákat,
Isten népeivel az Szent Prófétákat,
az hű Tanítókkal az Apostolokat.
Minden szent sereggel az Szent A[ngyal]okat,
akkoron meglátod édes magzatidat,
Jámbor Istenfélő szent rakonságidat,
mert mind feltámasztja az Isten azokat.
Dicsírjük az Istent az Szent Prófétákkal,
minden szent Atyákkal és jó tanítókkal,
Édes Gyermekinkkel, az Szent Prófétákkal,
mind örökké élünk az Úrnál azokkal.
Eltörli Isten akkor szömeinkről,
minden könnyhullatást, fájdalmat testünkről,
Eltávozik akkor bánat mi szűvünkről,
sok hamis gondolat, tévelygés elménkből.
Igen nagy dücsöség adatik minékünk,
hogy ha megutáljuk szántalan sok bűnünk,
Az nagy Úr Isten hogy ha mi megtérünk,
az örök életben bizony részt vehetünk.
Fogadása vagyon erről az Istennek,
hogy irgalmas lészen minden bűnösöknek,
Nekünk is kegyelmes gyarló embereknek,
kik hozzá megtérnek, szegény embereknek.
Ezért illik nékünk az Istenhez térnünk,
minden bána-

Szent Isten vagyok én, mindent jóra intek,
azért hagyom néktek, hogy szentek legyetek,
Minden gonoszságot azért gyűlöljetek,
Pénitenciára hozzám megtérjetek.
Térj meg azért, Ember, te sok bűneidből,
mosd meg kezeidet az ártatlan vértől,
Kérlek, szűnjetek meg az sok gyűlölségtöl
hallgasd szent igémet engedelmes szűből.
Így nagy kegyelmessen énhozzám fogadlak,
az te sok bűnödből szépen megtisztítlak,
Mint az fejér gyapjat nagy szépen megmoslak,
és mint az fejér hó, szépen megtisztítlak.
Igen szükség, Ember, néked megértened,
én törlöm el néked minden bűneidet,
Ha énhozzám megtérsz, nálam üdvességed,
és nagy kegyelmessen megbocsátom vétked.
Nám az szentírásban minket ekképpen int,
térj meg, bűnös Ember, az Isten így tanít,
Mert az te vétkeid tégedet bémerít,
az veszedelemre nagy mélységre bévet.
Siess azért [térni], Ember, az Istenhez,
teljes életedben ű szent igéjéhez,
[Hi]gyjed, így közel lész az örök élethez,
hogy ha ragaszkodol Isten beszédéhez.
Példa légy mindennek te az szent életben,
Pénitenciára te megtért hütödben,
Mind éjjel és nappal, az Úr törvényében,
gyakorljad elmédet ű szent igéjében.
Ez jámbor élettel bírjad örökségül,
Istennek Országát megfegyhetetlenül,
Meg nem csalatkozol, higgyed, kétség nélkül,
ha az igaz hitben ekképpen élsz szentül.
Az nagy Úr Isten szömei azokon,
az kik őtet félik az egy igaz hütben,
Isten eltáplálja őket kegyelmessen,
és őket megáldja teljes életekben.
Dicsíretben lészen az Híveknek dolgok,
Isten kegyelméből kik meg igazultok,
Az feltámadásban bódogságra juttok,
az örök életre mert mind feltámadtok.
Gondolkodjál azért már az üdvességről,
és az üdvességben nagy dicsőségedről,
Mindörökké való te nagy
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tinkban az Istent dicsírnünk,
és szent Igéjével mindenkoron éljünk,
hogy az kárhozattól mi megmenekedjünk.
Csudállatos szépen az hatalmas Isten,
ezért hív hozzá az mi életünkben,
és azért vár minket nagy sok ideiglen,
hogy megvigasztaljon szent igíretiben.
Irgalmas az Isten, bizony meghiggyétek,
és minden bűnösek, az kik hozzá térnek,
Kegyelmességéből mindörökké élnek,
örök dicsőséget az Istentől nyernek.
Téged mindörökké dicsírlek Úr Isten,
kérlek, Szent Lelkeddel vezérlj életemben,
az te szent Igídnek igaz értelmében,
hogy téged dicsírjünk, mindörökké, Ámen.

HISTORIA
Miképpen az Szent Eleázár pap
Antiochus Király alatt az Istennek
törvényének megtartásáért
Mártíromságot szenvedett az ű
feleségével és hét fiaival egyetemben,
az mint meg vagyon írván Maccab. 6. és 7. részében.
Énekbe szöröztetett: Bornemisza Miklós által.
Nóta: Nagy bánatban Dávid &c.

Majdan nektek mondok jeles csodát,

az szent Bibliából szép Historiat,
Eleázár Papnak szörnyű halálát,
Hét szép fiainak igaz vallását.
Antiochus Király az Egyiptomban,
Uralkodik vala Királyságában,
dicsekedik vala gazdagságában,
Izrael népére sok törésében.
Roppant nagy sereggel fölkészült vala,
Izrael Országát rabolja vala,
Jeruzsálemben ű hogy bement vala,
Salamon templomát dúlatja vala.
Tőn nagy pusztaságot az szent Templomba,
Oltárit letöré, igen dúlatá,
Istennek Templomát igen csúfolá,
az Izrael népét igen káromlá.
Igen sok prédáit örüli vala,
Illy nagy tékozlástul kevély lött vala,
ostorul hogy Isten bocsátta vala,
Izrael népére, nem véli vala.
Rettenetesképen ezt hagyja vala,
Izrael népére parancsol vala,
dekrétumába is kiadta vala,
hogy Isten törvényét elhatták vala.

F I N I S.
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áldozatban,
hogy különb kínoknak rád szánt soksága,
tereád ne szálljon nagy sok ostora.
Erre az vén jámbor így felelt vala,
nagy bízván Királynak ezt mondta vala,
Illy fertelmes étket azért utálna,
Istennek törvényét holtig tartaná.
Tiszta eledellel élni én szoktam,
Régi atyáinktul az mint tanultam,
azért tisztaságban magam tartottam,
illy éktelenségtől én megtiltattam.
Soha az ég alatt többet nem vallok,
egy igaz Istennél többet nem hiszek,
kinek törvényben holtig maradok,
kiről igaz vallást örökké teszek.
Én az örök Istent mindenkor féltem,
azért haragodtul én nem rettegtem,
te nagy fogságodtul én nem ijedtem,
kegyetlenségeddel én nem gondoltam.
Pogán Király ez szót mikoron hallá,
Istennek emberét igen káromlá,
az ő szolgáinak erőssen hagyá,
hogy megkötöznéjek erőssen, mondá.
Temérdek kötéllel, erős láncokkal,
Oszlophoz kötözék nagy erősséggel,
Istennek ű Papját nagy vereséggel,
Ruháját levonván verék vesszőkkel.
Ez kínban ez égre el-föl néz vala,
sok kén nyavalyával nem gondol vala,
Istennek kedveért szenvedi vala,
kinek ű lelkét is ajánlja vala.
Már semmi épség testében nem vala,
ő két oldalábol vér ki foly vala,
tagait már róla szaggatták vala,
kire keservessen reá néz vala.
Fölszóval Istennek hálát ad vala,
az tűrést Istentűl lenni hiszi vala,
az oszlopról végre levették vala,
azért merő vérben feküszik vala.
Istennek vitéze ez az Pap vala,
mert semmi kénnyában nem röttög vala,
az poroszlók immár elestek vala,
kénzani immáran elunták vala.
Lám az poroszlók is az szent jámboron,
megkönyörűlének mint vén emberen,
az húsban hogy ennék, kérik erőssen,
ne veszne immáran kegyetlen kínban.

Illy éktelenségre mint hajtja vala,
sokféle kínokkal kénozza vala,
Jupiter Istennek áldoztat vala,
Mojzes törvényét káromolja vala.
Vala nagy zöndülés ez az nép között,
[sívás] és nagy rívás Izrael között,
Istenhez ohajtás az Zsidók között,
nagy rettenetesség minden népek közt.
Magzatjat egy Asszony fölvitte vala,
Isten Templomában fölvitte vala,
az Templomban környülmetélte vala,
Mojzes törvényét így tartja vala.
Ezt az Király hogy meghallotta vala,
mindkettőt lófarkon ott hordoztatá,
az váras kűfalán kivették vala,
rettenetességet jelenti vala.
Lám az Zsidók hogy ezt meglátták vala,
Barlangban elfutván lakoznak vala,
Istennek innepet szentelik vala,
törvénnek hagyását betöltik vala.
Ezt az Antiochus megtudta vala,
hogy fenyegetése nem fogott volna,
egy magas hegyre ott el-föl ment vala,
mindennek láttára székben ült vala.
Az Izrael népét sok tartományból,
eleiben hozatá sok városokból,
parancsolá nekik nagy haragjából,
Disznóhúst ennének akaratjából.
Szép vén emberek ott állanak vala,
Illy parancsolattul rettegnek vala,
mert Istentül nekik megtiltva vala,
Disznóhúst enniek nem szabad vala.
Az Szent Eleázár ezek közt vala,
ki minden éltében nagy jámbor vala,
Isten törvenyének tudója vala,
Izrael népének ez papja vala.
Reá Antiochus szemét fordítá,
az Disznóhússal űt igen kínálá,
haraggal, szép szóval őtet onszolá,
illyen beszédekkel végre szólítá.
Igen kérlek, hogy az én tanácsomat,
vegyed és fogadjad én intésemet,
kiből vénségednek tiszta virágát,
nyerjed életednek megmaradását.
Sietséggel azért az disznóhúsban,
egyél, te vén jámbor, az
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én beszédemet,
fogadjátok nekem jó intésemet,
hogy meg ne halljatok, én kérésemet.
Mindnyájan ezennel az Disznóhúsban,
egyetek előttem ti az étekben,
hogy ti Atyátoknak hamis törvényén,
mind meg ne haljatok hamis vallásán.
Az én intésemet ha fogadjátok,
kegyetlen kínoktul megszabadultok,
temérdeki kénccsel ajándékozlak,
és én országomban mind Úrrá tészlek.
Tétete eleikben sok szerszámokat,
kikkel kénoztatná ő szép tagjokat,
fogókval szagatná minden testeket,
kerékkel töretné az ű csontjokat.
Rettenetes kínzó sok szerszámokat,
elő [hozzattata] vasfazekakat,
égő serpenyőket és vasszeget,
kikkel ijesztené az szép Iffiakat.
Ezzel, úgy mond, nektek Ifjúságtokat,
elvesztem én az ti életeteket,
ha nem fogadjátok én tanácsomat,
és nem vejenditek ígéretemet.
Sietvén nagy bízvást ezt mondták vala,
te kegyetlen Király, Isten ostora,
nagy kegyetlenségnek te találója,
és az hamisságnak te találója.
örök Isten nekünk nagy bizodalmunk,
kegyetlenségedtől azért nem félünk,
mert sok gonoszságnak atyjának látunk,
azért az Istenért mi mind meghalunk.
Láta Király ű nagy keménségeket,
gyorssan fogattatá az szép iffiakat,
Poroszlónak adá az öregbiket,
mert irégyli vala ű beszédeket.
Olly kegyetlenül űt kénozzák vala,
ennek Machabeus ű neve vala,
ő gyenge kezeit megkötték vala,
kegyetlen veréssel megverték vala.
Ott az több öccsei ezt látják vala,
ő édes Anyja is reá néz vala,
erős kénokkal hogy kínozzák vala,
Atyjafiainak ezt mondja vala.
Nagy sok kínaimat ím jól látjátok,
azért az Istenhöz fölkiáltsatok,
Istenért mindnyájan ti meghaljatok,
kegyetlen Királynak ne engedjetek.

Illyen kéresekkel nem használának,
az poroszlók semmit nem használának,
azért az királytul űk intetnek,
Tűzzel az vén jámbort hogy megégetnék.
Ott az szegen jámbort kapák hertelen,
Tűzben ott bevették igen szertelen,
szemeit az Tűzben el-föl emelvén,
ekképen kiálta ezeket mondván.
Régi szent Atyáknak ki vagy Istene,
az nagy Ábrahámnak igaz Istene,
Izsáknak, Jákóbnak igaz Istene,
vedd hozzád lelkemet hívek Istene.
Vigan az Istennek lelkét ajánlá,
világi életét ezért elhagyá,
Istennek törvényét holtiglan tartá,
ekképen lelkét Istenhöz bocsátá.
Mindezeket Király hogy látta vala,
nagy haraggal mégis csak dúl-fúl vala,
mert az ördög űtet furdalja vala,
illy kegyetlenségre ingerli vala.
Ez szent jámbornak hét szép fia vala,
kiket Királynak beárultak vala,
ezeket az Király meghatta vala,
eleiben hoznák parancsolta vala.
Igen hamar őket Királyhoz hozák,
Anyjokkal egyemben nagy gyorsan hozák,
Király előtt űket mind megállaták,
kiket Király látván elcsudalkozék.
Vígan az Királyra ők néznek vala,
semmi rettegés szüvökben nem vala,
Solomona Anyjoknak neve vala,
kit nagy félelemmel tisztelnek vala.
Solomona Asszony hét szép fiával,
Király előtt vagyon szép seregével,
Király csudálkozik olly szép termettel,
Iffiak hogy volnának illy ékességel.
Csudálatos szépek ezek valának,
Rózsa Liliomnál szebbek valának,
Isten törvényére oktattak valának,
Atyjokkal, Anyjokkal szépek valának.
Vala az Királynak olly nagy csudája,
ő nagy szépségeken olly nagy csudája,
nagy bátor voltokon álmélkodása,
végre illyen szóval nekik szólt vala.
Mindennek felötte kírlek titeket,
Iffiak hogy ti mostan
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higgyed, vettetel,
örökkön-örökké oda hagyatol,
kegyetlenségedért oda vettetel.
Csak hamar ő lelkét Istennek ajánlá,
Király meg holt-látá azt parancsolá,
harmadikat kénra hoznák, azt hagyá,
kinek Király illyen szókat ott szóla.
Rettenjél meg immár ily nagy kénoktul,
sanyarú halálnak ű rútságátul,
erős kínzásoknak nagy sok kénnyátul,
te két bátyjaidnak rút haláloktul.
Így felele Macher ott az Királynak,
tudod, Király, egy volt nekünk tanítónk,
Atyátul, Anyátul [egytűl] származtunk,
Isten törvényére mi taníttatunk.
Parancsolj azért te most szolgáidnak,
érjek véget immár mi életünknek,
az halálra, látod, mi készek vagyunk,
Isten törvényében holtig maradunk.
Tűle Király illyen szókat hogy halla,
mas kénzó szerszámot hamar hozata,
térdit, kezeit elvagdaltatá,
és úgy az kerékre űtet hányatá.
Vérének soksága mind elfolt vala,
immáran halála közel áll vala,
kegyetlen Királynak így szólott vala,
nagy erős beszéddel ezt mondta vala.
Mi örök Istenért illy nagy kénokat,
szenvedünk kegyetlen sok csapásokat,
kegyetlenségednek találásáért,
örökűl örökké kénzatol azért.
Parancsola Király az hóhéroknak,
mert találák Machért immár megholtnak;
negyediket hoznák kénra ifianak,
Júdást azért kapák, hozák Királynak.
Ezt is nagy kénokkal kénzani kezdék,
nyelvét gyökerestűl mert el-ki vonják,
egy nagy fához űtet hamar kötözék,
tagai őneki úgy szaggattaték.
Rettenetessen űt kénozták vala,
orcája immáran fekete vala,
az kerékre ottan fölvették vala,
honnan az Királynak azt mondta vala.
Nekünk idvösségünk Istentől vagyon,
és föltámadásunk csak tűle vagyon,
de te támadásod örök kén lészen,
örökűl örökké halálod lészen.

Az kegyetlen Király az szót hallá,
poroszlónak gyorsan ő parancsolá,
merőn megnyúznájak erőssen hagyá,
égő vasfazékban vetnék be, mondja.
Gyorsan az poroszló ebben el jára,
az nagy kínzást immár elunta vala,
szép szóval az ifjút úgy kéri vala,
Disznóhúsban ennék, azt mondá vala.
Reá ott az ifjú szemeit veté,
az kegyetlenségből Isten kimenté,
az égő láng űtet hamar elnyelé,
Istenhöz ű lelkét ottan ereszté.
Azt atyjafiai édes Anyjokkal,
halálát hogy látták édes beszéddel,
egymást vigasztalják nagy szeretettel,
hogy eggyüt halnának bizodalommal.
Pogán Király ezt is, hogy megholt vala,
legottan másikat elő hozatá,
Anyjának előtte igen fogdosá,
ű akaratjára venni akará.
Hamar Isten lelke ezt is megszállá,
az kénra jó kedvvel hamar indula,
Királynak kérését ű megutálá,
Istennek törvényét holtiglan tartá.
Igen dúl-fúl vala Király magában,
iffiat kötözteté nagy haragjában,
tetétűl mind talpig nagy búsultában,
bőrét le vonyatá kegyetlenségében.
Csoda kegyetlenűl ott kénoztatá,
Párdusz nevő vadat elő hozatá,
az testét hogy azzal leszagattatná,
és az szép ifjúnak vérét itatná.
Ez ifjúnak neve szent Aber vala,
az Párdusz vad őtet csak bűzli vala,
maga oly kegyyetlen állat ez vala,
hogy minden állatot elszaggat vala.
Dihösködik Király ezt hogy meghallá,
annál inkább Aber örűl az kénban,
Istennek törvényét tartja magában,
Királynak így szóla ő nagy kínjában.
Énnekem testemet levonyathatod,
örök életemet meg nem tarthatod,
kegyetlenségeddel meg nem kaphatod,
mert ebből életre megyek, azt tudod.
Sanyarú kínokkal te gyötrettetel,
Király mert pokolra
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totta vala,
mert szépségén ű csudálkozik vala,
és kezénél fogva vele szól vala.
Minemű nagy kínnal te bátyjaidat,
én megölettetem te nemzetidet,
rettenjél meg immár, fogadd én szómat,
országomban Úr lész, higgyed meg szómat.
Illyen szókkal Király őt inti vala,
gyermeknek Anyját is úgy kéri vala,
íme méhednek sok magva vala,
kiből csak ez ifjú maradott vala.
Szánjad azért immár ennek halálát,
ez te szép fiadnak ő veszedelmét,
tanácsot adj neki, hogy ő halálát,
ne lássad szemeddel sanyarúságát.
Szépen szóla Asszony ű szép fiának,
könyörülj énrajtam, úgy mond, fiának,
az te vén Atyádnak ű halálának,
ne légy felejtője kénvallásának.
Az ennen méhemben én hordoztalak,
kilencz holnapiglan én viseltelek,
három esztendeig tejjel tartálak,
mind ez mai napig fölnevelélek.
Ingyen majd Istennel eggyütt vigadunk,
te hat bátyjaidal mind eggyütt leszünk,
Isten országában örökké élűnk,
az te vén Atyáddal eggyütt örvendünk.
Ne félj azért mostan, fiam, Királytul,
kegyetlen kénoknak dihösségétül,
kegyetlen fogóknak szaggatásátul,
és az égő tűznek mérges langyátul.
Légy követője te hat bátyjaidnak,
és te vén atyádnak ű törvényének,
Isten mondásának és hagyásának,
ne légy tagadója ű szent szavának.
Az gyermek Anyjának szavát hallá,
Királynak Zsidóul azt mondta vala,
keze oldoztatnék, azt kéri vala,
kezeit az Király megoldoztatá.
Végre hogy kezeit neki meg oldák,
az ifjú az kénra hamar futamék,
égő serpenyőben hamar szököllék,
honnan az Királynak illy szó adaték:
Dihösködjél immár, kegyetlen Király,
Istennek haragja mert te vagy, Király,
minden gonoszságnak feje vagy, Király,
sok kegyetlenségnek oka vagy Király.

Igen hamar Király az ötödiket,
előhozattatá szép Achas ifiat
égő vasfazékban vettette űtet,
kegyetlen kénokkal gyötreté őtet.
Csakhamar az ifjú szóla Királynak,
te kegyetlen Király, te nemzetednek,
vele egyetemben maradékidnak
gyötrelmedhöz néked és fiaidnak.
Ottan ez világből el-ki múlt vala,
Király hatodikat hozatta vala,
ennek Areth neve, szép ifjú vala,
esztendővel kisebb többinél vala.
Legottan az Király kezde így szólni,
rettenetes kéntól megszabadulni,
no, akarsz-e, Areth, most Úrrá lenni,
parancsolatimat ne szánd fogadni.
Areth nagy haraggal szóla Királynak,
eggyütt nevekedtünk, monda Királynak,
egy édes Anyátul mi mind származtunk,
azért az Istenért mi mind meghalunk.
Vala az Királynak illy nagy bosszúja,
kénokkal ifiakat meg nem bírhatja,
azért nagy haraggal azt parancsolá,
oszlophoz kötöznék erőssen, hagyá.
Már az szegény [ifiat kötözik] vala,
környűle nagy tüzet raktanak vala,
de hogy az láng immár nem éri vala,
égő vasfazékban vettették vala.
Belőle nagy bű vér el-ki foly vala,
égő vasfazékban tajtékozik vala,
az ifiat az tajték elnyeli vala,
azért illyenképen ű kiált vala.
Oh áldott viadal, kivel most vívok,
oh aldott [szenvedés], kit most szenvedek,
mert kinek kínoknak győzője vagyok,
rettenetes kénnak tűrője vagyok.
Rettenetesb kénzást, Király, te találj,
keréknél, fogónál, tűznél te találj,
mert ezeket immár látod meggyőzni,
Istennek neveért semmivé lenni.
Nagy hamar az kínban el-ki múlt vala,
de még egy szép öccse ő neki vala,
szent Jákób ő neki az neve vala,
hét szép fiak közzűl ez maradt vala.
Ezt az Király mikor meg látta vala,
szíve rajta esék, szólí-
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Ezt az Király mikor hallotta vala,
haraggal magában ű dúl-fúl vala,
az ifiat inkábban kénzatja vala,
ű nyelvecskéjét kivonyatta vala.
Mindennyi sok kénját Anyja hogy látá,
fiához járula, neki szól vala,
kényjában az fejét ő törli vala,
Isten országára úgy inti vala.
Az gyermek szájából vér kifoly vala,
és már minden tagja neki vér vala,
az ű kezeit mert elvágták vala,
nagy hangas tűzben bevetették vala.
Lám az tűzből mégis fölkiált vala,
Istenhöz fölszóval ezt mondja vala,
seregek Istene, Izrael Ura,
vedd hozzád lelkemet te országodba.
Tőn illyen ohajtást az Úr Istenhöz,
lelkét kibocsátá ű az Istenhöz,
bátyjaval, Anyjával mene Istenhöz,
örök vigasságra élni Istenhöz.
Igen hamar Király ű szép Anyját is,
megkötözteté Solomona asszont is,
kegyetlen kínokkal kénzatá ezt is,
szép fiai után bocsátá ezt is.
Sanyarú kénokkal Asszont kénzatá,
ű két emleit kiszaggatták vala,
égő vasfogókkal szaggatták vala,
lelkét az Istenhöz bocsátá vala.
Zsidó nemből valók ezek valának,
Istennek vitézi mind ők valának,
sereggel Istenért mind szenvedének,
az örök életre így vitetének.
Immár meghallátok szent Eleázárt,
ű hét szép fiait, szép feleségét,
Istennek nevéért kénszenvedését,
Antiochus alatt való halálát.
Mártirommá ezek mindnyájan lőnek,
Isten törvényében mind holtig lőnek,
örök példát nekünk ezek hagyának,
nyomorúságban kik vigasztalnának.
Íme ezt az Királt Isten Zsidókra,
ostorul ereszée mind fiaira,
hogy bűnből térnének akaratjára,
mindnyájan hallgatnánk ű szent szavára.
Azért tanuljuk meg, Isten ostora,
mikor rajtunk va-

gyon ű nagy haragja,
bűnből serkenjünk föl akaratjára,
térjünk és jruljunk ű szent szavára.
Mint szent Eleázár mi is [kövessük],
testünket, verünket azért ne szánjuk,
Istennek szent nevét holtiglan féljük,
kiről igaz vallást holtiglan tegyünk.
Egy kevéssé hogy ha mi gyötörtetünk,
bűnünkért Istentűl elhagyattatunk,
azért mi kétségben ottan ne essünk,
irgalmasságában holtiglan bízzunk.
Nem hagy azért minket az Pogán kézben,
örökké elvesznünk az igaz hitben.
Noha gyötretetünk itt ez világban,
ismeg hozzánk fordul kegyelmességben.
Elveszni Dánielt nem hattad vala,
az Oroszlánl ikban őrizted vala,
Senacherib Királt megverted vala,
szaznyolczvanezert népében vesztettél vala.
Ellenségit immár te seregednek,
szégyeníts meg immár az te népednek,
irgalmas Istene légy híveidnek,
diadalmát ronts meg ellenséginknek.
Az ki ez éneket szörze versekben,
nevét el-be írá versek fejében,
az ezerötszázban és hatvannyolcban,
Istennek hívein keserűségében.

D E B R E C E N B E N,
Nyomtattatott 1 6 0 5.
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AZ NAGY SZENT PÁL APOSTOLNAK

Az itt következett

életiről és haláláról való szép história

Jónás Prófétának históriája

az Szentírásból versökben szerzettetett
Ilosvay Péter Deák által.

külön vétetve köttetett be a milleniumra való
felküldhetés végett.

Sokat szóltam immár néktek szent írásból,

Próféták, Királyok, vitézek dolgáról,
Az igaz hüt mellett soknak haláláról,
Életökben történt nagy sok szenvedésekről.
Én mostan csak szóllok egy nagy szent Emberről,
az nagy Pál Apostolnak ű életiről,
Életiben történt sok késértetiről,
végezetre szóllok nékie haláláról.
Római nemzetség az nagy szent Pál vala,
Atyja Farizeus zsidó nemzet vala,
Benjámin nemzetiből való vala,
Tarsis Várasában ű születtetett vala.
Igen nagy szép váras ez az Tarsis vala,
ki Ciliciának fő Várasa vala,
Deáki tudományokval fénlik vala,
Pálnak Atyja, Anyja ebben lakozik vala.
Csuda szorgalmatos Atyja, Anyja vala,
még Gyermek korában taníttatják vala,
Isten törvénire őt szoktatják vala,
hivolkodást tőle nagy fennyen tiltják vala.
Ezt az Atyák, Anyák jól eszekben vegyék,
hogy nagy félelemben fiokat jól tartsák,
és az tanulságra bottal is fel hajtsák,
az akasztó fátul menteni ha akarják.
Esze és elméje jó tudománban,
öregbedik, nevekedik Deákságban,
Azért Atyja felküldé Jeruzsálemben,
magát gyakorlaná az Isten törvényében.
Vala egy bölcs Doctor Mojzes törvényében,
Gamáliel neve az Jeruzsálemben,
Azt hallgatja Pál ifjúságában,
személy szerént doctortúl tanul buzgóságban.

Debrecen 1896. március 14.
Bujdosó Lajos
kezelő könyvtárnok
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Sőt Krisztus születésének idejében,
írnak vala csak harmincnégy esztendőben,
Krisztust mikor megölék Jeruzsálemben,
Pál is ott forog vala akkor az időben.
Pál, kinek zsidóul Saulus neve vala,
Mojzes törvényét ótalmazza vala,
Az megfeszült Krisztust az kik vallják vala,
azokat halálra Saulus kergeti vala.
Ennek csak egy esztendeje elmúlt vala,
hogy Krisztust az zsidók feszítették vala,
Harmadnap halálból feltámadt vala,
és nagy dicsőségben mennyekbe felment vala.
Történék búdusások tanítványoknak,
az igaz vallásért szegén szent Istvánnak,
először halála lőn Protomártírnak,
Saulus ruhájokat, tartja az hóhéroknak.
Rettenetes kergetője az híveknek,
az időben Saulus az keresztyéneknek
halálval tömlöccel büntet sokat bennek,
kik ellene szólnak Mojzes törvényének.
Válta ottan levelet az főpapoktul,
elindula hamar az Jeruzsálemből,
mindeneket fogva hozzon az kűföldről,
kik vallást tennének az megfeszült Krisztusról.
Siet hamarságval sok fenegetéssel,
Damaszkuszban megyen nagy hertelenséggel,
Az kegyetlen Ispán haragos levéllel,
ott is meg akara hízni keresztyén vérrel.
Isten mennyből neki útban meg jelenék,
villámás, mendörgés, fényesség adaték,
hogy ki miatt Saulus hamar homlok esék,
mennyekbül hozzája illyen szózat adaték.
Láss, mit kergetsz éngem az én hívemben,
nehéz néked rugódoznod esztön ellen.
Felelé Pál: Mit kivánsz, Úram, én tőlem?
Mind az tévő leszek, csak parancsolj énnékem.
Ottan Úr felele: mit kergetsz engemet?
ne üldözzed nekem az én héveimet,
Mert ezekért ontottam ki én véremet,
és szörnyű halálra adtam az én testemet.
Ottan feltekinte, hogy ez szókat hallá,
mondhatatlan igen meg ijedett vala,
Szeme vakulását ű csudulja vala,
mint az vak sötétben, úgyan tapogat vala.

Saulust Damaszkuszban bévezették vala,
egy Istenfélő keresztyénnek házában,
kinek neve Júdás, Egyenes utcában,
szemeivel semmit harmadnapig nem láta.
Vala egy nagy szent Ember akkor Damaszkuszban,
Anániás neve, ennek az Úr szóla,
menj el, Anánia, Egyenes utcába,
vigasztaljad Saulust az Júdásnak házába.
Anániás szóla: Uram, én hallottam,
mely kegyetlen Ember, azt én jól hallottam,
Monda az Úr neki: menj el, mikor mondom,
mert az Pál énnékem egy választott edényem.
No, Pálhoz beméne Anániás, mondá:
Atyámfia, Saul, énnekem az Úr hagyá,
ki néked megjelent ez minap Utadba,
te hozzád eljőnék az Egyenes utcába.
Veté Anániás Pálra ű kezeit,
az Szent Lélek Isten bátorítsa szívét,
néki meggyógyítá hályogos Szemeit,
étel, ital után erősíté ű testét.
Szent Pál fordulása lőn ennyi űdőben,
harmincnegyedik esztendőnek végében,
Krisztus születésének Idejében,
Tiberius Császár fejedelemségében.
Lőn egy napig Szent Pál akkor Damaszkuszba,
Krisztust Prédikálja az Zsinagógába,
Istennek Fiának lenni bizonítja,
sok eretnekségöket zsidóknak hamissolja.
Sok napok elmúlván zsidók tanácskoznak,
Szent Pál ellen, kik Damaszkuszban lakozának,
mindenik kapura őrizők állának,
meg kell halni, mondják, ez eretnek Saulusnak.
Vevék Tanitványok eszekben ez dolgot,
Zsidók Szent Pál ellen hogy fennének fogat,
kőfalon kosárban kibocsáták őtet,
Arábia tartományban szalada onnét.
Az Szent Lélek vala Sz. Pál Apostollal,
Krisztust Prédikálja vala buzgósággal,
Ismég hátra tére az Arábiából,
vissza Damaszkuszban méne nagy bátorsággal.
Soha nincsen csendességek az híveknek,
hiszem egyéb oka semmi nincsen ennek,
Mennyországban kell mennie
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vala,
Evangeliomát Szent Máté írta vala.
Ezek után tíz esztendő elmúlt vala,
Szent Pál fordulása mikor meglett vala,
Claudius Császár hogy Úralkodík vala,
Császárságának még egy esztendeje vala.
No, hogy Lystra Várasban bémentek vala,
Licaoniának ez Városa vala,
ott az új tudománt nem szeretik vala,
Barrabással szent Pált ott megkövezték vala.
Derbenbe másodnap onnét indulának,
csak számos napiglan ott Prédikálának,
Antiochiában onnét leszállának,
bátoríták Szívöket Tanítványoknak.
Az Lystra Városban hogy múlatnak vala,
egy beteges Ember az Városban vala,
Születésétűl fogva ki sánta vala,
életiben lábán még soha nem járt vala.
Tudtára lött vala az szegén sántának,
hallá jelen voltát Ember az Szent Pálnak,
kéré, lenne oka meggyógyulásának,
megtekinté hitit Pál az szegén sántának.
Ottan nagy felszóval kiálta, és ezt monda,
kelj fel hamarsággal, és állj lábaidra,
szegén sánta ember felkele azonba,
meggyógyula néki azonnyal sántasága.
Mihelt az nép hallá, csudának ítélé,
Szent Pált Barrabással Istennek ítílé,
Mennyországból jött Embereknek ítélé,
Jupiter Istennek ottan Szent Pált nevezé.
Nem sok nap múlván onnőt indulának,
Lídiát és Pamphíliát mind eljárák,
Pergán Városba Krisztust Prédikállák,
csudákat tevének, sokat munkálkodának.
Innét lejövének nagy Arábiában,
nem sok múlva onnét Antiochiában,
Pál ott nem beszéllé, mint Istenlátásba,
űtet ki küldötte Pogányoknak köziben.
Barrabással onnét az Jeruzsálembe,
elindula Pál, Titusz is vala véle
az Apostoloknak ott vala győlése,
az Anyaszentegyház néki igen örüle.
Végezék ezt együtt, ismég térne vissza,
szent Pál és Barrabás Antiochiába,
Ne legyen fogyatkozás az tanítás-

szegényeknek,
ott nem lészen vége ű nagy örömöknek.
Ez után három esztendő elmúlt vala,
ismég Damaszkuszba hogy visszatért vala,
Az Anétas Király őt megfogta vala,
kőfalon kosárban de kibocsátták vala.
Rá gondolván fölméne Jeruzslemben,
Szent Péter Jakabbal holott ű lőn szemben,
tizenötöd napig akkoron velek lőn,
Imádkozásban Istenhez az Templomban lőn.
Ő neki az Isten akkor megjelenék,
mikor az Templomban ott benn Imádkoznék:
az zsidóknak fejenként megvakult szívök,
pogányoknak tégedet adlak, szegényeknek.
Isten szavát hallá Szent Pál, elindula,
Cézáriában az egész Szíriába,
három esztendeig lőn Ciliciába,
nem hivolkodásban, hanem Prédikálásba.
Tibériusz Császár vala zsidóságban,
esztendőnek az huszonkettődikben,
Pilátust megveték ott az Ispánságban,
Marcellus állapék ott az tiszttartóságban.
Ismég tére Szent Pál Pogányok köziben,
részesíté azokat is áldott magban,
Ábrahámnak megígért Jézus Krisztusban,
hogy kiben az népek lennének megáldásban.
Vevé Barrabást mellé az Társaságban,
véle elindula Antióchiában,
az Krisztus Jézusról vala tanításban,
Anyaszentegyházat gyűjt vala Pogányokban.
Csuda az Istennek mindenkor tanítása,
nincsen senki földön, ki azt megfoghassa,
Dániel Próféta miképpen megmondá,
Ő törvényi áldozatjának lenne romlása.
Ottan Ő törvénnek lőn romlandozása,
Hogy Krisztus fölméne magas Mennyországba,
Mennyei Atyának hogy üle jobbjára,
ott nyere kegyelmet bűnönk bocsánatjára.
Meghala Tiberius Császár azonban,
hat esztendő vala Szent Pál fordulássa,
Caius Caligula lőn Császárságában,
csak négy esztendeig Császárkodék, meghala.
Munkája, fáradsága Szent Pálnak vala,
az esztendőben Siliciában ment vala;
Ciprusban Sergius Keresztyén lött
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ba,
sok hamis Próféta volna Antiochiába.
Sőt, itt az üdőben Heródes Agrippa,
az tanítványokra reájok támada,
Szent Jakabot meg is ölé haragjába,
Szent Péter Apostolt veté tömlöcfogságba.
Nem sok nap elmúlván Philippus Városba,
az Timótheussal Szent Pál alászálla,
Rövideden szóllok, mint jára Városba,
ott űróla lészen első rész írásomba.
Hatalmas nagy Város Macedónia,
az Philippus Város Antiochiába,
holott Szent Pál mikor volna múlatásba,
egy Szombatnak napján Város kivől járásba.
Reggel mikor járna egy folyóvíz mellett,
eleiben jöve egy Asszonyállat,
Lidda vala neve, tudja bársonszövést,
akarja felvenni Páltul az Keresztséget.
Istennek szent Lelke Asszony fejét látá,
az Jézus Krisztusnak ő magát ajánlá,
házához az két tanítvánt el-bé hívá,
mind háza népével meg térnie akara.
Szent Pál Timótheus hogy vala utába,
egy leánzó, kiben Pithon Ördög vala,
ki nagy somma Pénzért jövendőt mond vala,
Városbéli népnek nagy hasznára ez vala.
Tudjátok mindnyájan, ördöngös azt mondja,
Pál az mindenható Istennek szolgája,
az idvösséget ki ingyen Prédikálja,
minden Ember idvözül, ki hiszen Krisztusba.
Illyenképpen sok napig kiáltott vala,
Pál az sok kiáltást oly ha bánja vala,
Azért az Leánhoz arcul fordult vala,
az gonosz Lélek ím, ígyen ő szól vala.
Az Jézus Nevében néked parancsolok,
menj ki az leánból, undokságos Lélek,
ez beszédet hogy meg hallá az rút Ördög,
belőle kiméne az órában az Ördög.
No, azt hogy meg hallák Városbéli népek,
hogy az leánt elhatta az gonosz Lélek,
Szent Pálra azontól meg haraguvának,
őtet ott megfogák, tanácsházban felvivék.
Istennek szolgáit erőssen vádolák,
nagy marok veszőkkel űket megcsapdosák,
az tömlöctartónak erőssen meg

parancsolák,
szorgalmatossággal őrizné, meghagyák.
Semminek az tömlöctartó ezt nem vélé,
azért őket az belső tömlöcben veté,
az lábokat kalodában bészegezé,
nagy szorgalmatossan éjjel nappal őrizé.
Immár az tömlöcben Szent Pál benne vala,
éjfélikor Imádkozni felkölt vala,
az hatalmas Istennek hálát ad vala,
kit az tömlöctartók igen hallgatnák vala.
Rettenetes földindulás történt vala,
az tömlöcnek fondámentoma reng vala,
az tömlöc ajtai mind megnyíltak vala,
az foglyokról láncok mind lehullottak vala.
Az fő tömlöctartó még aluszik vala,
az zörgésre álomból fölserkent vala,
az ajtókat hogy mind nyitva látta vala,
mondhatatlan igen ott megijedett vala.
Fegverét kirántá, gondolkodik vala,
azért magában ütni akarja vala,
hogy foglyok elszaladtak, azt véli vala,
azért megölnie magát akarja vala.
Tömlöcből Szent Pál felszóval kiált vala,
az tömlöctartónak ím ezt mondja vala,
ne vesztené magát, néki ivölt vala,
mindnyájan itt vagyunk, néki kiáltja vala.
Hallá az kiáltást ottan megvidul,a
és az tömlöctartó ottan gyertyát gyújta,
tömlöcben beméne arccal leborula,
Szent Pált és az Silást bevivé házába.
Megizené mindez dolgot az tanácsnak,
dolgát tömlöctartó az megfogott Pálnak,
hagyák az főnépek, elbocsáttassanak,
míg hírével lenne ez dolog az köznépnek.
Ez dolog Szent Pálnak, hogy lén tudására,
azt izené vissza az egész tanácsnak,
Rómaiak vagyunk, bűntelen fogságra,
vesszőkkel vereténk, viteténk bé fogságra.
Azért mi el nem megyünk szertelenül innet,
jöjjenek ű magok, verjenek ki innet,
az tanács hogy meghallá ez izeneteket,
rajta ijedének, hogy meghallák ezeket.
Őket az tömlöcből kibocsátták vala,
onnét Lidiában bémentek vala,
ott való híveket látogatják va-
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la,
Vigasztaló igét nékiek Prédikál vala.
Talám megunjátok, ha most többet mondok,
az első részének ottan véget adok,
Szent Pált Lidiában addiglan mi hagyjuk,
az másik részében míg onnét kiindítjuk.

MÁSOD

RÉSZE AZ

nem sok idő múlvan Ephezusban elére.
Sőt tizenkét fírfiakat ott talála,
az tanítványok közül kiket kérdez vala,
az Szent Lélek Isten hogy ha vélek volna,
és Úrnak nevében ha keresztelkedtek volna.
Ezek felelének Szent Pálnak, mondának,
hogy ők az Szent Lélek Istent nem hallották,
de ők keresztelő Szent Jánost hallgatták,
az keresztyénséget őtőle megtanulták.
Renddel elszámlálá János keresztségét,
kemény pénitenciának hirdetését,
Az után való Krisztusnak jegyzését,
az fírfiak hogy meghallák ez beszédeket.
Itt mindnyájan megkeresztelkedtek vala,
az Jézus Nevéről vallást tésznek vala,
Szent Pál ő kezeit rájok tette vala,
az Szent Lélek Isten reájok szállott vala.
Csuda különb-különb nyelven szólnak vala,
az Jézus Nevében örvendeznek vala,
Az zsinagógában Szent Pál bement vala,
három egész holnapig mind ott disputált vala.
Egy kegyetlen embernek Skólájában vala,
Szent Pál mindenkoron disputálásban vala,
Ez nagy híres egész Ázsiában vala,
Zsidók és Pogányok valának forgódásba.
Vele Isten vala, csudát teszen vala,
sok kór betegeket ő meggyógyít vala,
üvét, keszkenőjét ki kaphatja vala,
ördög és betegség ellen orvosság vala.
Sokan hogy ezt láták, oly igen csudálák,
némelyek közülök követni akarák,
ördögűző bűbájosok megpróbálják,
az ördögűzésben Jézus Nevét kiáltják.
Papi fejedelem Sénás nevő vala,
annak ő hét fia ördögűző vala,
ördöngös emberhez hogy mentenek vala,
az álnok Ördögnek meg ott egyik szól vala.
Én tégedet álnok Ördög kénszerítlek,
az Jézus Nevében onnét kiüldözlek,
felelé ő neki: téged nem ismerlek,
de tudom az Jézust, és ő tőle rettegek.
Történék azontul az ördöngös fölugrék,
az környül állóknak ő hajok szaggattaték,
és nagy rettenetesen üket

SZENT PÁL énekének.

Immár másod részét Szent Pál életinek,
életiben történt sok szerencsének,
ha meghallgatnátok, megmondom tinektök,
jeles dolog lészen, csak hogy legyen kedvetek.
Lídiában akkor Szent Pált hattuk vala,
első részének hogy vége lött vala,
Tizenkét esztendő megtérése vala,
Claudius Császárnak Császárságában vala.
Onnét ű elméne az Ampopolisban,
Elaphipoliában, Thessaloniában,
Reá támadának sokan az Városban,
nem nyughaték onnan, ű jöve Athénásban.
Sőt ott vala akkor Timótheus Szent Pállal,
mikor Athénásban ment vala Sillával,
ott egyedül megmarada bátorsággal,
Timotheust Thessaloniában külde Sillával.
Vala múlatsága ott jó falkaiglan,
nem hivalkodásban, de levélírásban,
két levelet íra Thessaloniában,
Athénásban írta, onnét külde Városban.
Areopagita Dienes térése,
itt az esztendőben lőn Keresztyénsége,
és Asszony ennek Damaris egy neve,
Athénásban Szent Páltul lőn megtérése.
No, esztendő múlván onnét kiindula,
Korintus Városban onnét alászálla,
Az Aquillát feleségestül ott találá,
ki Olaszországból csak minap jöve alá.
Vala Szent Pál sok nap ott Aquilával,
vele Kárpitot sző vala gyorsasággal,
közösleg tanítás vala nagy gondjával,
mert egy Mesterséget tud vala Aquillával.
Sok napok elmúlván Korinthusban méne,
onnét Szíriában tengeren eveze,
Aquilla feleségestül vala véle,
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szaggatja,
nagy rút undokképpen őket szélet hordozá.
Rémülének ezen Ephesumbéliek,
Zsidók is, Pogányok, az környülbéliek,
az Krisztus Jézushoz sokan megtérének,
sok Ördögi könyvet ott mind megégetének.
Vala két esztendő ő múlatságának,
Ephesumban való nagy sok csudájának,
egy levelet, kit írt Corinthus Országnak,
Ephesumban írta, onnét küldte azoknak.
Sok háborúságok leszállottak vala,
Ephesum Városba csendesültek vala,
azért Pál innen elmenni készült vala,
Macedóniában mennie akari vala.
Ott az Atyafiak látták, örülének,
Philippis Városban őhozzá gyűlének,
második levele Corinthus Országnak,
Philippisbe írta, onnét küldte azoknak.
Múlatsága nem lőn Macedóniában,
azért innét jöve az Görögországban,
három holnapot múlata Corinthusban,
fáradsága vala Szent Pálnak az Városban.
Nagy szép levelét az idvösség dolgáról,
szerzé Corinthusban az idvözítő hitről,
megtaníta mindent itt az idvösségről,
Rómában kit külde Pele nevő jámbortul.
Jöve Corinthusból Makedóniában,
általúton méne bé az Szíriában,
mert eszében vala zsidók csalárdsága,
mindenfelől lest vetettek nékie útában.
Béjuta legottan Philippis Városban,
Macedóniának jeles Városában,
az Húsvéti báránt megszerzé Városban,
méne ötödnapon Troás nevű Városban.
Városban hetednapig múlatott vala,
Szent Lukács Evangélista vele vala,
Aristarchus Timotheus vele vala,
egy szombat napjára mikor jutottak vala.
Sokat vetélkedék Városbéliekel,
mert el akar vala menni onnét reggel,
egész éfélikorig vetélkedék éjjel
vacsoráló házban gyútott gyertyát lámpásban.
Palota ablakán egy ifjú ül vala,
Titus ő neve Pált hallgatja vala,
Ifjat nehéz álom elfoglallta vala,
Nyakra-főre az ablakból leesett vala.

Ifju hogy leesék, ottan megholt vala,
ablak alól halván őt felvették vala,
az megholt ifjúhoz Szent Pál leszállott vala,
keserűségében őreá borult vala.
Őtet megölelvén ím ezt mondja vala,
mindazoknak, kik ez dolgot nézik vala,
senki meg ne háborodjék, mondja vala,
mert az megholt ifjú lelke még benne volna.
Támasztá fel ifjat Szent Pál halálából,
sokan csudálkoznak az meglött dologról,
az után virradtig beszélle sokakról,
reggel kiindula Troás nevő Városból.
Az után egy nihán tartománt bejára,
azon menetellel Cyrust bekerülé,
az Sáncos szigetben Nitetomba méne,
az Atyafiakba Ephesumból oda hívá.
Tőn szép intéseket, nékik valét monda,
többszer őtet nem látnáják, mondja vala,
Térden állva együtt imádkozik vala,
sok künnyhullatással űtet kesergik vala.
Elhagyván azokat hajóban ülének,
Corus és Pomrus szigetben elérének,
Tyrus Városban hét napig levének,
Ptolomeus Városban egy napot késének.
Másodnap Césáreában űk jutának,
Philöp Evangélistánál megszállának,
Annak négy leánya Próféták valának,
Isten félelmében jó erkölcsük valának.
Példa lehet ez is Atyáknak, Anyáknak,
magzatjokra szorgalmatosson gondoljanak,
Piacon nyargalást hogy meg ne szokjanak,
de űk az Istennek félelmében járjanak.
Reá gondja vala Szent Pál Apostolnak,
Jeruzsálemben felmenni akarának,
mikor még Césareában múlatnának,
Agabus Próféta hozzá jöve Szent Pálnak.
Ott főle vevé Agabus próféta,
az Szent Pált kezeit és lábait kötözé magának,
az Szent Lélek Isten azt mondotta Pálnak,
így lészen fogsága Jeruzsálemben Pálnak.
Oly erőssen Szent Pált tanítványok kérék,
ne menjen Jeruzsálemben arra inték,
Mert az zsidók miá fogsága tör-
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ténnék,
kérésekre Szent Pál ígyen felöl ő nékiek.
Olyan nagy örömmel vagyon nékem vigasságom,
hogy Jeruzsálemben legyen én halálom,
az Krisztus Jézusért legyek én valláson,
mert az lészen, hiszem, az én nagy bódogságom.
Jeruzsálemben az Pünkösd napjára juta,
és magát ő adá ottan tisztulásra,
hogy az meg szűnnéjek zsidók rohanása,
Mojzes törvénye szerint beméne az Templomba.
Igen keveset használa tisztulásával,
mert az zsidók láták Templomba,
azonnal reá támadának, ragadák azonnal,
az Templom ajtaján kihurcolák azonnal.
Templomnak ajtaját ottan beszegezék,
ajtó előtt ottan igen meg piriskélék,
fő hadnagynak Lisiásnak hírré tevék,
hamar az fő hadnagy ottan oda érkezék.
Elvevé az hadnagy Szent Pált ő kezéből,
nem lőn sok köszönet ott az vendégségből,
mert nagy két vaslánccal kötözé azontól,
tőle megkérdezék, vádolák bűneibűl.
Nagy sokaság űtet kikéséri vala,
nagy felszóval utánna kiáltanak vala,
vond fel űtet, öld meg, azt kiáltják vala,
futva az táborba űtet bevitték vala.
Tőn ű könyörgést, az hadnagy mondja vala,
néki az községhez való két szava volna,
Ártatlanságárul kevés szóval szólna,
Claudius Lisiás azt meg engedte vala.
Inte két kézvel, hogy minden meghallgatna,
egy magas grádicson feljül áll vala,
Szent Pál megbeszéllé mint járt ű utába,
mint az Isten szólla, hogy méne Damaszkuszba.
Beszédének mikoron véget tét volna,
az dühödt nép avval nem sokat gondola,
Menjen az eretnek nagy szörnyű halálra,
kötözve az hadnagy viteti az táborra.
Vala mind az dolog jó Jeruzsálemben,
kemény Ostorokkal megverék az táborban,
hadnagy meg kénzani hagyá azonközben
hogy meg tudhatnája, vétkét az zsidók ellen.
Sőt erős kötéllel megfojtották vala,
százados vitéznek Pál azt mondja vala,
Ostorozni Rómait nem szabad

volna,
kiváltképpen mikor bűne néki nem volna.
Ezt hallá százados hadnagynak meg mondá,
hogy Szent Pál Római ember, azt megírá,
ez beszédét érte, hadnagy oda juta,
megkérdezé tőle, ha Római polgárfi volna.
Tagadást ő abban semmit nem tött vala,
mondá, hogy Rómában született volna,
az kénzó hóhérok meghallották vala,
az csigakötelet ott megbocsátták vala.
De másodnap az főpapokat behívá,
Farizeusokat, Szadduceusokat hívá,
Szent Pált azok közzé hadnagy állattatá,
az gyülekezetben Pál imígyen szólla.
Értsitek beszédem fejenként fírfiak,
az én életemet nám ti jól tudjátok,
igaz Lelkiismeretemet jól látjátok,
ártatlan életem azt sem tagadhatjátok.
Vala az főpapnak Anániás neve,
az környülállóknak főpap ottan inte,
hogy az káromlásért űtet arcel verné,
Szent Pál hogy ezt láta, ottan szólnia kezde.
Megvér Isten téged, fejéredett kű fal,
hogy engem megütnél, ide azért jüttél,
minden törvény felett úgy vereték arcel,
az igaz mondásért engem meg büntettél.
Tűnek ott hasonlást, ottan eloszlának,
Farizeusok Szadduceusok valának,
az feltámadásrul nem egyaránt értenek,
azért oka ez lőn, hogy meg nem alkhatának.
Innét az fő hadnagy Szent Pált felviteté,
az vitézek által az táborban küldé,
másodéjjel az nép előtte megálla,
illyen szókat halla Pál ott az Úr Istentől.
Mind Jeruzsálemben rólam vallást tettél,
azonképpen néked Rómában menned kell,
de állhatatos légy, el ne feledkezzél,
Császár előtt rólam vallást tégy erős hittel.
Az időben zsidók közül támadának,
negyven fírfiak az utakra állanak,
ő köztek oly igen nagy hitet mondanak,
Pált míg meg nem ölnék sem ennének sem innának.
Nem telék sok kedvök ő akaratjokban,
mert az dolog esék egy ifjú fülében,
Ifjú el-be méne hadnagyhoz
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ródes pitvarban tartanák,
míg az felperesek alá érkeznének,
kik Jeruzsálemből Szent Pál ellen jövének.
Mennie Ananiás az főpap ezt hallá,
ötödnapra Jeruzsálemből el juta,
ez bölcs prókátornak neve Tertálus vala,
sokat Szent Pál ellen ott az prókátor szólla:
Ezen kérünk mi mint kegyelmes Urunkat,
kegyelmessen halld meg könyörgésünket,
békességgel éltünk miulta bírsz minket,
semmi kár nem érte zsidókat, szegényeket.
Nem bánthatom sok beszéddel nagyságodat,
rövideden jelentem kévánságomat,
Azért meghallgassad az mi panaszunkat,
ím ez fogoly ellen való panaszlásunkat.
Dögletes ember az Pál, jól megértsed,
sok háborúságnak okának ítéljed,
eretnek tudományuknak bátor véljed,
egész ez világon gonosz embernek higgyed.
Azért űtet mikor mi megfogtuk vala,
törvén szerint űtet megbüntetjük vala,
az Lisiás hadnagy, ha békét hagy vala,
mi kezünkből űtet el nem ragadja vala.
Tégyen te Nagyságod ítíletet erről,
mert igazat szólunk néked ez emberről
az főpap zsidókkal kiálta azontól,
mind igazak azok, kit hallasz az emberről.
Vegyétek eszetekben, prókátorok, innét,
kik az hamis pert is forgatjátok Pénzért,
és az igazságnak ti nem hattok békét,
kinek nincsen sok pénze, az el nem viszi véle.
Ó, ha gondolnátok az pokolnak tüzét,
az Gyehenna tűznek ő nagy sebességét,
nyilván elhadnátok az sok hamis perlést,
sokszor hamissat nem jámborítnátok Pénzért.
Beszédét hogy hallá Szent Pál az peresnek,
megfelele ű es előtte Félixnek,
mikor vége lészen az egy feleletnek,
akkor lészen vége az második részének.
Jól tudom, azt mondja Szent Pál az Félixnek,
ítélő bírája voltál az nemzetnek,
Azért rendit meghalld én feleletemnek,
igaz ítéletet tégy, Uram, mindeneknek.
Sőt azt hallotta Nagyságod és értette,
tizenkettöd nap-

táborban,
hadnagynak megmondá, mit ért Szent Pál dolgában.
Tudtára lött vala ott az Lisiásnak,
Szent Pálnak az zsidók hogy lest vetettenek,
azért parancsolá két fő hadnagyának,
hogy felkészülnének, mert útra kell menniek.
Igen hamar hetven lovagot készíte,
kétszáz gyalognépet az mellett készíte,
azok mellé kétszáz dárdásokat szerze,
és vezetéklovat azok mellé készíte.
Bátorsággal ottan Szent Pált tűlök küldé,
az fű tiszttartóknak Cesareában küldé,
mert hogy elragadnák Szent Pált azon félté,
tűlök egy levelet az tiszttartónak küldé.
Vala tiszttartónak Félix az ű neve,
köszön az Lisiás annak az levélben,
az felett magát ű ajánlá mindenben,
az után ezeket írja néki levélbe.
Zsidók az fírfiat hogy megfogták vala,
ok nélkűl az jámbort űk megölik vala,
ha tölök erővel el nem veszem vala,
és onnét táborban én el nem küldöm vala.
Sőtt, hogy Rómabéli volna, azt megértém,
azért az tanácsot érte én begyűjtém,
az kötözött embert kezekben vitetém,
mint vétkezett vala, tőlök azt én megértém.
Vádolák az jámbor zsidók az tanácsban,
de nem vala bűne az sok vádolásban,
halálra méltónak nem vélém magamban,
azért tőlök elvitetém az táborban.
Azért én foglyot küldtem kegyelmednek,
szabad légy, hogy ha megkegyelmez fejének,
Zsidók irigységből reá támadának,
köztök okot hozzá halálra nem lelének.
Csak ez kis summája Császár levelének,
az követek kit meg adnák Félixnek,
Szent Pált az levelet mutaták Félixnek,
akaratját érté levélből az hadnagynak.
Olvasá levelét, Szent Pált kérdi vala,
micsoda Városból való ember volna,
megérté, hogy Siliciabéli való volna,
azért meghallgattam szavát, azt mondja vala.
Meghagyja az fejedelem szolgájának,
Szent Pált He-
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ja hogy én jöttem ide,
Imádságért jöttem fel Jeruzsálembe,
nem gonosz szándokban mentem közitekbe.
Oka én nem voltam az eretnekségnek,
kit az én Peresim fejemhöz felelnek,
Sőtt híven szolgáltam az én Istenemnek,
mint Próféták írták, hittem én mindeneknek.
Fel Jeruzsálembe mikor mentem vala,
hogy én ott magamat adnám tisztulásra,
nem volt nekem gondom az disputálásra,
és nem adtam okot soha botránkozásra.
Feltámadás felől igazat ítéltem,
Szadduceusokat azért én meggyőztem,
Ásiában való zsidók bizonságim,
kiknek vallásokra igasságom támasztom.
Ilyen nagy vétkekért igen kárhoztatnak,
éngem meg ölnie mindnyájan akarnak,
Isten meg köszönje jámbor Lisiásnak,
ki éngem megmentett, nem adattattam halálnak.
Tőn véget Szent Pál ott az ű szólásának,
Félix meghallá beszédét az két félnek,
de az törvént ki nem mondá ű ezeknek,
halasztást tőn alájöttéig Lisiásnak.
Az Claudius Császár mikor megholt vala,
tizennégy esztendőt uralkodott vala,
az Félix űnéki tiszttartója vala,
Szent Pál ennek két esztendeig foglya vala.
Az sok zajgás miá megsiketült vala,
azért békét hagyok az harmad résznek,
nincsen helye malomban az hegedűnek,
nem kell kettős mise, tudjátok, az siketnek.

Félix hogy hallgatja vala,
az tiszttartó egy nap hozzája ment vala,
mind feleségestül, hogy Páltul ű tanulna.
Tőn Prédikációt Szent Pál Félix előtt,
három tanulságra osztá ő beszédét,
első tanulságát az egy igaz hitről,
az tiszta életről mutatá másod szavát.
Eljövendő rettenetes ítéletről,
harmad tanulságát adá ítéletről,
ítélő bírónak nagy keménségéről,
ki mindent megbüntet eltitkolt bűneiről.
No, hogy hallá Félix igen megrémüle,
ítélet napjátul igen megijede,
akkor az Szent Pállal többet nem beszélle,
de sokszor az után szembe lőn és beszélle.
Vala Néró Császár immár Rómaságban,
tiszttartókat külde ő az zsidóságban,
még Félix ott vala tiszttartóságban,
helette Pártius Festus lőn zsidóságban.
Szegén Szent Pál vala mégis az fogságban,
hogy Festus beszálla az tiszttartóságban,
harmadnap múlva méne bé Jeruzsálemben,
hogy az fő népekkel ismerkednék Városban.
Városbéliek ajándékokkal tisztelék,
Papok, írástudók űhozzá gyűlének,
Szent Pált kézbe adná, azon könyörögnek,
kedves dolgot ténne ezzel szegén községnek.
No, felelé nekik, Festus mondja vala,
hogy egy fogoly ott Jeruzsálembeli volna,
azért hogy ha kinek azzal dolga volna,
az fogoly emberről elég törvént állatna.
Dicsíretes dolgait az tiszttartónak,
hogy vétét nem akarja ártatlannak,
ez nem hízelkedik az álnok Papoknak,
de igazat ítél, törvént tészen azoknak.
Ó mely dicsíretes az ily fejedelem,
kiben igazságra nincsen késedelem,
Sőt az ártatlannak lészen segedelem,
hamis perpatvarban lészen ő nagy figelem.
Sőt Jeruzsálemben nyolc napig múlata,
az után tiszttartó Festushoz méne haza,
az főfő Papokban véle sok indula,
hogy Cesareában Szent Pál ellen szóllana.
Az tiszttartó más nap székiben béüle,
Szent Pált hivattatá

HARMAD RÉSZE SZENT PÁL ÉNEKÉNEK.

Harmad és utolsó részét ez éneknek,
immár elmondanám józan embereknek,
és ha helye volna nálunk ez éneknek,
sok nyomorúságát mondani Pálnak, szegénnek.
Az Claudius Császár mikor megholt vala,
fejedelem utánna Néró Császár vala,
huszonnégy esztendő Pál térése vala,
Cesareában meg Félix tiszttartó vala.
Csak két esztendeig Szent Pál foglya vala,
ő törvényét
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oda az törvénybe,
az főpapok véle ott szólanak szembe,
sok hamisságokat szólanak ott ellene.
Mondá Pál ő nékik mit vétettem ellenetek,
Isten Templomában nem voltam véletek,
nem szóltam ellen Mojzes törvényének,
méltosága ellen nem vétettem Császárnak.
Pál feleletire tiszttartó ezt kérdé,
ha akarna felmenni Jeruzsálembe,
holott ez dologról ő törvénye lenne,
mert zsidók fejenként azt kivánják ű tőle.
Ezt felelé Szent Pál: te vagy bizonságom,
zsidó nemzetségnek soha nem ártottam,
hogy kezekben adnál nincs hatalmad rajtam,
az hatalmas Császárra én törvényemet veszem.
Véve ő törvényét az Császár székire,
mert az zsidók dolga vala ő eszébe,
Ha felméne egyszer az Jeruzsálembe,
az álnok zsidókól ő halála ott lenne.
Láta az tiszttartó az dolog mint volna,
Szent Pál hogy törvényét vette az Császárra,
azért egyebet nem mere tenni abba,
Jeruzsálemben zsidók térének vissza.
Írnak vala Krisztus születése után,
ez dolog hogy lén akkor ötvennyolcban,
Néró Császárnak másod esztendejében,
Szent Pál térésének huszonöt esztendejében.
De mikor egy nihán napot múlattak vala,
az Agrippa Király Jeruzsálemből juta,
mind feleségestül vendégségben juta,
Festus tiszttartóhoz ki méne múlatnia.
Emlékezék egy jó kedvében Szent Pálról,
Festus Agrippának egy szegén fogolyról,
miképpen vádoltatnéjek az zsidóktól,
de halálos bűne nem volna vádolásból.
Ennek egyéb bűne mondja hogy nem volna,
csak hogy az megholt Jézusról tanítana,
azt mondja hogy annak igaz tudománya,
mondja halottaiból fel támadott volna.
Sok vádolás után őtet kérdem vala,
ha Jeruzsálemben elmenni akarna,
az vádolásokról ő törvénye lenne,
nem akará hanem perit vevé Császárra.

Király szóla én igen akartam volna,
az fogoly emberrel szembe lettem volna,
Sok dologról véle beszéllettem volna,
Agrippa Királynak Festus ígyen szóla.
Reggel te fölséged vele szemben lehet,
hol minden dologról eleget beszélhet,
más napon tiszttartó kihozatá űtet,
egy nagy Palotában viteté be csak űtet.
Juta be Agrippa mind feleségestül,
Bernika Asszonnyal vannak egészségvel,
Hadnagyok, fű népek nagy sok vitézekkel,
az tiszttartó Festus szóla ily beszédekkel.
Beszédemet fejenként meghallgassátok,
az gyülekezetben kik most itt állattok,
ez megfogott embert fejenként látjátok,
halálra való bűnt ebben nem találhattok.
Én tőlem fejenként azt kívánják vala
zsidók, hogy ez embert én megölöm vala,
de én űtet ugyan elbocsátom vala,
ha Császárra törvényét nem veszi vala.
Róla te fölséged mit ért, mondd meg nékem,
Ó Agrippa Király, tanácsot adj nékem,
kell-e ennek dolgát még Császárra vennem,
avagy csak ű magát méltóságának küldjem.
Erre az Agrippa semmit nem felele,
de Szent Pálra ottan beszédét téríté,
inte őnékie valamit felelne,
mert nagy bátorsággal szabad szólni előtte.
Velem Szent Pál mondja bódognak ű fejét,
hogy Isten most ide hozta fölségedet,
azért előtted megjelentem igyemet,
csendességgel hallgasd, ítéld meg én peremet.
Igen tudjátok és mindnyájan látjátok,
az én életemet fejenként tudjátok,
mind ifjúságomtul fogva hallottátok,
Farizeus voltam, azt is mind jól tudjátok.
Tökéletes voltam az ígéretekben,
mind első dolgoknak tött szövetségében,
azért azokat ótalmaztam erőssen,
kik ellene szóltak, megbüntettem erőssen.
Az feltámadásnak reménsége felől,
zsidók, versengésem volt Farizeusokkal,
az lőn egyik oka hogy vádolásokkal,
ellenem állának nagy hamisságokkal.
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Mikor az híveket én igen kergetném,
Damaszkuszban megyek, nálam én levelem,
az keresztyéneket hogy ott is kergetném,
Isten magas mennyből megjelenék énnekem.
Csuda nagy mendörgés véllámással vala,
lovam én alattam az Földre leomla,
én magam társaimal Földre esém nyakra,
feltekintek, hát nincs nekem szemem világa.
Onnan felől mennyből szót hallottam vala,
oh kegyetlen Ispán, az Úr mondja vala,
mit üldözöd az én híveimet, szól vala,
és hogy Isten ellen rugódoznom nehéz volna.
Ezt hallván oly igen csudálkozom vala,
mert jó útban volnék én azt vélem vala,
de igyekezetem semmire jó vala,
akkor én megtudám, hogy csak bolondság volna.
Parancsolá Isten, nékem hatta vala,
hogy az ő híveit ne kergessem, mondá,
de ennek utánna én lék tanítványa,
ember idvözülni igazíték Krisztusra.
Istennek ő szavát nem vélem semminek,
engemet szegént ottan el-bé vezetének,
három napig nem lőn világa szememnek,
étel, ital addig nem kelle én testemnek.
Meggyógyítá Isten szemem vakulását,
de belső szemnek ada oly világot,
kivel én elhagyám az sok gonoszságot,
erőssen megbánám tőlem lett gonoszságot.
Vere meg az Isten, de azért meg nem öle,
az én bűneimért csak az földhöz vere,
azért vallást tészek róla életembe,
hogy ű az Messiás, azt hirdetem felőle.
Zsidóknak ez dolog nem kezdék tetszeni,
az megfeszült Krisztust én kezdém vallani,
ezek énutánam kezdenek ólálkodni,
éngemet nagy sokszor meg akartanak ölni.
Isten vélem lévén ez mai napiglan,
ím előtted állok ez erős fogságban,
arról vallást tészek míg élek világban,
Irgalmasságodból jutok bé Mennyországban.
No, hogy ű beszédét elvégezte vala,
az Festus tiszttartó felkiáltja vala:
bolond ez az Saul, néki mondja vala,
az sok írás űtet, mondja, megcsalta volna.

De erre Festusnak Szent Pál ígyen szóla,
az mit beszéllene, nem bolondság volna,
igazság, józanság néki szava volna,
Agrippa Király is erről bizonság volna.
Ezen kérdi vala Szent Pál az Agrippát,
ha hinnéje ő az Prófétának szavát,
Szent Pál monda, tudom, hiszed mindazokat,
Agrippa felele Pálnak, monda ily szókat.
Senki, semmi, csak az mit énnekem szólál,
keresztyénné tenni éngem mivel akarsz,
monda Pál: azt adja Isten a mit kévánsz,
bátor te is ilyen légy csak ne légyen rajtad lánc.
Végezék beszédeket egyszersmind felkelének,
Agrippa feleségestül kimenének,
Festus és fő népek onnan kimenének,
Agrippa és Festus ketten beszélgetének.
Az Császárra dolgát ha nem vette volna,
szabadon ez foglyot el bocsáthattad volna,
mert semmi főbenjáró dolga nem volna,
de immár Császárnak küldeni méltó volna.
Meghalljátok azért nagy nyomorúságát,
földön emberektől sok háborúságát,
Immár beszéllem meg Tengeren járását,
ugyan ottan történt rajta sok nyavalyáját.
Egy példabeszédben azt szokták mondani,
ha ki szíve szerint nem tud imádkozni,
annak az Tengeren kelletik evezni,
ott az Pater nostert jól meg tudja tanulni.
Tének ott végezést, elkészítenéjek,
hogy az több foglyokkal Szent Pált elküldének,
Császárnak Rómában Tengeren küldének,
egy százados vitézt, Juliust elkészíték.
Annak ő kezében adák az foglyokat,
hajóban ülének, indíták hajókat,
Ázsia felé indíták az vitorláikat,
másodnap elérék zsidóknak Városokat.
Vala szent Lukács Evangélista véle,
másik Aristarchus fogolytársa véle,
az ő szükségekben szolgálnak mindenbe,
nagy emberségessen Julius tészen véle.
De másodnap Szidonból elindulának,
ellenekző szelek miá Cyprusba jutának,
onnat Tengerére az Siliciának,
Listra Városában hamar el-ki szállának.
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Julius százados egy hajóst kerese,
ki az Olaszországban akkoron eveze,
az foglyokat abban béhelyheztetteté,
az Tengerre vélek együtt ő elerede.
Partról indulának Kréta szigete felé,
gonosz szelek miá hajók nehezüle,
az gonosz szerencse reájok térüle,
de nem sok napiglan bátorságos menése.
Remülének igen az hajós Mesterek,
mert ellenek vannak ellenkező szelek,
nem tudják, mely helyen kell ott eltérniek,
mert az Téli idők lassan elközelgetnek.
Őket Szent Pál meg is vigasztalja vala,
oly ha ugyan ő is meg ijedett vala,
az hajós Mesterek emberkednek vala,
különb-különb szelek ellen tartanak vala.
Fergetek, sok szelek, esők esnek vala,
másnap sok marhákat hajtottanak vala,
harmadnap háló szerszámit hányák vala,
sok ideig az napot sem láthatták vala.
Ezen közben könyörgések lésznek vala,
böjttel, imádsággal Istent kérik vala,
minden reménségek már elcsúszott vala,
állván őközöttök, Pál imígyen szól vala.
Reménség bennetek meg ne kisebbedjék,
Atyámfiai, fírfiak arra kérlek,
noha minden marhátokat elvesztitek,
veszte itt csak egy Léleknek sem lészen.
Rajtam el éjfélkor lőn Istennek keze,
ki az ő Angyalát éjjel hozzám külde,
Angyal által nyilván nékem megjelenté,
mi jövendő volna, szép renddel megbeszéllé.
Ezt mondá énnekem, hogy semmit ne féljek,
Császár előtt nékem állanom kelletnék,
az hajóban való lelkek el nem vesznek,
én értem megkegyelmezett fejetöknek.
Ne féljetek azért fírfiak semmitől,
Isten mit jelent, úgy lészen kétség nékül,
egy szigetben kell nekünk jutnunk, ezentől,
oda kell kimennünk az hajótörésekkel.
Elmúlék tizenegy éjjel, vesződének,
nagy habnak miatta sokat vesződének,
tetszik, mint hogy egy tartományra érnének,
mert az setétségben messze nem mehetnének.

Csuda nagy sötétség akkor éjjel vala,
alig várják vala, hogy megvirradhatna,
az vasmacskákat fenékre bocsáták vala,
mert az veszedelmes helyektől félnek vala.
Ezen az hajósok gondolkodnak vala,
Csónakon kimenni ők akarnak vala,
Szent Pál Juliusnak akkoron így szóla,
legyünk veszteséggel, nékiek mondja vala.
Megértvén Julius Szent Pálnak beszédét,
mind elvagdaltatá csónaknak kötelit,
hajós Mestereknek tiltja kimenését,
megvirradván szóla Szent Pál ily beszédeket.
Intelek én titeket, egyetek, igyatok,
hogy ki miá erőssedjetek ti testetek,
Mind holnapi napon mind elszenvednétek,
bőjttel, Imásággal Istent engesztelnétek.
Istentől fejenként megótalmaztattok,
fejünkről egy haj szál el nem esik nekünk,
azt hallák, fejenként ételt, italt vének,
hajókból búzákat nagy zsákkal ki hányának.
Hogy jobban napvilág kezdett vala lenni,
egy partot kezdének azontól láthatni,
vitorlyákat azért kezdének felvetni,
az szélnek mentében nagy sebessen kimenni.
Egy kettős Tengerre hogy juttotak vala,
az hajó erőssen megütközött vala,
Noha hajó orra el nem törött vala,
de hátulját az víz mind elszagatta vala.
Ezen vitézek meg ijedtek vala,
mert veszedelmeket így jól látják vala,
az foglyokat megölnie akarják vala,
mert elszaladástul űket ők féltik vala.
Mert az part ő tőlök ott nem messze vala,
mely fogol kiúszna, elszaladhatna,
Szent Pált az Julius ótalmazza vala,
azért az foglyokat megölnie nem hagyja.
Egyen-ketten, az kik úszni tudnak vala,
Deszkán és Gerendán el-ki mennek vala,
Minden marhájokat elvesztették vala,
de csak egy lélek is oda nem veszett vala.
Molita szigetben kijutottak vala,
az szigetben mind pogányok laknak vala,
emberségvel azért őket tartják vala,
és veszedelmeken igen bánkódnak vala.
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Nagy sok zápor miá igen fáznak vala,
Szent Pál aprólékot forgácsot szed vala,
és az tűzre vinni akarja vala,
mert az nagy hidegtől űk igen fáznak vala.
Mikor fel az tűzre azt vetötte vala,
ím mely csuda dolog mindjárt történt vala,
Melegbűl vipera kígyó kijütt vala,
és az nagy Szent Pálnak kezére ragadt vala.
Láták az Pogányok ím ezt mondják vala:
igen bűnös gyilkos ez az ember volna,
Noha az tengeren megmaradott volna,
azért ennél tovább Isten nem tűrte volna.
Az Pogányok immár csak azt várják vala,
Szent Pál vagy meggyúlna, vagy kettéhasadna,
az vipera kígyó igen mérges vala,
az kit meg marna, csudaképpen meghalna.
Az kígyót kezéről tűzre hogy leráza,
semmit ő nékie az mérge nem árta,
mondhatatlan igen pogánság csudálta,
kétség nékűl Szent Pált Isten gyanánt ott tartá.
Molitza szigetét az ki bírja vala,
Publius ő neve igen jámbor vala,
harmadnapig őket vendéglette vala,
az fejedelemnek Atyja beteges vala.
Kétféle betegség az emberen vala,
Kólika és hideglelés bántja vala,
Szent Pál az Istenhez Imádkozott vala,
betegségét Isten meggyógyította vala.
Az nép hogy ezt látá, oly igen csudálá,
sok beteges embert ott ő gyógyítá,
őket az pogánság tisztességgel tartá,
Nagy sok élésekkel hajójokat megrakatá.
Az szél azonközben érkezék rájok,
azért szükségképpen kelle ott maradniok,
három holnap után onnat indulának,
tizennegyed napra Rómába béjutának.
Atyafiak hallák jövését Szent Pálnak,
az időben az kik Rómában valának,
nagy örömmel néki eleiben menének,
és ő egészségén nagy hálákat adának.
Szent Pált az százados akkor kézben adá,
ő maga másodnap el haza indula,
Szent Pált hozzá véve az Császár dolgosa,
őket beszállítá magának való házban.

Lőn két esztendeig Rómában egy házban,
vala néki gondja nem hivolkodásban,
egy levelét írá Galáta Városban,
másikat ugyanott Ephesom Városában.
Harmadikat írá Philippis Városban,
negyedik levelét Colossa Városban,
ötödiket Philemonnak azon házban,
utolsót Timóteus Pispöknek ott írá.
Fogságában az kik vele valának,
Aristarchus Timóteus vele ott valának,
Epephras és Márkus, Lukács ott valának,
kik azután tőle sokan megfutamának.
Egész Görögországot Makedóniát,
Ásiát, Galliát és Olaszországot,
el akará járni egész Hispániát,
az Jézus Krisztusról azért tőn igaz vallást.
Mondhatatlan kegetlen Néró Császár vala,
Szent Pál is azt Oroszlánnak híja vala,
Istenkergető és kevél Császár vala,
az keresztyéneket igen öleti vala.
Nagy kevélységében Rómát meg gyújtatá,
az egész Trójának hogy formáját látá,
hat hólnapig mind ége Róma Városa,
Császár negédsége lőn ennek az oka.
Az keresztyénekre igen meg haragvék,
azért nagy öldöklést támaszta ellenek,
négy egész esztendeig kergettetének,
az igaz hit mellett nagy sokan szenvedének.
Szinte akkor Szent Pál Rómában ment vala,
Császár az híveket hogy kergeti vala,
együtt Szent Péterrel foglya esett vala,
mindkettőnek egy nap fejeket vették vala.
Lőn halála szegén Szent Pálnak fegyverrel,
noha ő az előtt kereste fegyverrel,
Testét eltemették az Ostyás útnál,
az ő Lelke nyugszik Mennyországban Istennél.
Harmincöt esztendeig tanított vala,
azután hogy Istenhez megfordult vala,
hatvannégy esztendős emberkorban vala,
Úr születésének hetven esztendeje vala.
Meg mondám tinéktek Szent Pálnak életit,
egész életének csuda szerencséjét,
végy ebben magadnak nagy szép tanulságot,
elbúsult Léleknek örömöt, vigasságot.
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Istennek fiai kik akarnak lenni,
azoknak háborúságot kell szenvedni,
sok jámbor embernek vitézség életi,
sok nyomorúsággal kell Mennyországban menni.
Azért hadd háborgasson az ördög minket,
ez világ az Pokol, bár megöljön minket,
megótalmazza Istenünk az mi lelkünket,
véghetetlen dicsőségben viszen mind minket.
Lőn ennek írása az nemes Szakmárban,
egy jámbor lakatgyártónak házában,
nem csuda, ha vétek vagyon az írásban,
sok reszelő, fúró kárt tett nékem írásban.
Ezerötszáz és az hatvannégy esztendőben,
hideglelő Kisasszonnak havában,
Ilosvai Péter Deák bánatjában,
ezzel vigasztalván szívét szomorúságban.

doznál is Istenednek,
Kik világban az földön élnek,
nála azok semmit nem tetszenek.
Az bódog olyan nála, mint az szegény,
mert az Király is halandó, mint szegény,
Felelő napot ott nem adnak,
jóllehet azt mindenek kívánnak.
No, azért mint fél ember nyavalyátul,
vagy reá következendő fogságtul,
Ne féltsd gyenge színed az hótul,
avagy testedet az Déli széltül.
Meg kell bizonnyal kóstolnod az halált,
mindenöket kiket ez elől talált,
Megrontott és senkit nem táplált,
lelkek mert azoknak testöktől elvált.
Megválol nyilván az testi élettől,
kazdagságodtul, házadtul, marhádtul,
Szükségedtül, házastársodtul,
ezeknek rövid nyájasságátul.
Más helyedben majd néked állapotik,
ki miatt minden semmivé tettetik,
Az mit te gyűjtöttél elköltik,
jó borodban bővön föld is iszik.
Lássad azért, ne vallj kárt életedben,
szolgálj Istenednek nagy félelömben,
Fösvényöl ne élj itt nagy testben,
semmit nem vihetsz el véled az földben.
Tégy jól magadtul míg vagy ez világban,
cselekedjél jól mással is ez földön,
Annak itt helye, míg vagy földön,
ne kapj ez után lélekváltságon.

F I N I S.
AZ HORATIUS

MÁSODIK VERSES

KÖNYVÉNEK TIZENNEGYEDIK ÉNEKE,

melyet írt azt Posthumushoz: az életnek röved voltáról,
mely Magyar nyelvre fordíttatott Szikszón
Tasnádi Péter által.
Ad Notam. Dicsérd az Istent, mostan óh én lölköm.
Látod, mely rövid, mulandó ez világ,
elmúlik, higgyed, mint szinte az virág,
Mert nincsen benne állandóság,
folyása neki állhatatlanság.
Járása üdőnek soha meg nem áll,
mint víznek folyása, soha meg nem száll,
Nem kémél senkit meg az halál,
vénséget nem érhetsz az ifjúságról.
Nincs helye, higgyed nála kegyességnek,
százszor, ha ál-

F I N I S.
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E P I T A P H I U M
IN OBITU VERÈ ILLUSTRIS
GENERE Pietate, Erga Deum meritisque in Patriam, et Ecclesiam Christi Domini
Domini Stephani de Báthor, Comitatuum
Szathmár, Szabolcs et Somogyiensis Perpetui Comitis etcetera, qui omnibus Piis in hoc Regno
sumo sui desiderio post se relicto, ex hoc calamitatum diversorio in Coelestem migravit Patriam, gratitudinis erga Pium
Ecclesiae Christi fideliumque ejus Patronum, declarandae ergo:
Scriptum ejusdemque piis manibus consecratum

à SAMUELE ZÓLYOMI.
Bathoreae Stirpis Stephanus

qui gloria gentis,

Ante alios charus Principusque fuit
Sic poscente Deo coeli novus incola factus,
Mente viget: Christi, nam studiosus erat
Quem dominum coeli semper dum vixit, amavit,
Addictusque illi nunc sine fine manet.
Clausit forte citò vitam, sed mille periclis
Exemtusque malis mille, beata tenet.
Nam quibus haec non sunt obnoxis supra poenis?
Et quae fortunae spes melioris adest?
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Quid? Quod mortuus haud ille est, sed labe solutus,

Mennybéli lakosok közé

Ingressus vitae nunc melioris iter:

Bizonnyal vitettetvén bé,

Vivit namque suo Christo, qui flumine Sacro

Lelkében él: mert szerette

Lavit, et in vitae codice scripsit eum

Krisztust mindennek felette.

Nulla ergo [?] jactura: Dei fiet alma voluntas,

Mondhatnád, hogy kimúlása

Sic solet humanas disposuisse vices.

Hamar lett; de bizonyára

VOTUM

Sokféle veszedelmekből
Kiragadtatott Istentől,

Ejus mens coelo vigeat jam terraque corpus,

Helyeztetvén boldogságban,

Fama perpetuum non pereunte, tegat.

És örök nyugodalomban;

Rursus erit quoad hoc aiae domus ampla, potentis

Mert ez utolsó időben

Omnia sic nutu constituente Dei.

Mely csak veszedelem; nincsen,

Translatio ex? suum in Vulgarem

Nem is lehet reménységünk,

Sermonem Rithmis Octosyllabicis constans.

Hogy valaha állapatunk
Megjavuljon; holott ördög

Tekéntetes és igazán

Szörnyen környűlöttünk kereng,

Istenes Báthori István,

Pedig kimúlván, úgy nem holt,

Ki fejedelmünk szívében

Hogy jobban nem volna, mint volt;

Forgott, és nagy szerelmében;

Mert megmenekedvén bűntűl,

Elmúlt szent Jakab havában,

És ez világi gondoktól,

Az huszonötödik napján,

Most kezdett valóban élni,

Ezerhatszázötödikben

Mennyben nagy jószágot bírni;

Hogy írnának esztendőben

Semmi kárt azért nem vallott,

Ő is ez árnyékvilágból,

Hogy elhagyta ez világot,

Istennek akaratjából

Légyen Isten akaratja,
Ki életünket forgatja.
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2.123

2.124

2.125

Az ő lelke lakjék mennyben,

150

Szegény keresztyénség igen megvakulni ,

Híre-neve el ne vesszön,

Kezdél az Istentűl igen eltávozni,

Sőt áldásban legyen végig.

151

Szemed lévén semmit nem akarsz meglátni ,

Teste az földben nyugodjék,

Füled lévén semmit nem akarsz hallani.

Míg az Úrnak hangos szava

Ha nem hissz régönten lött csuda dolgoknak,

Azt ismég elé állatja.

152

Az Istentűl adott nagy sok jó

Lelkével megegyesíti,

példáknak,

Higgy az újonnan lett Isten csudájának,

Őtet testben is helyeti,

153

Igaz voltát ebben értsed

Véghetetlen dücsőségben,

mondásának.

Hallotok ingyen majd rettenetes példát,

Kiért őt dicsírjük, ámen.

Istentagadásról hallhatatlan csudát,

Anno 1605.

Isten haragjáról vélhetetlen

154

dolgot,

Az Krisztus hitéről erős bizonságot.
Az Olaszországban egy bölcs doktor
Spiria Ferencnek

SPIRIA FERENC-

Citadella

157

156

155

vala,

hívattatik vala,

város ő hazája vala,
158

Ötven esztendőben mikor jutott volna .
159

Házastársa vala, gyermeki valának ,

ről rettenetös história,
ki az Istennek igéjét
megértvén, tudva
149
megtagadta

160

Világi marhával ékes díszes

vala,

161

Tiszttel , méltósággal böcsületes vala,
Nagy sok ajándékot Istentől vett vala.
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2.126

2.127

Az Szentírás által megértette vala,

Pápa követénél ő be árultaték,

Magát és Istenét megismerte vala,

Úgy, mint hittűl-szakadt eretnek mondaték,

Minden idvösségnek Krisztust vallja vala,

Krisztus ellenségi miatt gyaláztaték,

És nagy buzgósággal prédikálja vala.

Azért Velöncében gyorsan hivattaték.

Szépen háza népét ő tanítja vala,

Az úton magában imádkozik

168

vala,

Az Krisztus hitiben igazgatja vala,

Teste lelke ellen tusakodik vala,

Emberi érdemtűl el fordítja vala,

Az test az ördögtűl erőt vészen vala,

Hitnek

162

gyümölcsére gyakran inti vala.

az Lélek az ellen igen inti vala.

Sokáig nem akará ezt ő eltitkolni,

Francisce, magadban mire búslakodol?

169

Isten ajándékát magának tartani,

Mely felé hajolnál, azon gondolkodol?

Mindeneknek kezdé nyilvábban hirdetni,

Vesd el az félelmet, vedd fel bizodalmat,

És az igaz hitben gyarapodást tenni.

Vesd el az kétségöt, lész gondod Istened.

Az Szentlélek által szíve gerjed vala,
163

Oly nagy békességös

Hol vagyon mast néked régi bátorságod?

elméjében vala,

Hol vagyon mast néked régi erősségöd?

Hiti, szereteti, reménsége vala,
164

Csendesz ő szívében

Hol vagyon mast néked állhatatosságod?

Krisztussal él vala.

Hol vagyon te benned Krisztusról vallásod?

De az álnok ördög soha nem aluszik,
Környűlünk szüntelen ő is
166

Az ő szolgáiban

165

Valljad azért Krisztust te, félelöm nélkül,

ólálkodik,

Lészen oltalmazód, higgyed kétség nélkül,
171

igen diheskedik,

Mint szegény Spiria

167

170

Eszedben juttat ő mindent kétség nélkül ,
Mit kelljön mondanod hamis vallás nélkül.

majd megcsalatkozik.
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2.128

2.129

Rettenjél meg azért kárhozattól,

Ő megszabadíthat az veszedelemtűl,
És nyilván kivehet

172

Avagy, ha vonatol gonoszra testedtől,

erős fogságodból,

Menj innét más helyre, az vad föld színéről,

Ő hamar kimenthet nagy kínvallásodból,

Hogysem tagadással távozzál Istentől.

Meg akar menteni, higgyed, mind ezekből.

177

Lelke isméreti

Jusson jól eszedben Dániel írása,.

De teste ördöggel egy tanácson vala,

És az szent Péternek Krisztusról vallása,

Az jó tanács ellen viaskodik vala.

Nagy erős tömlöcből megszabadulása.

Francisce meggondold jól tennen magadat,

Hogy ha kell vettetned az setét tömlöcben,

Mind végét, mind hosszát meghányjad szívednek

Krisztus szent nevéért szentségös halálra,

Tanácsát semmiben ne fogadd lelkednek,

Vitetik te lelked Isten országában,

Mert ha azt fogadod, veszni kell fejednek.

174

Nagy sok gazdagságid hirtelen elveszted,

Ha ezt nem míveled, gondold meg, mi lészen,

Sok munkád, sok gondod mind semmivé

Mert az község között botránkozás lészen,

179

lészen ,

Te prédikálásod csak héjában lészen,

Az te híred-neved örök gyászban lészen,

Az ördögnek ismét ott sok rabja lészen.

Majd eretnek lészen, útálatos lészen.

Az tudatlan község ingadozó nádszál,

Nem félsz-é az undok és büdös tömlöctől?

Honnét a szél fuvall, könnyen ő odaáll,

És mind abban való dögleletességtől?

Oda könnyen hajol, honnét gonosz hír száll,
Az igaz hit mellől ő gyorsan távul áll.

erre inti vala,

Istennek Szent Lelke így oktatja vala,

173

Oroszlán szájából megszabadulása ,

Halálból életre örök vígasságban.

176

Nem félsz-é halálnak véres fogaitól?

175

nem félsz-é az tűznek sanyarú lángjától?
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178

2.130

2.131

Kénszöríték arra, hogy azt fogadnája,

Ha magad nem szánod, szánjad feleséged,
180

Pápa szentegyháza valamit tartana,

Édes gyermekidet, nyomorult árváid ,
181

Marhád tékozlását szerető

188

Azon község előtt mind vissza hínája ,

barátid,

Ezektől megváltod, világból kimúltod.

182

Az mit pápa ellen prédikálott volna.

183

Én csudálok rajtad , mely oktalan te vagy,

De hogy Velöncéből kiszabadult vala,
189

Még az vadaknál is vadabb, keményebb vagy,

Az Szent Lélek Isten ismét

Hogy te nem könyörülsz édes magzatidon,

Hogy az község előtt vissza ne hínája ,

És feleségednek nagy bujdosásokon.

190

184

Mit elébb hirdetett, meg ne tagadnája.

Megmetszöd-é torkokat tizenegy magzatidnak,

Jobb volna meghalni, hogy nem el veszteni
191

Annyi sokaságot pokolra fordítni ,

Poroszlójok léssz-é te magad azoknak,
185

Másod tagadással pápát magasztalni,

Kik még az községet ékesíthetnéjek ,
Istennek s híveknek ők szolgálhatnának.

inti vala,

186

Az ördög országát megerősíteni.

Azért én azt mondom, siess Velöncében,

Efféle sok intést mind csak hátra vete,

János kardinálnak hamar eleiben,

Reggel vasárnapon az tagadást téve,

187

192

Római pápának mit ellene szóltál ,

Nagy sokaság előtt Isten ellen véte ,

Vond vissza, valamit te prédikálottál.

Röttenetes harag ott fejére jöve.

Meggyőzé itt az test az Lélek tanácsát,

Az igaz Istennek nagy erős csapása,

Spiria fogadá ördög akaratját,

Nyilván kijelönék rajta nagy haragja,

Mikor ékösíté pápa méltóságát,

Tűle eltávozék Istennek malasztja,

Megtagadá hitről ő igaz vallását.

És szívét bé tölté kétségnek átokja.

193

465

2.132

2.133

194

Úgy tetszék neki, mint

egy menny-ütő kővel,

Önnön maga szépön

Ha ütötték volna nagy hirtelenséggel,
195

Ördögnek, halálnak van

202

Az kit

szíve markában,

orvossággal meggyógyíthatnának,

Avagy kötözéssel megszállíthatnának.

Mikor hat hónapig ilyen betegségben,
Ő gyötretött

azt kiáltja vala,

Hogy ő betegsége nem afféle volna,

Rettenetességes pokolnak kínjában.
196

201

De ennek orvosa csak az Isten volna,
203

volna szívében kétségben,

Kitűl tagadással

el szakadott volna,

Az bölcs doktorokhoz viteték Pádvában,

Az Szent Lélek ellen hogy vétközött volna,

Nardinus Jakabnak ő híres házában.

Az ő gonosz bűne bocsánatlan volna.

Hallj itt csuda dolgot! Semmit ő nem eszik,

Hogy ő idvösséget soha már nem várna,

197

Igön szomjúhozik, de nem hívetőzik ,

Az Krisztus halála néki nem használna,

198

Derék folyóvizet meginnék , úgy tetszik,

Isten irgalmasságát soha nem várnája,

Színe, állapatja semmit nem változik.

Csak pokolnak kénját fejére várnája.

204

Az örök életre választott nem volna,

Tovább egy hónapnál semmit nem ött vala,
Fiai az kezét megkötözték vala,

Az Krisztus érette nem szenvedett volna,

Erővel szájában enni töltnek vala,
De azonnal ismét mind kihányja vala.

Az Isten [most] rajta akarná tölteni,
199

Az ő nagy haragját bűnért megmutatni.

Három jeles doktor választatott vala,

Efféle sok mondást mikor beszél vala,

Hogy kik gyógyítanák, arra hítták vala,

Sokan csudájára oda gyűltek vala,

Frisimeliga Ferencz ennek egyik vala,

Tizenkét országból való nemzetség vala,
200

Másik Belakatos, harmad Crassus vala.

Kik közül némelyek tanulók valának.
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205

2.134

2.135

216

Gondoljad meg azért szent Péter példáját ,

Itt hallgasd meg, kérlek, ő veteködését,

Az Krisztussal való gyakran jól járását,

Az bölcs doktoroknak nagy bölcs felelését,
Kiből megérthetöd ő nagy ékösségét ,
207

Rettegő szívében
Vergilius

208

Soha semmi jót az sohult nem tött vala,

doktor kezde szólni,

220

Útálatos bűnnel teljes rakva vala.

211

Minem megkisebbült ő hatalmassága,

„Nem tudod-é, mely nagy Istennek irgalma,

Minem megrövidült nagy irgalmassága,

És hogy véghetetlen ő neki jó volta,
Teljes menny és az föld

212

Ez világon minné

Kegyesség, engedelöm ő tulajdonsága,

irgalmasságával,

Minden bűnt felülmúl kegyelmességével.
214

az latrot, ki Urunkkal vala,

Az magas keresztfán irgalmat nyert vala,

209

Isten beszédével szépön igazgatni.

Istentűl bűne bocsánatját.

219

Gondold meg

Isten jóvoltával őtet bátorítni ,
210

hitetlen kemény tagadását,

218

De ismét

lángaló kétségét.

pispek kezdé vigasztalni,

Azután Bribaldus

217

Ismétlen

206

Csak Krisztus bűnünknek örök nagy

213

221

váltsága.”

számtalan bűn vagyon,

Spiria ezekre

És az kárhoztaknak minné bűnök vagyon,

ígyen felel vala,

Mindeneket hiszek ő ezt mondja vala,

Hogy ha mindannyi bűnt egy ember tett volna,
Isten kegyelméhez hasonló nem volna.

222

„Az felségös Istent még ördög is hiszi,

215

Mindenekben féli, és igen röttönti.

Ki próféta által ingyen hirdettetik,

223

Az nekem nem használ, hogy egy Istent hiszek,

Valamely órában hozzá fohászkodik,

Mert hogy az irgalmas Istenben nem hiszek,

Szegény bűnös ember neki reménkedik,

Azaz bocsánatját bűnömnek nem hiszem,

Annak bűneiről meg nem emléközik.

Az örök halálra bűneimet hiszem.
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2.136

2.137

Akarnám Istennek nagy

224

irgalmasságát,

De ha reménségnek csak kicsin szikráját,
230

Kévánnám megnyerni az ő szent malasztját,

Szívemben foghatnám csak kicsin szikráját ,

Akarnám hinnie Isten igéretit,

Kész volnék tíz és húsz ezer esztendeig,
225

Akarnám, de nem mondhatom, mint akarom.

Pokolban gyötretnem, mindannyi ideig.

Az szent Péterre az Úr Isten tekinte,

Mert annyi időnek

232

231

mégis vége lenne,
233

Én reám nem tekint, mint ő reá tekinte,

Vigasztalásomra az reménség lenne ,

Mert az én esetöm kiváltképpen való,

De az én kénomnak soha vége nem lesz,

226

234

Ez egész világnak példájára való.

Mert pokolban megyek, kinek vége nem lesz.”

Ő választatott volt az örök életre,

Jeles beszédekkel azoknak szól vala,

De én választattam pokol fenekére,

Az kik ott valának, szépön inti vala,

Nyelvemmel én Istent hívom segítségre,
De szívem énnéköm teljes káromlásra.

Hogy kegyes, szentséges életet élnének,

227

Az Istennek tiszta templomi lennének.
235

Ezenben röpüle egy légy eleiben,

„Mert az idvösségre nem elég az

keresztség,

Monda, ím Belzebub jött az vendégségben,

Sem szentírásbeli tudomán, bölcsesség,

Hamar nap látjátok az én halálomat,

Nem elég Krisztusról gyakran való szólás,

Soknak példájára Istennek haragját.

228

236

Sem szájunkkal való alázatos mondás.

Az ördög környűlünk mint az légy forgódik,

Kell az keresztyénnek nagy erősnek lenni,

Azért Belzebubnak zsidóul mondatik,

És megismert hitben győzetlennek

Ugyan megundokít, mint légy, mindeneket,
Nem hagyja szolgálni tisztán Istenünket.

Hitit szent élettel

229

238

237

lenni,

ki kell jelenteni,

Mint szent Péter mondja, megbizonyítani.
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2.138

2.139

246

Jaj, jaj, jaj énnékem , kévánnék meghalnom,

Én is azt tartottam, hogy hiszek Istenben,
De gonosz fajtalan voltam életemben,

De meg nem halhatok, örökké kénzatom,

Tudván, sokszor estem útálatos bűnben,

Kévánnék Istenben bíznom, nem bízhatom,

Az megszokott bűnben, mint eb ugatásban.

239

Akarnám szeretnem, de igen útálom.”

Minem csak egyképpen lészen az tagadás,

Derék Szentírásból nagy sokat szól vala,

Az igaz Istentűl hittűl elszakadás,

Az ő veszedelmét bizonyítja vala,

Mikor fejedelöm előtt megtagadjuk,

Sokképpen ű bűnét öregbíti vala,

240

Az igaz tudománt Krisztussal

elhagyjuk.

Sokaknak például magát adja vala.

Ha baráti között ember eltitkolja,

Úgymond, Krisztus Urunk, aki
241

Az megismert Krisztust szóval elfedezi ,

247

ember előtt,

Engemet megtagad fejedelmek előtt,

242

Gonosz társaságban önnön magát adja ,

Megtagadom őtet az én Atyám előtt,

Ezzel az Úr Krisztust ottan megtagadja.

Kárhoztatom őtet mind ez világ előtt.
Szabad akaratunk szerént ha vétköztünk,

Bálványimádásnak valaki engedni .
243

248

Akar, és azokban magát elegyítni ,

Megismert igaz hit után ha elesünk ,
244

Úgy, mint Isten fia, ha nem akar élni ,

Nem lészön bűnünkért azután váltságunk,

Megtagadta Krisztust, nem akarja félni.

Csak az ítéletre rettegő várásunk.

Ezeket gyakorta szokta vala kiáltani,

Mondják vala néki: lám, az írás vallja,
245

249

Az szent Pál mondását mindennek ivölteni ,

Az igaz is hétszer elesik napjába , .

Az Isten kezében rettenes esni,

Az angyalokban is talál gonoszságot,

Ő szent fölségének haragjában jutni.

Mentűl inkább bennünk talál undokságot.

469

250

2.140

2.141

Feleletet ilyent ád vala nékiek,

Én bizonnyal tudom, hogy én bocsáttattam,

251

259

„Ha kik úgy esnek el , hogy az ő hiteknek

Ördögnek kezében, bűneimért

adattam,

Csak kicsin szikrája és reménségeknek

De ki nem űzhetöd ily létániákkal,

Megmarad szívekben, azok megtérhetnek.

Sem efféle modú berbitélésekkel.

260

Én megútaltattam és elhagyattattam,

Inti
252

Minden szent malaszttul pusztán hagyattattam ,

261

vala mégis az jó reménségre,

Elfogyott hitinek erősítésére,

253

262

Mind csak az ördögök kezekben vetettem ,

Oltári szentségnek

hozzá vételére,

Azoknak kezekben én is eresztettem.

Mi bűnös lelkünknek szent

263

Valahol mi vagyon földnek kerekségén,

orvosságára.

Felele azoknak igazán ezekre,
264

Égnek magasságán, tengörnek mélységén,

Bölcsen szóla, szépön deák nyelven ,

Angyalok, ördögök, emberek, és Isten,

„Kihez nem tartoznak Isten ígéreti,

Mind ellenem vadnak az veszedelemben!”

Ahhoz nem tartoznak ő szerzett szentségi!
266

Egy ördögforgató hozzája jött vala,
Kinek Skardoneus Bernát

254

Az Oltári Szentség

267

Kiáltván, bájolván adjuralja vala,
Ezen az Spiria

256

Hittel vétettetik bűnnek bocsánatja,
255

Az hitetleneknek lelkét kárhoztatja.
Ezeknek előtte

tekergeti fejét,

Annak ivöltését és keresztelését,
Semminek jelenté

257

Ördög ellen való sok

269

268

úgy mint egy hónappal,

Vettem vala hozzám de kénszörítéssel,

lenni praktikáját,
258

híveknek szerzetett,

Kik Krisztusban hisznek , nékik engedtetett,

neve vala,

Hogy nyelvére jőne, erőlteti vala.

265

Én kommunikáltam volt hitetlenséggel,

bűbájolását.

Azért nem míveltem én jó reménséggel.

470

270

2.142

2.143

Azután Spiria

Hiszem, hogy azt vettem csak én gyötrelmemre,
271

278

az ő hazájában,
279

Az én bűneimért nagy kénvallásomra ,

Megholt volt, azt írják, azon kétségében ,

Mint hitötlen Júdás ő kárhozatjára,

Pápa ellen való nagy kiáltásában ,

Hitetlen ne vegye azért ezt kénjára.

Azért ezt titkolni akarják Rómában.

280

Szomjúhozó lelket kéván ez az szentség,
272

Áhítatos szívet és jó

De Isten akará, hogy ez csuda lenne,
Ily híres várasban, mint az Pádva lenne,

békességöt,

Az ő dicsősége hogy nyilvábban lenne,

Isten híveinek nagy hasznos orvosság,
Bűnből megtérőknek
274

Mikor hazájában

273

látható bizonság.”

Nagy sok országokban kihírdetvén lenne.

akarnáják vinni,

Akará az Isten sokáig éltetni,

Az kamora környűl kezde verekedni,
Kegyetlen

275

Étel-ital nélkül az testben tartani,

szemekkel té-stová nézelni,

Így természet ellen, csudaképpen lenni,

Maga halálára kezde igyeközni.
276

Az asztalon egy kést mihelyen

És ezt mindeneknek tudására lenni.

megláta,

Ó, mely nagy sok ember ez földön lakozik,

Ragadá, magában verni azt akará,
Fiai kezében nagy gyorsan

277

281

Kik az Krisztus nevét héjában viselik,

megkapák,

Kik színnel és szóval az hitet tettetik,

Erővel kezéből atyjoknak kivonák.

Az halált, az poklot szívekben viselik.

Az ő nagy sok dolga nem férne énekben,

Némelyek pápához

282

való gyűlölségben,

Csak azok, melyeket megírtak könyvekben,

Avagy zsoldosihoz való irégységben,

Kit ő magok láttak, kik környűle forgottak,

Némellyek hasznokra való tekéntetben,

Nagy szépön életit például megírták.

Vallják az Úr Krisztust tökéletlenségben.
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2.144

2.145

Ezeknek is példa jó tanúságokra,
Az Spiria Ferenc

283

Ím, lássad, az Isten kihí sok jó móddal,

megjobbulásokra,

Mind prédikálással, zengedöző szóval,
291

Az sok gonoszságtúl eltávozásokra,

Nagy szép énekökkel, dicséret-mondással ,

Az Krisztushoz való ragaszkodásokra.

Csodával, haraggal, jótanács-adással.
292

Mert nem irégységért, sem gyönyörűségért,

De mint szerecsenek megfejérítésére ,
284

Sem magunk hasznáért, sem szabadságunkért ,

Az szappan nem használ megszépülésére,

Sem ember kedvéért, csak Krisztus kedvéért,

Úgy immár

Valami az hithez

285

293

kell idvösségünkért.

Az Isten intése

Nézhetsze meg, kérlek, az fejedelmeket,
Nézhetsze meg, kérlek, az szerzeteseket ,
Nézhetsze meg, aztán

295

az tisztviselőket,

Akarják újonnan ismét

De szégyent tőn Isten az szentségös pápán,

böcsület Isten beszédének,

Ezzel az csudával az ő méltóságán,
297

Nézik, és viselik hasznát csak testeknek,

Az ő fölmagasztalt hármas
Kivel ő öklödzi

Azért efféle nép nem kedves Istennek.

290

És tüzes

koronáján,

Krisztust templomában.
299

Ígő kemencében mennének testekkel,
289

298

Azért hitetlenek megfordulásukra,

Csak kevesen vannak, kik szent Dániellel,
Avagy keresztfára szegén

eltemetni,

És hogy fel nem támad, ezt pénzért hirdetni.

Mely kicsin tisztesség adatik Istennek,
Mely kevés

ő idvösségükre.

Tőrrel, nem törvénnyel az Krisztust kergetik,

Nézhetsze csak jól meg minden embereket!
288

294

Sőt, ennek felette vannak, kik keresik,
286

287

nem használ megtérésükre,

Kiterjeszté Isten megjobbulásukra ,
300

szent Péterrel,

Krisztust tagadóknak rettegő példájukra ,
Minden tevölygőknek jó útmutatásra.

rostélra az jó szent Lőrinccel.
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296

2.146

Tartson meg az Isten mindnyájan az hitben,
Neveljön, éltessen az ő beszédében,
301

Bátorítson, kérjük, igaz vallásában

Ez csalárd világból vigyen országában.
Ezerötszáz után az ötvenháromban,
Az kárhozandókról való bánatjában
Tőke Ferenc szerzé ezt Lindván versekben,
visszavonó néppel való vesződésben.
Finis.

? ? April Polgarini, An .
Martinus Alitre [? Alitic? Alitie?]
Cantor Capitulj
Agriensis in Choro.
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3.1

JÓNÁS

PRÓFÉTÁNAK

HISTÓRIÁJA
NINIVE VÁROSÁRÓL
és Jónás prófétának az tengerben bevetéséről,
az cethalnak elnyeléséről és kiokádásáról,
és Istentül megfeddéséről.

DEBRECENBEN,
Nyomtatta Lipsai Pal. 1 5 9 6.
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3.2

3.3
Nosza keresztyének, halljunk régi dolgot,
hatalmas Urunknak Istennek dolgáról,
Jónás Prófétáról, Ninive városról,
kinél nagyobb Város ég alatt nem vala.

gyen ez nagy vésznek oka,
az sorsot megveték és Jónásra esék.
Mondanak Jónásnak, jelents meg minekönk,
micsoda az oka ez nagy háborúnak,
mondd meg, mi dolgos vagy, miféle ember vagy,
és mondd meg, hova mégy, miféle nemzet vagy.

Szóla az Úr Isten, Jónásnak ezt monda,
kelj fel Jónás, menj el az nagy Ninivébe,
hirdessed közettök az én beszédömet,
mert ű gonoszságok előmbe felhatott.

Szóla ottan Jónás, nekik ezt felele,
Zsidó nemzetségből való ember vagyok,
félöm és tisztölöm az Mennyei Istent,
hogy ki teremtötte az Tengert és Földet.

Isten előtt Jónás kezde elfutnia,
az szeles Tengerre előtte indula,
mene az Városba, kinek Joppen neve,
hát egy hajó indult az szeles Tengerre.

Az nagy háborúnak okát ím ezt monda,
mert az Isten előtt elfutott volna,
azért az hajósok mind megfélemlének,
kezdék dorgálnia, miért hogy ezt tötted.

Bárkabért megadá ott az hajóssoknak,
az Bárkába üle, velök elindula,
akara elfutni Isten színe előtt,
de az Isten előtt senki el nem futhat.

Mit tegyünk teneked, hogy ez vész megszűnjék,
mert im így jól látod ez Tengernek vészét,
minduntalan feljebb nevekedik,
nagy szörnyű zúgással, habokkal felbuzdul.

Nagy szelet bocsáta Isten az Tengerre,
nagy vész, háborúsag Tengeren indula,
kezde ropogtatni, hajtani az Bárkát,
mind el ijedenek az hajós Mesterek.

Jónás monda nekik, fogjatok engemet,
és vessetek el-be Tengernek vizébe,
megszűnik legottan az vész, az háború,
mert jól tudom, hogy én vagyok ennek oka.

El-fel kiáltanak, ki-ki az Istenhez,
és az vasmacskákat Tengerbe bocsáták,
de ott az Bárkának legalsó részébe,
Jónást nehéz álom megfoglalta vala.

Az hajós Mesterek evezni kezdenek,
akarnak kimenni Jónással az partra,
de nem lehet vala, mert az Tenger vize,
ellenek árradván visszaveri vala.

Az kormányos Mester hozzá mene, monda,
kelj fel, mit aloszol, kérjed az Úr Istent,
ne talám az Isten rajtunk megkönyörül,
hogy mi el ne vesszünk itt mindez Tengerbe.

Kiáltván ezt mondják, kérünk nagy Úr Isten,
az igaz embernek Lelkébe ne veszünk,
mert mint

Szóla egyik hajós az másik társának,
jertek, vessünk sorsot és nyilat közöttünk,
tudjuk meg, ki le-

475

3.4

3.5
te akarod, úgyan cseleködtünk,
ne fertesztessünk meg ártatlan vérében.

Isten parancsola ím az nagy Cethalnak,
ottan kiokádá Jónást az szárazra,
kezde dicsírnie Istent magasságba,
nagy hálákat ada szabadulásáért.

Nem lőn mit tenniek, szegin Jónást fogák,
az Tengerbe veték, az Tenger megszűnék,
és megfélemlének, az Istentől kérik,
áldozatot tőnek, az Istent dicsírék.

Szóla az Úr Isten másodszor Jónásnak,
kelj fel Jona, menjél az nagy Ninivébe,
hirdessed közöttek az én beszédemet,
az mit neked szóllok, nekiek megmondjad.

Szerze az Úr Isten egy igen nagy halat,
nagy sötét torkába hogy Jónást benyelné,
kinek lőn gyomrában három éjjel, nappal,
Istenhez kiálta, imezt mondja vala.

Engede az Jónás Isten beszédének,
felkele, elmene az nagy Ninivében,
az Ninive vala oly igen nagy város,
mellyet harmadnapig ember eljárhatna.

Nagy veszedelmemből, pokolnak gyomrából,
te hozzád kiáltok felséges Úr Isten,
és te meg hallgassad én imádságomat,
mikor vonakodván ezt gondolom vala.

Kezde bemennie Jónás az városba,
hogy egynapi menés földet bement volna,
felkiálta, mondá, még negyven nap vagyon,
és ha meg nem tértek, Ninive el söllyed.

Bevettél engemet Tenger mélségébe,
meg környékezének engemet nagy vizek,
és az te örvénid, hatalmas habaid,
reám borulának és el merítenek.

Az Ninivebeli fírfiak meghallák,
hínek az Istenbe, bőtöt hirdetének,
gyászban öltezének mind öreg, mind küsded,
az királyhoz juta Istennek igéje.

Én elvetött vagyok te szömeid előtt,
vallyon mikor megyek, Úr Isten, elődbe,
megkörnyékeztenek engemet nagy vizek,
Tengerek mélségek fejemre burultak.

Az Király felkele Király székiből,
elhányá ruháját, gyászba beöltezék,
az hamuban üle és el-fel kiáltata,
az felsöges király ezt kiáltattatja.

Nagy magas hegyeknek alája vetettem,
földnek saraiaval el-be rekesztettem,
emelj fel engemet, én Uram Istenem,
tarts meg életömet ez veszedelemtől.

Emberek és barmok, oktalan állatok,
semmit ne egyenek, vizet se igyanak,
gyászban eltözének emberek és barmok,
az nagy Úr Istenhez erőssen kiáltsuk.

Mikor én lelkembe ekképpen gyötrődnem,
rólad emlékezem kegyelmes Istenem,
hogy te meghallgassad én könyergésemet,
kiért neked adok nagy hálát örökké.

És minden megtérjen ű gonosz utáról,
ki-ki mind elhagyja az ü álnokságát,
Isten megbocsátja az mi bűneinket,
hogy ha nem haragszik, minket el nem veszthet.
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3.6

3.7
Láta az Úr Isten ü hitek gyömölcsét,
mert ám meg térének ü gonosz utokról,
rajtok könyörüle, őket el nem veszté,
és ő várasokat es ü el sem süllyeszté.

jobb énnékem holtom, hogynem éltem,
monda az Úr Isten alítod-e Jónás,
hogy a Borostyánert igazán haragszol.
Felele ott Jónás az nagy Úr Istennek,
igazán haragszom én mind haláliglan,
monda az Úr Isten, bánod az Borostyánt,
kire munka nem volt, te sem ültetted volt.

Jónás megbúsula és elkeserödett,
ezön haragovék, könyörgeni kezde,
nemde ez beszédet, Uram, mondom vala,
mikor én is valék még az én földembe.

Egy éjjel el-felnőtt, másod ím elveszött,
ezön te bánkódol, nem az nagy várason,
miért nem engednék én is ez városnak,
melybe százhúszezer embernél több vagyon.

Azért én akarék az Tengerre futni,
mert jól tudom azért, hogy megkegyelmeznél,
irgalmas Isten vagy és nagy türhető vagy,
megbocsátod nekik ű álnokságokat.
Azert kérlek, vedd el most az én Lelkemet,
mert én életömnel halálom jobb nekem,
Szóla az Úr Isten, Jónásnak ezt monda,
alítod-e Jónás, igazán haragszol.

Ezeket az Isten nekünk meg íratta,
nagy irgalmas voltát ebben ajánlotta,
megtért bűnesöket hozzája fogadja,
csak az bűnt valóba ki-ki mind elhagyja.

Jónás el-ki mene Ninive városból,
napkeletről üle arccal az Városra,
szerze egy árnyékhelyt , hol üldögél vala,
néz vala, hogy ha az város elsüllyed.

Jónás nagy szent vala, de nagy bűnös vala,
mert az nagy Istennek engedetlen vala,
és teremtőjére ü haragszik vala,
hogy az bűnösöknek megkegyelmez vala.

Szörze az Úr Isten egy folyó borostyánt,
felfolya Jónásnak ű feje fölibe,
hogy ű árnyékával neki árnyékozna,
őtet otalmazná, mert megbúsult vala.

Ezzel meg jelönté az hatalmas Isten,
az ember mely gyarló és mely engedetlen,
hogy senki ne bízzék ünnön szentségében,
mert ha mostan jámbor, lehet még hitetlen.

Örüle az Jónás az kicsin árnyéknak,
szörze hajnalkoron Isten holda kelve,
egy kis férget, ki az Borostyánt megrágja,
ottan meg hirvada, árnyéka elbomla.

Jónást az Úr Isten az bűnért megveré,
mert nem veszi vala Istennek beszédét,
azért mi hallgassuk Istennek igéjét,
mert ha megvetendjük, értjük büntetését.

Az nap fel támada, Isten parancsolá,
meleg szél indula és hévség támada,
Jónásnak az fejét az nap süti vala,
verítezik vala, igen búsul vala.
Kéri az Úr Istent, hogy őt meghallgatná,
monda,
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3.8
Az Tenger fenekén Jónást meghallgatá,
és megszabadítá, nekünk példát ada,
hogy mi es kiáltsunk nyomorúságunkba,
minket es meghallgat, mert igaz szavába.
Ninive városát az Isten meg tartá,
hittel jámborsággal mert ü hozzá hajla,
ha mi is hiendünk az Krisztusba,
ü nagy hatalmában megtart mi hazánkban.
Ezt Batizi András szerzette énekben,
az keresztyénekért ü nagy szerelmében,
ezerötszáznegyven és egy esztendőben,
kiből dicsírtessék az Mennyei Isten.

F I N I S.
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JEGYZETEK

23
24

1

AZ SPIRA FERENCZNEK, CHRISTUS HITINEK MEG’ TAGADASAERT, valo roͤttenetòs romlaſsa es

25

veȝòdelme. Notaja. Joseph. ~ AZ ISTENNEC RoͤTTENETES haragyarol es buͤnteteſeroͤl, ki

2

3
4
5
6
7
8
9

26

kic az hitet meg eſmeruen meg tagadgyac, avagy eltitkollyac. Zoͤrzoͤtte Toͤke
Ferentz: Alſo Lynduan.

27
28

Nem tartoznak a címhez, későbbi kéztől erednek a | | közötti szavak, amint ezt a
fölöttük olvasható custos is mutatja
ßỏmỏd leven semmit nem akarȝ te latni, ~ ſzemed leuen ſemmit nem akarz te latni,

eßỏdben jutatya gond viſeles nekul, ~ eſzedbe iutattya gond viſeles nelkuͤl,

oͤ meg’ ßabadithat aᴣ veȝỏdelemtul,

~ Oe meg ſzabadithat ez veſzedelemboͤl,

nilvan ki ſegethet aȝ erỏs fogſagbol, ~ ki ſegithet niyluan [!] az eroͤs fogſagbol,

meg ielentetet ez moſtani idoͤben, az Spira, Ferentz Doctorban azoknac peldaiara

Sȝegen kỏrỏȝtienseg’ keȝdel meg vakulni, ~ Szegeny Kereztyenſeg kezdel meg vakuͤlni,

hol vagion maſt nekỏd aȝ te regi hitỏd. ~ hol vagyon te benned Chriſtuſrol vallaſod.

egỏ kemencȝiebỏl ~ egoͤ kemenczeboͤl
ki ßabadulaſa. ~ ki ſzabadulaſa.
Christus ß: nevejert legy te igaȝ hitben, ~ Chriſtus ſzent uereiert legy te igaz hitben.
vitetik te lelkỏd Angyalok keȝeben, ~ vitetic te lelked Angyaloc keziben,
Jñ orßagaban aȝ ỏrỏk eletben. ~ Iſten orſzagaban az oͤroͤc eletben.

29
30

mint ~ mint

dolognak, ~ dolgoknac

aȝ honnan kemenyben fu aȝ ßel oda all, ~ az honnan kemeben fuͤ az szel oda all,

ebbỏl~ ebbol

erỏſsen hayladoȝ mikeppe aȝ nad ßal, ~ eroͤsen haylodoz mikeppen az nad szal,

Isten hatalamarol veghetetlen dolgot, ~ Iſten haragiarol veghetetlen dolgot,
ki Spira Ferencȝinek ~ ki Spira Ferentznec
Háȝas tarſa neki germỏki ſok vala ~ Hazas tarſa neki gyermeki ſoc vala,

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

tißtỏs ~ tiztes
Előbb megismételt, azután kihúȝott sȝó, <ertette>, majd sorközben pótolva:
iſmerte ~ magat es Iſtenet meg esmerte vala,

aȝ igaȝ hit melỏl gyorſon mas fele all. ~ az igaz hit meluͤl gyorſan mas fele all.
31
32

maſt aȝ karhoȝattul, ~ moſt az karhozattul,
meny innen mas helyre aȝ fỏldnek ßinerỏl, ~ mennyel innen mas helre az foͤld ſzineroͤl
ſem mint tagadaſsal el te vegy Jſtentŵl. ~ hogy nem mint tagadaſsal el tevegy Iſtentoͤl.

33
34

mindỏnỏknel ~ mindeneknel

magadban, ~ magadban
mind veget mind hoȝat meg’ hanyad ßivedben,~ mind vegit mind hoſzat meg hanniad ſziuedben

tancȝiat ne fogad lelkỏdnek ſemmiben, ~ tanaczat ne fogad lelkednec semiben,

gyaporodaſt

mert ha eȝt fogadod el veȝ eletỏdben. ~ mert ha azt fogadod el vezt eletoͤdben.

bekeſegben ~ bekeſeggel

35

ỏrvendetỏſseggel Chriſtusal el vala. ~ oͤruendes [!] ſziueben Chriſtuſsal el vala.

36

Es ỏ ~ es oͤ

37

mint aȝ ßegenj Spira ~ mint az ſzegin Spira

38

kỏvetetul ~ koͤuetetuͤl

39

tanacȝikoȝik ~ tanaczkozic

hogy edỏs magȝatid ellen illi kemeny vagy, ~ hogy edes magzatid ellen illy kemeny vagy,
es te feleſegỏd ellẽ kegyỏtlen vagy. ~ es te feleſeged ellen kegetlen vagy.

buſolkodol
haddel aȝ felelmet kibol ſapolodol, ~ haddel az felelmet kibol ſapolodol,
hidgyed Iſtenỏdet, kivel batorodol. ~ hidgyed Iſtenedet kiuel batorodol.

40

bator ßived, ~ batorſagod
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teßỏd ~ teſzed
ỏrỏk ßegyỏn leȝỏn, ~ oͤroͤc ſzegyen leſzen,
utalatos neved maid eretnỏk leȝỏn. ~ vtalatos neued mayd eretnec leſzen.
kimulaſod. ~ vilagbol mulaſod.
Még aȝ vadaknalis vadab kemenb te vagy, ~ meg az vadaknalis vadab kememb [!] te vagy,

magȝatodnak, ~ magzaticnac,

41

kik még a kỏſsegỏt ßépỏn tanithatnak, ~ kic meg az koͤſsiget ſzepen tanyithatnac,

65

Jſtennek hivekẽk ỏk még ßolgalhatnak. ~ Iſtennec hiueknec oͤc meg ſzolgalhatnac.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

velỏncȝeben, ~ Velenczeben,
mondtal, ~ montal,
ott ~ ot
aȝ Spira ~ az Spira
hogy ỏ aȝt fogadna, ~ Keſzeritetec arra hogy oͤ azt fogadna,
ßollana, ~ ſzollana
ỏ meg ne tagadna. ~ oͤ meg ne tagadna.

aȝ ỏ nag’ haragiat bỏnert meg’ mutatni. ~ az oͤ nagy haragyat buͤnert meg mutatni.
66
67
68
69
70
71
72

Jſten ayandeka, ~ Iſtennec malaſztya,

73

Ugy <vagyon> tetȝik mint hogy ha ~ Vgy tetzec mint hogy ha

74

lỏn ~ loͤn

75

rỏttenetỏſseggel ỏrdỏgnek torkaban. ~ retteneteſseggel pokolnac kinnyaban.

76

gyỏtrỏdỏt ~ gyoͤtroͤdoͤt

77

Janosnak ~ Jakabnac
ivetỏȝik ~ heueytoͤzic,
Friſimeligai Ferencȝi annak egik vala, ~ Frisi meliga Ferentz annac edgyic vala,
Maſodik Belatos harmadik Geſi vala. ~ masodic Bellatos, harmad Graſsi vala.

79
80
81

hogy aȝ aȝ betegſeg’ ~ hogy ez az betegſeg

82

kit aȝ orvoſsaggal ~ hogy kit oruoſsaggal

83

ßakadaſsal ~ szakadaſsal

84

Vengerius Pűspỏk ~ Vengerius Piſpek
vigaȝtalni, ~ vigaztalni
Gebaldus ~ Gebaldus
keȝde vigaȝtalni. ~ kezdec vigaztalni.
tellies mind fỏld mind meny irgalmaſsagaval, ~ tel es [!] és mind foͤld meny

Jſten meg’ bocȝiattya ha foliamnek hoȝȝa. ~ Iſten meg boczatna ha folamnec hozza.
igỏn ~ igen
mondaſsat ~ mondaſat
gyakron ỏ jaraſsat ~ gyakran oͤ iaraſat
aȝ ſoha ſemmi iot nem cȝielekỏdỏt volt, ~ az ſoha ſemmi iot nē czelekedet volt
~ vtalatos buͤnnel rakua telles oͤ volt.

meg’ valtaſa. ~ meg valtaſa.
Spira mind eȝỏkre ~ Spira mind ezekre
hiȝỏn ~ hiſzec
aȝ Jſtent ỏrdỏgis hiȝi mondgya vala, ~ az Iſtent oͤrdoͤgis hiſzi felel vala,
mindỏnben rỏttegi feli igy ßol vala. ~ mindenben rettegi feli igy ſzol vala.
es aȝ ~ az az,
ayandekat, ~ malaztyat,
akarnam meg’ hinni igereti haȝnat, ~ akarnam meg hinnyi igereti haſznat,
denem varhatom maſt igereti haȝnat. ~ de nem varhatom mar Iſtennec io voltat.

85

cȝak pokolnak kennyat ỏ feiere varna. ~ csac pokolnac kennyat oͤ feyere varna.
64

eßỏſseget, ~ eſzeſsegit,

utalatos bŭnnel tellies rakva ỏ volt.
78

ſzegin

Jñ irgalmaſsagat ỏ ſoha nem varna, ~ az Christus halala neki nem hasznalna,
aȝ chriſtus halala neki nẽ haßnalna, ~ Isten irgalmassagat ő soha nem varna,

tiȝỏn ket orßagbol nemßetſeg’ ot vala, ~ tizenket orſzagbol nemzetſeg ot vala,

irgalmaſsagaual,
mindỏn bŭnt fỏlliŭl mul kegyelmes voltaval. ~ minden buͤnt feloͤl muͤl [!] kegyelmes voltaual.

ßallitni ~ ſzalitni.

Haly egy cȝuda dolgot ~ Haly es czoda dolgot

aȝt ỏ rayta maſtan akarja tỏlteni, ~ azt oͤ rayta moſtan akara toͤltenyi,

ỏ erte ~ oͤ erte

Aȝ nagy Sȝ: Petỏrre aȝ Jſten tekentỏt, ~ Az nagy ſzent Peterre az Iſten tekinte,
en reiam nem tekent mint reia tekentỏt, ~ en ream nem tekint mint rea tekinte,
mert aȝ ỏ eſseti kivalkeppen eſỏt, ~ mert az oͤ eſeti kiualtkeppen eſet,
mind egeȝ vilagnak peldaiara aȝ lỏtt. ~ mind egez vilagnac peldaiara az loͤt.

480

86

87

88

nielvemmel en hivom Jſtent ſegetſegre, ~ nyeluemmel en hiuom Iſtent ſegitſegre,
de ßivem Jſtenhỏȝ mints ỏrỏk eletre. ~ de ſziuem Iſtenhoͤz nincz oͤroͤc eletre.
leß mar te en velem ỏrỏkke inſegben, ~ leſz mar te en velem oͤroͤcke inſigben,

102

103
104

velem hol gyỏtrỏdgyel veghetetlen tŭȝben. ~ velem hol gyoͤtroͤgyel veghetetlen tuͤzben.

105

mert aȝ legy mindỏnre undokul gannellik, ~ mert az legye mindenre vndokul ganeylic,

106

aȝ keppen aȝ ỏrdỏg’ kỏȝtŭnk satankodik. ~ az kepen az oͤrdeg koͤztunc [!] Satankodic.
89

90
91

A Polgáron 1611-ben másolt kéziratból itt egy levél kiszakadt, amint mutatja a
custos is, a szövegből ezért tíz vagy tizenkét strófa hiányzik. Laponként öt strófa
olvasható a kéziratban, de lehet, hogy a hiányzó részen több volt, vagy pedig
hiányzott a másoló előtt lévő mintából. Ezt nem tudhatjuk. A Lugossy–kódexben
és a Bornemisza énekeskönyvében meglévő, itt hiányzó tizenkét strófát lásd a
bevezetésben.
vilegat [! = vilagat]
keȝ volnek tiȝ eȝỏr huȝ eßỏr eȝtendỏt; ~ kęz volnec tijs ezer huz ezer eztendőt,
pokolban kenlodnom mind anni ſok idỏt. ~ pokolban gyoͤtroͤdnoͤm mind enni nagy idoͤt.

92

Mert annak valaha megis vege lỏnne, ~ Mert annac valaha megis vege lenne,
en vigaſsagomra remenſege lỏnne, ~ en vigaſsagomnac remenſege lenne,
de aȝ en kenomnak ſoha nem leȝ vege, ~ de az en kenomnac ſoha nem leſz vege,

108
109
110
111
112
113
114

95
96
97
98
99

ſem ßent iraſbeli tudomany bỏlcȝieſseg; ~ ſem ſzent iras altal tudoman boͤlczeſeg,

116

118

ßent eletit ~ ſzent eletit

119

ukadasban. ~ okadaſban.

120

fejedelmec
121

baratink ~ barati

122

el tagadgya ~ el tagadgya,
ỏ magat be adgya ~ oͤ magat be adgya,

Jay jay mar ennekỏm ~ Iay iay mar ennekem
valaki ~ valaki
enis meg tagadom ~ meg tagatom oͤtet
aȝ meg iſmert hit utan ha mi el eſsendŭnk, ~ az meg eſmert hit vtan ha mi el eſenduͤnc,
de cȝak iteletre ~ de czac Iteletre
aȝ igaȝis hetȝỏr eſsik egy nap mondgya, ~ az igazis egy nap hetſzoͤr eſic mongya,
hamiſságot. ~ hamiſsagot.
En meg’ utaltattam es el hagyattattam, ~ En meg vtaltattam es el hagyatattam,
Jſteni ßentſégtŭl en mind meg’ foȝtattam, ~ minden ſzent Malazttul puztan meg foztattam,

Sandomius Bernad ~ Sandiomus Bernald
latvan es kialtvan aȝ jurallia vala, ~ latuan es kealtuan az Iurallia vala,
Jgỏn Spira Ferencȝi tekergeti feiet, ~ Igen Spira Ferentz tekergeti feyet,
alittya
bỏnỏmert ~ buͤnemert
de ki nem ẁȝhetöd illi tentatiokkal, ~ kit ki nem uͤzhethnec oly tentatioua
ſem effele bolond bŭ baiolaſsokkal. ~ ſem affele mondo boͤ baiolaſockal.

Chriſtuſrol

101

Eȝỏket gyakorta ỏ kialtia vala, ~ Ezeket gyakorta oͤ kialtya vala,

hogy nielvere menne erỏlteti vala. ~ hogy nyeluere menne eroͤlteti vala.
117

gyỏȝhetetlennek ~ gyoͤzhetlennec

100

akarta ~ akarta

azoknak keȝỏkben enis ereßtettem. ~ azoknac kezekben enis ereztettem.
115

nem eleg’ Chriſtusrol aȝ kulſỏ bỏlcȝi beȝed, ~ nē eleg Christusrol a kuͤlſoͤ boͤlcz beſzed
94

lenni, ~ lennyi,

mikent aȝ ỏrdỏgỏk ketſegben vettettem, ~ es mint az oͤrdoͤgoͤc ketſegben vettettem,

Mert aȝ Jduỏſsegnek nem eleg’ kỏrỏȝtſeg’, ~ Mert az iduoͤſsegre nem eleg koͤroͤztſeg,

ſem ßaiunkkal mondo hiȝȝỏlkỏdỏ beȝed. ~ ſem zaiockal mondo hizelkedoͤ beſzed.

el veȝteni ~ el vegeznyi,

aȝ ßent Pal mondaſsat ugy ỏvỏlti vala, ~ Szent Palnac mondaſat vgy iuoͤlti vala,
107

mert pokolban leȝỏn lelkỏmnek gyỏtrelme. ~ mert pokolban leſzen lelkemnec gyoͤtrelme.
93

Javítás miatt nem kétségtelen az olvasat.
Lehetséges, hogy eredetileg Balvany-imadaſnak volt, ~ Baluagy imadasnac

123

481

Jntik ~ Intic
aȝ ß: uacȝaranak ~ az ſz: vaczoranac
mint bŭnỏs lelkŭnknek nag’ orvoſsagara. ~ mint buͤnoͤs lelkeknec nagy oruoſsagara.

124

bỏlcȝien es ỏ ßolla deak nielvỏn erre, ~ boͤlczen es oͤ ſzola deac nyeluen erre,
ki nem tamaȝkodikJsten igeretire, ~ ki nem tamaſzkodic Iſten igeretire,

140

141

annak nem tartoȝnak ßỏrßỏt ßentſeggỏkkel. ~ annac nem tartoznac ſzerzet ſzentſegeckel.
125

Chriſtus vacȝoraia hiveknek ßỏrßetỏt, ~ Christus vaczoraia hiueknec ſzoͤrzetoͤt,
kik Chriſtusban biȝnak nekik engedtetỏt, ~ kic Chriſtusban biznac nekic engettetet,

126

127

128
129
130
131
132
133

134

135
136
137
138
139

142

az nagy ſzent Peterrel,
langallo roſtelra az io ſzent Lorinczel.
Im laſsad az Iſtē mint int nagy ſoc modon,
mind prędikatioual mind hegedoͤ ſzoual,
es az enekleſsel Iſten mondauſaual,

hittel vetettetik bŭnŭnk bocȝanattia, ~ hittel vetettetic buͤnnec boczanattya,

De mint ſzereczennec feieriteſere,
az ſzappan nē haſznal meg ſzepuͤleſere,

aȝ hitỏtlenſeggel lelkỏk karhoȝattia. ~ az hitetlenſeggel lelec karhozattya.

mayd vgyan nem haſznal oͤ meg tereſere,

Ennek elỏtte en ugy mint egy holnappal, ~ En ennec eloͤtte vgy mint egy hol nappal,

az Iſteni intes oͤ iduoͤſsegere.

vỏttem vala hoȝȝam nagy keſserỏseggel, ~ vettem vala hozzam nagy keſeruͤſeggel,
Cummunicaltam volt nagi hitetlenſeggel, ~ communikaltam volt nagy hitetlenſeggel.
aȝert aȝt miveltem biȝony nag’ ketſeggel. ~ azert azt miueltem bizon nagy ketſeggel.

143

En hogy eȝt vỏttem nag’ keſserỏſeggel, ~ Es en hogy azt vettem en nagy gyoͤtrelmemre

146

aȝ en bỏneimnek nagy bỏnteteſsere, ~ az en buͤneimnec nagy buͤntetesere,

147

mint aȝ hitlen judas ỏ karhoȝattiara, ~ mint hitetlen Iudas oͤ karhozattyara,

148

nagy ~ nagy

144
145

149

ki terỏknek ~ ki tereknoͤc
ỏ haȝaban ~ oͤ hazaban
kietlen
erỏvel keȝebỏl nagy gyorſon ki voniak. ~ eroͤuel keziboͤl attyoknak ke [!] vonac.
A Lugossykódexből itt hiányzik a 41–42. levél, azaz a befejező rész, tehát
körülbelül tizenhét strófa.
Az vtan az Spira az oͤ hazaiaban,
meg holt volt azt iryac, ketſegben kinnyaban,
Papa ellen valo nagy ſoc kialtaſban,
azert ezt titkolni akarac vakſagban.

150
151
152
153
154
155

Spira Ferentz Doctor meg iobulaſokra,

156

ſem hagyob haſzonert ſem ſzabadulaſert,

157

az szent szoͤrzeteket,

158

nyilnan [! = nyiluan]

159

kiczin

160
161

482

Eſmeg
penzert hirdettetni.
hatalmas
oͤkloͤldoͤzi
Az hitetleneknec meg fordulaſokra.
Lynduan
RMKT VI. 115–130 Bornemisza énekeskönyve nyomán (Detrekő, 1582) közölte
Szilády Áron; címe: Az Istennek röttenetes haragjáról és büntetéséről, ki
megjelentetett ez mostani időben, az Spira Ferenc doktorban azoknak példájára,
kik az hitet megesmérvén megtagadják, avagy eltitkolják. Szörzötte Tőke Rerenc.
– Nem része a szövegnek, későbbi kéz pótlása az irkafirkák között: igazan az
Isten[t?] meg uallya[;] hittet [megtagdja?]
Szegény keresztyénség kezdel megvakulni,
te látni
sok jó nagy
értsed ebből
véghetetlen
fő doktor
Ki Spira Ferencnek
Citedelle
mikor írnak vala.
Házastársa néki gyermeki sok vala,
dicsős
tisztes

162
163
164
165
166
167
168
169
170

171
172
173
174

175

176

177
178

179

180
181
182

Kiknek
békeséggel

183
184

Örvendez szívében,

185

és ő

186

szolgáival

187

mint az szegény Spira

188

tanácskozik

189

búsolkodol

190

Hadd el az félelmet, kiből sápolódol,
Higgyed Istenedet, kivel bátorodol.
Eszedbe juttatja gondviselés nélkül,
Kisegíthet nyilván
Égő kemenczéből kiszabadúlása,
Hogy ha kell vettetnöd az setét tömlecben,
Krisztus szent véreért légy te igaz hitben,
Vitetik te lelked angyalok keziben,
Isten országában az örök életben.
Az tudatlan község ingadozó nádszál,
Az honnat keménben fú az szél, oda áll,
Erősen hajlódoz, miképpen az nádszál,
Az igaz hit mellűl gyorsan más felé áll.
Menj el innen más helre az föld színéről,
Hogynem mint tagadással eltévedj Istentől!

191
192
193
194
195
196
197
198
199

200

Lelki esméreti
Francisce, meggondold jól tennen magadban,
Mind végit mind hosszát meghányjad szívedben,
Tanácsát ne fogadd lelkednek semmiben,
Mert ha azt fogadod, elveszt életödben.

201

Sok munkád, sok gondod csak semmivé tészed,
Az te híred neved csak örök szégyen lészen,
Útálatos, neved, majd eretnek lészen.

204

202
203

205

árváidot,
szerelmes

206

múlásod

207

483

rajta
Hogy édes magzatid ellen ily kemény vagy,
És te feleséged ellen kegyetlen vagy.
tanyíthatnák,
megszolgálhatnák?
mondtál
visszaszólaná,
ismég
vissza ne mondaná,
szállítni,
tevé,
Bétölté ő szívét Istennek átokja.
Úgy tetszék mint hogyha
lőn
gyötrődött
hevejtőzik,
meginná
A Polgáron másolt 1611-es kéziratból (és a Lugossy-kódexből) hiányzó strófa (157–160. sor):

Akadozás semmi nyelvében nem vala,
Beszéde értelmes, tökélletes vala,
Elméjében nyilván állhatatos vala,
Semmi fogyatkozás eszében nem vala.
Frisi-meliga Ferenc annak egyik vala,
Második Bellatos, harmad Grassi vala.
szegín
Hogy kit
szakadással
Isten irgalmasságát ő soha nem várná,
Csak pokolnak kénját ő fejére várná.
Tizenkét országból nemzetség ott vala,
Kik közül némelyik tanoló is vala.
eszességit,
Rettenetes szívben

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

221
222
223

224
225

226

227
228

229

Vengerius
őt bátorítanyi,

232

Gebaldus

233

Isten beszédével kezdék vigasztalni.

234

Mind föld mind menny

235

kegyelmes voltával.

236

mennyi
Isten megbocsátná, ha folyamnék hozzá.

237

mondását,

238

Isméglen

239

esmég

240

Gondoljad

241

Az soha semmi jót nem cselekedett volt,
Útálatos bűnnel rakva teljes ő volt.

242
243

Krisztus híveinek örök megváltása!

244

Spira mindezekre

245

Az Istent ördög is hiszi, – felel vala,
Mindenben rettegi, féli, így szól vala.

246

szent

247

Akarnám meghinnyi ígéreti hasznát,
De nem várhatom már istennek jó voltát.

248

Mert az ő eseti kiváltképpen esett,
Mind egész világnak példájára az lött.

250

249

De szívem Istenhöz nincs örök életre.

251

Lész már te én vélem örökké ínsígben,
Vélem hol gyötrődjél véghetetlen tűzben.

252

Mert az légy mindenre undokul ganéjlik,
Az képpen az ördeg köztünk sátánkodik.
– Ez után az 1611-es kéziratból hiányzik az RMKT szerinti 245–288. (A Lugossykódexben meglévővel együtt 245–292.) sor, azaz tizenegy (tizenkét) strófa.
Valószínűleg hiányos volt a mintaszöveg, vagy a másoló elvétette, mert laponként
nem hat, hanem öt strófát találunk, így tizenkét strófa nem fért volna el a kiesett
levélen.
230

231

253
254
255

256
257
258

világát

484

Kész volnék tízezer, húszezer esztendőt
Pokolban gyötrődnöm mindennyi nagy időt.
Mert annak valaha
Én vígasságomnak reménsége lenne,
Mert pokolban lészen lelkemnek gyötrelme!
hiányzik a határozott névelő!
Nem elég Krisztusról a külső bölcs beszéd,
Sem szájokkal mondó hízelkedő beszéd.
győzhetlennek
életit
okádásban.
Krisztusról
eltagadja,
ő magát bé adja,
elvégeznyi,
lennyi,
Ezeket gyakorta kiáltja vala,
Szent Pálnak mondását úgy ivölti vala:
Jaj, jaj már énnékem!
valaki
Az megesmért hit után ha mi eleséndünk,
Az igaz is egy nap hétször esik, – mondja,
hamisságot.
vétkeznek
megfosztattam
És mint az ördögök kétségben vettettem,
Sandiomus Bernáld
Látván és keáltván azt jurálja vala,
Hogy nyelvére menne, erölteti vala.
Igen Spira Ferenc
alítja
nagy

259
260

261
262
263
264
265

266
267
268
269
270

271

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

bűnemért
Kit ki nem űzhetnek oly tentációval,
Sem afféle mondó bőbájolásokkal.

287
288
289

Intik

290

Az szent vacsorának

291

nagy
Bölcsen és ő szóla deák nyelven erre:
Ki nem támaszkodik Isten ígéretire,
Annak nem tartoznak szerzett szentségekkel.
Krisztus vacsorája
bíznak
Az hitetlenséggel lélek kárhozatja.
Én ennek előtte
Vettem vala hozzám nagy keserűséggel,
Kommunikáltam volt nagy hitetlenséggel,
Azért azt míveltem bizon nagy kétséggel.
És én, hogy azt vettem én nagy gyötrelmemre,
Az én bűneiknek nagy büntetésére,

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

nagy
kitérőknek
ő házában
Kietlen
mihelt ő
de gyorsan
Azután az Spira
kétségben kínjában,
nagy sok kiáltásban
vakságban.
papokhoz
Spira Ferenc doktor
Sem nagyobb haszonért, sem szabadulásért,
hitet
mostan az szent szörzeteket,

485

nyilván
kicsin
az nagy
Lángaló
Ím, lássad, az Isten mint int nagy sok módon,
Mind prédikáczióval, mind hegedő szóval,
És az énekléssel, Isten mondásával,
szerecsennek fejérítésére
Majd ugyan
Az isteni intés
esmég
pénzért hirdettetni.
hatalmas
Kivel öklöldözi
ezt jobbúlásokra,
Krisztus-tagadásnak ő nagy példájára,
az igaz vallásban

