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AZ É P I S T O L Á K N A K 

és 

AZ EVANGELIUMOKNAK 

Esztendő által valo vasárnapokra, 
és leg fővebb Innepekre rendelte-
tett, Kérdésekkel, és Feleletekkel 
valo Magyarazattya. 

ELSÖ SZAKASZ 

Advent első Vasárnapjátol fog-
vást nagy bőjt IIdk. Vasárnapjáig. 

1741 





[ l b : üres] [2a:] AJÁNLÁS 

öröktöl fogva valo Ige, a ki le szálván a földre, Szent Évangyéliumo-
dot ki hirdetted az Emberi nemzetnek üdveségire, és aki nem tsak pre-
dikálottál, hanem még kegyelmet is adtál annak bé vételire, nyisd fel 
lelki szemeket mind azoknak, kik ezen könyvben lévö szavaidot, 

5 és intésidet olvasák, de egyszers mind száld meg szent Lelkedel 
sziveket, hogy szeretetedel olvasák, bé vegyók, és meg tarttsák. 
ajánlom néked ajándékodot, mellyet adtál ezen könyv forditására 
Légyen Szent Nevednek ditséretire, és lelkemnek üdveségére. [2b: 
üres] 

[3a:] ENNEK A KÖNYVNEK TÁBLÁJA 
[ot) hasáb:] 

Advent 1. vasárnapján Epist. Ev. 1 [ 5a] 
Advent 2. vasárnapján1 — 11 [10a] 
Advent 3 vasárnapján — 25 [17a] 
Adventben lévö kántora 38 [23b] 
Advent 4. vasárnapján2 68 [38b] 
Karátson Innepin — 80 [44b] 
Szent István napján 114 [61b] 
Szent János napján. — 122 [65b] 
Apro szentek napján 131 [70a] 
karátson után valo vasárnapon 139 [74a] 
kis karátson napján — 148 [78b] 
Viz kereszt napon — 155 [82a] 
Viz kereszt octávájan valo vasárnapon 167 [88a] 
viz kereszt után valo 2 vasár 177 [93a] 
viz kereszt után valo 3. vasár. 189 [99a] 
viz kereszt után valo 4 vasár. 202 [105b] 
viz kereszt után valo 5 vasár. 211 [110a] 
viz kereszt után valo 6. vasár 223 [116a] 

7 



[/?) hasáb:] 

septuagésima. vasárnapján. 235 [122a] 
sexagesima vasárnapján 248 [128b] 
quinquagcsima vasárnapján 259 [135a] 
Hamvas szeredán 274 [142b] 
Hamvas szereda után valo pénte. 286 [147b] 
Hamvas szereda utan valo szomb. 298 [153b] 
nagy böjt 1 vasárnapján 307 [158a] 
nagy böjt 1 hetin valo hetfün 317 [163a] 
nagy böjt 1 hetin valo kedden 329 [169a] 
nagy böjt 1 hetin valo szeredán 337 [173a] 
nagy böjt 1 hetin valo tsötört 347 [178a] 
nagy böjt 1 hetin valo pónte 354 [181b] 
nagy böjt 1 hetin valo szomb. 362 [185b] 

A Szentek Innepein 

Szent András napján. Epist Ev. 1. [190a] 
Boldog. Asz. fog.. napján XIV [196b] 
Szent Tamás Apost napján XXIII [201a] 
Szent pál ford. napján. XXVIII [203b] 
[3b:] Gy. Sz. Bol. Aszsz. napján XXXIII [206a] 
Szent Mátyás napján. XXXIX [209a] 

1 (Adventben lévö kántora —) [A 2. és 3. vasárnap között törölve, 
a 3. vasárnap után van a helye. ] 

2 vasárnapján {48)68 



[4ab: üres] [5a:] Esztendö altal valo vasárnapokra, és Legg fövebb 
Innepekre rendeltetett Epistoláknak, és Evangyéliumoknak, kérdé-
sekel. és feleletekel. valo magyarázattya 

ADVENT ELSÖ VASARNAPON. 

Imádság. 

Kérünk uram tégedet mutasd meg hatalmadot és jöjj el siettségel, 
0 ugy hogy ate segittséged által a veszedelmektöl meg érdemellyük meg 

szabaditatni, a melyekre tészen minket avétek, és üdvezits, meg 
szabaditatván általad aki élsz, és uralkodol. az Atya Istennel, és a 
Szent Lélekel egyetemben, mind örökön öröké Amen 

Epistola 
Szent Pál. Rom. 13. 11, 

Atyám fiai tudván hogy orája vagyonmár az álombol3 fel kelnünk, 
10 mert most közeleb vagyon a mi üdveségünk hogy sem mikor hittünk, 

az éj el mult, a nap pedig el közelgetet., vessük el azért a setéttség 
tselekedetit és öltözünk avilágoság fényeségiben. [5b:] mint nappal 
tisztességesen járjunk, nem tobzodasokban és részegségekben-nem 
ágyas házakban, és szemtelenségekben, nom versenkedésben, és 

15 irigységben, hanem öltozetek az Ur Jesus kristusban 

Magyarázat 

K. Mit ért Szent Pál az álmon amelyböl mondgya hogy fel ébred-
gyünk ? 

F Erti a vetekben valo álmot, a melyben töltik életeket a világot 
szeretök,. mivel az Istenhez és az ö leg nagyob dolgokhoz, mely az 

3 [Ékezethiba:] alómbol 
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üdveségek, olyanok mint akik alusznak, tévén minden nyugodalmokot 
a világi joknak birásában, mindenkor is abban az álomba maradnak, 
és mint egy el temetve, azö rosz kivánságoknak, ós szokásoknak 
ágyában, és hogy ha fel nem ébrednok, halalok orájakor ugy talállyák 

5 magokot mint ha mindenkor aludtanak volna, Az gazdagok mondgya a 
proféta. az ö álmokban aludtanak, és fel ébredvén, semit kezekben nem 
találtanak. ps. 73. 6. az az, se jó erkölcsöket, se jó tselekedeteket, 
se semit olyat, a mi valamit érdemelhetet volna. 
K. Az Apostol tsak erröl avétkes álomrol beszéllé a bünösöknek? 

10 [6a:] F Beszél még azoknak resttségokröl is, akik az Iston szolgai-
nak tarttyák hogy már magokot; mivel nem olégségos meg szabadi-
tatni a rosz kivánságoknak rabságábol, hanem még el is kel kerülni 
azt a tunyaságot és lankadságot a mely az emberoket anyira viszi 
hogy nem kapnak a jón. a mellyet avallás igér, és nem tartanak 

15 anyomoruságoktol, a melyekel fonyegeti, ki kel hát kelni abbol a 
lankadságbol., mely oly lágyságal fordit az Istonhez, és a mely lassan-
ként sok köteleségekot mulatat el velünk, sz. Pál azt akarja hogy fel 
ébredgyünk az ilyen féle álombol 

K. Mikor kel eröt venni magunkon hogy fel ébredgyünk az 
20 illyen féle alombol. ? 

F Mindenkoron azon munkálodnánk is; azélet4 nem volna arra 
elegendö hoszu, a tormészet béli hajlandosagunk, arra felé5 vezet, 
és ez az veszedelmos álom amely kezdete ahalálnak, ugyan arrais 
vinne, hogy ha szüntolen valo eröt nem vennénk magunkon, hogy 

25 abbol fel ébredhesünk,, és a menyei uton eléb eléb mehesünk 
K Mitsoda okra valo nézve inti az Apostol a hiveket hogy fel 

ébredgyenek ezen két féle álombol? 
[6b:] F Nagyob okát nem adhatni, mint azt hogy mostanában 

közeleb vagyunk üdveségünkhöz és az Iston itélotihoz, hogy sem mint 
30 mikor benne kezdettünk hinni, ezzel azt akarja mondani, hogy mentöl 

inkáb haladunk obbon azéletben,. annál inkáb közelittünk az örökké-
valosághoz., ahol is végezödik a halando élet,. ugyan az az utolso ora is 
választtya el a mi sorsunkot valamoly felé, vagy az örök Boldogságra, 
vagy az örök nyomoruságra, ez igy lévén, nem hogy meg tsökenyünk, 

35 de söt meg jóbban kol fol gorjeszteni magunkot az Isteni szolgálatra, 
és azt, annál is nagyob gyorsaságal,. mort pálya futásunknak végihez 
közelitünk. 

4 [Ékezethiba:] azelet 
5 [íráshiba:] felelé 
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K Mitsoda más okát adgya még sz. Pál, hogy fel ébredgyünk 
álmunkbol ? 

F Azt mondgya, hogy az éttzaka el mult, vagyis vége felé vagyon. 
és hogy a nap közelit. ezeket azoknak mondgya, akik el merültek 

5 avilági gyönyörüségekben., és betsületekben, és az vakságnak setétt-
ségében, ahol tsak az álom látásal hizlallyák magokat, nem gondol-
kodván az Istenröl., és [7a:] üdveségekröl, és arol ugy beszélnek 
valamint azálomrol, nem is tudgyák magok is mit mondanak, és az 
éttzaka hamar el mulik, és sebeségel jő az örökkévalo nap minden 

10 szem pillantásban. amely nap némellyeknek irtoztato, kinzo, és vég-
hetetlen napja6 lészen és másoknak, világoságnak, ditsöségnek, és 
boldogságnak. napja lészen, a melyen meg láttyák homály nélkül 
egészen, és birni fogják aztaz igazságot a mely meg szabadittya öket 
bünökböl, és bétölti dicsöségel, és gazdagságokal. 

lo K. Mit hoz ki mind ezekböl az Apostol. ? 
F. Azt akarja ki hozni, hogy tellyeségel szükséges nékünk el hadni a 

setéttségnek tselekedeteit. ellene mondván avéteknek, a mely alélek 
tudatlanságábol. és vakságátol származik, hogy meg szünnyünk, azö 
rosz hajlandoságit. és meg romlot akarattyát követni, és hogy a 

20 világoságnak fényeségében kel óltöznünk az az, akeresztyéni jó erköl-
tsöket és jó tselekedeteket kel kóvetni, mivel tsak egyedül ezekel 
afegyverekel lehet az ördög ellen állani, ötet meg gyözni, és meg 
szalasztani, avilágoságnak fegyverében, mert a szeretettel valo hit, 
a mi világoságunk7 és erönk. a mely azt igazgattya. 

[7b:] K. Mit hoz még mást is mind ezekböl sz. pál? 
F Azt hoza még ki ezekböl, hogy tisztességesen és betsületesen 

kel járnunk, valamint napal szoktak járni, az az, hogy ha azigazság-
nak világoságát akarjuk követni, nem kel semit olyat tselekedni a mi 
az Isten elöt kedvetlen legyen, hanem mind külsö, s' mind belsö 

10 tselekedetinket nagy szemérmeteségel vigyük végben, és magánoson 
valo lótünkor is annyi türköztetésel legyünk, mint ha mindenek lát-
nának, mert mindenkor az Isten elöt lévén. sokal nagyob tiszteletel 
tartozunk néki. mint sem az embereknek, 

K. Mit tészen még, ehez az Apostol. ? 
F Azt hadgya, hogy nem tsak aleg nagyob rendeletlenségeket kel 

el hagyni, hanem még akristus Jésusban kel öltözni, le vetvén az ó 
embert. az ujnak szándékát kel követni, mert nem elég külsö képen 

6 napja [ja: Utólagos javítással beírva a sor fóló. ] 
7[vüágáságunkhól javí tva; az o betű a-nak is olvasható.] 
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valo áitatoságal fel ékesiteni magunkot, szükséges hogy a kristus 
lakjék szivünknek belsö részében, az ö lelkének sugarlásábol kel 
munkálodni, és semi ne légyen valami olyan mi bennünk, mely ne 
jegyezze a kristus akarattyát, se semi az mely az ö példája szerént 

5 ne légyen, és az ö Evangyeliumának tanitása szerént,. ugy hogy8 had 
[8a:] lehesen mondani, hogy ö, él, ö beszél, és ö munkálodik mi 
bennünk 

Évangyélium 
Sz. lukáts: 21. 25. 

Az idöben mondá Jesus atanitványinak, jelek lésznek anapban, 
és holdban, és tsillagokban, és a földön a népek szorongatásban, atenger 

10 zugása, és haboknak fel háborodása miat. el száradván az emberek 
azoknak félelme, és várakodása miat, mellyek az egész világra követ-
keznek, mert azegek erei9 meg indulnak, és akor láttyák az Ember f iát 
eljöni a felhökben nagy hatalomban, és ditsöségben, ezek pedig meg 
kezdvén lenni fel tekentsetek, és emelyétek fel fejeteket. mert el 

15 közelget ati váltságtok, és hasonlatoságot monda nékik, lássátok a 
fige fát, és minden fákot, mikor immár magokbol gyümölcsöt hoznak, 
tudgyátok hogy közel vagyon a nyár, ugy tiis midön láttyátok ezeket 
meg lenni, tudgyátok hogy közel vagyon az Isten országa Bizony 
Bizony mondom néktek, hogy el nem mulik enemzettség. mig mind 

20 ezek meg10 nem lésznek, az ég, és aföld el mulnak,11 azén beszédim 
pedig el nem mulnak. 

[8b:] Magyarázat 

K Miért adgya elönkben az Anyaszent egyház az advent kezdetin 
azokot ajeleket mellyek meg elözik az iteletet? 

P. Azért hog^r félelemel készüllyünk akristust ami örökös biránkot 
25 ugy fogadni mint meg váltonkot azö születésének titkában. ha még 

abban az állapotban nem vagyunk hogy szeretettel kivánnyuk, azö 

8 [A hogy helyett i hod nyilván analógiás alak az u tána következő kad 
a. m. hadd hatására : ] ugy hod had lehesen 

9 [ í ráshiba:] azegész erei [nyilván a megelőző: egész világra ha tására] 
10 meg <(nel) nem lésznek, 
11 el mul<(ik)nak, 
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elsö el jövetelének malasztit. leg aláb féllyük azö utolso el jövetelének 
keménységit. a midön irgalmaság nélkül fogja meg itélni avétekben 
meg holt bünösöket, akinoktol valo félelem pedig oly Istenhez valo 
szeretetnek u t tya ra készittsen aki meg testesülvén, meg alázta magát 

5 éret tünk 
K Ezeknekajeleknekszemlélésokelléfelelmetinditani m i b e n n ü n k ? 
F kéttség nélkül kel abünösökben félelmet inditani, azért hogy 

magokban térjenek, és hogy állando meg térésre vezesse, de meg 
viszontag, avaloságos penitentzia t a r toka t és azigazakot. örömre, és 

10 vigasztalásra12 indittya, mert várván. és kivánván szivesen az üdvezi-
töt, el is hoza nekik a jó életre valo malasztit, . és munkájokért valo 
jutalmit , . [9a:] a bünösök készülettel fogadgyák tehát ötet . és meg 
nem itéltetnek, az igazak pedig eléb, eléb menvén alhatatosak1 3 

legyenek, és akristus maga lesz az ö jutalmok, 
15 K A kristus azt mondgya hogy az utolso nap mint egy meg lopja 

a bünösököt hogy lohet tehát igaz14 ez a mondása, hogy el száradnak 
féltekben, várván anyomoruságokot, mellyek reájok rohannak? 

F A hogy, azok anyomoruságok nem érkeznek mindgyárt az utolso 
nap elöt, anyugodalomban könnyen el szokták felejteni az el mult 

20 nyomoruságokat, arendeletlenségre tsak hamar viszá szoktak térni, 
amidön az Isten boszu állásának sulyát nem érzik, pharao ez i ránt 
ret tentö példa, ugyan azirás is int rninket az Apostol által. mondván, 
mikoron azt mondgyák békeségben, és bátorságban vagyunk, akoron nagy 
hirtelen. veszedelem jö reájok, 1 Thess. 5. 3, 

20 K Miért fog el jöni akristus olyan nagy hatalomal és ditsöségel. ? 
F.1 5 Az ö Nagyságában, és ditsöségeben fog el jöni. azért, hogy 

meg szegyenittse azokot kik meg vetet ték vala16 ötet az ö alázatos és 
nyomoruságos halando életeben. Elfog jöni hatalomban, hogy ol 
töröllyo ret tentö ité-[9b:]letivel, aföldi hatalmaságokat, és közön-

30 ségesen mind azokot, kik nem akar ták ötet üdvezitöjöknek, és meg 
szabaditojoknak üsmerni. 

K. A midön azok az itélotröl valo jelek el jönek. ta lám mi akoron 
nom lészünk ez életben., azért illetneké17 azok minket? 

12 vigasztalásra [g—v-ből javítva.] 
13 a lhatatosak [Utolsó magánhangzó jele esetleg o-nak is olvasható.] 
14 [A t inta á tü tő részletei mia t t töröltnek látszik. ] 
16 <F> F . 
16 [ í ráshiba:] valo 
17 illet<n>neké 
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F Igen is illetnek, mert azokbol. 1 meg üsmérhettyük, mitsoda 
rettentö az Isten itélete a bünösökön és hogy mely igen kel attol 
felnünk, 2 mert mind azok anyomoruságok a melyekel látogat38 

minket az Isten eföldön, azokhoz ajelekhez tartoznak amelyek az 
5 itélet elött lesznek, és amelyek ahalálra emlékeztetnek minket,, es a 

különösön valo iteletre, amely is követni fogja ahalált. 
K Mitsoda indulatokat kel inditani mi bennünk azoknak anyomo-

ruságoknak. és szomoruságoknak amelyet az Isten küld reánk 
F Az igazaknak meg kel üsmerni amagok gyengeségeket, és az 

10 Istennek mindenhatoságát., magoknak ne19 hidgyenek, nagyon meg 
alázák magokat. szüntelen vigyázanak, és az Istenben tekélletesége] 
valo bizodalomban legyenek, abünösök pedig az Isten itéletitöl valo 
félelemben valoságal járja-[10a:]nak a penitentzia tartáshoz, mivei 
nintsen más modgyok hogy ötet meg engesztelhesék, és kedvében 

u terhessenek, hanem hogy magokot meg itéllyék. és meg büntessék. 
egész életekben tarto. valoságos penitentzia tartásal. 

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Gerjeszd fel uram sziveinket, hogy készittsük el a te egy Fiadnak 
utyait. ugy hogy ate Fiad eljövetelének kegyelme által, meg tisztitta-
tot lélekel szolgalhasunk tégedet, ki élsz, és uralkodik veled. egy 

20 Istenségben, és a szent Lélekel valo egyeségben mind örökön örökké 
Amen 

Epistola. 
Sz. Pál rom. 15. 4 

Atyám fiai valamik meg irattak, ami tanuságunkra irattak, hogy az 
békeséges türés által, és az irások vigasztalása által reménségünk 
legyen, a békeséges türesnek, és a vigasztalásnak Istene pedig adgyon 

25 egyet értenetek egymásközöt, a Jésus [10b:] kristus szerént, hogy 
egyenlö szivüek egy szájal tisztellyétek az Istent, és a mi urunk Jesus 

18 <lág>látogat 
19 <ne> magoknak ne 
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kristusunknak Atyát, azokáért vegyétek felegy mást, a mint a kristus 
is fel vett titeket. az Isten tiszteletire, mert azt mondom, hogy a 
kristus Jésus szolgája volt a környül metélkedésnek az Isten igaságáért, 
az Atyák igeretinek meg erösitésére, apogányok pedig az irgalmaságért 

5 tisztellyék az Istent, a mint irva vagyon: Azért hálát adok uram néked 
apogányok közöt, és ate nevednek éneklek, És ismét mondgya, 
vigadgyatok pogányok az ö népével., Es ismét, ditsérjétek minden 
pogányok az urat, és magasztallyátok ötet minden népek, És ismét 
Isaiás mondgya, Jessinek gyökere lészen., és20 aki fel támad a pogá-

10 nyokat vezérleni, ö benne biznak apogányok, A reménségnek Istene 
pedig tölttsön bé titeket minden örömel.21 és békeségel. a hitelben, 
hogy bövölködgyetek areménségben, és a szent Lélek erejében 

Magyarázat 

K. Mire tanit minket az Apostol ezekel a szokal; valamik meg 
irattak, a mi tanuságunkra irattak? 

[11a:] F Arra tanit, hogy az Isten azért hadta nékünk a szent 
irásokat, hogy, minket oktassanak mind arra, a mi szükséges az 
üdveségre, vétek is el mulatni azokban nem keresni atanuságot, és az 
üdveségnek modgyát, az olyan atudatlanságban akar maradni. és a 
büneiben meg halni, aki nem akar meriteni abbol akintsböl. és abbol a 

20 világoságnak és kegyelemnek forásábol, holot arra a végre adatnak 
nékünk. 

K. Mitsoda gyümöltsöket akárja sz Pal. hogy vegyünk magunknak 
az olvasásbol. ? 

F. Azok a gyümöltsök, abékeséges türések, a vigasztalás és22 a 
20 reménség. nagy példákot is találunk a békeséges türésröl aszentekben, 

akiket az Isten alázatoságok, és szenvedések által probálta meg. 
és az oktatások melyeket ád ezekröl ajó erkölcsökröl. nagy vigaszta-
lásra valo okokat23 az ö jóságárol. amelyel meg jutalmaztatta az ö 
szenvedéseket, és sanyaruságokat nagy reménségre valo okok24 az 

20 és [Beszúrás.] 
21 <o> örömel. [Sorvégen törölve.] 
22 (és) a vigasztalás és 
23 [okokhól javí tva; at sor fölötti betoldásával.] 
24 [Eredetileg: oko-kat volt, sorvégi elválasztással; a sor végén hozzáírt egy 

k-t, a sor elején törölte a kat szótagot:] okok^kat) 
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igéretekröl melyeket tett mind azoknak, kik az ö példájokot fogják 
követni. részt adván nékik [11b:] országában, és hogy önnön magát 
adgya nekik jutalomnl. 

K. Mitsoda modot mutat nékünk arra az Apostol. hogy meg nyer-
5 hesük azt a békeséges türést. vigasztalást. és reménséget. ? 

F. Azt hogy, az Isten, abékeségnek, vigasztalásnak, és reménségnek 
Istene lóvén. öhozája kel folyamodnunk mint azoknak kut fejéhez. 
eredetéhez, hogy ha azakban részt akarunk venni, és azt a kegyelmet 
az alázatos imádság, és az ö igéjének olvasása, és elmélkedése. által 

10 nyerhetni meg. 
K. Mit hágy leg inkáb sz. pál nékünk ebben a25 levélben 
F Azt hogy egyenlöt tarttsunk ahivekel, és öket egyenlö képen 

szeresük;. ugy hogy egyenlö szivel és szájal. imádg^mk mindnyájan 
az Istent; nem lehet pediglen azt az egyeséget meg tartani nagy 

lo békeséges türes nélkül, a melyel el szenvedgyük egyik amásikunknak 
fogyatkozásit, és28 békeségel viselhesük a mások ellenkezö beszédeit, 
és természetit, hogy meg lehesen tartani a felebarati szeretetet; 
a melyel tartozik minden. egyik amásikához, kedvezésel kel lennünk 
másokhoz, és eza kedvezés nem tarthat, békeséges türés nélkül, 

20 ezért [12a:] is tartozunk azt kérni attol. akit békeséges türö Istennek 
nevezik. 

K Mitsoda okravalo nézve int minket arra sz. pál. hogy ebben 
abékeségben elyünk egyikünk. a másikával. ? 

F Erre a nag}^ okra valo nózve, hogy ambár nyomorultak, és 
25 érdemetlonek legyünk is, de a kristus azt nem tekintvén., meg egyesitet 

minket magával. egy testben, és egy lélekben, ezt a peldát, és ezt a 
nagy rendet kel tehát követni, aki el akarna válni ahivektöl illyen 
nagy pólda után, olyan fogyatkozásokért a melyek öket el nem választ-
tyák akristustol. ellene mondana az ö véle, és az ö Attyával valo 

30 társaságnak, valamint Sz. János mondgya 1 lev. 1. 3. 
K. kitsodák azok, akik azokot a keresztény sidokat, és meg tért 

pogányokot követik. akiknek szemekre hányá szent pál a magok 
közöt valo egyenetlenségeket. ? 

F Azok a kik fel fuvalkodnak a magok érdemekben. gondolván azt, 
3o hogy vagyon ö bennek olyan, a mi meg külömböztetiatöbitöl. és akik 

a ( letzkében.) levélben 
és <(k)> békeségel 
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nem felnek magokot nagyobra betsüleni. magok felöl nagyot állitani, 
akérdésre meg is felel sz. pál tsak két szoval 

[12b:] Mitsoda tészen külömbözést köztetek, mid van amit nem 
vettél volna. hogy ha vetted, miért ditsekedel véle, ? mint ha nem 

5 vetted, volna, 1 Cor. 4. 7. hogy meg lehosen gyogyulni ebböl a hittség-
böl. azt el kel magunkal hitetni. hogy az Isten semivel nem tartozik. 
amely jó vagyon mi bennünk azt tsak egyedül ö tölle vettük, imádni 
kel és ditsérni az ö irgalmaságát, és néki tulajdonitani, és ajánlani. 
ha mi érdemek vannak bennünk., mint olyannak, akitöl egyedül 

10 származnak minden jók, ha ezeket az igasságokot jól el hitethetnök 
magunkal; nem tartanok magunkat fellyeb valoknak atöbb hiveknél 

K. Mire oktat minket az Apostol ezen tselekedotivel, a midön meg 
aláza asidokat, hogy fel emellye apogányokot, és meg aláza apogányo-
kot. hogy fel emellye a sidokat? 

P Arra oktat, hogy a hittséget el lehesen kerülni, bé kol cgy felöl 
hunni szemünket arra a mi minket fel magasztal, és más felöl arra, a mi 
másokat nálunknál aláb valová teszi. aszükséges hogy gyakorta olyan 
felöl tekénttsük magunkot a mely meg alázhat, és másokot a menyi-27 

[13a:]ben elsöbbek mi nálunknál, azért hogy öket nagyobra betsül-
20 lyük magunknál. 

K. Mitsoda békeségel, és örömel kiványa28 sz. pál hogy ahivek bé 
töltessenek, meg egyezhetneké ezek, azokal a nyughatatlanságokal, 
és nyomoruságokal, a melyekre az ö életek tétetett? 

F Az Apostol abelsö békeséget érti, és alelki örömet, a melyeket 
2 a szent Lélek hinti a szivnek belsö részében, amidön valaki ellene mond 

valojában a vóteknek, és arosz hajlandoságinak, hogy magát az 
Istenek, adhassa, ugy hogy avilági tsalárd gyönyörüségek hellyet, 
magában igazán valo és tiszta gyönyörüségeket érezen,29 az Isten 
üsmérvén tellyeségel az emberi szivnek hajlandoságát és tudván azt 

10 hogy természete szerént. hol egy, hol más felé vonatik a gyönyörüsé-
gektöl magát abban még elöre meg kivántattya azö munkájának 
ereje által, meg is érezteti magát abban., és bé tölti ollyan bölcseségel. 
és gyönyörüségel, a mellyek el törölik avilagiakot. 

27 a menyi(bol) [13a:] ben 
28 [Az y jobboldali azára fölé is ve8szőt te t t . ] 
29 [Ékezethiba:] erézen, 
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Évangyélium. 
Sz. Matth. 11. 2. 

Az idöben, mikor hallotta volna30 János a kristns tselekedetit. 
el küldvén kettöt atanitványi közül monda néki, Te vagyé aki el-
jövendö vagy? vagy mást várunk? És felelvén Jésus mondá nékik. 
[13b:] Elmenvén, jelentsétek meg Jánosnak amiket hallottatok, 
és láttatok, avakok látnak, asánták járnak, apoklosok tisztulnak. 
a süketek hallanak, a halottak fel támadnak, a szegényeknek az 
Evangyélium predikáltatik. és boldog aki én bennem meg nem 
botránkozik, azok pedig el menvén kezdé Jesus mondani a seregeknek 
Jánosrol. miert mentetek ki apusztában látni, a széltöl hanyatatot 

10 nádaté. ?31 de miért mentetek ki látni ? lágy ruhákban öltozöt emberté ? 
Imé akik lágy ruhákban öltöznek. akirályok házaiban vannak, de 
miért mentetek ki látni, ? profétaté ? söt mondom néktek profétanál is 
nagyobat. mert ez az, akiröl irva vagyon., Imé én azén Angyalomot 
küldöm szemedelött. ki el készitti elötted ate utadot. 

Magyarázat. 

15 K. keresztelö sz. János miért küldé azö tanitványit a kristushoz.? 
F Azért hogy öket el vonná attol azemberi ragaszkodástol. a melyel 

valának mesterekhez, a mely nem jó szemel nézeté vélek akristus 
nagy hirének el terjedését, mint ha az, meg homalyositotta volna a 
sz Jánosét, ebböl apéldábol meg tanulhattyuk, hogy el kel kerülni. 

20 azokot aragaszkodásokot amelye-[14a:]kel lehet valaki (:a superiorá-
hoz)32 felyeb valojához, akár mely sz. életuek legyenek is azok, 
ezekröl elég példa vagj^on, az mi idönkbéli auctorokban. 

K. Miért kel el kerülni azokot az emberi ragaszkodásokot. ? 
F Mert ezektöl olyan rosz hajlandoságok származhatnak, a melyek 

25 annál is veszedelmesebek, hogy az áitatoságnak palástyában vannak 
öltöztetve, ez okáért nagyob szabadságal.éskeveseb meg tartozkodásal. 
adgyak azoknak magokat. ezekböl jönek az egyenetlenségek, versen-
gések, meg hasonlások, és az illyeneknek, egymásközötvalo. veteke-
dések, akik ilyen Direktorok alat vannak, mindenik oltalmazni 

30 volna (Jésus) János a kristus 
31 [Ékezethiba:] nadaté. ? 
32 (: a supe<riához.))riorához) 
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akarja a magáét, a mások betsületinek kárával is, tsak hogy a magok 
mesterét fel magasztallyák. mindenben párttyát fogják mindenkor 
nagyobra betsüllik ötet másoknál, egy szoval az Istent az emberért el 
felejtik., neki tulajdonittyák munkájának végben valo menetelét és nem 

5 azlstennek, tsakazembereknek akarnak tettzeni, buzgoságal. és serény-
ségel tselekeszik azt, a mit gondollyák hogy tudtára33 lészen., azt 
pediglen imel ámal, amit nem az ö parantsolattyábol tselekeszik 
[14b:] egy szoval el vonyák a szivet az Istentöl, és az embernek ad-
gyák, és gyakorta olyan szeretetnek adnak helyt,, a mely sokszor se 

10 nem tiszta, se nem tisztességes, nem is szollok az ollyan beszédekröl. 
a melyek nem igen jók, és a melyekre okot adnak a világban az igen 
nagy baráttságban valo élettel. 

K. Adhatnálé ez iránt valamely példát. a szent irásbol. ? 
F Azt lehettudni hogy mi képen feddé meg sz. pál az Anyaszent 

15 egyháznak kezdetekor a korintus bélieket. ki ki pártyát fogá a maga 
mesterének, mondván, én Cephásé vagyok, én pediglen34 Apolloé, 
a35 hivek közöt pedig a ki értelmesebb vala, mondá, én akristusé 
vagyok, az illyen állapot közöttök nagy vetekedéseket, egyenetlen-
ségeket okoza, de sz. Pál mit monda erre, valyon a kristus részre 

20 osztatoté, ? valyon Pál feszitetetté fel érettetek, ? vagy a pál nevére 
keresztelkedteteké ? 1 cor. 1 12. azért is mondgya. hogy nem szolhatot 
nékik mint lelkieknek, hanem mint testieknek, a kik még tsak gyer-
mekek akristusban. akiket tsak téjel, és nem kemény eledelel kel még 
táplálni, mert mint hogy még ti közöttetek, irigység, -[15a:]versengés, 

25 és viszá vonás vagyon, nem testiek vagytoké. és nem ember szerént 
jártoké? 1 cor. 3. 4 

K. Az Évangyéliumban nem lehetneé meg más példát is találni. ? 
F Azt el lehet mondani hogy az Apostolok még gyenge voltokban 

lévén, egy részint illyenek valának, mivel oly ragaszkodásal valánok, 
30 akristus láthato és testi jelen valo letihez, hogy tudtokra kelleték 

nékiek adni hogy szükséges volna az ö el menetele, mert ha el nem 
menne, a vigasztalo Lélek reájok nem szállana, joan. 16. 7, ebböl ki 
tettzik hogy az illyen féle ragaszkodás a kegyelmet meg gátollya, 
és azt okoza, hogy a jó erkölcsben. eléb nem mennek, és a szent 

35 Lelket nem veszik. ugyan ezért is mondgya az Apostol; hogy minek 
utánna a szent Lelket vették volna. senkit nem üsmérnek test szerént, 

33 tudtára [r-je helyén más betűt kezdett, de r-re javította.] 
34 [Elírás:] pedigle 
35 a(ki) bivek közöt pedig a ki 
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söt meg a kristust ha test szerént üsmérték is. mind azon által mosta-
nában többé nem test szerént üsmerik. 2. cor. 5. 16. 

K. A kristus miért nem felele más képen a szent János tanitványi-
nak hanem tsudákot téve elöttök? 

5 P Mert a tsuda tételek, és a jövendölések bé tellyesedések által. 
kelleték ötet az Istentöl küldetet üdvezitönek üsmérni, eképen is kel 
egy keresz-[15b:]ténynek bizonyságot tenni magárol, nem abeszéde 
által, a mely tsalando, hanem tselekedete által, valo hogy keresz-
tyénnek tartyuk magunkot, de arrol a sz életnek, és a jó magunk 

10 viselésének kel bizonyságot tenni, A hit, ha tselekedetei nintsenek, 
megholt ö magában. mondgya sz. Jakab mutasd meg nékem ate 
hitedet ate tselekedetidböl, és én meg mutatom néked az én tsele-
kedeteimböl az én hitemet 2. 18. 

K kitsodák azok a szegények. akiknek a kristus hirdeti Evangyéliu-
15 mát? 

F Azok a lelki szegények, tudni illik kik alázatosok, egy ügyüek, 
az oktatást bé veszik. kik a földi dolgoktol el vonták magokat, vagy 
is valojában el kiványák attol vonni magokat. ellenben a kevély 
elmék, atanulást kerülök kik a világhoz, és az ö szokásihoz ragasz-

20 kodtak, valamint szoktak lenni a gazdagok, és gyakorta még azok 
is kik alatson rondben születtek mind ezek olyan állapotban vannak, 
hogy bé nem vehetik az Evangyéliumnak igaságit. 

K. kitsodák azok kik meg botránkoznak a kristuson? 
P Azok kik ötölle el távoznak,, meYt az ö alázatos szegény peni-

25 tentzia tarto élete, gyalá-[16a:]zatos kereszte, az ö tudománya, 
és oktatása, öket el idegeniti egy szoval meg botránkozunk akor ö 
benne, és ellene mondunk az üdveségnek a melyet nékünk38 meg 
érdemlet hogy ha azt kiványuk a mit ö meg vetet, ugy mint a világi 
betsületet, gyönyörüseget és az gazdagságot, és hogy ha azt meg 

30 vettyük. amit ö választot. ugj' mint a szegénységet, alázatoságot, 
és a szenvedést. 

K. Mire vigyáza a kristus, hogy ditséreteket adhatna keresztelö 
sz. Jánosnak? 

F Meg várá hogy el mennének az ö tanitványi ebböl azt tanul-
30 hattyuk, hogy nem kel ditsérni jelen létekben, még azokot is a kik 

azt leg jobban meg érdemlik se azok elött. akik nékik meg mondhat-
nák, mert a ditséret nagy okot ád a maga hittségre, föképen midön 

36 nókünk <(a> raeg érdemlet 
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valamely nagy hiteles ember ád ditséretet, és hogy nintsen senki, 
a kinek a ne tettzenek. mivel nintsen37 senki olyan, aki magát ne 
szeretné. söt még azoknak is ártalmas, a kik másokot ditsérnek, mert 
aditséretért, ditséretet vesznek,, a mely nékik tettzvén, hizelkedik a 

ö magunkhoz valo szeretetnek, 
K Mitsoda hasznot vehetünk magunknak a ditséretböl. melyet a 

kristus ada keresztelö sz. Janosnak? 
[16b:] F. Az ö álhatatosága, a melyel inkáb kivant a tömlöczben 

maradni és szenvedni, mint sem a nagy renden lévöknek hizelkedni, 
10 minket arra meg tanit, hogy semmitöl nem kel tartani a midön az 

igasságban, és az Isteni szolgálatban jár adolog. az ö sanyaru élete 
minket arra tanit hogy el kerüllyük a kényés és a puha életet, az étel-
ben, ruházatban. házi öltözetben, és más egyéb illyenekben. a kristus 
ditséretinek melyet sz. Janosnak, ada.38 meg kel velünk vettetni 

15 az emberek ditséreteit, mivel azok tsalárdok, és tsak azokot kel 
kivánni, a melyeket fog adni az utolso napon választatinak,39 mivel 
tsak egyedül ö üsmeri azokot akik övei, és tsak egyedül ö is ditsérheti 
azokot valoságal, se magát meg nem tsalván. se a ditsérettel azoknak 
nem ártván 

20 K. Mit mondhatni azok felöl, kik merik gyalázni a baratoknak, 
és más szerzeteseknek ruhájokot és sanyaru életeket? 

F. Azok kéttség nélkül vakságban vannak, kik azt rosznak tarttyák, 
a mit a kristus ditsér sz. Jánosban, tsak anyi mint ha a kristust 
azzal vádolnák. hogy arol nem jó itéletet tet volna. 

[17a:] ADVENT H A R M A D I K VASARNAPON. 

Imádság 

2o Uram, halgasd meg kegyeségel könyörgésünket és irgalmaságot 
tévén velünk el jöveteledel, világosisd meg elménknek setéttsegit. 
ki élsz, és uralkodol egy Istenségben, az Atyával., és a szent40 Lélekel. 
mind örökön. öröké Amen. 

37 nin<^te^>tsen [te sorvógen áthúzva.] 
38 ada. [Beszúrás.] [A fölötte levő sorban:] öltözeben, [óltözotböl jav. az en 
hozzáírásával. ] 
39 [A tat szótag magánhangzója esetleg o-nak is olvasható.] 
40 [Elírás:] szen 
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Epistola. 
sz. Pál. philip. 4. 4. 

Atyám fiai örvendezetek az urban mindenkor. ismót mondom örüllye-
tek, ati tsendes magatok viselése nyilván légyen minden embereknél, 
az ur közel vagyon semit ne szorgalmatoskodgyatok, hanem minden 
imádságban.41 és könyörgésben., hálá adásal. ati kérésitek tudva 

5 legyenek az Istenél, és az Istennek békesége mely felyül lialad minden 
értelmet oltalmaza meg ati sziveiteket, és elméiteket a mi Urunk 
Jesus kristusban. 

Magyarázat 

K. Szent Pál minket a vigaságra inditván nem ellenkeziké a kris-
tusal az ö Mesterével. a ki a köny hullatásra int, mondván, boldogok 

111 a kik sirnak. 
[17b:] P. Ha jól meg visgáljuk, semi ellenkezöt nem találunk, 

mindenikében ugyan azon szent Lélek beszéllet. az Apostol minket a 
szent Lelek örömére indit. ugyan ezen Apostol azt mondgya másut. 
1 thess 1. G. hogy a thessálonika béliek ámbár nagy nyomoruságok 
közöt is, de a szent Léleknek örömivol vcvék bé az Évangyéliumnak12 

beszédét, az Apostolok tseiekedetébon meg vagyon irva. 5. 41. hogy 
az Apostolok nagy örömben valának a midön a kristus nevéért 
gyalázatokot. és veréseket szenvedónek. és maga az üdvezitö boldo-
goknak mondgya azokot kik sirnak. mert meg vigasztaltatnak, ez 

20 igy lévén avigaság a melyet43 szent Pál beszél nem ellenkezik a szentek 
sirásával, és akristus mondása szerént azt az örömet az ö sirások, 
és szenvedések okozák, mert a sirásért, ujab, ujab vigasztalo lélekel 
töltetvén bé,44 aszivekben vígaságot indit, az Apostol azt akarja 
tehát, hogy a hivek., szenvedések közöt is öromben legyenek, abban 

25 is vannak minden bizonyal, a midön a magok, és a mások büneit 
sirattyák és a kristusért szenvednek. 

K. Mit hágy hát it sz. pál minekünk? 

41 imádban. [ Iráshiba; az imád rósz sorvégen. ] 
42 az Évangyél ium{ot)nak beszédét, 
43 [Elírás:] a mely 
44 <töltven> töltetvén bé, 
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[18a:] F. Azt hadgya hogy vigaságban legyünk, de nem a világi 
jokban, senem a gyönyörüségben; vagy betsületben, vagy is magunk-
ban, hanem az Urban, az Isteni szeretetben. és az igaságban vigad-
gyunk, azt akarja hogy egy keresztény örüllyön annak aboldogságnak 

° hogy a kristusé lehet, hogy ö érette a gonoszoktol szenved, hogy az 
Isten ö véle, vagy felebaráttyával irgalmaságot tészen, hogy ö maga, 
vagy felebaráttya az áitatoságban elö megyen, hogy az Isten kegyel-
mét adgya siratni a maga és a mások büneit., a melyeket ugy kel 
tekénteni mint a magáét. mivel nem kel el választani a felebarattya 

10 hasznait a magáétol. köteles lévén azokal akik sirnak, és vigadni 
azokal akik vigadnak, örömet is szerez az illyen szomoruság. mert 
az örökös vigasztalásra ád reménséget 

K. Miben áll az a tsendes maga viselés a melyre int minket sz. pál? 
F Abban áll hogy anyira meg mérsékellyük szavainkot, külsö 

15 magunk viselését. és tselekedetinket, hogy azokban ne látassék se 
arosz hajlandoság, rendeletlenség. se a mod nélkül valoság, el kel45 

hagyni a köntösben valo bujálkodást, az illet-[18b:]lenséget, a tet-
tetést, még az ellenséginkhez is olyan mértékleteségel, igaságal és olyan 
kegyeségel legyünk hogy mindenek meg láthasák, abbol, jó példát 

20 vegyenek, és azért ditsöittsék az Istent, semmi öket ugy meg nem 
hattya, se foganatosabban felnem gerjeszti az igazán valo jónak 
szeretetére, mint az illyen vélek valo bánás. 

K. Az Apostol miért adgya hozája, hogy az ur közel vagyon? 
F Azért hogy a kristus el jöveteléröl valo gondolat,. vagy ugy mint 

2 üdvezitönk. vagy ugy mint Biránk, elég nagy ók arra, hogy meg 
tartoztasuk rosz hajlandoságinknak sebeségit,. és hogy minden dol-
gokban. mértékleteséget, és kegyeséget olttson mi belénk, hogy 
aközel valo jutalmazásnak reménsége minket meg tarttson, mind 
azon nyomoruságok közöt, a melyek alá vettetet az élet, és hogy 

10 azon örökös Biro el jövetelinek félelme, egy aránsu mértékben tarttson 
minket 

K. Az anyaszent egyház. ezeket a szokot. amelyis közelit miért 
illeti akaratsoni Innepre? 

F Azért hogy meg mutassa nékünk akristust azon anagy Innepen, 
30 az ö születésekor, és elsö el jövetelekor, és azért is hogy46 ennek a nagy 

ti-[19a:]toknak kegyelme altal el fog jöni azon hiveknek szivekben, 
45 el kel el kel hagyni [Fölösleges ismótlés.] 
46 hogy ^e) ennek [Az e és az n kezdőszára félbehagyva, mer t összefutott 

a t inta. ] 
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kik ahoz készülnek az adventi szent napok alat, ugy amint kivántatik. 
ezokáért is mondgya nekik az Anyaszent egyház ezeket a szokot az 
Apostol után, az Ur közel vagyon, ihonérkezik., keszittsétek el szive-
teket., hogy abban fogadhassátok, távoztassátok el mind azt, a mi 

5 nem volna kedves szemei elött. vagy a belsö, vagy akülsö nemben47 

hogy meg ne akadályoztassa az ö Malasztit, és hogy ne tégyen titeket 
érdemetleneké. az születésének haszna el vételére 

K. Az Apostol mire int minket ezek a szok által semit ne szorgal-
matoskodgyatok ? 

10 F. Nem tilttya nékünk aszükséges doigokban valo helyes, és illendö 
elöre valo látást, és foglalatoságot. sem a természet, és rend szerent 
valo moddal élést mivel ugy az Istent kisértenök hogy ha dolgainkhoz 
tartozando segittséget és eszközt el mulatnok., és még is kivánnok 
azoknak jol végben valo meneteleket, hanem tilttya azokot a szorgal-
matoságokot, a mellyek nem biznak az Isten rendelésében, mert azok 
a kivánságtol, és a magunkhoz valo szeretettöl erednek egy olyan 
keresztyén ki a hitnek világosága által igazgattya magát, magával 
azt el hitette, hogy minden [19b:] az Isten rendeléséböl történik. 
erre valo nézve véghez vivén mind azt ami örajta áll, alázatos és 

20 tsendes elmével várja és veszi mind azt a mi leg keserveseb, mert 
mindenekben az Isten gond viselése alá hadgya magát, minden szor-
galmatosági az embereknek igen haszontalanok. semmiben azok nem 
segittik., és tsak az ö elméjinek nyugodalmát háborgattyák 

K. Szent Pál minek utánna az Istenben valo bizodalomra intet 
25 volna, miért hadgya az imádságot? 

F Mert akéréshez, szükséges a meg nyerésre valo bizodalom, a ki 
semit nem remél, semit nem kér, és nem imádkozik, noha a bizodalom 
adgya a reménséget, hittel, és hizelkedés nélkül kel kérni mondgya sz. 
Jakab. niert a ki kételkedik. ne véllye hogy valamit nyerjen az Urtol. 

30 1. 6. 7. anyughatatlanság meg zavarja az elmét, és nem engedi hogy 
imádkozék a mint kellene, hasonlatosá tészi a tenger habjához. mely a 
szelektöl meg inditalik, és idé s' tová hányatatik. abizodalom pedig el 
távoztattya anyughatatlanságot, és az imádságra késziti 

K. Mi formában hadgya az Apostol hogy imádkozunk ?48 

35 [20a:] F. 1. Azt hadgya, hogy az Isten eleiben terjeszük szüksé-
geinket, ne azért hogy véle meg üsmértesük., azokot mivel ö visgálya 

47 [Elírás:] emben 
48 [Elírás:] imádkozuk? 
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a sziveket. hanem hogy azokot mi magunk meg üsmervén, és érezvén, 
azokért magunkot meg alázuk, 2. hogy eleiben muta tván kéresünket, 
alázatoságal, és buzgoságal kérjük. 3. háláadásal. mert a ve t t kegye-
lemért valo háláadás. ujab kegyelmet nyer. 

0 K. Mitsoda az az. Isteni békeség. mely. felyül halad minden értel-
met, és amely meg oltalmaza a mi sziveinket, és49 elméinket akristus 
Jesusban 

F Az, akristus békesége, a melyet szerzet nékünk, az ö halála, 
és maga meg alázási által, az Istennel, felebarátunkal, és mi magunkal 

10 valo békeséget a felyül halad minden értelmet. mert meg nem lehet 
fogni azt a nagy jót, a melyet magával hoz, aza szivet meg oltalmaza, 
mivel a külsö dolgokot abbol ki rekesztvén, tsak az örökké valo jókót 
kivántat tya , és tsak az Is tent szereteti véle, az elmét is meg oltalmaza, 
mivel zárva ta r t tya , a félelem, haboruság. és a nyughatat lanság 

lo elött, söt t még a kisértetek, és anyomoruságok elöt is. ugy hogy 
tsak az Is-[20b:] teni szeretetröl gondolkodhasék, és aboldogságrol. 
a melyet várja. 

Évangyélium, 
Szent Janos, 1. 19 

Az idöben küldenek a sidok Jerusalemböl papokot, és lévitákot, 
Jánoshoz, hogy meg kérdenék ötet, Te ki vagy, és meg vallá. és meg 

20 nem tagadá, és meg vallá. hogy nem vagyok én akristus, kérdék ötet, 
Mitsoda tehát, Illyés vagyé te ? és mondá nem vagyok. proféta vagyé 
te ? és felelé nem, mondának azért néki, ki vagy, hogy választ adgyunk 
azoknak, kik minket küldöttek, mit mondasz magad felöl, mondá. 
En apusztában kiáltonak szava vagyok, egyenesittsétek meg. az ur 

25 u t á t . a mint meg mondot ta Isaias5 0 profeta, és a kik küldettek vala,. 
a fariseusok közül valának,, és kerdék ötet, és mondák néki miért 
keresztelsz tehát ha te nem vagy kristus, sem Illyés, sem proféta, 
felele nékik János mondván, én vizben keresztelek, közöttotek állot 
pedig a kit ti nem tudtok, ö az, aki u t ánnam jövendö aki elöttem lett, 

30 kinek én nem vagyok mélto hogy meg oldgyam a saruja kötelét, 
ezek Bethániában lönek, ajordanontuL, ahol János keresztel vala.51 

49 és {értelmínket) elméinket [Az í-n pont is, vessző is.] 
50 [Elírás:] Isaisas 
51 [Orszó: magyarázat] 
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[21a:] Magyarázat 

K. Mire tzéloz az Anyaszent egyház azal. hogy ezt az Évangyéliu-
mot olvastattya nékünk? 

F Arra hogy meg üsmórtesse velünk a kristust, az ö alatson voltá-
ban, amelyben öltözók meg testülése, és születésekor, azért is52 hogy 

5 az alázatoságnak szeretetére indittson. a mely szükséges arra, hogy 
hozája mehesünk. és hogy elónkben tégye ugyan azon jó erkölcsnek 
nagy példáját, az ö elötte valo járojának, szent Jánosnak személyében. 

K. Miképen üsmérteti meg velünk ez az Evangyélium a kristusnak 
nagyságát ? 

10 F Szent János bizonyság tétele által, akinek szentsége, és erdemi 
olyan rend kivül valok valának, hogy ötet Messiásnak tarták lenni, 
és a meg váltó maga mondá felölle hogy Aszonytol nem53 támadott 
volna nagyob ö nálánál mind azon által keresztelö sz. János azt 
mondá maga felöl, hogy a kristus elöt tsak szó. és a kinek nem meltó 

15 hogy meg oldgya sarujának kötelét. 
K. Mire vagyon épitve, ez az alázatosága szent Jánosnak? 
F. Az igaságra, a mióinknek is arra kel lenni, az alázatoság ellen-

sége ahazugságnak, azalázatoság. [21b:] igaság nélkül, hejában valo 
alázatoság, az alázatosághoz54 nem szükséges hogy olyan fogyatkozá-

20 sokot, és gyengeségeket keresünk magunkon kivül, amelyek bennünk 
nintsenok, mivel azon kivül is elegendök vannak bennünk, a melyek 
valoságosok, hanem meg kel vetni valojában a hejában valo érdeme-
séget a melyet a magunkhoz valo szeretet, és amások ditséreti adhat-
nak nekünk,, valamint szent János tselekeszik, a ki nem akará magára 

2,> venni a haszontalan titulusokot, a melyeket néki adának., tsak azt 
gondollyuk meg, hogy mitsoda állapotra tett minket avétek ha 
alázatosok akarunk lenni, nem hajhattyuk magunkot olyan alá, 
hogy még is többet ne érdemlenének vétkeink, tsak épen az Isten Fia 
tette magát aláb valová mint sem a mint volt; a szolgájának formáját, 

30 és természetét, vévén magára, noha ö az Istennek formája, és terme-
szete volt; azért is mondgya az Apostol, hogy a kristus magát meg 
alázta szolgai formát vévén magára, hasonlatosá let az emberekhez. 
phil. 2. 7. 

52 (az) azért is 
53 nem ^születet) támadott [Beírás a törlés fölé.] 
54 [Sorvégen:] aláza-[új sor elején:] sághoz 
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K. keresztelö szent János miert nem vallá meg addig hogy ki légyen, 
amég arra nem kénszeriteték ? 

F Azért mert55 az igazán valo alázatoság el tit-[22a:]kolya a 
menyiben lehet amenyei ajándékokat, ne hogy azokért gondolatlanul 

5 valamely ditséreteket vegyen, a melytöl mindenkor tarthatni a mi 
nagy gyengeségünkért, söt még a midön kételenis azokot ki nyilat-
koztatni. az Istennek ád ditséretet azokért, mert tsak egyedül ötölle 
erednek, ugyan illyen formában is akarja. hogy a mi világoságunk 
világoskodgyék az emberek elött,. nem hogy azért betsültessünk, 

10 hanem hogy másoklátvánjótseIekodeteinkot,56azértditsérjék, és dit-
söittsék A Menyei Atyát. math. 3. 16. 

K Nem lett volnaé elég szent Jánostol ha el nem vette volna a 
betsületet a melyet akartak néki adni ? 

F. A nem let volna elég, igaságal kelleték bánni a kristusal, és ö 
15 néki meg azt, a mi ötet illette, annális inkáb, hogy mint elöl járó, 

tartozot akristusrol bizonyságot tenni, és ötet az emberekel meg 
üsmértetni, eképpen is tészi abban örömét és ditsöségét a valoságos 
alázatoság. hogy tisztellyo másokban az Istennek kegyelmét és aján-
dékát.. az Isteni szeretet meg válhatatlan az alázatoságtol., a mely 

20 maga az alázatoság. azt is akarna hogy minden meg gazdagulna azal. 
avétkes irigységnek pedig az, a szokása, hogy el fedeze. és meg 
homályositsa, a felebaratiban lévö jó orkölcsöket, ki nyilatkoztatván 
bennek egy szalma [22b:] szálni érö fogyatkozásokat, és gyengesége-
ket, amidön a maga szemeiben agerendát meg nem láttya 

25 K. Szent János miért vallá azt meg elöször azt a mi nem volna, 
minek elötte azt meg vallotta volna a mi volna? 

F57 Azért, hogy a kevélységet el lehesen kerülni mely oly természete 
a bünös embernek, tellyeségel szükséges hogy magát seminek üsmérje 
lenni,, nem üsméri ajól magát, aki gyakorta azt nem mondgya, 

30 mindenek felet az Isten elött, hogy nom egyéb hanem semire valoság 
a jó erkölesre, és az ogyéb jóra. hogy magátol nem egyéb hanem 
hazugság és vétek, ezon formán lehet azután meg üsmérni valoságal., 
hogy ha valamik vagyunk, tsak épen az Isten kegyelméböl vagyunk, 
a mik vagyunk, valamint az Apostol mongya, az igazán valo nagysága 

3j az embernek abban áll, hogy meg vallya alázatoságal semi voltát, 
55 [ Javí tva: meg-ből; rt az á thúzot t <g> fölé írva.] 
56 [Sorvégen:] tseleke-[új sor elején:] teinket. [a mondat végén levő hivat-

kozás a lap szélére írva. ] 
67 F <M> Azért, 
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hogy semmit nem tehet akristus nelkül., és hogy58 egészen az Istené, 
1 cor. 15.10 amit magam felöl gondolhatok vagy mondhatok, mondgya 
Thomás kempis. ahogy semi vagyok én Istenem hogy semit nem tehe-
tek, semi jóm nintsen magamtol, hogy mindenek iránt nagy fogyat-

5 kozásban vagyok, hogy szüntelen közelgetek a semivé valo létemhez 
[23a:] K. Miért mondá szent János hogy ö apusztában kiáltonak 

szava ? 
F Azért hogy világosabban meg mutathassa, hogy ö magátol semi. 

hogy nem más, hanem az Isten Fiának, az Isteni Igének szava, és 
10 hogy ö magátol semi valamint a szó, amely tsak anyiban valami, 

amenyiben aki szol, akarja hogy 59 valami légyen, egy szem pillantás 
alat már aszó semivé let, az a nagy szent tehát, nem mondhata keve-
sebet maga felöl, mind azon altal meg mondgya mind azt., a mi 
valoságal. és illyen formában igen jól fel tészi. akristus elöt járó 

15 hivatallyát, és midön ö szollot, akristus halgattatta meg az ö szózat-
tyát, azért hogy magát meg üsmértesse, mihent magát meg üsmér-
tette., azonal szent Jánosnak szava élétevel meg szünt. 

K. Ez a szent miórt nem monda többet magárol? 
F Azt aLázatoságbol tselekedé el akarván magát a sidok elméjekböl. 

20 és gondolatyokbok a melyekel valának felölle, ö meg elégedék tud-
tokra adni azt a mi nem volna, de azal keveset gondola ha meg nem 
tudnák is hogy ö ki volna avaloságos alázatos Lélek mentöl kevesebet 
mondhat maga felöl azt mondgya, még akor is ha arra kénszerittik. 

[23b:] K. Mitsoda hasznot vehetünk magunknak ebböl a példából ? 
25 F Ez a nagy szent, arra tanit ez által minkct., hogy egy keresztény-

nek ezen avilágon tsak amaga meg alázásárol kel gondolkodni, 
anyiban. a menyiben az igasság azt meg engedi. de ne arra avégre. 
hogy azzal magát fellyeb emellyc az emberek elött, azt tsak az Istenro 
ke'l hagyni. 

ADVENTBEN LÉVÖ KANTORNAK SZEREDÁJAN 

Imádság. 
30 Siess uram kérünk és ne halogasad továbrá onnét felyül segittséget 

és eröt adni nékünk, ugy hogy azok akik ate jóságodban biznak, 
ate el jövetelednek vigasztalásával tápláltassanak. 

58 [Az] és hogy [közt 2—3 botűnyi hézagban elmázolt tintafolt.] 
59 hogy ( m a l ) valami 
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Epistola. 
Isaias profé. 7. 10. 

És ismét szolla az ur Akáznak és mondá kérj jelt magadnak ate 
uradtol Istenedtöl apokol melységében, vagy fenn a magoságban. 
és mondá Akáz, nem kérek, és nem kisértem az urat. és mondá 
halyátok meg azért, Davidnak háza kevesé néktek, hogy az [24a:] 

0 embereknek bántására vattok, hanem az én Istenemnek is bántására 
vattok, azokáért azur ö maga ád jelt néktek, Imé egy szüz mehében 
fogad, és Fiat szül, és a neve Emmanuelnek hivatatik, vajat és mézet 
eszik, hogy tudgya agonoszt meg vetni, és a jót választani. 

K. Miért inté arra Achás királyt Isaiás proféta az Isten parantso-
10 lattyábol, hogy az urtol tsudát kérjen? 

P Azért hogy az által bizonyosab lehesen a profeta szavaiban.60 

aki is azal biztatá ötet, hogy semit ne tartana. az Izrael királyának, és a 
syriai királynak ellene valo készületektöl, és hogy az Isten gond vise-
lésének bizonyságára lenne a tsuda a melyet igért néki 

K. Miért nem akara tsudá t kérni ez a király ? 
P Azért hogy ez a király Istentelen lévén semit nem vára az 

Istentöl. nem is akara tölle fügeni, és hogy minden bizodalmát. az 
Assyriai királynak segittségiben vetette vala. 

K. Hogy ha Istentelen király volt. miért vevé Isten gond viselóse 
20 alá. és miért nem adá kezekben. annak a két királynak,61 a kik meg 

ölhették volna ötet. mivel különösön mindenik le vágta volt az ö 
hadát ? 

F Nem ö érette akará az Isten tselekedni azt a kegyelmeséget, 
hanem a népiért és a Jerusalem városáért. akit meg akarván tartani, 

:° meg is akará mutatni an-[24b:]nak az Istentelen királynak, hogy ö 
igazgattya a hadakozásnak ki menetelét., hogy annak adgya a gyöze-
delmet. akinek62 akarja. és hogy a nem a hadak sokaságán áll„ se az 
idegenek segittségin., mint hogy a maga ditsöségire igen vigyáz, 
nem akará hogy az király, pogány királynak adgya azt. tudni illik, 

30 az Assyriai királynak. 
K. Ha Achás Istentelen volt. miért mondá tehát hogy nem akarja 

kisérteni az urat. ? 
60 szavaiban. [A v betű b-hől javí tva.] 
61 [A vessző helyett eredetileg kérdőjel volt, azt á thúz ta és eléje írta a 

vesszőt:], <( ?) 
62 akinek [n-]e r-ből javí tva.] 
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F Azért hogy el akará fedezni hitetlenségét, a külsö, és szin mutato 
Isteneségnek palástyával, ez szerént tselekeszünk mi gyakorta a 
midön a sz. Irásban olyan példát keresünk, a melyet roszul magya-
rázuk, azért hogy jóvá tehesük. az Isten akarattya ellen valo tsele-

5 kedetinket 
K. Mit találunk még az Achás király magaviselésiben. ? 
P ö jelentette az olyan keresztényeket, akik a vallásnak tsak a 

külsö részehez ragaszkodnak. és azonban a meg romlotságra adgyák 
sziveket, akik valojában meg vetik azt, engedetlenségekel. 

10 K. Mint hogy ez a király nem akara jelt kérni, a meg gátoláé az 
Istent hogy jelt ne adna? 

F A meg nem gátolá az Istent hogy jelt ne adna, [25a:] de nem 
azö ellenségeinek kezekböl valo meg szabadulásárol. a melyre érde-
metlen vala hitetlenségiért, hanem az egész Emberi nemzetnek meg 

15 szabadulásárol valo fényes jelét adá néki, az a jel. evala, hogy egy 
szüz olyan Eiat fogadna mehében., és hozna evilágra, akinek neve 
lészen Emmanuel. cLZcLZ 'tl'/j Isten mi velünk. 

K. Miért igére az Isten illyen nagy tsudát ennek a királynak, 
a midön ö ellene áll, ésfelgerjeszti haragjának tüzét oly vétkes hihe-

20 tetlenségével ? 
F. Azért hogy meg mutassa nékünk abban a tsudában az ö ingyen 

valo irgalmaságát, valamint a proféta mondgya, a midön haragodban 
lészesz meg fogsz emlékezni irgalmaságodrol. Hab. 3. 

K. Mit ért a proféta ezeken a szokon., vajat és mézet fog enni, 
25 hogy meg tudgya választani a jót a gonosztol? 

F Azt érti hogy a szüznek Fia. szintén ugy fog tápláltatni valamint 
a több gyermekek. vajal, és mézel, de azal felyeb valo lesz a több 
gyermekeknél, valamint sz. Basilius, és sz. Hieronimus. mond-[25b:] 
gyák. hogy még gyermekségében Isteni világoságal meg tudgya válasz-

30 tani a jót a gonosztol. 
K. Mitsoda gondolatod vagyon a kristusnak gyermegségben63 valo 

voltárol ? 
F Imádhattyuk abban az Istennek jó voltát, aki nem sajnálotta 

magára venni nyomoruságainkot hogy minket részesithesen ditsösé-
35 gében., tartozunk tehát szeretettel lenni ahoz a véghetetlen. jósághoz, 

63 [ í ráshiba:] gyermegségben [az íráshibák közé soroljuk, mer t Mikes leg' 
több esetben kijavítja a hibásan leírt alakot.] 
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aki ötet abban a gyermekségben tette. a melyben mi voltunk, noha 
az ö Gyermekségben valo léte, semmiben meg nem kisebitette az ö 
bölcseségét. és örökös hatalmát, melyet birt ugy mint Isten. 

Évangyélium 
Sz. Luk. 1. 26. 

Hatodik holnapban pedig küldeték Gabriel Angyal az Istentöl 
ü Galileának városában., melynek Názáret neve, egy szüzhóz ki ferfiu-

nak64 vala el jegyeztetve. kinek neve vala Josef, aDavid házábol, 
és a szüznek neve Maria. és bé menvén az Angyal hozája. mondá, 
üdvöz légy Malasztal tellyes az ur teveled, Aldot vagy te az Aszszonyi 
állátok közöt. ki mikor hallotta volna meg hábo-[26a:]rodék. az ö 

10 beszédén, és gondolkodik vala minemü volna ez a köszöntés, és mondá 
az Angyal néki, ne fély Mária. mert kedvet találtál az Istennél. imé 
mehedben fogadsz és Fiat szülsz., és az ö nevét Jésusnak hivod. 
ez nagy lészen, és amagoság béli Fianak hivatatik, és néki adgya az 
Ur Isten Davidnakaz ö Attyának székét, és országol a Jákob házában 

15 örökké, és az ö országának nem lészen vége, mondá pedig Maria az 
Angyalnak mint lészen ez, mert férfiat nem üsmérek és felelvén az 
Angyal mondá néki, a szent Lélek szál te reád, és a magoság bélinek 
ereje meg árnyékoz téged, és azért, a szent is ki tölled születtetik, 
Isten Fiának hivatatik. és imé Ersébet a rokonod ö is Fiat fogadot az 

2U ö vénségében, és ez hatodik holnapja annak, aki magtalannak hiva-
tatik., mert nem lészen65 lehetetlen az Istenél. Semi Ige. Mondá pedig 
Mária. imé az ur szolgáloja, légyen nékem a te Igéd szerént. és el 
mene töle az Angyal. 

Magyarázat 

K. Miért akará az Isten hogy Maria férhez menne, holot a szüzeség-
25 ben keletet mindenkor maradni, és mehében fogadni Fiat, a szent 

Léleknek munkája által? 
F. Mert az emberek meg nem foghatván aszüztöl valo [26b:] nagy 

titkot. a ki meg tartotta szüzeségét az Anyaságában, ezen meg 

64 ferfiu{hoz)nak 
65 lészen (az) lehetetlen az 
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botránkoztanak, és vétkesnek itélték volna lenni. a pedig szükséges 
volt, hogy az ö hire neve, tisztességben maradgyon, 2. mert szükséges 
volt hogy akristus elegendö hatalmat nyerjen magának tsuda tételei-
vel., hogy meg üsmértethese Istenségét és hogy azok által azemberek. 

5 lassanként el hitessék magokal. az ö Anyának szüzeségit. és az ö meg 
testesülésének, és születésének titkait. az Istennek rendelése szerént, 
aki gradusonként akará öket ahitre késziteni, 3 el akará titkolni az 
ördög elöt az ö Fiának tsudálatosan valo születését, akiis azon let 
volna hogy meg akadályozhassa végben menetelét rendelésenek. 4. 

10 az Isten Fiának meg testesülése az alázatoságnak titka, azért akará 
egy ideig titokban tartani, a házaságnak szine alat az ö nagyságát és 
Istenségét, elegyitvén magát a több gyermekek közé. 

K. Még is azt kérdem hogy miért ada férjet az Isten a szentségee 
szüznek ? 

lo F Azért hogy bizonysága, és örizöje szüzeségének. és hogy akis 
Jésusnak Attya helyet, és tselédes fö gazdája lenne, 

K. Miért akará az Isten hogy szegény mester embert [27a:] venne 
férjül magának. ? 

F Hogy meg szégyenittse az emberek hejában valo kevélységeket, 
20 akik oly igen vágynak avilagi fö rendüségekre. és tiszteletekre, és 

hogy nékik meg mutassa meg vetni mind az illyen világi fényeségeket, 
és tsak az Istennek Fiui voltokban tenni ditsöségeket, a mely fiusagra. 
akereszttségben vettek kegyelmet 

K. Miért nem adá a szent szüz mindgyárt tudtára szent Josefnek 
2o az Angyal által vet izenetét az Istennek? 

F Mert az olyan titok vala., a melyet ki nem akará nyilatkoztatni 
az Isten parantsolattya nélkül, azon kivül is az ö alázatosága azt el 
titkoltatá véle, a mi fel magasztalhatta volna az emberek elött. az 
illyen böltseségel valo maga viseléséböl, meg tanulhattyuk hogy nem 

30 kel azemberek eleiben terjeszteni az Istenek rend kivülvalo kegyelmét. 
melyet velünk tselekeszik, a midön minket arra nem kötelez az ö 
szolgálattya, és ditsösége. másként meg akadályoztatnok akarat-
tyának végben menetelét, és ami magunk szándékát követnök, és 
nem az övét. 

[27b:] K. Miért vagyon a fel téve hogy az Angyal bémene azon 
helyre a hol a szent szüz vala 

F Azért hogy meg lássuk, hogy az imádságban és a munkában 
foglalván magát, tsendés és magános életet élt, szégyenleni kellene 
azt sok keresztyén leányoknak. mivel tsak atársaságot, játékot, 
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mulattságot. és a tréosélést szeretik. nem maradha tnak egy helyben, 
se különösön a magok házaknál, hanem szüntelen valo nyughata t -
lanságban vannak, mindenkor új dolgokat akarnak tudni , tsak 
azt keresik hogy másokot láthassanak és öket is láthasák, mind 

5 etellyeségel ellenkezik az ö köteleségekel és a szent szüz maga viselésével. 
K Mit tanulhatunk abbol hogy mitsoda modon köszönté az Angyal 

a szent szüzet? 
F Azt meg tanulhat tyuk, hogy tisztelni és betsüleni kel ötet, mint 

Istennek Annyát , ez a szent Angyal azt mondá néki hogy tellyes 
10 malasztal. az ur vagyon véle, és áldot az Aszszonyi állatok közöt., 

mehében fogadgya a Magoságbélinek Fiát , ugy mint az, Is tennek Fiát , 
leheté efoldön ennél nagyobat gondolni, a mi meltób volna a mi 
tiszteletünkre, leheté elegendö tiszteletet adni az illyen tsudálatos 
teremtet állatnak, leheté a kristus mellet ennél hatalmasab gondvise-

15 löt kivánni, ez tehát a fundamentuma a tiszteletnek melyet [28a:] 
néki adunk, és a valoságos áitatoságnak, a mely ö hozája vezet, minden 
szükséginkben. 

K. Mi az oka hogy a szent szüz meg ütközék mikor az Angyalt 
meg látá és az ö beszédét hallá. ? 

20 F Az ö nagy szemérmetesége tselekedé azt, gondolván embernek 
lenni az Angyalt . mivel magánoson férfiuval soha nem maradot , 
más részint, az ö bölcsesége atsalárdságtol valo tar tásra vivé. félvén 
at tol hogy ne légyen a setettségnek Angyala az, aki véle beszél, 
és néki meg jelent. a világoság Angyalának képében, a mint egyakorta 

2" meg tör tént az olyan leányokal; kik meg hagyták magokot tsalatni 
az üdveség ellenségetöl. 

K. Mit kel ebböl tanulni a keresztyén leányoknak. ? 
F Azt meg kel nékik tudni 1. hogy az ö szelidségeknek, és szemér-

meteségeknek meg kel remülni a ferfiakra valo tekéntetre. 2. hogy az 
30 ö ditséreteket gyanoban kel venniek mivel gyakorta azok tsak hizel-

kedések, a melyeket meg kel vetni egy keresztyének, mivel azok, 
tsak a hitetésre, tsalárdságra tzéloznak, rend szerént. 3 hogy igen 
vigyázanak a gonosz elméknek incselkedésére, nehogy öket a babona-
ságos áitatoságra vezesék, valamely szin alat, vagy valamely veszedel-

3D mes barát tságra 
K. A szent szüz mi képen vevé fel. az Is ten Annyának ditsöséges 

nevét ? 
[28b:] F Nem hogy azért magát fel magasztalná, de söt még 

ugy tet tzik mint ha azt mindgyárt el felejtené, hogy magában nem 
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mást, hanem a maga alatson voltát tekéntse, az Isten szolgálojának 
mondgya magát, és mihent meg tudgya az Isten parantsolattyát, 
azonal azalá veti magát. tanullyuk meg ebböl apéldábol, hogy minden-
kor aleg alatsonab rendben, és a mi semiségünk voltában tarttsuk 

5 magunkat, hogy valamely jó tselekedet után valo leg kiseb kevély 
gondolatokot is ki kel vetni. még mindgyárt eleinte, tekénttsük meg 
magunkot mint haszontalan szolgákot., akár mely ditséreteket adgya-
nak is mások. minek utánna végben vittük volna hivatalunkot., 
és azonban kövesük kövessük az Isten akarattyát. minden halogatás 

10 nélkül a midön azt ki nyilatkoztattya. 
K. Miképen lehet meg üsmérni az Isten akarattyát a midön meg 

kel változtatni arendet, és fellyeb valora kel. menni? 
F A ki valoságal azon igyekezik hogy meg tisztittsa aszivét a rosz 

kivánságtol,nagyra vágyástol. és abaszon kereséstöl. hogy keresztyénül 
15 éllyen valamely alázatos rendben. hogy igaságal kivánnya az lstent 

követni. és néki engedelmeskedni midön hini fogja: noha ane-[29a:] 
héz légyen is a termeszetnek, tsak arra vigyázon hogy tudgya modgyát 
követni amint kel., aki buzgoságal kéri ötet, és az ö akarattyának meg 
üsmérésére és bé töltésére valo világoságot kér töle, az olyanak nem 

20 lehet hogy meg ne üsmérje az ö akarattyát.. tsak annak oráját béke-
séges türésel várja. elöre valo hirtelenkedés nélkül, de ahajlandoság 
a melyel inkáb követtyük a magunk akarattyát. mint sem az Istenét. 
és az igasághoz alatomban valo gyülölségünk a midön ellenkezik 
akaratunkal, arra66 viszen gyakorta minkot. hogy olyanoktol kérünk 

25 tanátsot, akiket gondollyuk hogy leg könyebbek, és akik tsak ami 
hasznunkot tekintik leg inkáb. az olyan67 két szinü meg romlot 
szivnek büntetésére az Isten meg engedi hogy meg tsalatassunk 
az olyan vak kalauzoktol., akikel azt mondattyuk a mit akarunk 

ADVENTBEN LÉVÖ KÁNTORNAK P É N T E K É R E 

Imádság 

Kérünk uram tégedet mutasd meg hatalmadot. és jöjj el, ugy hogy 
30 azok kik joságodban biznak: meg szabadítassanak mentöl hamaréb 

nyomoruságokbol, a ki az Atyával. élsz és uralkodol. 
66 arra (v igy) viszen 
67 olyan <(m) két szinü meg romlot 
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[29b:] Epistola 
Isai Prof.68 11. 1. 

És veszö jő ki a Jessé gyukeréböl, és virág nevekedik az ö gyökeré-
böl, és meg nyugszik azon az ur lelke, abölcseségnek. és értelemnek 
lelke. atanácsnak és eröségnek lelke. atudománynak, és az Isteni 
tiszteletnek lelke. és bétölti ötetaz ur félelmenek lelke, nem a szemek 

5 látasa szerént itél, se afülek hallása szerént nem dorgal. hanem igasság-
ban itéli a szegényeket, és igasság szerént dorgál. a földnek szelídiért, 
és meg veri a földet az ö szájának veszejével és az ajakinak lelkével 
meg öli az Istentelent. 

Magyarázat. 

K. kitsoda az a Jessó gyükeréböl nevelkedet Ág. és az a virág 
10 amelyröl it beszél a proféta? 

F Az az Ag akristus, aki a David familiájábol valo, akinek is Jessé, 
vagy Isaiás volt az Attya, a virághoz hasonlitatik az ö tiszta voltáért. 
fényeségel valo jó erkölcseiért.69 és tsuda tételiért. 

K Mit ért azon a proféta midön azt mondgya hogy az Urnak lelke 
15 fog nyugodni azon akit az Aghoz, és a virághoz hasonlit? 

[30a:] F Azt akarja mondani hogy a kristus örökös lako helye lé-
szen a szent Léleknek mi töllünk eltávozhatik a szent Lélek mert 
vétkezhetünk, és ezen szenttséges Lélek nem maradhat a meg romlot 
lélekben, de az elnem távozhatik soha a kristustol, mert ö néki lehe-

20 tetlen volt vétkezni., Isten és Ember lévén egyszers mind, és az Isteni 
természet az ö személyében meg egyezet az Emberi természetel., azt 
bé is tölti valoságosan szent Lélekel. örökösön, mert ez a két termé-
szet meg válhatatlan egy mástol. 

K. A proféta miért adgya hozája hogy a kristus fogja venni minden 
25 ajándékit a szent Léleknek? 

F Azért, mert ha a szent Lélek a kristus ajándékinak mértéke 
szerént adatik a szenteknek., valamint az Apostol mondgya, ö néki az 
Isten azt nem mértékel adgya., joan. 3. 34. ö benne vannak a böltse-
ségnek, és ismeretnek kintsei el rejtve. és benne lakozik az Istenség-

68 [ í ráshiba:] Pref. 
69 [Az ért rag e'-je í-nek is olvasható.] 

3* 35 



nek minden tellyesége állattya szerént colos. 2. 3. 9. az az, valoságal 
és nem figurában. nem is a kegyelem által mint a szentekben., kik az 
ö tellyeségéböl veszik akegyelmet joan 2. 16. 

K. Mitsoda az urnak félelme a melyel tellyes [30b:] volt a kristus, 
5 ö hasonlo lóvén az Attyához leg kiseb vétket nem tselekedhetet, hogy 

lehetet tehát néki félni ? 
F Ez, az a nagy tisztelet a melyel volt ugy mint Ember az ö Attyá-

nak minden parantsolatihoz, a fiui félelem mely a szeretetöl jö. 
tselekeszi, hogy a szentek félik meg bántani az Istent mert szeretik. 

10 ötet, el is távoztattya szivekböl azt a szolgához valo félelmet, a 
mely tsak azért keriilteti el a vétket, mert fél a büntetéstöl, do a 
kristusban70 a félelem nem a szerént volt, mivel ö neki nem lehetet 
vétkezni. Joan. 1 Epist 4. 18. 

K. Miért mondgya Isaiás. hogy a kristus nem alátás, vagy a hal-
15 lásbol fog itélni. ? 

F Azért hogy meg tanullyuk, hogy felebarátunkrol itéletet ne 
tegyünk a mások kéttséges szavára. se helytelen vádolásokra., iga-
zán valo bizonyság nélkül. hanem az igaság szerént kel itélni 

K. Mit jelent a veszö a kristus szájaban a meUyel meg üti a földet, 
20 és meg öli a gonoszt ? 

F Az igaságnak beszédit. a melyel meg üti, és meg öli abünösnek 
szivében, mind azt, valami a földi [31a:] szeretethez vonnya, hogy 
belöle uj embert, és uj teremtet állatot tsinálna, öntvén beléje sze-
retetit. az az igasságnak beszéde. meg rontya, és az örök kárhozatra 

25 itéli mind azokot. kik keménységböl ellene állanak a világoságnak. 
K. Miképen derekán valo öve akristus szolgájában az igaság? 
F Ugy hogy az Isteni szeretet a melyböl származik az igaság, meg 

szorittya benne valamint az öv. és meg tartoztattya. az igaságnak, 
és az Isten törvényének határiban. mind azokot az indulatokat 

30 emberi., és testi értelmeket, a melyek aroszra viszik ötet 
K. Miért szokták az igaságot akard szijához hasonlitani, a melyel 

fel szokták magokat övodzeni ? 
F Azért, mert akristusban valo hit és az Istenhez valo hüség, 

az igaznak a fegyvere. amelyel viszá nyomja a szüntelen valo ostrom-
35 lását az ördögnek, a világnak. és atestnek, és hogy el olthasa az el-

lenségnek tüzes intselkedését, a ki is fel. akarja gerjeszteni arosz 
kivánságokat. és meg ölni alelket. 

70 [Elírás:] a kristus a félelem 

36 



[31b:] Evangyélium 
Sz. luk. 1.1 39 

Fel kelven pedig Mária azokban a napokban, el mene a hegyes 
tartományban siettségel a juda városában, és bé mene a Zakarias 
házába. és köszönté Ersébetet. és lön hogy hallá Ersébet a Mária 
köszöntését, röpöse a magzat az ö mehében., és bé telék Ersébet 

5 szent Lélekel, és nagy szóval fel kiálta és monda. Áldot vagy te az 
Aszszonyállatokközött. és áldot a te mehednek gyümölcse, és hon-
nét vagyon ez nekem hogy az én uram Annya hozám jöjjön mert 
imé hogy ate köszöntesed szava lön az én füleimben örömel röpöse 
a magzat az én méhemben72 és boldog vagy aki hittél, mert bé tellye-

10 sednek azok., a melyek néked meg mondattak az urtol, és mondá 
Maria. Magasztallya az én lelkem az urat, és örvendezet az én lelkem 
az én üdvezitö Istenemben. 

[32a:] Magyarázat 

K. Mitsoda hasznunkra valot tanulhatunk ebben az Evangyélium-
ban a szent szüzröl? 

15 F Azt meg láthattyuk, mitsoda serénységel. és szeretettel mene a 
szent szüz szent Ersébethez, mihelt az Isten Annyává lön, hogy 
valamely segittségel lehesen hozája, el hagyá a magános életet, a 
melyet szükség nélkül soha sem tsolekedte. azért hogy kövesse ke-
resztelö szent Jánosrol valo akarattyát az Istennek., akit sz. Ersébet 

20 méhében hordoza vala. és akit akis Jesus jelen valo létével meg 
akará szentelni; hogy néki profétája és elötte valo jároja lenne. 

F Mit tanulhatunk abbol atselekedetiböl a szent szüznek, aki 
noha eléb valo lévén sz. Ersébetnél. mind azon által hozája el mé-
gyen hogy valamiben segéttse ? 

25 F Abbol azt tanulhattyuk, hogy mentöl fellyebvalok vagyunk az 
Isten elött. annál kisebeknek kel lennünk magunk elött, mentöl 
több menyei ajándékokot veszünk, annal alázatosabnak, felebaráti 
szeretönek, és jó tévönek kel lennünk, valamint hogy ez a szüz me-
hében fogadván a kristust., mind-[32b:]gyárt ki mutatta akegyelem-

71 1. <36> 39 
72 méhem- [A következő sor elejéről e lmaradt : ben] 
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nek és a jó erkölcsnek nevekedésit, ugy a Communionak, a melyben 
szivunkben veszük a kristust, mi bennünk is nagyob buzgoságot 
szeretetet és alazatoságot kel inditani; anélkül félö hogy illyen szent 
dolog. ne légyen inkáb ártalmas mint hasznos, és ahol az életnek neve-

5 kedését kellet volna találnunk, ótt ne talállyunk veszedelmes halált 
K. Mitsoda változást tett a szent szüz jelenlétele, szent Ersébetben. 

és az ö gyermekében? 
F. Ez a gyermek még elöre valo észböl, és kegyelemböl örömében 

repese az Annya méhében, hogy akis Jesus hozája közelgete. és bé 
10 töltetek szent Ersébet szent Lélekel. közelgesünk a kristushoz, és 

fogadgyuk ötet azal alélekel. a melyel szent Ersébet fogadá, és az ö 
jelen létének hasonlo erejét. és kegyelmét fogjuk erezni szivünkben 

K. Mitsoda indulattal vevé Ersébet azt a látogatást. ? 
F Igen nagy örömel. tisztelettel. és alázatoságal, eszerént kel 

15 tehát járulni atitokhoz,73 igen nagy örömel. elegyesen tiszteletel valo 
félelemel, szent rettégesel. és nagy alázatoságal., meg tekintvén. 
hogy kit akarunk magunkban74 fogadni., és hogy mitsoda75 [33a:] 
nagy külömbség vagyon a mi meg romlot szivünkközöt. és akristus 
ki mondhatatlan tisztasága közöt. 

20 K. Mitsoda oktatást vehetünk magunknak a szent szüz látoga-
tásában ? 

F Ehez kel intezni egy keresztyének minden látogatásit, ebböl 
meg tanulhattyuk, hogy minden látogatásink, tsak a felebarati sze-
retetnek indulattyábol legyenek,, akit látogatni megytink ahoz el 

25 vigyük76 akristust; az ö nevének jó illattyát. és ajó példa adást, ót 
üdveséges vagy hasznos beszélgetésink legyenek, és azt az idöt a 
melyet kellene adni a mi hivatalunknak, az Istennek, mi magunk-
nak, és a felebarátunknak, el neveszesük. 

K. Mitsoda látogatás az, amelyre a felebarati szeretet kötelez minket ? 
30 F A nem más. hanem amelyet olyan indulatal tselekeszük,77 hogy 

meg egyeztesük a sziveket. és meg erösittsük abékeséget és az egyesé-
get. amelyek meg gyengülnek az illyen külsö barattság mutatás nél-
kül, jó peldát kel adni felebarátunknak, tölle is jó. [33b:] példát kel 
venni, oktatni, vigasztalni, és erösiteni kel azokot ajoban. kik reánk 

73 [ í ráshiba] at i tkozhoz, 
74 [A ban rag javí tva, valószínűleg: hoz -ból. ] 
76 [őrszó: nagy külömbség] 
76 vigyük<k) 
77 [Az ü betű i-ből javí tva.] 
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vannak bizatatva, de az ollyan látogatás a mely tsak azért vagyon, 
hogy hireket hallyunk, hogy az idöt tölttsük nem tudván mit 
tsinálni egyebet, tsak ajátékért, mulattságért, az illyen látogatás 
nem a felebaráti szeretet indulattyábol vagyon., sok olyan dolgok is 

5 történnek ót, amelyekért számot kel adni az utolso napon. 
K. Mit kel tselekedni hogy a kristust azokhöz vihesük. a kiknek 

látogatására megyünk? 
F Szükséges hogy tellyesek legyünk akristus lelkével. hogy aztot 

vélek közölhesük, az üdveségekhez tartozando dolgokban nékiek 
10 szolgálhasunk. igyekezünk tsendeségel. és szeretettel nékiek értésekre 

adni hogy mi formában szolgállyák az Istent a magok rendekben. és 
bé tölteni hivatallyok leg föveb részeit, viszontag, az olyanok lá-
togatásokal. kik tellyesek avilági szokásokal. és szeretetel, tsak a-
világi meg romlot hajlandoságra inditanak, az illyenek meg ditsérik 

15 rosz hajlandoságit azoknak, akiket látogatni mennek. 
K. Miképen kel magunkot viselni a midön valakit látogatunk, 

hogy a hasznos. és keresztyéni légyen? 
[34a:] F Szükséges hogy ót külsö szelid magunk viselésével. el 

hinttsük akristus nevenek jó illattyát beszédinkben valo mértéklete-
20 ségel, tsendeségel, és magunk meg tartoztatásával, és valamely ollyan 

okoságal valo modal. a mely sokal foganatosab mint sem ahoszu be-
széd, el kel kerülni a sok beszédet. és az olyan elmét. a mely a be-
szédet félben vágja, és aki azt akarja, hogy a mit ö mond azt el hid-
gyék, a kiáltást, és a vetekedést. és az olyanoknak szokásokot, akik-

25 nek mint egy viszket a nyelvek, ha mások beszédének ellene nem 
mondhatnak, hogy ha ezen képen nem visellyük magunkat a midön 
másoknál vagyunk, és hogy ha el nem kerülik ezeket a fogyatkozáso-
kat, alátogatás veszedelmes és78 vétkes lészen. 

K. Mitsoda veszedelmes alátogatásban ? 
F Azidö vesztés. ember szollás, a szabados beszédek, a hejában, 

és helytelen valo ditséretek. a mellyeket adnak egy másnak, a világi 
roszszokásokbol. a melyekre vigyáznak, ahelytelen énekek, a melyek 
árthatnak a szivnek, egy szoval a sok bolondság, a melyeket mondanak, 
vagy halgattyák. mind ezek igen ártalmasá tészik. a látogatást. 

[34b:] K. Mire tanit minket a szent szüz Énekének ezen szavaival. 

és <nehéz les) vétkes lészen. 
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magasztallya az én lelkem az urat, és örvendezen79 azén lelkem az 
en üdvezitö Istenemben. ? 

F Azt akarja nékünk meg mutatni, hogy mitsoda nagy hálá adásal 
tartozunk az Istennek velünk tett kegyelmiért, nékie tulajdonitván 

5 aditsöséget azon jóért. melyet belénk adot. szent Ersébet nagy ditsé-
reteket adván a szent szüznek., boldognak nevezi azért hogy hitt, 
de a szent szüz. azokot a ditséreteket az Istenre fordittya mondván, 
hogy a ditsöség tsak ötet illeti, szent Ersébet mondá hogy a gyer-
meke repese örömében. a méhében, mihent meg hallá a mária szavát, a 

10 szent szüz erre azt felelé, hogy az ö óröme az ö üdvezitö80 Istenében 
vagyon., eszerént kel tehát meg vallanunk., hogy az Istentöl erednek, 
és származnak azok a jók a mellyoket mi tselekeszünk és hozája kel 
forditani aditsereteket a melyeket azokért veszünk, hogy tsak akris-
tusban. és az ö szeretetiben kel meg kostolnunk az öromet, mivel a 

15 más féle öröm tsak hejában valoság, bolondság. romlandoság, és hogy 
az a jó amelyért mi magunknak adgyuk a ditséretet a haszontalan 
lesz mi nékünk, és veszedelmünkre fordul. 

[35a:] ADVENT. LÉVÖ KÁNTORNAK 8 1 SZOMBATYÁN 

Imádság 

Oh. Istenem akialángnak sebeségételforditottad ahárom Iffiakrol. 
adgyad hogy mi szolgaid lévén. meg ne engedgyük magunkban fel 

20 gerjeszteni avétkes hajlandoságot, kérünk ad meg ezt a kegyelmet 
A mi urunk által. 

Epistola. 
Sz. Pal. 2. Thess 2. 1. 

Kérünk pedig titeket Atyám fiai ami urunk Jésus kristusunknak el 
jövetelére. és ami öhozája valo gyülokezetünkre, hogy hamar ki ne 
mozdullyatok ati érteimetekböl, se meg ne rettennyetek, se lélek által, 

25 se beszéd által, se mint töllünk küldetet levél által. mint ha közel 
79 örvendezen [Elírás.] 
80 [üdvezitö után az Istenében 7-jének kezdő vonala áthúzás nélkül.] 
81 kántork 
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volnaazur napja. senki titeket82 meg ne tsállyon semi modon, mert, 
hanem ha eljövend83 elöször apártolás. és meg jelentetik abün em-
bere, a veszedelem fia, ki ellenkezik. és fel emelkedik minden fólöt 
a mi Istennek mondatik; vagy tiszteltetik. ugy hogy az Isten templo-

5 mában üllyön mutatván magát. mint ha Isten volna, nem [35b:] juté 
eszetekben, hogy még mikor nálatok volnék. ezeket mondom vala 
néktek, és most mi tartoztassa, tudgyátok hogy meg jelentessék 
azö idejében mert már ahamiságnak titka munkálkodik tsak hogy a 
ki most tarttya, tarttsa, miglen ki vettetik. és akor meg jelentetik 

10 ama hamis kit az ur Jésus meg öl az ö szájának lelkével, és meg 
ronttya azt, az ö eljövetelének fényeségével. 

Magyarázat 

K Miért kéri szent Pál a Thessalonikabélieket a kristus el jövetelére, 
és az ö hozája valo gyülekezetünkre. 

F Mert nintsen semmi amit ollyan buzgoságal kellene kérni egy 
t5 valoságos keresztyének mint az egybe gyüjtését atagoknak az ö 

Fejekel. a melynek akristus második el jövetelekor kell meg lenni. 
K. Mi viszi arra szent Pált, hogy ezen második el jöveteléröl 

szollyon nékünk? 
i F. A, hogy valának ollyan hamisak, akik roszul magyarázván az ö 

20 elsö levelét, azt akarák anépel el hitetni hogy az itéletnek napja 
közel volna, szent pal meg akarván mutatniahivek-[36a:]nek, hogy 
viszá magyarázták volna levelét, azért irá nékik ezt a második le-
velet, mivel ahivek igen nagy ijedcségben, és rettegésben kezdének 
lenni. 

20 K. Mitsoda rosz követte volna azt a tanitást? 
F A hogy a nép el hagyta volna ahitot, látván azt, hogy a kristus 

nem a meg irt idöben jöne el. azt is gondolhatták volna könyen, 
hogy soha el sem jöne, és kételkedhettek volna az igazságokrol, és a 
titkokrol. melyekre oktatták volt öket 

30 K. Mit tanulhatunk ebböl a fel háborodásbol. amelyben estenek 
vala ebben az Anyaszent egyházban lévö hivek, a szent pál levelének 
roszul valo magyarázattyára ? 

[Javí tva: titekegből.] 
eljö- [új sor elején:] <(j) vend 
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F. Azt hogy, meg üsmérhet tyük ebböl; az emberi szivnek rendelet-
lenségét. aki t oly könyen fel hábori t tya arosz tanitás, és akit könnyen 
meg ha t az igasság. hogy pediglen hasonlo vétekben ne essünk mint a 
szent Pál tani tványi , az Is ten szavához kel kaptsolni magunkot, 

5 valamint az egész szent Atyák aztot magyarázták, és nem kel halgatni 
a rosz, és bizonytalan magyarázatot , a melyet, hatalom, és meg bizonyi-
tás nélkül annak adnak az emberek 

[36b:] K Miképen elözé meg szent pá l azt a mi követhet te 
volna az illyen veszedelmes tani tást . ? 

10 F H o g y e z t meg elözhesse, azt állittá, hogy kristusel jövetele addig 
nem lészen, va lamégafe l támadás , és a hi t töl valo szakadás elöször 
el nem kezdödik, és hogy míg avétkes ember el nem jö. de továb 
nem mégyen, és bizonyosan azt azidöt fel nem teszi, mivel84 ameg 
átalkodás volna at tol . aki annak ha t á r t akarna szabni, söt még 

15 tsalárdoknak nevezi azokat, kik az utolso idökben okoskodásokal. 
ha tá r t vetnek, holot az Isteni bölcseség hellyesnek itélte azokot el 
titkolni elöttünk 

K. Mitsodas fel t ámadás . és hi t töl valo szakadás az, amelynek 
meg kel elözni a kristus el jövetelét. ? 

20 F. Az. ahitetlenség a mely el fog terjedni az egész világra, akeresz-
tyénség közöt, és asok számu eretnekek, kik el á l ta t tyák ahiveket ugy 
anyira hogy ahit töl valo szakadás tsak nem közönséges lészen, és85 

hogy akristus alig fog hitet talalni aföldön, amint ezt meg mondotta, 
luk. 18. 8. mivel ahamís proféták., és az áltatok, ollyan nagy jeleket, és 

25 t sudákot fognak tenni, hogy el á l ta tnák. aválasztat takot is ha le-
hetne Mat th . 24. 23. 

[37a:] K. kitsoda az a vétkes ember, akinek meg kel magát mu-
ta tn i akristus el jövetele elött . ? 

F Az, az ante kristus,86 akit az Apostol. vétkes embernek nevezi; 
30 emindenben ellenkezni fog akristusal, és ez azemberi nemzet87 közöt 

leg hamisab lészen. akristus podig leg szentebb volt közöttök 
K Mit mond az Apostol. erröl a vétkes emberöl? 
F Azt mondgya hogy emagát fel emeli mind az ellen a mi Isten-

nek mondatik, és amit imadnak az emberek, azon igyekezik hogy 
35 el töröllye az igaz,. és a hamis vallásokot, hogy magát Is ten gya-

84 <v) mivel 
86 és <a)hogy 
86 [Következetesen így írja; anti kristus helyett.] 
87 (m) nemzet 
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nánt imádtassa. az Isten templomában fog ülni, mert ha lehet 
tölle. a közönséges Anyaszent egyházban helyhezteti szekit, és an-
nak Fiait arra fogja kénszeriteni hogy ötet imádgyák 

K. Miért mondgya az Apostol hogy az álnokságnak titka; még 
5 az ö idejében kezdödöt el. 

F Azért mert az álnokságnak titka, még az Apostolok idejében88 

kezdödék el; sok keresztyéneknek a hittöl valo el szakadások miat, 
akiket az eretnekek el vonák az Anyaszent egyháztol. ezt is akarja 
nékünk jelenteniszent János, midönazt mondgya. hogy az ante kris-

10 tus már el jött, és hogy sok ante kristus va-[37b:]gyon evilágon, 
tudni illik sok eretnekek, sz. Jan. 1 lev. 2. 18; és ez a titok minden 
nap nevekedik a hitnek, és a szeretetnek el fogyásával, a mellyet 
a világi meg romlás okoza, de akiröl szent Pál. beszél, a még felyül 
haladgya a töbit hamiságával. és akristus ellen valo támadásával; 

15 és az Anyaszent egyházat valo üldözésével, egészen le irja a képit 
midön azt mondgya felölle, hogy asátánnak. erejével fog eljöni minden 
hatalomal, jelekel., és hazug tselekedetekel., és ahamiságnak minden 
álnokságával., azokban kik el vesznek. 

K. Mit kel tsinalni hogy meg lehesen tartani a hitet, amég az 
20 antekristus el töröltessék? 

F A világ ellen kel hartzolni, aki valoságos ante kristus, és aki 
magában foglallya az ö hiveit, ellene kel állani rosz erkölcseinek, 
keresztyeni életel, és eröszakal kel fel támadni az ö sok rosz szokási, 
és tartási ellen, állando és meg változhatatlan áitatoságal. 

25 K. Mit értesz akristus szájának lelkén, mely el töróli az ante 
kristust. ? 

F Értem az ö szavát. vagy az ö fényes jelen valo lételét, mivel tsak 
egy szavával, vagy jelen lételével, el törölheti ezt agonoszt, valamint 
anap el széleszti a setéttséget. 

[38a:] K. Miért engedi meg az Isten hogy ez a gonosz tsudákot te-
gyen? 

F Azt az ö igaságábol engedé meg, azért hogy meg büntesse az em-
berek hüségtelenségit, az igasságos hogy azok akik nem akarták hinni 
az igazságot a mellyet a kristus hirdetet nékiek, és amellyet meg 

35 bizonyitotta tsuda89 tételeivel. és szenttséges életével. hogy azok el 
hagyatassanak az ördög hazugságára, és hamis tsuda tételeire. 

88 [Elírás:] idjében 
89 [Sorvégen:] tsu [új sor elején:] tsuda 
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Azért is az Isten reájok botsáttya mondgya az Apostol. akevélységesnek 
erejét. hogy higyenek ahazugságnak mert nem hittek az ígazságnak, 
hanem engedlek a hamiságnak. 2. Thess. 2. 11 

K. Az Isten meg engedvén atsuda tételeket az antekristusnak, 
5 nem vezetiké az embereket atévelygésre ? 

F Nem az Istenre kel vetni az embereknek hogy ha magokot meg 
hagyák tsalatni, hanem amagok meg romlására, és hüségtelenségére 
a melyek meg érdemlik az illyen rettentö büntetést, söt még az Isten 
arra int minket hogy vigyázunk magunkra, meg mondván még elöre 

10 mely nagy lészen atévelyges. hogy még aválasztattakot is el áltatnák 
ha lehetne, még elöre tudtunkra adgya az antekristus hamis tsuda 
tételeit. azért hogy azok meg ne tsallyanak minket, tsak magokra kel 
tehát vetni az embereknek, és azt meg vallani, hogy ha atevelygésben 
esnek, anem [38b:] egyébért vagyon., hanem hogy nem akarták bé 

15 venni az igazságot., amidön fényeségel mutatta elejekben magát. és 
hogy nem eléggé visgálták meg az irásokot., amelyek, a mi hitünk, 
és áitatoságunk táplálására, erösitésére, és világositására adattak. 

A mái Évangyélium: egy a holnapival 

ADVENT 4MK VASARNAPJAN 

Imádság 

Mutasd meg uram hatalmodnak fényeségit. és jövel segittségünkre 
20 nagy erödel., ugy hogy a kegyelmeség amelyet meg gátollyák vét-

keink. mi nekünk hamarságal meg adassék. az midön90 malasztod ál-
tal. meg segitetünk, aki Élsz, és uralkodol. 

Epistola 
Sz. Pál. 1 Cor 4. 1. 

Ugy álittson minket az ember mint akristus szolgait. és az Isten 
titkainak sáfárit,. it már a kerestetik a sáfarok közöt hogy ki hivnek 

25 találtassék, nékem pedíg leg kiseb gondom hogy töletek itéltessem, 

90 [Eredetileg: és minden volt; ezt az midönre javí tot ta , de a vesszőt 
nem törólte. A z-t nem törölte, bár másu t t : a midön alakot használ.] 
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vagy az emberi naptol., de még magamot sem itélem, mert semiben 
lelkem üsméreti nem vádol, de abban meg nem igazultam, aki pedig 
[39a:] engemet itél. az ur, az okáért ne itélyetek idö elött mig nem 
eljö az ur, ki meg világosittya a setétség titkait, és meg nyilatkoz-

5 tattya a szivek tanátsit, és akor lészen kinek, kinek ditséreti az Is-
tentöl. 

Magyarázat. 

K Mit tészen ez a szó; ugy alitson minket az ember. mint akristus 
szolgait. ? 

F Az Apostol gondolattya ez, hogy meg lehesen gátolni azokot az 
10 elsöségeket, és különöségeket mellyek hasonlást okozának a Corinthus 

béli hivek közöt, kinek, kinek a mesteréhez valo különös ragaszko-
dásáért, azért nem kel apásztorokot az ö emberi91 mi némüségek sze-
rént tekénteni, hanem azok szerént, miket nékünk ahit jelent ki 
öbennek, öket akristusért kel betsülni., és szeretni mint ollyan em-

15 bereket kik hozzánk küldettek, kik minket oktatnak, és vezérelnek, 
helyette, kik az ö engedelméböl és parantsolattyábol munkálkodnak, 
akik közöttünk ö helyette vannak, nem kel egyikét a másikánál 
fellyeb betsüleni. se senkit azok közül meg itélni, hanem mindenikét 
tisztelni, mert mindnyájan. akristus. hatalmát és bélyegét viselik 

20 K Miért mondgya hogy ugy kel öket tekénteni [39b:] mint az 
Isten titkának sáfarit? 

F Azért, 1. mert azt kivánnya hogy ahivek ugy halgasák öket, 
mint a kristust magát, mint olyanokot, kik ö helyette oktattyák 
öket titkaira, és osztogattyák nékik érdemit. és malasztit., 2 azt is 

25 akarja meg értetni apásztorokal., hogy ök tsak sáfári, es gazdálkodoi 
az Isten szavának, akristus testének, vére erdemeinek, és szenttségei-
nek., hogy egész hüségel tartoznak gazdálkodni ebböl a nagy kintsböl 
és hivatalokhoz valo illendö képen, ne pediglen az olyanoknak, kik 
nével. és tsak külsö képen keresztyének, hanem azoknak, akikben 

i0 elegendö készületet látnak, rettegni kel nékiek ezen safari hivatallyo-
kért, mivel tsak szolgai, és nem urai lévén areájok bizot kintsnek, 
nagy számot is fognak adni az Istennek, annak ki szolgáltatásáért 

K. Miért mondgya szent pál hogy szükséges asáfároknak., hogy 
hivek legyenek. ? 

91 [Kereszttel jelölt beszúrás a lapszélen.] 
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F, Azért mert minden féle jó erkölcsnek kel lenni akristus kintsé-
nek sáfárában, a hüségnek leg inkáb kel benne lenni, ezek a szavai 
akristusnak meg mutattyák hogy mely ritka a hü sáfár kitsoda azért 
hiv, és bölcs szolga. Matth. 24. 45 

5 K. Mitsoda hüséget kiván az Ur: az ö egyházi szolgaitol. ? [40a:] 
F A kristus szolgájánakhüsége vagy az Istent, vagyaz Anyaszent 

egyházat, vagy az népet illeti, ami az Istent illeti,, akinek titka, és 
kintse keze közöt vagyon, tiszteségel., és meg változtatás nélkül kel 
az ö szavát hirdetni. osztogatván tsak azoknak szentségeit, és titkait, 

10 akiket erdemeseknek lát arra lenni, és mindenekben az Isten szolgá-
latyát. és ditsöségét kel keresni,, és nem amaga hasznát. vagy 
ditsöségét. ami az Anyaszent egyházat. és a népet illeti amelyek 
reája vannak bizatatva,92 az Isten rendelése szerént. és az ö hatalma 
alat, minden tálentumát. gondgyát, munkáját, minden javát hite-

15 lét, a hivek üdveségire kel forditani, öket oktatni, és jó tanátsot 
nékik adni, hogy maradhassanak, és eléb mehessenek, az igazán 
valo93 áitatoságban., vigyázásal is kel öket vezetni, szent élettyek-
nek példájával. öket bátoritani, ö érettek ajánlani az imádságo-
kot, áldozatokot, és öket késziteni apenitentzia tartásal., és az 

20 Évangyélium igazságának követésével. a szenttségek vételere, ne-
hogy az élet helyet, halált adgyanak nékik. 

K. Azt mondgya másut szent Pál. hogy igyekezik mindennek tett-
zeni, mindeneket meg nyerni, hogy [40b:] mondhattya tehát itt azt, 
hogy nem gondol az emberek itéletivel. 

25 F Mert más helyt érti az emberek itéletit az ö magok javára valo 
nózve, kivánvan tsak azért tettzeni nékiek, hogy a lelkek hasznára 
lehesen, és hogy az Istenhez vihesse öket, de itt érti az emberek itéletit, 
ö magára valo nézve, azért is mondgya, hogy nem gondol itéletekel, 
az emberek, akár jól, akár roszul. itéllyenek felöllünk, azal. se több, 

30 se kevesebünk nem lészen., anem áll az emberek itéleteken. mivel 
Isten elött, mindenikünk olyan, a mitsodás valojában. az Apostol 
arra int tehát itt minket hogy ne gondollyunk az emberek itéletivel: 
akár ditsérjenek, akár gyalázanak, mivel leg gyakortáb az ö itéletek 
vakmerö és bizonytalan. és ha az Isten jóvá hadgya magunk viselésit. 

35 mit gondolunk azal. hogy az emberek azt ditsérjék vagy gyalázák, 
mind azon által. nehéz el hinni hogy mint vigyázunk tselekedetünk-

92 bizatatva, [ !] 
93 valo <hit) áitatoságban., 
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ben az emberek ditséretekre, és hogy mely keveset gondolunk azal. 
hogy atessék az Isten elött. 

K. Az Apostol azt mondgya hogy nem meri ma-[41a:]gát itélni, 
és más helyt azt mondgya, hogy mi magunkot itéllyük meg. hogy 

5 egyezteted ezt meg? 
F Az Apostol, vagy is inkáb a szent Lélek, aki öáltala beszél, 

nem mond ellenkezöt amaga mondásával vannak olyan vétkek; és 
fogyatkozások,94 amelyeket valoságal üsmérjük, és amelyekröl meg 
kel. mi magunkot itélnünk,95 hogy azokrol meg ne itéltessünk, 

10 de sokszor nem tehetünk itéletet azoknak nagyságokrol. se arrol 
a mi el vagyon rejtve, jó erkölesinkröl sem tehetünk itélotet, so jó 
tselekedetinknek érdeméröl, mert a fellyül haladgya a mi értolmünket, 
mit tudunk abban ha nintsené a szivünk belsö resziben valamely 
titkos magunkhoz valo. szeretet., amelytöl származhatnak ajó tsele-

15 kedetek, és amely semivé tészi azokot az Isten elött. noha szemeink 
elött azok ditséreteseknek, és szenteknek tettzenek lenni.96 

K. Mit akar az által az Apostol. midön azt hagya hogy ne itel-
lyünk idö elött, amég az ur el nem jö ? 

F Nem tilttya azt nékünk hogy arrol97 ne itéllyünk a mi valoságal 
20 jó, vagy rosz, hanem [41b:] arrol ami homályos, és bizonytalan, 

tilttya aszabadságal valo itéletet, a melyel itéllyük felobarátunk 
titkos szándékát, és a mások belsö jó erkölcseit és vétkeit, a melyeket 
nem üsmérjük, mi tsak külsö képen üsmerünk másokot, és vakmerö-
ség nélkül továb nem vihettyük gondolatinkot, tsak az Isten láttya a 

25 a szivek mélységit. 
K Magyarázd meg ezt nékünk még jobban valamely példával. ? 
F Példának okáért valamely bünös a világot98 egy kevesé meg 

vesse, már azt szentnek fogják tartani, az Istennek valamely szolgája 
egy kis fogyatkozásban essék, már azt tarttyák felölle hogy el vete-

30 medet., nem félnek hirtelenkedni az itéletel., és meg elözni az Istenét, 
aki avilág eleiben fogja terjeszteni a szivnek leg belsöb titkait, az 

94 vannak olyan vétkek; és fogyatkozások, vannak ollyan vétkek és fo-
gyatkozások., [Fölösleges ismétlés.] 

95 (üsme) itélnünk, 
96 [A következő kérdés törölve:] (K. Mitsoda rosz lebet azokban a jó 

tselekedetekben amelyek elöttünk el vannak rejtve?) 
97 arrol (valoságal) ne itéllyünk a mi valoságal 
98 a világot (m) egy kevesó meg vesse, 
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Apostol nem akarja tehát hogy az illyenekröl itéllyünk, hanem 
hogy meg várjuk azt, az utolso napot, a mellyen az Isten ki nyilat-
koztattya a szivek titkait. 

Evangyélium 
Szent luk: 3. 1. 

Tiberius Császár birodalmának tizen ötödik esztendejében., pontius 
5 pilatus tisztartoja lévén Judaeanak, Hérodes tetrárkája lévén Ga-

[42a:]lilaeanak, Filep pedigaz ö Attyafia, tetrárkája lévén Ituraea-
nak, és" trákonit tartományának, és lj'saniás tetrárkája lévén. 
Abilinának Anoniás,100 és kaifás papi Fejdelmek alat, lön az ur 
Igéje Jánoshoz, a Zakariás Fiához, a pusztában, és jöve a Jordannak 

10 minden tartományiban, predikálván a penitentziának kereszttségét, 
abünnek botsánattyára, amint irva vagyon Isaiás profeta beszédének 
könyvében, A kiáltó szava a pusztában készittsétek el a Ur utát, 
és minden. hegy és halom meg aláztatik, és a horgasok egyeneseké 
lésznek, és a darabosok sima utakká, és meg láttya minden test az 

15 az Isten üdvözitöjét. 

Magyarázat 

K. Miért tészi azt fel az irás hogy lön az urnak szava keresztelö 
szent Jánoshoz, minek elötte el kezdené predikálását ? 

F Azt akarja nékünk meg mutatni, hogy az olyan hivatalt el nem 
kel kezdeni hogy ha tsak rend szerént vagy renden kivül. arra nem 

20 hivatatik az Istentöl, igen nagy vétkes vakmeröség az egyházi hiva-
tal-[42b:]ban avatni magát valakinek, magatol, akármely buzgo 
indulatbol legyen is, de a még nagyob a midön. az elö menetelért, 
haszonért, keresik, az egyházi hivatalt, holot arra hivatatni kel., 
valamint Aaron, hebr. 5. 4. a mely kegyelmek szükségesek arra, 

25 hogy azt mind mások, mind magunk iránt, érdemesen, és hasznosan 
vihesék végben. azok ahivatalnak kegyelmében vannak foglalva, 
valamint a magjokban, mivel mag nélkül nintsen gyümölcs. 

99 és (Lysanias tetrárkája lévén Abisinának) trákonit tartományának, 
100 Anoniás, [Az o betű esetleg a-nak is olvasható; név Annás helyett.] 
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K. Miröl kezdi el szent János predikálását. 
F A penitentzia tartáson. valamint akristus is tselekedék, azután, 

meg mutatván azzal nékünk, hogy azok akik az Istenhez akarnak 
menni, a penitentzia tartáson kezdgyék, ezt nevezi szent Pál a vallás 

5 fundámentumának. hebr. 6. 1. mint hogy az emberek vétkesek, szük-
ségek vagyon a penitentzia101 tartásra, anélkül nem lehet az Istenhez 
térni, avétkes hajlandoságokot tsak a penitentziával lehet el törölni. 
ez tehát a kezdete, a keresztyéni, és az Evangyéliumi életnek, 

K. Elegendöé apenitentzia tartásra hogy a vétket el hagyák, és új 
10 életet kezdgyenek. ? 

[43a:] F Éppen enem elegendö, ezt is tanitották az utolso idöbóli 
eretnekek, a mely tanitást rosznak itélé lenni a Tridentinumi Conci-
Humban az Anyaszent egyház, szükséges azért hogy a bünös a köny 
hullatások, és a penitentzia munkái által meg érezze, mitsoda keserves 

15 dolog az Istent el hagyni, szükséges tellyeségel. hogy a102 vétek meg 
büntetödgyék abünöstöl magátol ezen a világon. vagy a máson a 
boszszu álló igaságtol. ha penitentziát nem tartotok, mondgya az ur, 
mindnyájan103 el vesztek, 

K Miképen predikállá szent János apenitentzia tartást. 
20 F Azt inkáb predikállá példa adásával. mint sem beszédével, aleg 

rettentöb beszédek, és igaságok, keveset használhatnak. hogy ha tsak 
a beszédet, életével meg nem bizonyittya, és azt foganatosá nem tészi 
hogy a szivet meg hassa. az ollyan magára mondgya ki az itéletet, 
aki tsak, szoval, és nem példa adásal-is predikál, 

25 K. Miképen kivánnya ez a szent, hogy akristus el jöveteléhez 
készüllyünk, és az ö malasztihoz: mellyeket hoz nékünk? 

[43b:] F Azt akarja 1. hogy minden völgy bé töltessék. 2. hogy 
minden hegy és halom. le nyomatassék, 3 hogy az egyenetlen utak, 
egyeneseké legyenek. 4. hogy adarabos utak tiszták legyenek. 

30 K Mit tészen a. hogy a völgy bé töltessék? 
F Azt hogy bé kel tölteni szivünknek üreségit a jó erkölcsökel, 

és jó tselekedetekel. bé kel azt tölteni az Isteni szeretetel., a melynek 
azt birni kell egészen. mivel minden jó erkölcsöknek az a gyükere. 
és lelke. A hogy, fel emellyék az Isten joságában valo erös reménségel; 

35 és tekélletes bizodalomal. a hittségben, és lankadságban eset lelkeket 
K. Mit tészen a, hogy aheg}r, és ahalom le nyomatassék ? 
101 a penitentzia^ra,) tartásra, 
102 a [Beszúrás.] 
103 mind<[gy)nyájan 
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F. Azt hogy, lekel nyomni avaloságos, és szivbéli alázatoságal 
akevélységet, és a nagyra vágyást, és bé fogadni az alázatos, és 
szegény kristust. egy szoval. ellene kel mondani szivesen., a világhoz 
valo ragaszkodásnak, a mely felyeb emelne minket. mint sem a mint 

5 vagyunk. 
K. Mit tészen a, hogy az egyenetlen utak, egyeneseké legyenek, ? 
F Az egyenetlen104 utakon érti, arendeletlen. és meg romlot szoká-

sokot, akép mutatoságot, a tettetést, a tsalárdságot, egy szoval minden 
félen valo uttyait. [44a:] az ollyannak, a ki nem jár egyenesen az 

10 Isten elött,, meg kel mind ezeket egyenesiteni az igaságnak rendi 
szerént, mivel az Isten gyülöli akét szinüséget és az egy ügyüséget 
szereti., olyan egy ügyünek kel lenni mint agyermek, hogy tisztelni, 
és követni lehesen akristus gyermekségét. 

K. Mit tészen a, hogy a darabos utak tiszták legyenek. ? 
15 F Ez azt tészi, hogy ha105 részt akarnak venni akristus malaszti-

ban. amelyeket nékünk hoza el születésekor, szükséges valojaban 
azon lennünk, hogy meg gyözhesük. és szelidithesük természetünket, 
izetlenségünket, fent héjazo és egyenetlen elménket, a mely majd 
vidám, majd szomoru, majd uralkodo, vagy majd mod nélkül valo 

20 alázatos. és helyheztessük magunkot abban a kegyeségben, és egyen-
löségben., a mely mindenkor egyaránsu légyen., a kristus maga 
viselését vegyük például magunknak, ösoha semmit nem tselekedet 
indulatbol., hanem mindent szeretetböl és igaságbol, egyenes elmével; 
és szeretettel. 

[44b:] KARATSON NAPJAN AZ ÉJFÉLKORI MISÉRE 

Imádság. 

25 Óh Istenünk a ki ezt az Ettzakát szenté tetted, és fényesé, annak 
születése által, aki az igazán valo világoság, add meg hanéked tett-
zik, hogy minek utánna meg üsmértük volna eföldön azon örökös 
világoságnak titkait, örvendezhesünk az Égben azon örömel. a melyet 
ád nékünk ate Fiad a kristus Jésus, aki Isten lévén, Éll, és uralkodik 

104 [ íráshiba:] A egyenetlen 
105 ha [Beszúrás.] 
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Epistola 
Szent Pál. Tit. 2. 11. 

Atyám fiai meg jelent a mi üdvezitö Istenünk. kegyelme minden 
Embereknek, oktatván minket hogy meg tagadván az Istentelenséget, 
és a világi hivságokot, jozanon, és igazán, és áitatosan élyünk, evilá-
gon, várván aboldog reménséget, és a nagy Isten, s' ami üdvezitö 

5 Jesus kristusunk ditsöségének el jövetelét. aki önnön magát adta 
érettünk hogy minket meg váltana minden hamiságtol. . és tiszti-
tana magának kedves népet, a jó tselekedeteknek106 követöjét, Ezek-
röl szóly, és ints. a mí. [45a:] urunk kristus107 Jésusban. 

Magyarázat 

K. Mire oktat minket az Apostol. ebben a letzkében. 
10 F Elönkben teszi rövideden mind azokot a mikre tanitot minket 

akristus az ö elsö eljövetelekor. beszédivel, vagy példa adásával, 
aztot, mint egy, szempillantás alat meg láthattyuk, hogy a kristus 
tanitványának mit kellesék el kerülni, tselekedni, és reménleni. 

K. Mire int a kristus hogy el kerüllyük ? 
15 F Arra hogy kerüllyük el. az Istentelenséget. és avilagi rosz kiván-

ságot, az Istentelenség alá értodik mind avalami ellenkezik avalosá-
gos áitatoságal és avallásal. a káromkodást, az Isten szent nevének 
szentségtelenitését, ababonaságot. vallástalanságot, és közönségesen 
az egész vétkeket, föképen azokat, a melyeket Isten ellen tselekesznek, 

20 és azok ellen. a melyek ö néki szenteltettek, avilagi rosz szokások 
alá értödnek, a rendeletlen kivánságok, a világi dolgokhoz valo szere-
tet, ugy mint a betsület, gazdagság, gyönyörködtetés. és mind azok, 
valamik azokot tekéntik. tilttya a [45b:] teremtet állatot magáért 
szeretni,. és azt, a mi arra igyekezik. hogy azal elhesen, hogy abban 

25 tehesse boldogságát, és gyönyörüségét. 
K. Miben áll az, a mivel tartozunk az ö szolgálattyára ? 
F Ezekben108 a három jó erkölcsökben foglaltatnak mindenek, 

a mértékleteségben, igazságban, és az Isteneségben, a mértékleteség 
magában foglallya mind azt., a mivel magunknak tartozunk, az igaz-

106 [á-je í-ből javí tva.] tselekedeteknek 
107 [Jc-J-hől javí tva:] kristus Jósusban 
108 [E: javí tva; úgy látszik A-bóh] Ezekben 
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ság mind azt, valamivel tartozunk felebaratunknak, és az Istene-
ség azt, a mivel tartozunk az Istennek, 

K Hogy kel mértékleteségben élni? 
F Ugy hogy, el kel a szivünket vonni ateremtet állatoktol. és szük-

5 ségért élni azokal, ez életben elsem lehetünk azok nélkül, az Isten 
meg engedi hogy azokal éllyünk, de szükségböl, vigyázunk az Is-
tenre, és az ö Ditsöségére, és fordittsuk a mi magunk meg szentclé-
sire, a világi dolgokon, a melyek környül vésznek minket. ugy kel 
által menni, hogy az örökké valokat el ne felejttsük, mert noha az 

10 Isten meg enged is némely dolgokot, de azt nem engedi hogy azokal 
élyenek, azaz, hogy a szivet azokhoz kaptsollyák., és hogy azokot, 
mago[46a:]kért szeresék, azokot ugy tekintvén. mint utolso vége-
ket. 

K. Hogy kel igazságal élni? 
15 F ugy hogy meg adgyuk mindennek a mivel tartozunk, szent pál 

szerént, az adot. akinek adoval tartozunk, a tiszteletet, akinek tisz-
teletel., a szeretetet pedig mindennek, mert tartozunk mindeneket 
szeretni, mindenkor; és minden idöben, a szegényeknek adni Iste-
nért a szükségen felyül valot, és kel tenni az ö szükségekröl; az-

20 irgalmaságnak tselekedetivel kel lenni mindenekhez, testi, vagy lelki 
képen, vagy akár mely modon. a mi tehettségünk szerént., egy 
szoval. a mi állapotunk, és az Isten rendelése szerént, tegyük mind 
azokot a jókot felebaratunkal, a melyeket kivánnok, hogy velünk 
tselekednék, és ne tegyük másal azt a gonoszt, a mellyet nem 

2" akarnok hogy velünk tenné. igy lehet tehát igazságal élni. 
K. Hogy kel Istenesen élni? 
F végben kel azt109 vinni. a mivel Istennek tartozunk, ötet imádni 

kell. néki könyörögni, néki engedelmeskedni, hálákot kel néki adni 
azokért a [46b:] jókért a melyeket vettünk ö tölle, minden idöben 

30 és minden helyen kel ötet imádni nagy alázatoságal. szivesen kel 
ötet szeretni mindenben, és mindenek felet, kérni kel ötet szüntelen 
valo suhajtásal., bizodalomal. buzgoságal, alázatoságal. és álhata-
toságal. engedelmeskedni kel néki gyorsaságal alázatoságal., örömel, 
akár mit parantsolyon, hálákot kel néki adni mindenekben. a nyo-

35 moruságban, boldogságban. agonoszért, valamint ajóért, mert min-
dent javokra fordit azoknak, kik ötet szeretik, és akiket szenttségre 
hivut, el végezése szerént, az ember egészen az Istené, lelke, teste, 

109 [a — nagyon haaonlít az e-hez; bár r i tkan az a-t is írja így:] azt 
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jóva, jó erkölcse, és mind az, a mi ötet környül veszi, avaloságos 
Isteneség tehát abban áll, hogy mindent viszá kel néki adni, min-
denben örökös Urnak kel ötet vallani, mindent az ö Ditsöségére, és 
rendelésére forditani, ti nem vagytok magatokéi mondgya szent Pál, 

5 1 Cor. 6. 19, mert nagy árron valtottattatok meg, Ditsöitsétek azért 
az Istent, ati testetekben, és lelketekben, melyek az Istenéi, a kris-
tus meg holt mindenekért, hogy akik [47a:] élnek, ezután ne éllyenek 
magoknak, hanem annak, aki ö érettek meg holt és fel támadot, 2 Cor. 
5. 15. 

10 K. Mitsoda dolgokot kel nekünk reménlenünk? 
F A kristus Ditsöséges el jövetelit, és az örök boldogságot, melyet 

halálával érdemlette nékünk és a mellyet kéttség nélkül nékünk 
meg adgya, hogy ha ellene mondunk a világi110 kivánságoknak, és 
mind annak a mi ellenkezik az Istennel, hogy ha mértékleteségben, 

15 igasságban, Isteneségben élünk, és hogy ha ezekben végig meg mara-
dunk. de akeresztyeni reménsegnek, ki kel zárni a világi remén-
ségeket, valamint hogy nem szabad együt111 kivánni a Menyei jó-
kot. avilági jokal, szintén ugy nem szabad, egyszers mind szeretni 
a teremtöt ateremtet álattal, és két urnak szolgálni. 

20 K. Mitsoda modal éll az Apostol. hogy minket az Isten szolgálat-
tyára indithason? 

F A kristus ki mondhatatlan szeretetének példáját adgya elönk-
ben, aki is halált szenvede hogy meg válthatna agonoszságbol, hogy 
meg tisztithatna a véteknek mocskáboll,112 és hogy különösön az 

25 ö szolgálattyára szenteltetet népet állithatna fel; és a mely nép 
buzgo lenne a jó tselekedetekben. 

[47b:] Évangyelium 
Szent luk. 2. 1. 

Az idóben parantsolat mene ki Augustus Császártol, hogy bé iratat-
nek az egész világ,. és ez az elsö béiratáslön Czirinustol, syrianak 
tisztartojátol, és mennek vala mindenek hogy bé vallanák113 mago-

30 kot ki ki az ö városában, fel menepedig Josef is Galilaeábol. Náza-

110 a {királyi) világi 
111 [e—a-ból javítva:] együtt 
112 [A második l-t utólag toldotta a szóhoz:] mocskáboll, 
113 [A masodik a esetleg o-nak is olvasható:] vallanák 
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ret városábol, Judaeába, a David varosába, mely Bethlehemnek hi-
vatatik,. mivel hogy a Dávid házábol, és nemzetségéböl vala, hogy 
bó vallaná magát Máriával. önéki jegyeztetet nehezkes feleségivel, 
lön pedig midön ót volnának. bé telének a napok hogy szülne, És 

5 szülé az ö Elsö szülöt Fiát, és bé takará ötet, polákban, és a jászol-
ban fekteté,, mert nem vala nékik helyek a szálláson. és pásztorok 
valának. azon tartományban. vigyázván és örizvén az éjeli vigyázá-
sokat az ö nyájoknál, és imé az Ur Angyala meg állaték mellettek, 
és az Isten fényesége környül fogá öket, és nagy félelemel meg fé-

10 lemlének, és mondá nékik az Angyal, ne fellyetek, mert imé nagy 
örömet hirdetek néktek, mely lészen minden népeknek, mert szü-
letet ma [48a:] néktek üdvezitö, ki az ur kristus, aDavid varosá-
ban,114 és ez nektek a jel, találtok egy kis gyermekecskét, po-
lákban bé takarva, és a jászolyban helyheztetve, és mindgyárt 

15 lön az Angyalal menyei seregnek sokasága. Ditsérven az Istent. 
és mondván, Ditsöség magoságban az Istennek, és eföldön bekeség 
a jó akaratu embereknek. 

Magyarázat. 

K. Miért parantsolá Augustus CSászár. hogy mindenek be iratat-
nának ki ki az ö városaban. ? 

20 F Az Isteni rendelés mindeneket igazgatván., ezen az uton akará 
bé tölteni a profetiát. a mely szerént Bethlehemben. a Dávid városá-
ban kelleték születni a Messiásnak, azert hogy meg lehesén bizonyitani 
a pogányoknak. az ö magok leveleiben, hogy a kristus a proféták 
mondasi szerént, a David familiájábol volna, és hogy ö valoságal 

25 az a Messiás., a kit anyi száz esztendóktöl fogva vártanak. 
K. Mire kel vigyázni a CSászárnak ezen parantsolattyában. ? 
F Azt meg láthattyuk abban; hogy egy pogány császár. munká-

lodik nem tudva, az Isten akarattyának vég-[48b:]ben menetelében, 
meg is mutattya ez, hogy a Fejdelmek szive, az ö kezében vagyon., 

30 ugy 's fordittya azt,. amint néki tettzik, eszközül is veszi óket, aka-
rattyának végben valo vitelére, azért hogy az jóknak kedvezen, vagy 
a gonoszokot meg büntesse. Augustus hogy bé iratatá az egész népet; 
nem egyébre vigyáza,115 hanem hogy eleget tenne kevélységének, vagy 

114 varosá(ban)ban, [Az első-ban elmosódott, ezért újra kiírta.] 
115 Úgy látszik, az a betűt utólag toldotta a szóhoz; eredetileg z után vessző 

volt, erre ráírta az a betűt:] vigyáza, 
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fösvénységenek, de az Is ten azt. az ö öröktöl fogva valo akara t tyá-
nak végben vitelére forditá. ezis vigasztalhattya meg azö szolgait 
az üldözésekben. bujdosásokban. a melyeket szenvednek, mivel az 
ö ellenségek nem tehetnek nékik több roszat, tsak a menyit meg en-

5 ged nékik, és azt is az öveinek jovokra, és elö menetelekre engedi meg. 
K. Mit jelent a laistrom a melyben bé vagyon irva az egész Romai 

birodalomban lévö nép ? 
F Az életnek könyvét jelenti, a melyben vannak bé iratva, a szent 

Irás szerént a választottak, akik akereszttség által akristus birodal-
10 mában lévö népekké lettenek, akiknek részt akar adni országában. 

K. Az Isten Fia testet vévén magára, a szent szüz méhében, miért 
engedelmeskedék egy pogány CSászárnak, parantsolat tyára, elmé-
jekben adván szent Josefnek, és Mariának, hogy Bethlehemben 
[49a:] menyenek, és magokat bé irasák? 

15 F Meg akará ezáltal mutatni még születésekor. hogy azért jö t t volna 
ell, hogy helyre hoza a mi elsö Atyánknak az Is ten parantsolat tyához 
valo engedetlenségit, az ö maga engedelmeségével.116 egy hitetlen-
nek parantsolat tyára, ezen példájábol meg tanulha t tyuk, hogy az 
Istennek engedelmeskedik, aki aföldi hatalmasoknak engedelmeske-

20 dik Is ten ellen1 1 7álI,akiazok ellen áll ,hogy ha az ö parantso-
lattyok nem ellenkezik ahittel, és az Évangyélium tanitásával . azt 
is meg tanulhat tyuk, hogy akár mi szállyon reánk de azt ugy vegyük 
mint az Isten kezéböl, ugy is tekéntsük azokot kik minket üldöznek, 
mint olyan eszközöket, a mellyekel éll, hogy minket meg jobbittson. 

:° hogy meg probállya hüségünket, alázatoságunkot, és hogy meg ju ta l -
maztassa álhatatoságunkat . 

K Az Isten miért kedvez oly közönséges pásztoroknak, Angyalát 
küldvén hozájok, és miért akarja hogy ök imadgyák a Messiást elsó-
ben? 

F. Azt akarja ezen példában meg mutatni , hogy rend szerént olya-
nokot választ,118 akik a világ szerént leg alább valok, hogy meg szé-
gyenüllyenek azok, kik eföl-[49b:]dön leg fellyeb valok, azért is 
tselekedé, hogy jóbban meg bizonyithassa születésének t i tkát , a 
melyröl azon együgyü pasztorok bizonyságot tennének, ebböl meg 

15 lá tha t tyuk hogy szeretnünk kel. az egy ügyiiséget, a munkát , az aláza-

116 [engedelméségévelből javítva, a fölösleges ékezet áthúzásával.] 
117 ellen [Beszúrás. ] 
118 [A t be tűt utólag toldot ta a szóhoz:] válasz.t, 
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tos életet, ugy hogy kedvesen tekénthesen mi reánk, valamint a pasz-
torokra, alkalmatosoká tégyen rendelésének végben vitelére. 

K. Mitsoda hasznokra lön a Bethlehemhen lévö lakosoknak, a 
kristusnak közöttök valo születése, akinek születését hirdeték a 

5 pásztorok. ? 
F Nem hogy azt hasznokra forditották volna de az elöbbeni vaksá-

gokban meg maradának. se meg nem visgálák, se végire nem menének 
ilyen nagy hirnek. ebben jelenték azokot akeresztyéneket, a kik nem 
gondolván az üdveségel., el mulattyák az alkalmatoságokot., a sze-

10 mek elött lévö igasságokra oktattatni magokat, ha jól meg visgálnák 
a világoságnak azt az elsö fényeségét. mely reájok süt, és követnék 
azt az utat melyet nyit nékik az Isten, egészen meg tanulhatnák az 
üdveséghez tartozando dolgokot. de a világi dolgokhoz valo ragasz-
kodások., el fordittyák öket. az üdveséges igaságoktol. és meg nem 

15 engedik hogy [50a:] azokrol gondolkozanak. ettöl is vagyon hogy az 
Isteni intések meg nem hattyák öket, mivel az elméjek és a szivck 
más felé vannak fordulva, és hogy holtig valo tudatlanságban. vak-
ságban., és119 meg átalkodásban maradnak, nem azért hogy modgyok 
nem volna arra, hanem ök mulattyák el a modot hüségtelenségekért, 

,0 és meg romlásokal; és penitentzia tartatlanságokért, haragbol áUó 
kintset gyüjtenek az utolso napra. 

K. Mitsoda örömet hirdete az Angyal. apasztoroknak. ?120 

F Lelki és valoságos örömet, a mely nem agyön^'örüséget, se nem 
a világi gazdagságokot tekénti, hanem olyan üdvezitönek születésit, a 

25 ki meg szabaditani jött el az embereket, az ördögnek; és a véteknek 
rabságokbol., hogy nékik., az Isten Fiaihoz illendö valoságos szabad-
ságot nyerhesen. és hogy érdemeseké tegye öket a Menyei örökségre 

K Mitsoda külömbség vagyon. ezen öröm, és a világi öröm közöt? 
F Tellyeségel külömbözik, mivel avilági öröm hamis. és tsalárd, 

30 tsak atsalando jokot tekénti, a mellyek akaratunk ellen is el hagynak 
minket., és a mellyek irtoztato üreségben, halálos keserüségben, 
[50b:] azigazán valo joktol valo meg fosztásban, és meg orvosol-
hatatlan kétségben valo esésben ejtik az lelket, egy szoval azolyan 
öröm, a mely tsak az érzékenységben vagyon, mely a szivet el szá-

3o rasztya, és a melyet a leg kiseb szomorusagis el. olttya, de viszontag 
az öröm, a melyet az Angyalok hirdetnek nékünk, és amelyet az 
üdvezitönk hozz nékünk születésekor, az aszivet egészen meg hattya, 

119 és <m) meg átalkodásban 
120 apasztorokk. ? 
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és bé tölti,121 az örökké valo, mert az örökévaloságot tekénti, a meg 
marad, a nyomoruság. és még a szenvedések közöt is. és azt semi el 
nem üzheti tsak avétek. 

K. Tsak a pásztorokot illetéé ezaz új hir. a melyet az Angyal hir-
5 dete? 

F Az Angyal mondása szerént az egész népet illette, föképen az 
igazakot; és mind azokot, akik részesülni122 fognak az Isten akarattyá-
nak bé tellyesedésében, aki el végezte volt öröktöl fogva hogy nékünk 
az ö Fiát meg váltoul, és szabaditóul adná, Ezen akaratnak általa, 

10 mondgya szent Pál. szeníeltettünk meg, a Jesus kristus Testének, egy-
szer valo áldozaityának általa. hebr. 10. 10. [51a:] az az akarat, szerzi 
mi bennünk a jó akaratot, mely nem egyéb hanem. az Isteni szeretet. 
a mely bé123 töltvén szivünket, végben viteti velünk azt a jót. a 
melyre a kegyelem indit. eszerént szentel meg minket az akarat, de 

15 az az akarat nem habozo akarat, nem hajol majd egy, majd más felé, 
hanem az az akarat erösen, és állando képen akar az Istené lenni, és 
néki engedelmeskedni mindenekben. 

K. Azok akik a vétekben maradnak, vagyoné részek azoknak a 
kristus születesiért valo lelki örömben ? 

20 F Ez az öröm nem illeti öket, hanem azokot akik az Istennek hivei,. 
mert aki az ö testét a szenvedésekre és ahalálra jött adni, hogy el 
töröllye a vétket, mitsoda örömet adhat azoknak. akik tsak a gyönyö-
rüségeket és a testi kényeségeket szeretik, nintsen se békesége, se 
öröme ahamisaknak. Isa. 57. 21 

KARÁTSON N A P J Á N A 2MK MISÉRE 

Imádság 

25 Oh! Mindenhato Isten aki oly böségel. osztod nékünk ate meg 
testesült Igédnek világoságát. adgyad, hogy meg mutasuk tseleke-
detinkben azt a vilá-[51b:]goságot melyet hint ahit lelkünkben. 

121 [Z-helyón javítás lá tható , talán í-ből javí tva; íöKiből tölti?] 
122 [n Jav í tva olvashatatlan betűből:] részesülni 
123 bé ( töl t i szivünket) töltvén szivünket, 
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Epistola 
Szent Pál. Tit. 3. 4. 

Atyám fiai meg jelent ami üdvezitö Istenünk kegyesége, és Em-
bersége, nem az igaság tselekedeteiböl melyeket124 mi125 tselekedtünk, 
hanem az ö irgalmasága szerént üdvezitet minket, az ujonan születés-
nek feredöje, és szent Léleknek meg ujitása által, kit ki öntöt mi reánk 

5 böségesen a mi Üdvezitö Jésus kristusunk által. hogy meg igazulván 
az ö malaszttya által örökösi legyünk areménség szerént az örök élet-
nek, ami urunk kristus Jésusban.. 

Magyarázat. 

K. Miben tettzik ki az Istennek az Emberekhez valo josága és 
szeretete, melyet az Anyaszent egyház ád elönkben szent pál által. ? 

10 F Abban, hogy akristus maga mondgya, hogy az Isten ugy szerette 
avilágot, hogy az ö egyetlen egy Fiát adná, hogy minden valaki hiszen ö 
benne elne veszen, hanem örölc élete legyen joan. 3. 16. lássátok mondgya 
szent János mi némü szeretetet adot minékünk az Atya, tudni illik, hogy 
az Isten Fiának [52a:] hivatassunk. 1 lev. 3. 1. 

15 K. Honnét érdemlették azt meg az emberek az Istentöl hogy az ö 
Fia meg testesülne váltságokért ? 

F ök azt semmi képen meg nem érdemlették, mivel az Apostol 
azt mondgya hogy az Isten nem a mi jó tselekedetinkért váltot meg 
minket,. az emberek mindnyájan vétekben születetvén, meg érdemlet-

20 ték az eredendö bünért, és más sok egyéb vétkekért. az örök kárho-
zatot az Isten tsak egyedül az ö joságábol., és irgalmaságábol váltot 
meg minket., az ö Fiának testesülése altal, azért tsak egyedül az ö 
kegyelmének, és az ö Fia érdemének kel adni a Ditsöséget. 

K. Mitsoda modon adgya az Isten nékünk kegyelmét azüdvesegre ? 
25 F A kereszttségben adgya, amelyben a mi testünk meg tisztitatik 

a viz által, és a mi lelkünk meg ujitatik a szent Lélek által., szent pál 
azt ujolag születés vizének nevezi, mert abban ujolag születünk. és 
hogy az ördög fiai lévén az elsö születésünkor, az eredendö vétekért. 
amásodik születésünkor, az Isten Fiaivá leszünk. 

124 <a> [?] melyeket 
125 mi [Beszúrás.] 
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K. Mitsoda haszonal jár a, hogy az Isten Fiaivá fogadot minket? 
F Elöször ahogy, az Isten irgalmaságábol az egész [52b:] büneink-

röl valo botsánatot veszünk, másodszor ebben a szenttségben ke-
gyelmet veszünk. a szent Lélek által, ami meg szentelésünkre, har-

5 madszor rész adatik a Meny országnak birására. 
K. Mire kötelez a minket. hogy az Isten Fiaivá fogadot. 
F Arra hogy nem kel többé ugy élni mint a világ fiai, hanem ugy 

mint illik az Isten Fiaihoz. elkel126 vonni szivünket a földi dolgoktol. 
és fel kel emelni kivánságinkot és szeretetünket a mi örökké valo 

10 örökségünk felé, a mely a Meny ország, a mely felé kel czélozni min-
den remónségünknek. 

Évangyélium. 
Szent luk. 2. 15. 

Az idöben a pásztorok szollának vala egy másnak, menyünk el 
Bethlehemig és lassuk meg a lött dolgot; melyet az Ur meg jelentet 
nékünk, és el. menének sietve, és találák Máriát és Josephet, és 

15 ajászolban tétetet gyermecskét, látván pedig meg érték adolgot mely 
nekik egyermek felöl mondatot vala, és mindnyájan akik hallák tsu-
dálkozának, és azokon, mellyek a pásztoroktol mondattak vala nékik. 
Maria pedig magában tarttya vala mind ez igéket; sziveben forgat-
ván, és viszá térének apasztorok ditsöitvén [53a:] és127 Ditsérvén 

20 az Istent, mindenekben, amiket hallottak és láttak vala, amint meg 
mondatot vala nékik. 

Magyarázat. 

K. Mit tanulhatunk apásztorok tselekedetiböl akik meg nem 
elégedvén azal. amit az Angyal monda nékik, hanem sietve Bethle-
hemben menének,128 hogy meg láthatnák azt, akit nékik hirdettek? 

25 F Azt tanulhattyuk hogy követnünk kel gyorsaságal. és hüségel. 
az Isten kegyelmét, és világoságát, melyeket ád nékünk, mivel se-

126 elkel ( v o ) vonni [Tórlés a sor végén.] 
127 és <(és Ditsöitvén) Ditsérvén 
128 [Utána kérdőjelet írt, de á thúz ta , s az á thúzot t kérdőjel elé vesz-

szőt te t t ; ] menének,<( ?) 
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mitöl nem felhetünk ugy, mint ha viszá élünk és ha hálá adatlanok 
vagyunk kegyelméhez, hogy ha nem követtyük intésit veszedelemre 
adgyuk magunkot, mivel az Isten el veszi atunya és rest szolgátol 
amije vagyon. és annak adgya akinek már vagyon, az az, annak, aki 

5 azal jóll élt, amit vett. 
K. Mit tsinálnak apásztorok. hogy hivek lehesenek a kegyelemhez 

mely öket hija ? 
F Mindeneket el hagyván siettségel keresik az üdvezitöt,129 azért 

hogy ötet tisztellyék, mint örökös urokot, hogy nekie ajánlyák ma-
10 gokot. hogy részok lehesen születésének örömében.,130 és békeségében,, 

tudni illik azokban anagy jokban., melyeket hozot az embereknek. 
K. Hová menének keresni ötet? 
[53b:] F A jászolhoz, a hol ugy találák bé131 pokálva valamint 

egy közönséges gyermecskét. amint az Angyal meg mondotta vala 
15 nékiek, nem kel a kristust keresni a gazdagságban, és a világi nagy 

uraságban. hanem az alázatoságban., aszegénységben, akeresztben, 
és a szenvedésben, 

K Miért nem kel akristust keresni agazdagságban és a világi 
uraságban. ? 

20 F Mert mind ezek tsak arra valok. hogy ketsegtessék rosz hajlan-
doságínkot, az irás tilttya a világi szeretetet, és azt ami avilágban 
vagyon., szent Janos azt mondgya, hogy nintsen abban az Isteni 
szeretet, aki avilágot szereti, 1 lev. 2. 15. ugyan azért kénszerit min-
ket az Anyaszent egyház akereszttség elött. ellene mondani a sátán-

25 nak, aki fejedelme avilágnak, az ö tselekedetinek, ugy mint a vétek-
nek, és az ö pompáinak, ugy mint avilági dolgoknak, mellyek okai 
rosz hajlandoságinknak, meg mutattya ez által az Anyaszent egyhaz, 
hogy illyen okon modon lettünk keresztyéneké és akristus tanit-
vanyivá 

30 K. Miért mondod hogy a kristust, az alázatoságban, szegénység-
ben, és akeresztben kel keresni ? 

F Azért hogy tsak ezek által üdvezit minket, és hogy büneinkböl. 
meg nem szabaditathatunk, hanem [54a:] tsak olyan orvoságokal. 
melyek azokal ellenkeznek, ugy mint akevélységböl, az alázatoság ál-

35 tal., agyönyörüségnek szeretetiböl. aszenvedés által, agazdagságnak 
129 ^h)> azért hogy 
130 [TSredetüeg-.erdemében volt; az első e-t ö-re, a d-t ö-re javí tot ta , a máso-

dik e-t törölte.] 
131 bé <1> pokálva 
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szeretetiböl. aszegénység által, hogy példát adgyon nékünk, mind 
ezeket magais követte, részünk pedig ugy lehet az üdveségben, hogy 
ha hozája formállyuk magunkot. 

K. Hogy lehete apásztoroknak meg üsmerni az Isten Fiát oly 
5 igen alatson és szegény voltában? 

F Nezvén a külsö szegénységét, meg üsmérék ötet, mert nagy hitüek 
valának, az emberi elmének okoskodását nem halgatván, ahit, és az 
Isten szava nékik okoskodás hellyet vala, hogy ha a kisded, és a 
szegény Jésushoz akarunk menni, azt buzgoságal kel tölle kerni, 

10 a sidok testiek lévén, avilág szerént valo gazdag. és nagy hatalmu 
meg váltot vártanakel jöni, akristus szegónységén, és külsö gyenge-
ségén meg botránkoztanak, mert nem ahit világosága szerént gondol-
kodtak, hanem az emberi elme szerént ugyan az is veté öket, az el-
mének vakságában, és aszivek meg átalkodásában 

K Mit mond az Evangyélium a szent szüz felöl. ? 
F Azt mondgya. hogy ezeket magában tarttya vala, és szivében 

forgattya vala, semit abbol el-[54b:]nem vesztet valamit látot 
tselekedni, vagy amit hallot, mert tudta mind azoknak nagy drága 
voltát., nagy példát adot nékünk erröl a titokrol; magában valo el-

20 mélkedésével, ahitel táplálta magát, ugyan eszerént kel nékünk132 

tselekedni atöbb titkok irant is, és az egész igasságihoz a vallásnak, 
hogy ha ö hozája akarjuk magunkot formálni. 

K. A pásztorok mit gondolának szivekben. hogy meg láták azt 
az Isteni gyermeket a jászolyban fekünni, szegény modra bé pokálva ? 

F viszá térének nagy tsudálkozásal., örömel, és hálá adásal. avélek 
tett kegyelemért, ugy hogy nem gyözének elég Ditsöséget, és Ditsére-
tet adni az Istennek. azért amit láttak, és hallottak, ezen szenttséges 
titoknak, kegyelmének,133 hasonlo buzgoságot kell mi bennünk is 
inditani. 

KARÁTSON NAPJÁN A 3 » I K MISÉRE 

Imádság 
30 Tselekedgyed oh' mindenhato Isten., hogy ate egy Fiad, a test 

szerent valo születése által, minket meg szabadittson avéteknek terhe 
alol. amelynek oly sok idötöl fogvást vagyunk rabságában, kérünk 
tégedet a mi urunk Jesus kristus által 

132 nékünk <[is) tselekedni a több t i tkok irant is, [Az is ismétlődését ke-
rülte.] 

133 kegyelme, {b) hasonlo buzgoságot [Elírás: kegyelmének helyett .] 
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[55a:] Epistola. 
Szent Pál sidok. 1. 1. 

gok féle rendben. és sok képen szolván az Isten régenten az Atya-
inknak, aproféták által, végezetre enapokban szolla nékünk az ö 
Fia által, kit mindenek örökösivé rendelt. ki által avilágot teremtette, 
ki mivel hogy az ö ditsöségének fényesége. és állattyának ábrázattya, 

5 és mindeneket visel az ö erejének igéjével, meg tisztitván abünökböl. 
ül a Felségnek jóbján, amagoságban. anyival méltosagosbá let az 
Angyaloknál, menyivel külömb nevet vett örökségül azoknál, mert 
kinek mondotta valaha az Angyalok közül, Én Fiam vagy te, én ma 
szültelek teged, és ismég. Én Attya lészék ö néki, és ö Fiam lészen 

10 nékem, és ismég, mikor bé hoza. az ö elsö szülöttet a föld kerekségére, 
azt mondgya, azt mondgya,134 és imadgyák ötet az Istennek minden 
Angyali,, és az Angyaloknak azt mondgya ugyan: ki az ö Angyalit 
lelkekké tészi, és az ö szolgait a tüznek langjává, a Fiának pedig, A te 
királyi széked Isten, örökkön örökkó: igasságnak páltzája ate or-

15 szágodnak páltzája, szeretted azigas-[55b:]ságot, és gyülölted 
ahamiságot. azért kent meg teged az Isten, ate Istened, örvendezés-
nek olajával, ate közösíd felet; Es te kezdetben fundaltad uram a fol-
det, és ate kezeid alkotmányi az Egek, azok el vesznek, te pedig meg 
maradtz, és mint a ruha mindnyájan meg avulnak, és mint azöltözetet. 

20 el változtatod öket, és el változnak, te pedig ugyan azon vagy, és 
ate esztendöid, el nem fogynak. 

-
Magyarázat 

K. Miképen kel meg hálálnunk az Istennek hozánk valo kegyelmét, 
hogy az ö Fia által beszél hozánk? 

F 1. Hogy halgassuk, hittel, és tisztelettel. az ö szent Evangyeliu-
25 mát., amelyben akristus beszél minékünk 2. hogy kövessük szeretet-

tel. azokot az igasságokot a mellyeket abban tanit,. meg lássátok 
mondgya szent pál. hogy meg ne vessétek azt aki szollot,135 mert ha 
azok meg nem menekedtek,lse megvetvén azt aki a fóldön szóllvala, sokal 

134 azt mondgya, azt mondgya, [ így, ismételve. ] 
135 [Javítva: szoll, -ból.] 
136 meg nem menekedtek, {akik meg vetik vala azt, aki az Isten képében 

szol vala, eföldön, sokal inkáb) meg vetvén azt aki 
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inkáb mi, a kik a mennyekböl nékünk szollot meg utállyuk. Hebr. 12.25 
K. Miképen tette Isten az ö Fiát mindeneknek örökösivé? 
[56a:] F Nem ugy tette mint Istent; mivelö az Atyával örökös ura 

mindeneknek., de ugy mint Ember meg érdemlette azö tselekedeti, és 
5 szenvedési által mindeneket birjon. és hogy aztazörökséget,13?birja, 

a mely néki meg volt igérve a proféták által, mert azért holt meg mond-
gya az Apostol. és138 támadot. fel. akristus, hogy mind az holtakon., 
mind az élökön uralkodgyék. rom. 14. 9. 

K. Hogy kel azt érteni, hogy az Isten a Fia által teremtette avilá-
10 got. ? 

F Ugy hogy, a Fiu Igéje, és Bölcsesége lévén az Atyának, ö áltála 
munkálodik, de fent álló ige, és Bölcseség, és ollyan személy aki 
külömbözik az Atyának személyétöl, és egyenlö az Atyával. minde-
nekben, 

15 K. Miért neveztetik az Atya Ditsösége fényeségének, ? 
F Mert ötet az Atya nemzé, és tölle származék.,139 valamint hogy 

a napból jö ki a fényeség, de attol el nem válik, mert ö benne fenyes-
kedik minden tekéiletesége140 az Atyának, 

K. Mitsoda értelemel mondgya szent Pál. hogy a kristus a magösá-
20 gos méltoságnak jóbjára ült? 

[56b:] F Azt akarja velünk meg értetni, hogy akristus ugy mint 
Ember, az Angyaloknál, és a szonteknél. fellyeb emeltetett, és azok-
nak örökös urává tétetett, az Apostol azt mondgya másut. hogy 
helyheztette ötet az ö jóbjára menyekben minden Fejdelemségek-

25 nek., és hatalmaságnak, és erönek, és uraságnak, és minden névnek 
fölötte, mely neveztetik nem tsak evilágon, hanem akövetkezendön 
is. Efes. 1. 20. 21. 

K. Az Apostol fel akarván magasztalni akristust, miért141 hoz egy 
nehány bizonyságot elö a szent irásból? 

30 F Azért hogy meg bizonyitsa a sidoknak, akik meg kezdének gyen-
gülni ahitben. hogy a kristus az Istennek Fia, nem kegyelem által, 
senem fogadot Fia, mint az Angyalok, és a szentek, hanem öröktöl, 

137 és hogy azt az örökséget, és hogy azt az örökséget birja, [Felesleges is-
métlés. ] 

138 és <azért) támadot , <és elevenedet) fel. <meg) akristus, [fel: Be-
szúrás. ] 

139 [származothól javí tva.] 
140 (tekélletesege) minden tekélletesége 
141 miért <hog) hoz egy 
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és valoságos születés által,, és valojában mondván, ö az Istennek 
egyetlen egy Fia, természete által 

K. Mit kel tanulni ebböl a fel magasztalásbol. ? 
F. Azt hogy igen nagy tisztelettel legyünk akristushoz, visgállyuk 

5 meg, mitsoda boldogok vagyunk, tagjai lenni olyan Ditsöséges 
Fönek, és reméllyük. hogy még részünk lészen abban a Ditsöségben. 
hogy ha valoságos szeretettel ragaszkodunk hozája, és el nem válunk 
soha tölle avétek által 

[57a:] Évangyélium. 
Szent Ján.. 1. 1. 

Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és Isten vala az 
10 Ige, ez vala kezdetben az Istennél, mindenek ö általa lettek, és nála 

nélkül semmi nem lött, a mi lött., ö benne vala, az élet, és az élet vala, 
az Emberek világosága, és a vilagosság a setéttségben világoskodik., 
és a setettség azt meg nem fogta vala, Egy Ember Istentöl küldetet, 
kinek János vala neve,, ebizonyságra jött, hogy bizonyságot tenne 

15 avilágoságrol, hogy mindnyájan hinnének ö általa, nem vala ö avilá-
goság. hanem hogy bizonyságot tenne avilágoságrol, Igaz világoság 
vala, a mely meg világosit minden evilágra jövö embert, evilágon 
vala, és avilág ö általa lött, és a világ ötet meg nem üsméré, tulaj-
doniba jöve, és az övéi bé nem fogadák ötet, valamenyire pedig bé 

20 fogadák ötet, hatalmat ada nékik, hogy Isten Fiaivá lennének, azok-
nak kik az ö nevében hisznek, kik nem a vérekböl, sem atestnek 
akarattyábol, sem a férfiunak akarattyábol. hanem az Istentöl szü-
letettek, És az ige testé [57b:] lón, és bennünk lakék, és láttuk az 
ö Ditsöségét, mint az Atyának egyetlen egy szülöttének ditsöségét, 

2o tellyest malasztal, és igazságal. 

Magyarázat 

K kit nevez szent János Igének ? 
F Az Isten Fiát, Istennek is nevezi142 ötet, ez a szó Ige, az Görög 

magyarázat szerént, okoskodást, és szót teszen. midön az elme gondol-

142 [z javí tva más betűből s fölötte vessző:] nevezi 
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kodik magával beszél belsö képen, okoskodást, és képzést formál 
adologról, a melyröl okoskodik, és gondolkodik. ez a képzés az ö 
igéje, a mely eleiben adgya néki adolgot, ugy a mint magában 
meg foghattya, hogy ha az elme magában gondolkodik, magának 

5 képzést formál magárol, a maga természetiröl, és a maga tekéllete-
ségeiröl. 

K. Miért nevezi tehát szent János. az Isten Fiát. Isten Igéjének? 
F Mert ö az a képzés és gondolat a melyet az Isten formál magának, 

öröktöl fogva magárol. öis az a belsö és lelki Ige,143 aki tészi, és eleiben 
10 adgya néki Isteni tekélleteségeit. az Isten örökké valo meg változhatat-

lan és véghetetlen Tekélleteségü, ö magában gondolkodik, és magát 
tekélletesegel üsméri, és ugyan ezt a képzést a melyet formál. a 
maga véghetetlen voltárol, és Isteni tekélleteségeiröl, nevezi az 
Évangyélium [58a:] az ö Igéjének, aki tekélleteségel valo képe az 

15 ö valoságának, vagy is inkáb hasonlo hozája, és egyszers mind valo-
ságal valo személy, és külömbözik attol. aki ötet nemzette, és azt 
nevezik Atyának, aki nemzetet, Fiunak, ez a nemzés, örökké valo, 
lelki, ki mondhatatlan, és meg foghatatlan ateremtetett lelkeknek, 

K. Mit tésznek ezek a szók, kezdetben vala az Ige ? 
20 F Azt teszik, hogy midön a világ kezdödöt, ez az Isteni Ige már volt, 

kezdete nem lévén. tehát örökké valo. mivel ha egy nehány millium 
esztendökel144 eléb tennék is a világ kezdetit, de mindenkor el lehetne 
mondani hogy kezdetben vala145 az Ige. 

K. Mit értesz ezeken a szokon. és az Ige az Istennél vala, és az az, 
25 Ige Isten vala.? 

F Szent János azt akarja velünk meg értetni, hogy a Fiu egy 
állattyában az Atyával. véle egy örökségü, de nem egy személy véle, 
mert az. aki szül, nem egy azal a kit szült, 

K. Hogy lehet azt meg fogni hogy mindenek az Ige által terem-
30 tettek.? 

F Eszerént lehet azt meg fogni, az Isten mindeneket teremtvén, 
azokot az ö szava által teremté, de az ö szava nem külsö képen valo 
szó, nem ollyan hangos szó, mely a fület meg hattya, hanem belsö 
képen valo szavával; gondo-[58b:]lattyával, és öröktöl fogva valo 

!5 rendelésével teremté a világot, az a gondolat pedig nem más hanem 
az Ige, az ö egy Fia: és az ö Bölcsesége, aki által teremté avilágot 

143 <Ige,> és le lki I g e , 
114 [A h b e t ű y-ből j a v í t v a ; esztendövelhől.] 
145 [ í r á s h i b a : ] v a l o 
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valamint egy mester ember, minek elötte valamely munkához fog-
jon., azt ki képzeli elsöben magában, és ki formálya, és aszerént 
viszi végben azután munkaját , az Isten öröktöl fogva formálta volt 
ki avilagnak formáját., és rendelése szerent adot annak lételt, és életet, 

5 azon idöben a melyben. azt végben akar ta vinni, ez a gondolat, és 
rendelés, nom más hanem az az Ige, és az a szó, a mely által teremte 
mindeneket. de az a szó, valoságos személy ö benne, és ö véle, minde-
nekben hasonló hozzája, és aki egy a rán t te remtet mindeneket ö 
véle. 

10 K. Mit tészriek ezek a szók, öbenne vala az élet, és az élet vala az 
embereknek világoságok ? 

F Azt teszik hogy az élet, az Igében volt, valamint a maga eredeté-
ben, hogy övolna a valoságos és Isteni élet, ö adot testí, vagy lelki 
életet mind annak a mi éll. ö adgya a természetnek, kegyelemnek, 

15 és a ditsöségnek eletét. 
K. Miért mondgya szent János hogy az élet vala az emberek 

világoságok. ? 
F Mert az Is ten ereje örökös igasság, és bölcseség lévén, világoságot 

ád lelkünknek, mely azt vilá-[59a:]gosittsa, és bölcseséget, mely azt 
20 éltesse, az okos lélek meg üsmérhoti, és szeretheti az Istent , ebben az 

üsmérettségben, és szeretetben áll tehát az ö élete, és tsak annyiban 
éll, a menyiben, üsmeri, és szereti az Istent , ugyan az ö igassága. és 
bölcsesége világosittya, és eleveniti azt, beléje nyomván. az igasság-
nak, és a bölcseségnek bélyegeit, és éltetvón azt, tiszta, szent, és 

25 Isteni élettel, az Ige146 t ehát maga ez az igazság. és bölcseség, örökké 
valo vilagosságot ád az embereknek, és ezen világoságban valo ré-
szesüles, bölcseké, és igazaká tészi a teremtet lelkeket, de az ö bölcse-
ségek, és igazságok, abbol a véghetetlen. és valoságos147 bölcseségböl. 
és igaságbol erednek, amely, nem más. hanem az Is ten Fia, az Ige. 

30 K. Ha az Ige az emberek világosága, hogy lehet ennok a vilago-
ság'nak világositani a setettségben mivel avilágoság tulajdonsága a, 
hogy a setéttséget el üze ? 

F Ugy hogy, az ember avétek által, el fordult. és el távozot avilá-
goságtol. és setéttségé löt, ez igy levén a vétkes embernek lelki148 sze-

35 meit, nem világosittya többé ez az Isteni vilagoság, valamint anap 

146 [ í ráshiba:] a Ige 
147 [A második o 6-ből javí tva:] valoságos 
148lelki [ Bes zúrás. ] 
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vilagosittya149 a vaknak testi szemeit, vagy olyan embernek ki a 
szemeit bé hunnya, avilágoság tu-[59b:]lajdonsaga ahogy vilago-
sittson., de az emberek attol el forditták szemeket, minden világo-
ságokot, boldogságokat; abban veték, és bölcseségeket arra forditák 

5 hogy ateremtet állattal élhetnének, és az Istent el felejték, avilágoság 
bennek világositot, de ök magokon kivül valának, és az rendeletlen-
ségért, mely öket akülsö, és teremtet tekéntetekre vezette, és a vi-
lágoságtol el választotta, tsak a setettségben maradának, és nem lát-
haták többé, a valosagos vilagosagot. 

10 K. Miképen üsmértette meg magát az Emberekel. ez az Isteni 
világoság. ? 

F Mint hogy az emberek tsak testiek valának, és tsak az érzékeny-
ségbeli dolgokra, és tsak ateremtet állatokra függesztették vala 
szemeket, és a vilagoság., aki az Isteni Ige, mi hozánk hasonlo testet 

15 vévén magára azért hogy tsak ötet tekénttsük, fel ékesité azt a testet 
bölcseségel, igaságal szenttségel., és az maga Istenségével, ugy hogy 
az emberek láthato szin alat üsmérvén az Istent, az által aláthatatlan 
dolgoknak szeretetire vezettessenek, 

K Miképen lehetet volna ezt az Igét meg külömböztetni atöb 
20 teremtet állatoktol, hogy ha valaki azt meg nem mutatta volna. ? 

F Ugyan erre a végre küldötte volt el az Isten keresz-[60a:]telö 
szent Jánost, hogy a kristus hozája menvén a keresztelkedésre, asok 
nép közöt ötet meg külömböztesse, és ujjával nékik meg mutassa. 
ök nem tudták avilágoságnak. evilágra valo jövetelét, se azt hogy 

25 közöttök volna, de szent János bizonyságot tett rolla, és az ö bi-
zonysága annál is inkáb bé vehetöb vala, hogy ötet magát gondolák 
lenni annak avilágoságnak, az ö nagy szent életiért. 

K. Nem kellé mindenikünknek bizonysagot tenni akristusrol? 
F Minden bizonyal kell, minden keresztyenek bizonysagot tenni 

30 rola, közölni kel az ö igasságának vilagoságát azokal kik kezünk alat 
vagynak, vagy a kikel egy társaságban vagyunk, meg mutatván 
azt nékiek magunk viselésiböl, vagy beszédinkböl, és eszerént bizony-
ságot teszünk akristusrol., és az ö szenttséges voltárol. akoron mu-
tattyuk meg magunk viselésiben, és beszédinkben, akristus világo-

35 ságát, amidön minden szándekinkot, tselekedetinket, az Évangye-
liumi tudományhoz intezzük, valamint keresztelö szent János tseleke-
dék, mivel akristus azért lött emberré., és azért üsmértette meg ma-

149 [világosittyából javítva, az ékezet á thúzásával . ] 
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gát velünk.150 hogy minket meg világosittson; és nékünk példánk 
legyen, a te beszéded mondgya a proféta, világosittya [60b:] lépésimet, 
és ösvényimet, a mellyekben járok. ps. 118. 105. Én vagyok avilágnak 
világosága. mondá a kristus, aki követ engem, nem jár a setéttségben, 

5 hanem életnek világa lészen annák joan 8. 12. 
K Kitsodák azok, akik a setéttségben járnak? 
F Mind azok akik akristus világosága és tanitása hellyet, tsak a 

magok akarattyát. és kivánságát követik, inkáb követvén a magok 
gondolattyokat, mint az örökké valo bölcseségtöl szabot rendet, az 

10 illyenek setéttségben járnak. mondgya szent János, és nem tudgyák 
hová mennek, mert a setéttség meg vakitotta szemeket: 1 lev. 2. 11. 

K. Mitsoda világ az, mely meg nem üsmérto akristust? 
F Az, az olyanokbol álló tarsaság. kik a világot, és az világi dol-

gokot szeretik; kik az ö meg romlot. tartásit, és szokásit követik, 
15 kik tsak amagok kivánságira vigyáznak, vakságban hagyván öket az 

Isten; kik minden elméjeket, bölcseségeket, avilági joknak keresésére 
fordittyák kik nem láttyák a meg testesült igének világoságát, a 
mely bennek fénylik, és a melynek hasznát nem vehetik sziveknek 
meg romlása miat. 

20 K. Miképen lett az ember Istennek Fiává ? 
F Az Isten az embert amaga képére teremtvén, azáltal ö az Isten 

Fia vala, de a vétek el törölvén azt a képet, szükséges volt azt meg 
ujitani, és az olöbbeni kép-[61a:]nek formáját eleiben tenni, ugy 
hogy magát ahoz formalhasa akegyelem által, erre valo nezve kel-

25 letet hogy ez az elöbbeni kép, az Isteni Ige, Emberi testet vévén 
magára, magát láthatova tegye. 

K. Mit tésznek ezek a szók. az Ige testé lön? 
F Azt teszik hogy az Ige Emberé lön., egyteste, és lelke vala, és 

azokot meg egyesitette az Isteni szomélyével., a testen itt az egész 
30 Embert kel érteni, hogy meg lásuk mitsoda sokal tartozunk az Isten 

Fiának, az Irás fel teszi hogy ö testé löt, az az, hogy meg nem elegedet 
az embereknek leg nemesebb részét venni, ugy mint alelket, hanem 
még hozánk hasonlo gyenge és halando testet vott magára, a romlan-
dosagon kivül, amelyböl meg akara minket szabaditani, és gyogyitani, 

35 hozánk hasonlová akara lenni, hogy minket magahoz hasonloká te-
hessen; az ö szenttségének követése által, és mint hogy ö az Istennek 

150 [n betű k-ból javítva:] velünk. 
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Fia természete által, minket is az Istennek, akegyelem által valo 
fogadot fiaivá akara tenni. 

K. Miben részesülnek azok kik az Istennek Fiai? 
F Azok részeltetnek az Isteni életben., a mely a világoság, és a 

5 szeretet lévén, nekik világoságát. és szeretetit osztogattya, akristus 
Érdemi, és kegyelme által részek is lészen nékik minden javaiban, 
mivel agyerme-[61b:]keknek reszeknek kel lenni az Atyok örökségé-
ben, az Isten maga lévén az az örökség, és az a meg igért ország. ö 
is lészen, az ö örökös részek. 

10 K Miért vagyon a meg mondva, hogy a meg testesült Ige tellyes 
kegyelemel. és igasságal? 

F Mert azért testesült meg hogy velünk közölhesse ahit által, az 
ö igasságának világoságát, és kegyelmét, ugy mint, amaga szeretetét, 
mely követesse velünk az igasságot, és éltessen ahittel, azért is mond-

15 gyák hogy Mojses adta atörvényt, de a kristus hozta el nékünk ake-
gyelmet, a melyet tsak az ö erdemi, és közben járása altal. veszik 

SZENT ISTVÁN N A P J Á N 

Imádság 

Adgyad uram hogy követhessük a szentet, kit mái napon tisztelünk., 
és tanullyuk meg példájábol szeretni ellenségeinket, mivel annak 
Innepét illyük, aki ate Fiadnak, ami urunk Jesus kristusunknak ke-

20 gyelmét kérte üldözöire. 

Epistola 
Act. Apost. 6. 8. 

A napokban István tellyes kegyelemel és erövel nagy tsudákot és 
jeleket tselekeszik vala, anepben, [62a:] támadának pedig némellyek 
asynagogábol, mely neveztetik alibertinusokénak, és Czireniékenek, 
és Alexandriaikenak; és azokénak, kik Ciliciábol, és Ásiábol valának, 

25 vetekedvén Istvánal, és nem álhatnak vala ellene151 a bölcseségnek, 
és a152 léleknek, aki szol vala, halván pedig ezeket, dulfulnak vala 
szivekben., és fogokat tsikorgattyák vala reája, holot pedig tellyes 

151 [Sorvégen:] el- [új sor elejón:] ne 
152 a [Beszúrás.] 
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volna szent Lélekel, az Égre tekintvén, látá az Isten Ditsöségét., és a 
Jésust az Is ten jobján állani, és mondá, lmé nyitva látom az Egeket. 
és az Ember Piat , az Is ten jobja felöl állani, fel kiáltván pedig ök nagy 
szokal. bé dugák az ö fülöket és egyenlö akara t ta l reá rohanának, és 

5 ki vetvén ötet a város kivül., kövezik vala, és a tanuk le tevék az ö 
ruhájokot egy Iffiunak lábainál. ki Saulnak hivatat ik vala, és kövezik 
vala Is tvánt , ki könyörög vala. és mondá, Uram Jesus. vedd hozád 
azén lelkemet, terdeire esvén pedig nagy szoval kiáltá, mondván, 
uram ne tulajdonisd nékik ebünt, és midön ezt mondot ta volna. el 

10 aluvék az urban. 

Magyarázat. 

K. Miért t ámadának a sidok szent Is tván ellen. ollyan nagy dühö-
ségel. ? 

F Mert meg mondá nékikazigazságot . , ésazér t [62b:] hogy bizony-
ságot tön akristusrol. kötelesége szerént. minden idökben ameg volt, 

15 hogy azok kik hüségel vi t ték végben köteleségeket, el nem kerülték 
avilági emberek ellenkezésit, és üldözésit, amidön öket tévelygések-
böl viszá akar ták hozni, és követetni vélek tisztaságal, az Évan-
gyeliumi tudományt , azért is mondgya az Apostol. hogy akik Iste-
nesen akarnak élni, és akristusé lenni, azok üldözéseket fognak szen-

20 vedni. 
K Miért teszik azt fel. hogy asidok nem álhatnak vala ellene a 

bölcseségnek, és aléleknek, aki szol vala szent Is tvánban. ? 
F Azért hogy meg tudgyák a papok, hogy ha ollyan tellyesek vol-

nának amint kellene lenniek, az Isten lelkével, és ahit igaságival. a 
25 melyeket hirdetik, hamaréb hitethetnék el azokot,15:! és szégyenit-

hetnék meg a roszakot 
K. Mit tselekéd154 szent I s tván midön ellenségi dul, fulnak vala 

ellene ? 
F Mind azt, nagy bátorságal. tekéntvén. az Égre veté szemeit, és 

30 tellyes léven szent Lólekel, akristust látá aki bátori tá, és segité, 
aviadalomban, aképen kel az Is ten szolgainak, bizon^^ságot tenni az 
igaságrol, keresvén egjredül az Isten Ditsöségét, és afelebarátunk 

. üdvo-[63a:]ségét, nem haj tván az emberek fenyégetésekre, és ha-
ragjokra, akik semit nem tehetnek azoknak, akiket a kristus segét 

153 azokot, {már) és 
154 [Lehet,hogyíráshiba;í,sefei;edeí; helyett.] [A 32. sorban elírásból:] egydül 
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kegyeknével, szükséges tehát az illyen alkalmatoságban.155 vaia-
mint ez a szent Diaconus tselekedék, fel emelni magunkot az Is ten-
hez, az imadságal, és szemlélni ahitnek szemeivel. a kristust, hi tünk-
nek kezdöit, és bé töltöit, ö mindenkor készen vagyon minket meg 

0 segiteni, és meg jutalmaztatni , . hogy vegíg hüségel leszünk hozája. 
K. Mit tselekedék az a szent Diaconus amidön ötet kövezék? 
P A kristust156 hija segittségül., és157 keri magához venni lelkét, 

azután olyan nagy tsendeségben marada, mint ha nem érezte volna az 
ütéseket, az ö teste, és részosült volna még elöre a ditsöséges testek-

10 nek szenvedhetetlonségében, az ö elméje, és szive, tsak akristusrol. 
és a Menyei dolgokrol foglalatoskodék, ahol már bizonyos volt az ö 
meg jutalmaztatása, ezen nagy példabol meg tanulha t tyuk, hogy 
olyan meg val tozhatat lan és hüséges szeretettel kaptsollyuk magun-
kat akristushoz, hogy se az nyomoruság, se az eröszak, se az üldözés, 

15 se semmi némü teremtet t állat el ne valaszthasson soha minket ö 
tölle. el hi tetvén magunkal. hogy minden féle nyomoruságokon 
gyözedelmet veszünk annak kegyelmével. aki minkct [63b:] annyira 
szeretet, hogy verét. és eletét ad ta éret tünk, azt is meg tanulhat tyuk. , 
hogy haláiunkor. liadgyuk el az embereknek testünket, és tsak arol 

20 gondolkodgyunk, hogy ami üdvezitönk kezeiben adgyuk lelkünket. 
K. Miképen bánék ez a szent Martyr azö ellenségivel, akik oly 

kegyetlenségel kövezék ötet ? 
P Le térdepelvén fel kiálta. Uram nem tulajdonitsad nékik ebünt, 

tsak eszerént álla boszut ellenségin, illyenek kel lenni szeretetünk-
2o nek, mivel aparantsolat hogy szeresük ellenséginket, ö érettek imád-

kozunk, vélek jol tegyünk, ugy illet minket, valamint szent Is tvánt , 
akristus példájára ez a nagy szent, menté azoknak hamiságát, kik 
ötet kövezték, buzgoságal kivánta volna el törleni vétkeket, azon 
szenvedésivel, amely néki meg nyi tot ta a Menyeknek kapuját . az 

30 illyen tiszta, és nem hasznot keresö szeretet, sok keresztyényeket 
fog meg itélni, akik azt gondollyák, hogy lehetetlen., és erejek felot 
valo dolgot parantsolnak nékiek, a midön arra kénszerittik, hogy 
olttsák el haragjokot, hogy meg botsásák a bántodást , hogy szere-
sék azokot, kik öket gyülölik., hogy imádkozanak azokért kik öket 

io gyalázák, és üldözik. valo hogy mind enehéz. de tsak azoknak, akik 
magokon eröt nem akarnak venni, és rosz hajlandoságokot meg gyözni, 

165 [álkalmatoságbanból javítva, az ókezet áthúzásával .] 
156 [Elírás:] kristus 
157 és [Beszúrás. ] , . . 
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valo hogy semmit nem tehetünk magunktol., és akristus kegyolme 
nélkül de mindent tehetünk annak segittségivel., ki minket erösit. 

K. Mitsodahasznalöna szent István könyörgésinek ? 
[64a:] F. Megnyeré az Istentöl Saulnak, egyik leg nagyob ellensé-

5 gének meg térését., aki minek utánna üldözte volna az Anyaszent 
egyházat, Apostolává lön, a nemzeteknek, és leg nagyob oltalmazoja 
az Anyaszent egyháznak, mert ha István nem imádkozot volna. 
mondgya szent Agoston az Anyaszent egyháznak Pál Apostola, se 
mestere nem lett volna, az Isten elött, igen foganatos az ellensé-

10 ginkért valo imádság. 

Evangyélium 
Szent Matth. 23. 34.. 

Az idoben mondá Jésus a sido seregeknek, és az papi fejdelmeknek' 
imó én küldök hozátok profétákot és bólcseket, és iras tudokot, és 
azok közül meg öltök, és meg feszitetek, és azok közül meg ostoroztok 
a synagogáitokban, és üldözitek, városrol, városra, hogy reátok jöj-

15 jön minden igaz vér, mely a földre ontatot, az igaz Abel vérétól fogva. 
zakariasnak, a Barakias fiának véréig, kit meg öltetek a Templom. 
és az oltar közöt, Bizony mondom néktek, el jönek mind ezek, erre a 
nemzettségre, Jerusalem, Jerusalem, ki meg ölöd a profétakot, és meg 
kövezed azokot, [64b:] kik hozád küldettek, hanyszor akartam egyben 

20 gyüjteni a Fiaidot,158 mint a tik egyben gyüjti az ö csirkéit szarnyai 
alá, és nem akartad, imé pusztán hagyatik néktek ati házatok, mert 
mondom néktek, nem láttok engem. mostantol fogva. mig nem 
mondgyatok; Áldot aki az urnak nevében jö. 

Magyarázat 

K. Kitsodák azok a proféták, bölcsok, és Doktorok akiket akristus 
25 külde a sidoknak. ? 

F Azok a tanitványok, Apostolok, és az Évangyeliumnak prediká-
tori, akiket el küldvén a sidok meg ölók, azok közöt vala szent István, 
és a két szent Jakab. 

K. Miért mondgya akristus hogy el küldi azokot azért, hogy a si-
30 dokra jöjjön minden igaz vér. mely a földre ontatott? 

F Azért, mert eza hálá adatlan nép meg érdemlé az ö igaságtalan-
ságáért és hüségtelenségiért hogy az Isten boszut állyon rajta. mind 

158 Fiaidot , [a második i beszúrás; Fiadot, volt .] 
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azon igazaknak vérekért, akiket az ö elejek öltenek vala meg. Aboltöl 
fogva Zakariásig, abéis tellyesedék a Jerusalemi templomnak. el 
pusztulásakor. 

K Miért tulajdonitá akristus azon idö béli sidoknak az ö. Atyoknak 
5 vétkeket.? 

[65a:] F Azért mert követék azokot, és söt még nagyob vétkekben 
is esének, a midön gyülölségel lévén hozája, dühöségel fel fesziték 
ötet, és egy nehány tanitványit és Apostolit meg ölék 

K. Mint hogy azt még elóre tudta, hogy az Apostolok üldöztetni 
10 fognak, miért tevé veszedelemre öket? 

F Mert azokot az üldözéseket Apostolinak érdemesé tevé, és el-
lenséginek. veszedelmire forditá, mivel az Isten irgalmaságát mu-
tattya szolgaihoz, akor amidön igaságtalanul üldözik öket, mert az 
által meg tisztittatnak, és az üldözökön,159 a rettenetes ostora160 

15 igasságának. 
K. Miért mondgya akristus hogy ugy akarta öszve gyüjteni valamint 
atyuk egyben gyüjti tsirkéit? 

F Ezen hasonlatoságal azt akarta jelenteni, hogy mitsoda szeretet-
tel vagyon az övéihez, mivel semmi oktalan állat nem szereti nagyob 

20 gond viselésel az ö fiait mint tyuk, szárnyai alá veszi, hogy ót me-
legben, és bátorságban maradgyanak, és ha valaki közelit hozája, 
azon nagyon fel indul, egy szoval azt meg láthatni minden külsö 
tselekedetiböl, hogy valoságos Anya, eképen kaptsolta magahoz a 
kristus szolgait [65b:] meg testesülésével, gondgyát viseli nekik, és 

!5 meg oltalmaza öket, hogy ne esenek az üdveségek ellenséginek töri-
ben, azért is szárnyai alá veszi öket, valamint a proféta mondgya. 

K. Mit tanulhatunk abbol. midön azt veti szemére Jerusálem vá-
rosának. hogy nem engedte fiait egybe gyüjteni szárnyai alá. ? 

F Azt tanulhattyuk, hogy ha nem halgattyuk akristus szavát 
30 midön minket hi, hogy ha nem akarjuk követni ötet, az ö uttyaiban 

járni, és az ö gond viselése alá vetni magunkot, igen félö hogy elne 
hagyon bennünket, és ahamis léleknek hatalma alá ne vessen. a kit 
is jelent a prédálo madár, ki tsak azon vagyon. hogy meg lophas-
son, és meg161 ölhessen. 

169 [Az ön rész javí tva, de nem állapítható meg kétségtelenül, miből; 
talán: eí-ből?] 

160 ostora ostora [Fölösleges ismétlés.] 
161 meg <(oh) [?] ölhessen. 
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SZENT JÁNOS N A P J Á N 

Imádság 

TJram mutasd meg jóságodot Anyaszent egyházadon. hogy meg 
világositatván azon igaságokal,162 a melyeket predikállot ate Apos-
tolod. és Evangyélistád szent Janos. el érhesse az örökké valo jutal-
mat a mi urunk. E tc . 

Epistola. 
Eccl. 15. 1. 

5 A ki az Is tent féli, jókat tselekoszik. és aki az igas-[66a:]sagnak 
meg tar toja. meg fogja azt . és oleiben mégyon mint egy tiszteletes 
Anya, és mint egy szüz aszszony állat, fogadgya bé ötet,, élteti 
ötet . az értelemnek, és az életnek kenyorévol, az üdveséges bölcseség-
nek vizével i ta t tya ötet, és még erösödik benne, és el nem hajol, 

10 és meg nem szégyenül, és fel magasztallya ötet felebaratinál, és a 
gyülekozetnek közepette. fel nyi t tya száját, és bölcseségnek, s'érte-
lemnok lelkével. tölt i bé ötet, és aditsöségnek rnhájával. ruházza mog 
ötet, vigasságot és örvendezést gyüjt reája, és örökké valo nével 
örökösiti ötet . 

Magyarázat 

15 K. A bölcs mitsoda fólelemröl szól midön azt mondgya. hogy aki 
az Is tent féli sokat tselekeszik? 

F ollyan félelomröl szól amelyet az Isteni szeretet elevenit, a melyet 
Fiui félelemnek nevezik, tudni illik, olyan félelemnek., a melyel egy 
jól neveltetet gyermek féli meg bántani a jó At tyát , az ollyan tehát 

20 aki ugy fél at tol mint aleg nagyob veszedelemtöl, az Is tent meg szo-
moritani, el nem mula t tya parantsolat i t meg tartani , ezt is hija abölcs, 
jól tselekedésnek, és azt ugy tselekedni. a mint kel. szent Agoston 
szerént, erre is mondgya a proféta [66b:] hogy boldog ember az, aki 
az u ra t féli, igen nagy örömel is viszi végben parantsolati t P. s. 111. 1. 

lc2 [igaságokáltalból javítva. l [Az Imádság végén Mikes] & [Etc . rövidítés-
-jelet használ; alább is többször.] 
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ellenben pedig az, aki szolgához illendö félelemel tselekeszik, tsak 
külsö képen, és akara t tya ellen viszi azokot végben, félvén inkáb az 
égestöl. mint sem a vétkezéstöl, szent Agoston163 szerént 

K. Mitsoda modot ád nókünk abölcs, hogy bölcseséget nyerhesünk? 
0 F Azt hogy az igassághoz ragaszkodgyunk, mivel a mely szeretet-

tel szerettyük szivünkböl az Istent , és felebarátunkot mint magun-
kot, ez az, igazán valo keresztyeni igaság. aki tehát az igasághoz 
ragaszkodik a bölcseséget fogja birni, mert ugy szeretvén az Is tent 
mint örökös jóvát . és felebarattyát mint magát, minden tölle kitel-

10 hetö jót fóg tsolekedni. mind az Istenért , mind pedig felebaráttyáért, 
és utálni fogja a roszat; és a vétket, ebböl is áll, avaloságos bölcseség, 
és ez a bölcseség örökös lesz néki, el sem veszti azt soha akara t tya 
ellen. 

K. Miért hasonlitatik abölcseség egy tiszteletes Anyához, és egy szüz 
10 aszszony állathoz? 

F Mert az örökké valo bölcsoség meg elózi azokot kik ötet164 keresik. 
és elejekben megyen mint egy olyan Anya, aki siettségel megyen 
kedves gyermekének eleiben [67a:] és ugy fogadgya öte t valamint 
egy szüz aszony fogadgya az ö férjét, mi ugy megyünk az Istenhez, 

2(1 hogy ha ö elönkben jö, mivel ö von minket magához kegyolmének 
ereje által akristus mondása165 szerént, és ö vezet magához, szünte-
len valo szavával, joan. (i. 44. 45. ö szeretet minket elsöben, mond-
gya szent János öis önti mi belénk szeretetét. 1. lev. 4. 10. 

K. Mitsoda ez életnek, és értelemnek166 ken^^ere. amelyel élteti aböl-
2ö cseség azokot kik ötet szeretik? 

F Az, az Isten szava, az eletnek, és az értelemnek konyere, a vilá-
gosittya és táplállj 'a az igazakot., az élteti öket a kegyelemnek éle-
tével., ahit, areménség, és a szeretet által . az Isten ád móg az ö 
Fiainak. más kenyerét azéletnek, és az értelemnek, a mely kenyér 

30 a kristus maga, aki az Egböl szállot le eledelekre,167 és a ki magává 
vál toztat tya öket, szentségének ereje által. 

K. Mitsoda az az üdveséges viz. amelyet ád innya a bölcseség és 
valoságos keresztyének ? 

163 [Elírás:] Agon [vagy rövidítés?] 
164 [Javí tva: öketből.] 
165 mondása {által) szert'mt, 
166 [ Iráshiba:] értelemlen 
167 [d javitva /-ből:] eledelekre, 
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F Az. akristus kegyelme, és az ö szent lelke, a mely lészen ö benne 
az órök életre forró viznek feje, joan. 4. 14. amely el olttya benne. a 
világi dolgokhoz valo szomjuságot, és az örökös jót kivántattya véle 
a mint hogy tsak az is teheti boldogá, 

[67b:] K A bölcseség miképen erösödik meg az igazban. ? 
F Ugy. hogy, a menyiben nevekedik az Isteni szeretetben., és 

ajó tselekedetekben, anyiban gyözhetetlenné lészen akisértetekben. 
és más egyéb nyomoruságokban. 

K. A bölcseség miért tarttya kezein azigazat? 
10 F Mert akár mely erösnek tessék lenni, de a bölcseséghez képest, 

tsak ollyan mint egy gyermek. azért szükséges hogy kezén tarttsa, 
és ugy vezesse hogy meg ne botollyék, és168 elne esék. a mely meg tör-
ténnék minden bizonyal169 ha magára hadná. 

K Miért mondgya abölcs hogy az igaz meg nem szégyenül. ? 
F Mert magátol semmit nem vár. se amaga erejétöl, se az emberek-

töl, és tsak a bölcseségben bizik. aki senkit meg nem tsalhat, aremén-
ség pedig mondgya szent Pál. meg nem szégyenit. mert az Istennek 
szerelme, ki ontatot ami szivünkben a szent lélek által, ki mi nékünk 
adatot rom. 5. 5. 

K. A bölcseség mikor magasztallya fel felebaráti közöt az igazat, 
és nyittya meg az ö száját agyülekezetnek közepette. ? 

[68a:] F A midön az Isten olyan hivatalra hija. a melyben máso-
kot tanyitani fog, akor tölti bé ötet abölcseség világával. hogy aztot 
közöllye felebarátival., de halgatni fog alázatoságbol, mind addig 

25 meg az Isten meg nem nyittya száját, Isteni hivásával. 
K. Mitsoda Ditsöséges ruházat az, amelyet neki fog adni, ? 
F A nem más. hanem az igaság, és a felebaráti szeretet, amely 

Isten elött drága öltözöt, akristus maga az az uj ember, akiben öltöz-
tünk akereszttségkor, le vetvén az ó embert, a ki mocskos és meg 

30 romlot ruha, a ruha melyet a bölcseség ád, az igaznak ditsöséges 
ruhája, mert meg külömbözteti ötet atöbb emberek közöt. afényes, 
és jó erkölcsökel, a melyekel. fénlik az Isten, és az emberek170 elött 

K. Mitsoda vigaság és örvendezés az, amelyet gyüjt reája? 
F Nem más hanem amenyei örvendezés, amelyet bövségel hinti 

35 akegyelem az ö lelkében, a mely meg utáltattya véle a világi jót, és 
vigaságot, gyönyörüségel. meg kostoltatván véle a menyei dolgokot; 

168 <(e) és elne esék. 
169 [ny ós a betű között a sor fölött t intafolt:] bizonyal 
170 emberek <(közöt.) elött 
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ez az örvendezés sokalis drágáb a világi gazdagságoknál; a-[68b:]mel-
lyek bé nem tölthetik a szivet, abban irtoztato üreséget hagyván. 
és ezer nyughatatlanságokot. 

K Miképen örökösiti meg ötet öröké valo nével. ? 
F Ugy hogy jó példát adván az Anyaszent egyháznak. bölcsesé-

givel, jó erkölcsivel, és felebaráti szeretetinek munkájival, az ö emlé-
kezete az emberek közöt örökké fent marad. 

Evangyélium 
sz.ent Jan. 21. 19 

Es midön. ezt mondotta volna. mondá néki, köves engemet, for-
dulván Péter, látá171 azt a tanitványt, akit szeret vala Jesus. utánna 

0 jöni, aki avatsorán az ö mellyén feküt, és mondotta, uram kitsoda 
aki téged el árul, ezt azért mikor látta volna Péter, mondá Jésusnak 
uram ez pedig172 mit? mondá néki Jesus, igy akarom ötet maradni 
míg el jövök, mi gondod véle, te kövess engem. ki mene azér173 az 
Atyafiak közöt174 ebeszéd, hogy az a tanitvány meg nem hal., és nem 

0 mondotta neki175 Jésus meg nem hal. hanem ha igy akarom ötet ma-
radni mig el jövök. mi gondod véle, ez az a tanitvány a ki bizonysá-
got teszen. ezekröl, és irta ezeket, és tudgyuk hogy [69a:] igaz az 
ö bizonysága 

Magyarázat 

K Hogy kel akristust176 követni ? 
F Az Evangyeliumi177 tudományt kel követni. magunknak ellene 

mondani, és mind annak valamit eföldön szeretünk, követni kel 
akristus alázatoságát. békeséges türésit, szeretetit, az ö akarattyán 
kel járnunk, és nem a magunkén, a magunk keresztét kel viselni, 
és el szenvedni azokot anyomoruságokot, inségeket, és üldözéseket, 

m [Javí tás : látvánhól.] 
172 [ í ráshiba:] pedit 
173 [Valószínűleg íráshiba:] azér [másut t nem nyeli el a t be tű t . ] 
17á közöt{esz}> ebeszéd, 
175 neki [Beszúrás.] 
176 [ Iráshiba:] akristus követni? 
177 [Elírás:] Evagyeliumi 
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mellyeket reánk botsát, egy szoval akristust kel követni. ebböl 
áll, az egész keresztyeni élet. 

K. Leheté követnünk szent Péternek. szent János iránt valo tuda-
kozodását. ? 

5 F Emberi gyarloság vala még ebben az Apostolban mivel tsak 
azt kelletet volna néki meg tudni, hogy mit parantsol az ö mestere, és 
követni ötet, minden nyughatatlanság nélkül, hogy hová lészen szent 
János, holot az ötet nem illette, minekünk tsak épen azokrol az igas-
ságokrol kel szorgalmatoskodnunk, amelyeket Isten ki nyilatkozta-

10 tot nem tudakozodván arol. a mit el akart rejteni, mi tselekszi azt, 
hogy gyakorta magunkot el felejttyük, és kötelesé-[69b:]ginket 
el mulattyuk, nem más, hanem hogy, a mások178 dolgaiban. felettéb 
árttyuk magunkot, aleg mélységeseb tudományok is haszontalanok., 
söt még ártalmasok, azoknak, kik hivatalokot nem tudgyák., vagy 

15 akik azokot bé nem töltik, szent Pál meg elégszik akristust, és a meg 
feszitetet kristust tudni. 1 Cor. 2. 2 

K Miért felele az ur néki ollyan homályoson? 
F Mert észre akará véle vétetni. hogy az ö kérdése nem volna 

helyes, meg is akará feddeni szorgalmatoskodásárol, ezel arra tanyit 
20 minket, hogy tsak egyedül a magunk hivatallyára vigyázunk. és tsak 

azt az utat kövesük békeségel; és hüségel. amelyen az Isten akarja 
hogy hozája mennyünk. nem visgálodván. senem nyughatatlankod-
ván azon., hogy mitsodáson vezet másokot, mi nékünk az Isten aka-
rattyát kel követni, és azon az uton járni, a melyet mutat nékünk, 

25 másokot pedig hagyuk járni olyan utan. amelyen az Isten vezeti 
oket, nem is mehetünk hozája más uton, hanem amelyre tett minket, 
hogy ha mást179 keresünk el tévelyedünk, és veszedelemben esünk. 

K. Miért tartozunk a szent Janos szavát el hinni, amidön azt mond-
gya hogy igaz az ö bizonysága? 

30 F Mert szent János magában. tsak egy közönséges [70a:] halász 
lévén, magátol nem beszélhetet volna az Istenröl oly bölcseségel. és 
Isteni képen az Evangyéliumában ha aztot nem az Isten sugarlotta 
volna; még ezen kivül a püspökök, és ahivek. akik iratták véle az 
Evangyéliumot. tudván jól azokot a dolgokot a melyeket abban irt, 

3D soha az ellen semit nem mondának, hanem igaznak vallák lenni mind 
azt, amit irt. 

178 a mások^mások) dolgaiban. 
179 [Ékezethiba:] mast 
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APRO SZENTEK N A P J Á N 

Imádság 

óh Istenünk akinek ditsöségit a mai napon meg vallották az ártat-
lan szent Martyrok. nem szájokal, hanem halálokal. töröld el ben-
nünk a rosz kivánságokat, ugy hogy vallást tévén szájal. atölled vett 
hitröl egész életünkben tett tselekedetekel is igazán meg valhasuk 

0 a mi urunk által 

Epistola:180 

Apoe 14. 1. 

És láték. és imé egy Bárány áll vala a sion hegyén. és ö véle száz 
negyven négy ezeren., az ö [70b:] homlokokon irva lévén az ö neve, 
és az Attya neve, és hallék szozatot az Égböl, mint sok vizek zugá-
sát,, és mint nagy meny dörgés szavát, és a szózat a mellyet hallék, 

10 oly mint a Czitarások szava, kik Czitaráznak az ö Czitarájokon., 
és énekelnek vala ugy mint új eneket a szék elött, és a négy lelkes 
állat elött, és a vének elött, és senki nem mondhattya vala az éne-
ket, hanem tsak a száz negyven négy ezeren, akik a földröl árron 
vétettek meg, ezek azok, akik az Aszony állatokal meg nem fertez-

15 tettenek, mert szüzek, ezek követik a Bárányt valahová mégyen. 
ezek árron vétettek meg az emberek közül; azlstennek. és a Báránynak 
elsö zengéi. és az ö szájokban nem találtatot hazugság, mert makula 
nélkül valok. az Istennek királyi széke elött. 

Magyarázat 

K. Miért vette az Anyaszent egyház amái napra valo letzkét, a 
20 szent János látásibol. ? 

F Mert ezek a kis dedek, a szenteknek mint sengéi, fel áldoztattak 
a Báránynak, és hogy ezek legelsö áldozatok valának, kik a kristu-
sért halált szenvedének, mert ebben a letzkében, a száznegyven 
[71a:] négy ezer Martyr az apro szenteket jelentették az Anyaszent 

iso [Fölötte törölve:] <Évangyélium.> 
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egyház a végre is tselekedte, hogy minket a szenvedésnek szeretetire 
indittson. föképen a Mártyrumságra, mert ha az Isten meg jutal-
maztatta az ollyan gyermekeket kik nem akaratal valo halált szen-
vedének, az ö Fiáért, mitsoda jutalmat nem tart azoknak, kik sza-

0 bad akaratbol szenvednek érette, és akik magok akarattyokbol köve-
tik a Bárányt, az az, kik örökösön kaptsollyák magokat hozája, 
magokot el szánván., az érette valo szenvedésre; és halalra. 

K Mitsoda Bárányrol emlékezik szent János 
F A kristusrol, a ki valoságos husvéti Bárány fel áldoztatot mi 

10 érettünk, hogy meg mosna, és meg tisztitana büneinkböl, vére ki 
ontásával, és kegyelmet érdemlene, hogy meg hallyunk ö érette, 
és ö véle181 a sion hegye melyen láttya szent János a Bárányt, az 
Anyaszent egyházat jelenti, akivel a kristus vagyon. akit szent Lelké-
vel vezérel, és elevenit, és akiben minden nap ajánlya magát az Attyá-

15 nak. 
K. Azok a száz negyven négy ezer lelkek kik a kristusal vannak a 

hegyen., kitsodák azok? 
[71b:] F Azok ahivek, föképen amartyrok, kik akristusal. és ö 

érette szenvednek., ahit által véle vannak, a melyel bé veszik tanitá-
20 sát, remélven öbenne, buzgoságal várják véle valo meg egyezéseket, 

és hogy részesülhesenek ditsöségében. 
K. Mit tészen a, hogy a Báránynak. és az ö Attyának nevek, a 

homlokokon vagyon irva? 
F Ha azt a két nevet visellyük, avaloságos keresztyének nevét 

25 visellyük, és nyilvánságosan meg mutattyuk beszédinkel, és tsele-
kedetinkel, hogy az Istené és a kristusé vagyunk,182 nem szégyenel-
vén, se nem tartván attol., hogy a világtol meg vettetünk. és üldöz-
tetünk, egy szoval mindenek elött, vallást teszünk akristusrol. és 
az ö tudományárol, minden emberi tekéntet nélkül, 

30 K. Mitsoda szozat a, moly az Égböl jö; és a mely ollyan mint a 
vizeknek zugása, ? 

F A nem más, hanem asokaságnak szava, akiket a kegyelem meg 
oltalmazot a világi romlástol; de föképpen a szüzeké. akik tekélle-
teseben részesülnek a kristus tisztáságában, és mindnyájan énekhk 

35 az Isten, és a kristus ditséretit, ki öket meg váltotta kegyelmével, 
[72a:] az olyan új ének, a melyet tiszta örömel eneklik, és a mely 

181 [Utána a pont tollhibából marad t el.] 
182 <m) nem 
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nem lészen elegyes se szomoruságal, se köny hullatásal, vaiamint 
szokot lenni a világi öröm 

K. Mit jelentnek a huszon négy vének, és négy lelkes állatok. 
F A huszon négy vének jelentik a patriárkákot. papokot, és az 

5 ó testamentum béli szenteket, és a négy állatok. jelentik az Evangye-
listákot, és uj törvény béli predikátorokot, a Bárány, a vének, és az 
állatok közöt vagyon, mert ö váltotta meg az ó, és az uj törvény béh 
szenteket, ugyan ót is éneklik világ kezdetetöl fogva valo szentek 
ezt az éneket, az ö Ditsöségire. és Ditséretire. vallást tóvén arrol. hogy 

10 üdveségeket, tsak az ö kegyelmétöl és irgalmaságátol vették. 
K Miért teszik azt fel. hogy az ö szájokban nem találtatot hazug-

ság, és hogy makula nélkül valok? 
F Azért hogy meg mutassák mitsoda nagy szenttségben éltenek 

eföldön, mitsoda igazak voltanak beszédekben és hogy mitsoda bá-
15 torságal tettenek vallást akristusrol, és183 a hitröl; az emberektöl 

valo tartás nélkül. 

[72b:] Evangyélium. 
szent Matth. 2. 13. 

Az ur Angyala meg jelenék Josefnek álmában, mondván, kely 
fel, és ved a gyermeket. s'az Annyát. és Egyiptumban fuss, és légy 
ótt a mfg meg mondom néked., mert keresni fogja Herodes a gyerme-

20 ket, hogy el veszesse, ki fel kelvén vévé a gyermeket, s' az Annyát, 
éjjel, és el mene Egyiptusban., és lön ót aHérodes halálaig. hogy bé 
tellyesednék a mi meg mondatot az Urtol. a proféta által, mondván. 
Egyiptusbol híttam az én Fiamot akor Herodes látván hogy meg 
tsufoltatot volna a Magusoktol. igen meg haraguvék. és el küldvén. 

25 meg ölé mind a gyermekeket. kik Bethlehemben, és annak184 minden 
határiban valának. ket esztendösöktöl fogva. és aláb. az idö szerent 
mellyet a Mágusoktol kérdet volt. akor bé tellyesedet, ami meg mon-
datot Jeremias proféta által. mondván, szozat hallatot Rámában, 
sirás és sok orditás, Rakel. siratván a fiait. és nem akar meg vigasz-

30 taltatni, mert nintsenek. 

183 és [Beszúrás.] 
184 <(hat) minden határ iban 
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Magyarázat 

K. A kristus miért szalada ol inkáb a Herodes dühösége elöl, 
mint sem más egyéb modal meg szabaditsa185 magát ? 

[73a:] F Meg akará azt nékünk mutatni. 1. hogy magára vette 
gyengeséginket, közölvén erejét mi velünk, és hogy mi hozánk valo-

0 ságos hasonlo Ember, 2.peldátakaranékünkadni, hogyaz üldöztetés-
nek, inkábkel engedni, mint sem ellene állani, 3 arra akarttanyitani. 
hogy az Istennek szolgai élhetnek azal az igasságos modal, melyet az 
Isten rendelése mutat nékik, hogy magokot meg szabadithasák a 
veszedelemtöl., a melyekre tétetnek ahamisaktol. 

10 K. Mit tanulhatunk a Josef. és a Mária tselekedetekböl, kik el 
viszik a kis Jésust, hogy Herodes kezében no essék. ? 

F Ebböl azt tanulhattyák. azAtyák. és Anyák. hogy mitsoda 
szorgalmatoságal, és vigyázásal kel lenni azon hogy gyermekeknek 
szivekben olthassák akristus Jésust, és el vonni az ollyan alkalmato-

15 ságoktol; a melyek öket tölle el távoztathatnak, és öket meg ront-
hatnák., értem az ollyan alkalmatoságokot, a midön szabad óle-
tüeket gyakorolnak, és ollyanokot kik rosz példát adnak, vagy rosz 
beszédekel, vagy rosz tanátsokal, vagy kik aroszra ingerelhetik, és 
értem mind azt, valami a világi szeretetre vezethetné öket, ezek mind 

20 [73b:] annyi Herodesek, kik atudatlan roszra tanyitván öket, azt 
kercsik hogy meg öllyék a kis Jésust, a gyermekek szivében, akiben 
születet a kereszttség által. 

K. Mire tanyit még minket a szent Josef, és aszent szüz példájok. ? 
F Hogy tekélletes együgyüségel engedelmeskedgyünk az Isten 

25 parantsolatinak, minden késedelem nélkül, nem az emberi elmének 
okoskodására vigyázván, hanem az Isten rendelésire hagyuk magun-
kot, jól tudták ök azt, hogy a gyermek, az Isten Fia, hogy a min-
den hato, hogy néki, könyü volna ellenséginek gyenge kezeiböl ma-
gát meg szabaditani. és tsak egy szavával el törölni de ök ezekre nem 

30 figyelmezének, hanem mihent a parantsolatot vevék. hogy Egyip-
tusban menyenek a gyermekel, azonal utra indulának, eszerént kel 
tselekedni nekünk is. 

K. Miben valának boldogok azok a gyermekek akiket Herodes 
meg öleté? 

185 [A t utáni .s betíi c-ből javítva:] szabaditsa [Alább a 20. sorban:] atu-
datlan(t> 
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F Abban, hogy az a Ditsöségek, és boldogságok lehete, hogy a kris-
tus helyet öletének meg, és az által, az ö elsö martyrumi lettenek: 

K Mit jelent Rakel siratván fiait ? 
[74a:] F Az Anyaszent egyházat jelenti, a kinekfiai martyrumsá-

5 got szenvednek a hitért, az ollyan fiait is sirattya, a kiket az ördög a 
méhiben öli meg a gyönyörüség. bujaság, játék, és más ezer vétkek 
által. 

KARATSON UTÁN VALO VASÁRNAPON. 

Imádság 

oh' örök minden hato Isten vezérellyed tselekedetinket akaratod 
szerént, hogy ate szent Fiadnak nevében bé töltessünk jó tselekede-

10 tekel. ami urunk. J. k. által 

Epistola 
szent Pál. galat 4. 1. 

Mondom pedig mig az örökös kisded, semit nem külomböz a szol-
gátol, noha mindeneknek ura, hanem atutorok, s' agond viselök 
alat vagyon. az Attyátol el rendelt ideig. ugy mi is midön kisdedek 
volnánk, a világnak bötüi alat szolgáltunk, de minek utánna el 

15 jöt az idönek tellyes volta, el küldé az Isten az ö Fiát, ki Aszszony 
állatbol lött, ki a törvény ala adatott, hogy azokot a kik atörvény 
alat valának, meg váltaná. hogy fogadot fiuságot vennénk, [74b:] 
mivel hogy pedig fiak vagytok, el.küldötte az Isten az ö Fiának Lel-
két, ati szivetekben, ki aztkiálttya, Abba, Atya, azért már nem szolga, 

20 hanem fiu, hogy ha fiu, örökös is az Isten által. 

Magyarázat 

K. Miért nevezi szent Pál a sidokot kis dedeknek. ? 
F Mert minden értelmek. és hajlandoságok hasonlo volt akisde-

dekéhez, akik tsak ahejában valoság után futnak, avallásnak igasá-
gárol tsak keveset tudtak, és tsak a világi jókért folyamodtanak 

25 az Istenhez, valamint agyermekek, akiket meg lehet nyerni kis aján-
dékocskákal, 
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K. Miért mondgya, hogy aoha fiak, de nera külömböznek a szol-
gáiol? 

F Mert tsak a büntetéstöl valo féltekben engedelmeskettek a 
törvénynek, valamint a szolgák., de még atörvény Cérémoniáinakis 

5 szolgai voltak, mert tsak186 azokban tartották minden vallásokot, 
nem keresvén azoknak avaloságos órtelmeit, nem is tekenték azokot 
ugy mint jeleket, hanem mint valoságos dolgokot, holot, ha fel emel-
ték volna elméjeket. meg láthatták volna, hogy azok, az uj testá-
mentum béli [75a:] igasságokot jelentették, azért mondgya az Apos-

10 tol. hogy a világnak bötüi alat szolgálnak, azaz, atörvénjr leg dur-
váb oktatásinak, valamint agyermekek, akiket elöször a bötükre 
tanittyák, hogy az után arra a fellyeb valo tudományra mehesenek, 
a melyet, akristus adot az Évangyéliumban. 

K Vannaké a keresztyének közöt ollyanok, akiket ugy lehetne te-
15 kénteni, valamint a gyermeket, vagy szolgákot? 

F El mondhatni hogy sokan vannak a keresztyének közöt, kik va-
lamint a sidok. ugy viselik magokot, mint a gyermekek, kik a vallást 
külsö képen tsak a haszonért, és a jutalomért viszik végben., akikben 
szeretet nintsen. noha a vallás leg inkáb a szeretetböl áll, a ki esze-

20 rént tselekeszik, a tsak amaga hasznát keresi, és tsak ezen a világon 
is veszi el jutalmát, ámbár bötü szerént, az egész Evangyéliumot meg 
tartaná is, azok pedig ollyanok mint a szolgák, kik azért viszik végben 
az Isten parantsolatit, mert félnek, ezen, vagy a más világon lévö bün-
tetéstöl, és nem szeretik az igazságot, mind egyike, mind a másika 
avallás bötüi alá vannak vettetve, mert meg elégedvén azal., hogy 
annak kez-[75b:]detit tudgyák, annál továb nem is mennek, és keve-
set gondolnak azal; hogy meg tanullyák aleg tisztáb tudományát. 
az Evangyéliumnak, és igy a vallásnak187 tsak a bötüihez, és külsö 
szinehez ragaszkodnak, gondolván hogy az elegendö az üdveségre. 

30 K. A kristus miért akará magát atörvény alá vetni? 
P 1. Azért hogy meg mutatná, hogy a sido nép közül valo volna, 

a mely nép közöt kelleték születni a Messiásnak, és hogy az Évan-
gyéliumnak hitére hozhassa azokot. kik a törvény alat valának. 
2 hogy meg váltaná és szabaditaná öket a szolgálatbol. hogy minket 

35 az Isten Fiaivá tehetne, és nékünk a szent Lélek szabadságát meg 
szerezhetné, 3 hogy ö reája valo nézve, mi is szeretettel engedel-
meskedgyünk az Isten. és az Anyaszent egyház törvényinek. hogy 

186 [s betűje javítva; o és h közt felhúzott vonal:] tsak 
187 [Elmaradt a nák rag:] a vallás 
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örömel, és jó szivel vegyük a midön mások keze alá tészen., hogy aláb 
valoknak tarttsuk magunkot valoságos alázatoságbol., mint sem a mint 
vagyunk, és jókedvel szenvedgyük., ha másoktol lenyomatunk. ám-
bár igaságtalanul tselekednék is azt velünk. 

[76a:] K Mitsoda háláadásal tartozunk a kristusnak hogy érettünk 
anyira meg alázta magát? 

F Lehetetlen nékünk akár mely alázatoságinkal meg hálálni 
akristusnak érettünk valo maga meg alázását., elégé nem tisztelhet-
tyük azt a kegyelmet mely Isten Fiaivá tet minket, a melyet halálá 

10 által nyerte meg nékünk, igen nagy hálá adatlanság volna azt szé-
gyennek tartani, sőt még meg kel mutatni, a világot álhatatoságal 
valo meg vetésünkel, hogy mindennél nagyobra betsüllyük, azt a 
boldogságot. hogy keresztyének vagyunk. 

K Mitsoda hasznunkra vagyon anékünk, hogy Isten Fiai va-
15 gyunk.? 

F Három hasznunkra vagyon. 1 akristus lelkét veszük, amely arra 
hatalmat ád nékünk, hogy az ö társainak, és örökös társainak hiva-
tassunk, 2. az Istent bizodalomal hihattyuk Atyánknak, 3 ugy 
éllyünk mint Istennek valoságos Fiai, várván erös bizodalomal. 

20 a Meny országot, mint örökségünket 

Evangyéhum 
szent luk. 2. 33. 

Az ö Attya, és Annya tsudálkoznak vala azo-[76b:]kon mellyek 
mondatnak vala ö felöle, és meg áldá ötet simeon., és mondá Máriának. 
az Annyának imé tétetett ez sokaknak romlására, és fel támadására 
Izraelben. és jelül, melynek ellene mondatik, és ate lelkedet is által 

25 jarja atör, hogy ki nyilatkoztassanak sok szivekböl agondolatok, 
és vala egy Anna proféta aszszony. Fánuel leánya, Aser nemzettsé-
géböl, és nagy idös vala, és élt vala az ö férjével hét esztendeig, 
szüzeségétöl fogva, és ez özvegy vala nyolczvan négy esztendeig. 
ki el nem távozik vala a templombol; böjtölésekel, és könyörgésekel 

30 szolgálván éjjel, és napal. és ez azon orában el érkezvén. hálát ád 
vala az urnak, és szol vala ö felöle mindeneknek. akik várják vala 
Izraelnek válttságát, és hogy el végezének mindeneket, az ur törvénye 
szerént. meg térének Galileaba az ö városokba Nazárethbe. a Gyer-
mek pedig nevekedik és erösödik vala, tellyes bölcseségel. és az Isten 

30 malaszttya vala ö benne 
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Magyarázat 

K Mit mond a raái Evangyéliura az iránt, hogy Josef, és mária 
mitsoda gondolatban valának a kis Jesusrol? 

[77a:] F. Azt mondgya hogy eza két szent tsudálkozának adol-
gokon melyeket mondanak vala188 felölle, nem mulando vala pedig 

5 bennek az a tsudálkozás., mivel azt nem más hanem, a szemek elött 
lévö titokhoz valo nagy hit indittá fel bonnek, és a kegyelemért valo 
öröm, a melyel az Isten adta maga Fiát az embereknek,, azt egy 
reszint a kristus, és más részint az emberekhez valo szeretet indittá 
bennek, a kiknek meg kelleték szabadulni ö általa, ezekböl meg lát-

10 hattyuk, mi formában szentellyük ezen szent idökben a titkokot, 
a melyoket az Anyaszent egyház ád. elönkbe, 

K. Mit tanulhatunk a Simeon mondásibol. a midön azt mondgya 
hogy a kristus sokaknak romlására. és fel támadásokra lészen. ? 

F Azt tanuhattyuk, hogy meg nem kel kisebitenünk álhatatlan-
15 ságunkal, és rendelotlen életünkel, az Isten Fia meg testesülésinek 

hasznait, aki meg szabadulásunkra jött el, hasonloká tévén minket 
az ábrázattyához valamint szent Pál mondgya, rom. 8. 29. mivel ha 
az Évangyéliumi igaságok, nem lesznek meg szentelósünkre, el jö 
az az, idö, amelyben kárhozatunkra lésznek, ésha akristus feltáma-

20 dásunkra nem lészen, [77b:] a mi romlásunkra lészen, mitsoda nagy 
vétekben esnénk, hogy ha illyen nagy ajándékot az üdveségre nem 
forditanok, 

K Miért mondgya Simeon hogy akristusnak ellene mondanak 
az Emberek? 

25 -p ^zért hogy magunkot attol meg oltalmazuk, mivel nintsen 
veszedelmeseb mint akristusal ellenkezni, mivel ö benne vagyon 
minden reménségünk, még is ebben az ellenkezésben esének a fari-
saeusok, adoktorok, és a papi renden lévök, és nagyob része a sido 
népnek, ugyan ebben is ésnek mostanában mind azok, kik meg vetik 

30 akristus szolgaiban a szegénységet, alázatoságot, és avilági joktol 
valo el távozást, a melyekre intenek minket, és a melyekröl egész 
életekben adnak nékünk póldát. ellene mondunk szentsógének 
meg romlot szokásinkal, szegénységinek gazdagság kivanásinkal, 
alázatoságának, kevélységinkel, nagyra vágyásinkal, keresztének, 

35 agyönyörüség, és alágy életnck, szeretetével. legg jóbb módgya hogy 

188 j ^ v betű, úgy látszik, /-nek indult : ] vala felölle, [A 2. sorban elírás-
ból:] Jesurol? 
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ö véle ne ellenkezünk. az hogy, mondgyunk ellene magunknak, aki-
vánságinknak, amagunkhoz [78a:] valo szeretetnek, aszüntelen valo 
meg türköztetésel, aki nem ellensége az ó embernek. az ellensége az189 

kristusnak, aki is. ö, az az új Ember akiben kel öltöznünk, 
5 K. Mit kel érteni azokon az ellen mondásokon amellyek ki nyi-

latkoztattyák sokakban agondolatokot ? 
F Azokon kel érteni az üldözéseket. kisérteteket, és a probákot, 

a melyekben meg külömböztetnek. némellyeknek keménységek, és 
másoknak lágyságok, kik hüségel az Istené, azoktol. kik nem az övéi, 

10 azok által üsmérteti meg azlsten mi velünk, hogy mik vagyunk, és 
hogy az a hitünk, és buzgoságunk, amelyek nékünk ollyan nagyok-
nak tettzenek, hogy azok valoságal. mitsoda gyengék, és tántorgok. 

K kitsodák azok kik ellenkeznek az üdvezitövel? 
P Mind azok kik a világot szeretik., kik a szokását követik, ezek 

lD minden tselekedetekben ellenkeznek akristusal. és azon vannak hogy 
az Evangyéliumi igaságot meg gyengittsék., és meg másollyák, és 
magokot meg menthesék a más vádlásátol, még azigazak is eshetnek 
ezekben, mert a bennek lévö roszra vivö hajlandoság ezer, meg ezer 
gondolatokot indithat bennek, a melyek [78b:] ellenkezhetnek akris-

20 tusal. és az ö Evangyeliumával, és öket azok mint egy meg lophat-
tyák. 

K. Mit tanulhatunk az Anna proféta Aszszony példájábol? 
F. Azt hogy a menyiben a mi rendünk, és erönk meg engodi. 

életünket a szüntelen valo imádságban. munkában, a penitentzia 
25 tartásban., üdveségünk várásában tölttsük. ez a a szent Aszszony, 

a keresztyén özvegy aszszonyoknak nagy példája. akiknek szent 
Pál szerént. tsak az Istenben kel reméleniek, és mindenkor az imád-
ságban kel tölteni idejeket 1 tim. 5. 5. 

KIS KARATSON NAPJÁN 

Imádság 

oh' Istenünk aki részesé tettél minket az üdveségben. a Boldogsá-
30 gos szüz190 mehének gyümöltse által, tselekedgyed hogy szükségink-

az (ó) kristusnak, 
szüz ^n) mehónek 
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ben tapasztalhasuk elötted valo foganatos esedezését annak, a191 ki ál-
tal vetük az életnek kezdetét. a te192 Fiad a mi Urunk Jesus krist. . 

Az Epistola ugyan azon., valamint az éjfélkori misekor 

Évangyélium. 
szent luk. 2. 21. 

És minek utánna el telék a nyolczad nap, hogy környül metél-
5 tetnék a gyermék. hivattaték az ö neve [79a:] Jésusnak, mely-

nek hivatatot az Angyaltol, minek elötte méhben fogantatnék. 

Magyarázat. 

K. Mitsoda okokra valo nézve adá magát akristus akörnyül metél-
kedésnek törvénye alá.? 

F Egy nehány féle okbol tselekedé. elöször, meg akará mutatni, 
10 hogy valoságos testet vet fel magára, és nem atestnek formáját. 

valamint a manicheusok tanitották, 2 hogy asidoknak semi menttsé-
gek ne lenne, akik hogy ötet meg ne üsmérjék., okul adták volna. 
ha környül nem lett volna mételve. meg akará tehát mutatni, hogy 
az Abrahám nemzettségiböl valo volna., akinek akörnyül metélke-

15 désnek törvénye, petsétül adatot vala, az Isten véle tett szövettsé-
gének, és ö benne az egész Izrael népevel, 3 el akará törleni a törvény 
szerent valo környül metelkedést. a lelki, és a valoságos környül 
metelkedést álitá helyében 4. alázatoságra akara minket tanitani. 
példájával, mivel ö tiszta ártatlanság lévén, azért jött el. hogy a 

20 vétket el töröllye, mind azon által oly meg aláztato törvény alá veté 
magát, a mely szégyenel valo jele vala a véteknek, és magát a több 
vétkesek köziben elegyité, pirulni kelle-[79b:]ne akevélynek193 ezen 
a példán, a ki mindenkor ártatlannak tarttya magát; a mikor még leg 
vétkeseb is., 5 meg akará nékünk mutatni hogy a felebarátunkhoz 

25 valo szeretet, ollyan közönséges törvény, a mely sok ollyan dol-
gokra kötelez, mellyek nintsenek más különös törvénybe fel téve, 
és hogy sok dolgot tilt olyat, amelyet nem tilt semi tórvény, arra a 

191 a <k> ki 
192 te [Beszúrás.] 
193 akevély<(ek)nek 
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végre, hogy felebarátunknak ne botránkozást, hanem jó példát 
adgyunk. ennek okáért szükséges hogy a felebarati szeretetnek tör-
vényire valo nézve. még az ollyan dologtol is meg tartoztassa magát 
egy keresztyén. a mely másként nem tilalmas, és ollyat tselekednünk. 

5 a melyre nem vagyunk kötelesek, azért hogy meg ne botránkoztas-
suk a gyengéket. 

K. Mit jelent a törvény béli és testi környül metélkedés? 
F. A szivnek környül metelkedését jelenti, a melyre az üdvezitö 

kötelez minket, atesti környül metélkedésre nem kénszeritvén minket. 
10 mert szent Pál szerént, nem az a környül metelkedés. mely kivül van 

a testen, hanem az igazán valo környül metélkedés a, mely a szivben 
vagyon. rom. 2. 28 meg másut környül metelkedtetek. nem kézel. lött 
környül metélkedésél, [80a:] atestnek meg fosztásaban, hanem akristus 
környül metélkedésével Coll. 2. 11 

15 K. Miben áll a szivben valo kórnyül metélkedés ? 
F Hogy a magunkhoz, a világhoz. és a teremtett állatokhoz valo 

szeretettöl magunkot el vonnyuk, és hogy szüntelen ellene állyunk 
akivánságoknak, melyek azokra vezethetnek, akörnytil metelkedés, 
akereszttségkor kezdödöt,194 a midön ellene mondottunk a sátánnak, 

20 azö tselekedeteinek, és pompáinak, és ezekre nagy fogadásal köte-
leztük magunkot 

K Meg vagyon tehát tiltva ateremtet állatok szeretete, egy Anyá-
nak nem leheté szeretni a gyermekét, egy aszszonynak a férjit ? 

F A teremtet állatot tsak magáért szeretni, és abban tenni a bol-
25 dogságát, és hogy azt birhassa, és nem az Istenhez forditani a szere-

tetét, az illyen szeretet meg vagyon tiltva. mert a teremtett állat 
nem tehet minket boldogoká, hogy ha pedig az Isten szerént élünk 
a világi jokal, és ollyan végre a mely néki tettzik, ugy a szeretet helyes, 
az Isten pedig jóvá hadgya. ha szükség képen élünk valamely dolo-

30 gal. példanak okáért, az eledel szükséges azélethez, ha azzal [80b:] 
arra avégre élünk, hogy az életet az Isten. és a felebarátunk szolgá-
lattyára fordittsuk, ejó, és ditseretes, de ha azt a gyönyörüségnek ked-
viért tselekeszük, a helytelen valo volna. 

K. Meg vagyon tehát tiltva, aszükség nélkül elni a teremtet álla-
35 tokal.? 

P A nintsen külömben, mivel egy keresztyénnek el kel hagyni mind 
azt, ami tellyeségel nem szükséges. példának okáért, aköntösben, 

194 <(kes) kezdödöt, [Törlés a sor végén.] 
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és aházi öltózetben valo tzifraságot, a sok mulattságot, játékot, 
látogatást, és több efféléket, a melyekböl a vilagiak szükséget tsi-
nalnak, 

K. Mellyek tehát azok a szükséges dolgok, a mellyekel. egy ke-
3 resztyén szabadoson élhet? 

F Azok a mellyek az Isten rendelése, és akarattya szerént szüksé-
gesek, ugy mint az életnek, egésségnek. és jószágnak meg tartása, 
de ugy hogy ezeket ne szeresük telhetetlenségel., kivánságal, és rosz 
uton modon., ne kivánnyuk azt meg tartani, és szaporitani, aszükség 

10 felet valot a szegényeknek adni, lehet illyen modon a világi jót meg 
tartani, sőt meg kel is. mert az Isten azt parantsollya, tsak hogy a 
sziv ahoz ne ragaszkodgyék, és az [81a:] Isten ditséretire forditas-
sék, mert a teremtett állattal valo élés szükség nélkül, a mely el von 
az Istentöl, és a mellyet195 nem fordittyák az ö ditsösegire. az üdve-

lo ségre, vagy a felebaráti lelke hasznára., az ollyan a meg romlot ter-
mészetnek hajlandoságátol veszi eredetét, amelynek is tartozik min-
den keresztyén ellene állani. 

K. Az Isten Fia, miért vevé magára a Jésus nevét a környül196 

metéléskor ? 
20 F Mert azért jött el, és azért vett testet magára, hogy az embere-

ket meg válttsa, meg szabaditván öket bünökböl, hogy pedig a két 
természet ki tessék., ezt a két dolgot egyesé tészi, ugy mint, a környül 
metélés meg mutattya hogy ö Ember, és a Jesus neve, hogy ö Isten, 
mivel tsak egyedül az Isten szabadithattya meg az embert büneiböl. 

2a és üdvezitheti ötet, ki óntván vérét környül metélkedésekor, magának 
vevé az üdvezitö nevet. meg akarván nékünk mutatni, hogy tsak 
anyiban lészen nékünk részünk az üdveségben., a menyiben el vonnyuk 
magunkot magunktol. és mindentöl, alelki környül metelés által, és 
tsak anyiban is részesülünk a kristus szenvedésiben. 

30 K Miképen kel tisztelni a Jesus nevét? 
[81b:] F Igen nagy tisztelettel kel ahoz lenni, mivel197 az Apostol 

azt mondgya, hogy az Isten olyan nevet ada akristusnak, a mely 
minden nevek felet valo. hogy az ö Nevére minden térd meg hajollyon, 
mind a Menyekben. mind a földön. mind a föld alat, phil. 2. 9. 10. 

30 de nem a betüböl álló névnek adgyák a tiszteletet, hanem a kristus-
nak magának, mint üdvezitönek, azért is mindenkor nagy figyelme-

195 a mellyet {m) nem 
19C a környül (metéskor?) metéléskor? 
197 [Elírás:] mével [mindig mivel alakot használ.] 
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teségel, és tisztelettel. kel emHteni az ö nevét, meg emlékezvén arrol.,198 

a mit tselekedet, szenvedet, és mind arol amit mivel szivünkben, a 
büntöl valo meg szabadulásunkra, és arra, hogy végben vigye meg 
szentelésünknek munkáját. 

3 K. Miben áll az tisztelet, a melyel kel tisztelni ötet mint üdvezitöt l 
F 1 Abban hogy meg utállyuk a vétket, a melynek eltörlésére jött 

el, ugy mint meg váltonk 2 hogy meg vallyuk alázatoságal erre a nagy 
kegyelemre valo érdemetlen voltunkot, 3. üsmérjük meg magunkban 
valoságal, hogy azö kezében vagyon a mi sorsunk, és hogy egészen 

10 ö rajta áll üdveségünk,199 ö is viheti azt végben, hogy az kegyelme 
nólkül semit nem tehetünk, még tsak üdveséges gondolatunk sem le-
het, 4. hogy hozája folyamodgyunk minden féle szükséginkben, kérjük 
szüntelen kegyelmét, és az üdve-[82a:]ségünkben valo elö menetelt, 
hogy tsak az ö nevében, közben járása, és érdemi által kérjünk min-

15 dent, az Atyátol, 5. egyszoval, szüntelen valo hálákot adgyunk néki, 
azért, hogy nékünk érdemetlen bünösöknek, vére ki ontása által 
akart üdvezitönké lenni. 

VIZ K E R E S Z T N A P J Á N 

Imádság 

. oh' Istenünk, aki atsillag után. vezetéd apogányokot, hogy meg 
üsmérnék Fiadot, tselekedgyed hogy meg üsmérvén tégedet, ahit 

20 által. meg láthasuk. a Ditsösegben, Méltoságodnak fényeségét. A mi 
urunk. Jesus kristus által. 

Epistola. 
Isai. 60. 1. 

Kely fel világosuly meg Jerusalem. mert el jött a té világoságod és 
az ur ditsösége fel tamadot te rajtad. mert imé a setettség bé borittya 
a földet, és a homály a népeket, te rajtad pedig fel támad az ur, és az 

2o ö ditsösége meg lattatik terajtad. és a pogányok ato világoságodban 

198 meg emlékezvén arrol., {meg emlékezvén arol.) a mi t 
199 {u) üdveségünk, [Törlés tollhiba miat t . ] 
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járnak, és a királyok. ate eljövetelednek fényeségeben, emeld fel 
körós körül ate szemeidet és lassad, mind ezek egyben gyültek, hoz-
zád jöttek, ate fiaid meszszunen jönek, és ate leanyid oldalad mellöl 
kernek fel. akkor meg látod és200 bövölködöl., és tsu-[82b:]dálko-

5 zik, és ki terjed szived, mikor hozád tér atengernek sokasága, és a po-
gányok ereje hozád jö. a tevék sokasága el borit téged, Madiánnak, 
és Éfának gyors tevén, mindnyájan el jönek sábábol, aranyat és tem-
jént hozván, és az Urnak ditséretet hirdetvén. 

Magyarázat 

K. Miért olvastattya az Anyaszent egyház ezt a letzkét a mái napon? 
10 F Mert az Anyaszent egyház., a pogányok hivatásának, és meg 

térésónek titkát szenteli a mai napon, a mellyet még elöre meg jöven-
dölte eza proféta és hogy leg elsöben a mágusok hivatatának a pogány-
ságnak. setéttségiböl az Évangyéliumnak világoságára. 

K Mire kötelez minket ez a titok. ? 
15 F Arra hogy, alázatoságal valo hálákot adgyunk az Istennek a 

pogányok meg térésekert, ahitnek ajándékáért, amelyet velünk 
közlöt, és a pogányokbol fel álitatot Anyaszent egyházért, akinek 
mi tagjai vagyunk,201 mivel ezen kegyelem nélkül, mi még a pogány-
ságnak setéttségében hevernénk, és nem volna részünk az üdve-

20 ségben 
K Miképen lehet néki illendö hálákot adni azért [83a:] 
F. Hogy akristusban valo hitet. és üsmerettséget. ugy tekintt-

sük, mint a melynél nagyob kegyelem nem lehet, fellyeb tisztellyük 
ötet minden gazdagságnál, mutasuk meg hozája tiszteletünket, 

25 keresztyénhez, és Isten Fiaihoz illendö tselekedetinkel, az Isten hitet 
adván belénk., többet adot, mint ha az egész világot adta volna. 
meg is szabaditot minket az örökké valo nyomoruságtol., a maga Fiát 
adta nékünk, fogadot Fiaivá tett minket., örökségül igerte nékünk 
hogy birhasuk országát. és magát. 

30 K. Mitsoda Jérusalemröl szól itt aproféta, mitsoda202 világoeág és 
ditsöség a, mely fel támadot rajta? 

200 és <k> bövölködöl., 
201 akinek mi tagjai vagyunk, akinek mi tagjai vagyunk, [Fölösleges ismét-

lés.] 
202 mitso [Sorvégi elválasztás u tán nem folytatta.] 
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F Jérusálemen az Anyaszent egyházát érti, a mely Jérusálemben 
kezdödék. a világoságon érti a kristust. a ki a világ vilagosága. a ki 
meg testesülése által jött el, és meg mutatá ditsöségit az ö tanitvá-
nyinak, tsuda tételeinek, és szenttséges voltának fenyesége ál tal . . 

K. Mitsoda setéttség a, mely az egész földet el lepte vala ? 
5 F Az pogányok tudatlansága. és vaksága kik el lévén terjedve 

az egész földre, avaloságos Istent nem üsmérték, hanem a bálványo-
kot. vagy is inkáb az [83b:] ördögököt imádták, a kik sok féle modon 
tisztelteték magokot. söt még a sidok vakságát is jelenti, a kik sok 

10 féle tévelygésel elegyitvén meg az Istenben203 valo hitet, gyakorta 
a bálványozásban esnek vala, 

K. A kristus. és a Évangyéhum világával meg vannaké világositva 
mind azok, kik az Anyaszent egyházban vannak. ? 

F Nintsenek mindnyájan, el is mondhatni sok keresztyónekröl,. 
lo hogy a vilagoság, a setettség közöt fénylik, és a setéttség azt nem 

üsméri, sokan is vannak vakságban. noha a világoság környül fogta 
öket, söt még az ö vakságok akaratal valo, mivel bé hunnyák szemeket 
avilágoság elött, és vakmeröségel választanak más utat., nem azt, 
a molyet a világoság mutattya nékik, mivel a rosz kivánság nem engedi 

20 hogy azon járhasanak, 
K. Mit ért aproféta a tengerigazdagsagokon.es a nemzetek erején, 

kik az Anyaszent egyházban fognak menni ? 
F A pogányoknak sokaságát érti, kik a szigetekben és a tenger 

mellet laknak, és a kiknek az Anyaszent egyházban kelletet menniek, 
25 a Mádiániták, és az Épha, sok tevéin, kik jerusalemet el lepik, érti 

annak anépnek., a hit-[84a:]re valo hívatását, akiknél közönségesek, 
az illyen állatok, 

K. kitsodák azok, kik sába tartományábol jönek, és a kristusnak 
aranyat, és temjént hoznak? 

30 F Azok a Mágusok valának, kik Arabiábol jövén, a kristusnak, 
aranyat ajánlának, ugy mint királynak, temjént mint Istennek. és 
myrhát, mint halando Embernek. 

Évangyélium 
szent Matth. 2. 1. 

Midön azért születet volna Jesus Juda Bethlehemében, Herodes ki-
rály napjaiban. imóMagusokjöveneknapkeletröl Jerusalemben. mond-

203 Isten<ben)ben [A törlés sorvégen.] 
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ván hol vagyon aki született, a sidok királlya, mert láttuk a tsilagát 
nap keletben., és imadni jöttünk ötet, halván pedigHerodes király, meg 
haborodék, és egész jérusalem véle, és esze gyüjtvén mind apapi fej-
delmeket, és a népnekirás tudoit, tudakozik vala töllök, hol születnék 

5 akristus, azok pedig mondának neki, juda Betlehemében, mert igy 
iratot meg a profétátol. és te Betlehem Juda földe, semmi képen 
nem vagy kisseb a Juda fejedelmi közöt., mert te belölled jö ki a 
vezér, ki az én népemet Izraelt vezérellye. akor Hérodes titkon hivat-
ván a Magusokot szorgalmatoson meg tudá töllök a tsillag idejét. 

10 mely nékik meg jelent, és el küldvén öket Betlehemben. mondá, menye-
tek el, és kérdezked-[84b:]gyetek, szorgalmatosan a gyermek felöl, 
és mikor meg talállyátok, izennyétek meg nekem., hogy én is el menvén 
imadgyam ötet, kik mikor hallották volna akirályt. el menének, és 
imé a tsillag melyet láttak vala nap keletben, elöttökmégyen 

15 vala, mig el jutván meg állana fenn, a hol a gyermek vala, látván204 

jjedig atsillagot, örülének nagy örömel. és bé menvén aházban meg 
találák a gyermeket, az Annyával Máriával., és ie borulván imadák 
ötet. és meg nyitván kintseket, ajándékokat adának néki, aranyat, 
temjént, és mirrát, és feleletet vévén álmokban, hogy viszá ne menné-

20 nek Hérodeshez, más uton térének az ö tartományokba. 

Magyarázat 

K. Mit jelent a tsillag mely meg jelenék a Mágusoknak nap keleten ? 
F A CSillag jelenté ahitet, mely Menyei világoság lévén, akristust 

fel keresteti velünk, hozája vezet. és nékünk meg mutattya, mint 
királyunkot, üdvezitönket, és meg váltonkat, 

25 K Kik valának azok a Mágusok, kiknek az Isten jelét adá az Égen ? 
F Azok pogány bölcsek valának., kik a tsillagok járásit visgálták, 

ésakikaszent irás magyarázok szerént, nap. [85a:] keleti arabiábol 
jöttenek vala, 

K. Ezek apogányok. hogy üsmérheték meg az205 új tsillágbol. a 
30 Messiásnak születesit? 

F Az Isten uj tsillagot mutatván azoknak az Astrologusoknak, hogy 
meg üsmértetné vélek206 Fiának születését, meg vilagositá egyszers-

204 látván [Elötte megkezdett nagy betű nyoma: N?] 
205 az [z: Valószínűleg javítva; összefutott a tinta.] 
206 vélek [ek: rész javítva.] 

94 



mind belsö207 képen vaio világoságal az ö elméjeket, hogy meg tudhat-
nák mit jelentene az a rendkivül valo jel. melyet láttanak. és ingyeii 
valo kegyelméböl arra indittá öket. hogy mennének fel keresni 
Fiát judaeaban. 

0 K. Mit tselekedének a Magusok midön meg láták a tsillagot? 
F Nagy hamarságal engedelmeskedének a szozatnak mely belsö 

képen hivá öket, erre valo nézve mindent el hagyván, arra ahoszu 
utra indulának, hogy fel keresnék az új királyt, és imadnák ötet, 
enagy példánkra vagyon nékünk, hogy mitsoda208 hüségel kel engedel-

10 meskedni az Isten kegyelmének. a midön belsö képen szól hozánk, 
vagy is int szolgai által, hogy magunkot az ö akarattya, és parantso-
lattya alá vessük, a midön azt meg üsmérjük hogy hi minket. 

K Rend szerént mitsoda formában szokta Isten meg mutatni 
az utat, a melyen hozája kel mennünk? 

[85b:] F Azt üsmérvén hogy mihez vagyunk leg érzékenyebek, 
azért azt is veszi eszközül, hogy magához fordittson, példának oká-
ért, azt igen meg érezük ha valamely szerentséröl le esünk, joszágot el 
vesztünk, betegségben esünk, atyánk fiainak. vagy barátinknak 
halálát láttyuk, hogy ha pedig nem érezük a kegyelemnek belsö 

20 indulatit, a melyeket követik209 gyakorta ezek a külsö intések., akor 
nem követtyük az üdveségünkre küldetet tsillagot, egy olvasás. egy 
predikacio, egy intés, a hivatalunkrol. valo oktatás. mind ezek olyan 
tsillagok nékünk, mellyek az Istenhez vezetnek, mi sokszor láttyuk 
ezeket a tsillagokot, de utra nem indulunk. tsudállyuk az igasságot, 

25 örülünk világoságának, de tsak egy helyben maradunk. 
K. Hová menének a Mágusok meg tudakozni az uj királynak szü-

letésit. ? 
F Jérusalemben, ahol aleg kevélyeb királytol meg tudakozák. 

hogy hol születet légyen a sidok királya, mert minden tartalék nél-
30 kül meg vallák hogy nap keletenlátták volna tsillagját. és ötet jöttenek 

volna imádni az illyen nagy hit, és bátorság, meg tanyit arra, hogy 
a kristust, keresük, és az ö nevéröl vallást tegyünk a midön a szükség 
hoza magával, minden titkolás, emberi tekéntet, és félelem nélkül. 
ami hitünk aköre lévén epitve. ne hajttsunk [86a:] atsufolásokra. 

is fenyegetésekre, és akar mely rosz kimenetelekre, ha szinteelveszte-
nökis aszabadságot, jószágot, gazdagságot, és még az életet is, akár 

207 belsö <(kel) képen 
208 mitsoda <eng) hüségel kel engedelmeskedni 
209 követik [Szóvégi k be tű t utólag toldotta a szóhoz.] 
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menyi akadállya legyen és üldözöje az igaságnak, de ahoz kel 
kaptsolni magunkot. 

K. kit jelentének azok apapok kik a210 Magusoknak meg mondák 
a helyet, ahol a proféták szerént kelleték születni a Messiásnak, de 

5 ö magok oda nem menének. ? 
P Jelentik az olyanokot kik az Anyaszent egyházban a kristushoz 

valo utra tanittyák másokat., de ö magok a tévelygésnek uttyán 
járnak, kik meg mutattyák másoknak az életnek forrását, és magokat 
meg hagyák halni szomjuhan. 

10 K. Ezek a Doktorok, meg mutatáké Hérodesnek igazán a jövendö-
lést, mely meg jövendölte, hogy a Messiás Betlehemben fog születni? 

F Éppen nem, mivel tsak az elsö részit mutaták meg, a mely azt 
mondgya, hogy aki Izraelben fog uralkodni, a Betlehemben születik. 
Mich 5. 2. a második részit el titkolák, a mely azt mondgya. hogy az 

15 ö kijövetele, eleitől fogva, az örök napoklol fogva. (: tudni illik hogy 
öröktöl fogva születet:) ezek a szók meg mutatták volna [86b:] 
Hérodesnek, hogy hejában igyekezik meg öletni azt az új királyt, 
akinek születése öröktöl fogva valo., ezeket el titkolák a papok Héro-
des elött nagy álnokságal. erre mondá szent Chrysostomus, hogy 

20 bizonyságot tévén az igazság mellet, ök azt el árulták, meg nevezvén 
a helyt a hol a kristusnak kelleték születni, egy olyan kegyetlenek, 
aki tsak azért tudakozodék, hogy akristust211 meg ölesse. 

K. Az Isten miért nem mutatá meg a Mágusoknak a tsillagot, hogy 
ne kelletet volna bé térniek Jerusálemben, hanem egyenesen mehet-

25 tenek volna Betlehembe. 
F Azért hogy kénszeritessenek meg tudakozni a kristus születésinek 

helyét a papoktol., ebböl meg láttyuk, hogy akár mely nagy világo-
ságunk legyen is, de az Anyaszent egyház hatalma alá kel vetni ma-
gunkat. és tsak anyiban kel követni azt a világoságot, amennyiben 

30 meg egyezik az ö tanitásával, és atraditioval az is ki tettzik ebböl, 
hogy akár mely nagy dologban is ne mindgyárt ragaszkodgyunk a 
tsudákhoz., hogy ha azok a dolgok rend szerént valo képen rendben 
mehetnek, példa szent pál,, a kit a kristus Ananiáshoz küldé, hogy 
magát oktattatná, noha maga meg jelenék néki, és bé tölthette 

30 volna egy szempillantás alat minden világoságával. 
[87a:] K. Miben tettzik ki leg inkáb a Magusok hite ? 

210 a [Beszúrás.] 
211 [íráshiba:] akristus 
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F Abban leg inkáb ki tettzik, hogy ámbár alatson rendben, nyo-
moruságban, és szegénységben találák is azt az Isteni gyermeket; 
mind azon által. a sidok királyának, és a világ üdvezitöjének212 hitték 
lenni, ahit mindenkor elegyes homályoságal. és világoságal., és min-

5 denkor lészen a titokban olyan mélység. ahova el nem hathat az em-
beri elme; mind azon által. azt hinnünk kel213 mert az Isten szava 
nékünk tsillagul lévón minket meg nem tsalhat.214 minden ember 
hazug, de az Isten önnön maga215 az igazság. 

K. Mit kellesék tselekedni, hogy akristust ugy lehesen imádni 
10 gyermekségiben valamint a Mágusok imádák? 

F Tisztelni, szeretni, és követni kel. a menyiben töllünk lehet. 
akristusnak szegénységit, alázatoságát, es szenvedésit, ezeket na-
gyobra kel betsülni agazdagságnál. a világi gyónyörüségeknél, vala-
mint a mágusok tselekedének, azt mondgyák Mojses felöl, hogy na-

15 gyob gazdagságnak tartá lenni a kristusért valo gyalázatot, mint sem 
az Egyiptum bélieknek kintseket hebr. 11. 26. mint egy meg vetnök 
a kristust, és magunkot bölcsebnek és okosabnak tartanok lenni, 
hogy ha másféle életet [87b:] vennénk magunknak, mint sem a melyet 
ö választa magának és a melyet rendelt Évangyéliumában. 

20 K Miképen imadák a Magusok a kis Jésust? 
F Le borulának, és meg alázák magokat nagy tsendeségben, esze-

rent is kel tselekednünk ö elötte atemplomban. azután temjént 
ajánlának néki, mint Istennek, aranyat mint királynak, és myrrát, 
mint halandó Embernek. erre valo nézve midön imádgyuk ötet. 
mindenkor ajánlyunk ajándékot néki. 

K. Mitsoda ajándékokot kel ajánlanunk akristusnak. ? 
F ollyan ajándékokot kel néki ajánlanunk, a melyeket jelenték a 

Mágusok ajándéki, ugy mint a temjén, abuzgoságal valo imádságot, 
az arany, az Isteni, és a felebaráti szeretetet, a myrra, atestünknek 

30 tisztaságát. valamint a tüzben lóvö temjénnek füsttye fel megyen, 
ugy a szent Lélek tüzétöl fel gerjesztetet szivnek imádsága, az Ég 
felé botsáttya kivánságit, az arany leg drágáb lévén atöbb értzek 
közöt, a szent irás szorént.216 jedczi. az Isteni szeretet, a mely leg 
fóvebb a több jó erkölcsök közöt, és valamint a myrra. a melyel 

212 üdvezitöjének [ü: rész javí tva: öj-hől; üdvezöjöjének let t volna.] 
213 azt hinnünk kel <(keresnf> [hinnünk: bennünkhől javí tva.] 
214 tsalhat. [Űgy látszik ts — javí tva cs-ből?] 
215 <(m) önnön maga 
216 szerént <(az szeretetet) jedczi. az Isteni szeretet, 
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meg szokták kenni a holt testet, meg oltalmaza arothadástol., ugy a 
testnek, és az érzékenységnek sanyargatása. meg oltalmaza avéteknek 
[88a:] meg romlásátol, hogy pedig rovideden meg mondgyam mit 
kel ajánlani akristusnak., avaloságos szeretetet, a buzgo imádságot, 

5 és a penitentzia tarto életet. 

VIZ KERESZT. OCTÁVÁJÁN VALO VASARNAPON.21' 

Imádság. 

Tekinttsed uram onnét felyül az Egböl népednek alázatos imádságát, 
hogy hadd üsmérhesse meg akaratodot, és meg üsmérvén, azt vég-
ben vihesse kerünk tégedet a mi urunk Jesus kristusunk által: 

Epistola. 
szent Pal rom. 12. 1. 

kérlek azert titeket Atyámfiai, az Isten irgalmaságára, hogy a ti 
10 testeteket adgyátok, élö, szent, és Istennek kedves áldozatul, a ti szol-

gálatotok okoságal legyen, és ne szabjátok magatokat evilághoz, 
hanem változzatok el, a ti értelmeteknek ujulásban, hogy meg pro-
bállyátok, mellyik légyen az Istennek jó, és kellemetes. és tekélletes 
akarattya, mert azt mondom. anékem adatot malaszt által, mind-

15 nyájatoknak akik közötetek vannak, hogy ne érttsetek többet annál. 
a218mint kel érteni, hanem érttsetek józanságszerént, és a mint kinek 
kinek Isten osztotta ahitnek mértékét. mert a mint egy testben sok 
tagjaink vannak. minden tagoknak pedig nem ugyan azon egy tsele-
kedetek [88b:] vagyon, ugy sokan egy test vagyunk akristusban, 

20 mindenikünk pedig egyik a másiknak tagjai. 

Magyarázat 

K Miképen ajánlyuk áldozatul az Istennek testunket? 
F A kristus Jésuséval ajánlyuk önéki testunket áldozatul, ami 

testünk valoságos áldozat akor lészen, amidön a szent Lélek segitt-
217 vasárnapon [on-t utólag toldotta a szóhoz, kisebb betűkkel.] 
218 a [Beszúrás.] 
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ségivel azon igyekezünk hogy a testi rosz kivánságokot el veszessük, és 
azon testet tagjaival, és érzékenységeivel az Isten szolgálattyára219 

szentellyük, apenitentzia tartás, és a sanyargatás által. ugy hogy a 
füleink tsak azokot halgassák, és a szemeink azokot tekinttsék, amik 

5 az Istenhez vezethetnének, a mi lábaink ne járjanak, és kezeink ne 
munkálkodgyanak egyeben, hanem abban, ami az Isten, és feleba-
ratunk szolgálattyát, és üdveségünket tekénti, a száj keresztyéni 
mértékleteségel és tsak a szükségért vegye az eledelt, anyelv. ne 
szollyon hanem okoságal. és tsak220 akor, a midön szükségeseb szolni 

10 mint halgatni, tsak az Isteni szeretettel szollyon. egy szoval. atest 
mindent az Istenért tselekedgyék, tsak az ö akarattyára, és igasságára221 

vigyázon, 
K. Miért akarja szent Pál hogy a mi testünk élö, és szent ostya 

legyen ? 
[89a:] F Azért, mert akár mely jóknak láttassanak lenni a mi 

tselekedeteink, de azok megholt tselekedetek., és nem erdemlikhogy 
az Istennek ajanltassanak, hogy ha nem azö szeretetéböl inditatnak, 
és nem azö szent lelkétöl kezdodnek. mivel azok, tsak anyiban lész-
nek szent tselekedetek, a menyiben meg lésznek tisztitatva a vétek-

20 töl, tsak illyen formán is lehetnek kedvesek az Isten elöt, mert a bölcs 
szerént, a szent Lélek nem lakik avétekel. meg ferteztetet testben., 
azért azt kivánnya az Apostol akeresztyénektöl, hogy élö, és szent 
áldozatot ajánlyanak, nem ugy mint a sidok. 

K. Miért mondgya szent Pál, hogy a mi testünk áldozattyának, 
25 okos, és lelki tiszteletnek kel lenni. ? 

F Mert a tiszteletnek, és a tiszteségnek. melyet adunk az Isten-
nek. atestünk áldozattyával, nem kel testinek, és tsak külsö képen 
valonak lenni, hanem belsö képen222 valonak. az az, hogy tiszta 
szeretettelkel azt néki ajánlani, és meg mutatni, hogy a teremtet állat-

30 tol el távozván, tsak ö hozája kaptsollya magát a szivünk, és tsak 
önnön magát keresük jutalomul, joan. 4. 24. ugyan ezt is tanittya 
nékünk a kristus. mondván, hogy az Istent lélekben. és igazságban 
kel imadni, ez a tisztelet nem okos, hogy ha tsak avilági félelemböl, 
és haszonért vagyon, nem is lelki, hogy ha tsak nem az Isteni szeretet-

35 töl inditatik. 

219 szolgálattyára <^for) szentellyük, 
220 tsak (a szükségért,) akor, a midön szüksógeseb 
221 [ í ráshiba:] igasságá 
222 képen [Beszúrás.] 
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K Miképen szabjuk magunkot evilághoz? [89b: üres] 
[90a:] F A midön ötet követtyük mindenben. amiben ellenkezik 

az Évangyéliumal, amidön szerettyük a mit ö szeret, betsüllyük 
a mit betsül, amidön szokásit. példáit felveszük, rosz kivánságiban 

5 követtyük, holot tsak egyedülakristust kellene követni, mivel egyedül 
ö ami rendünk és peldánk. 

K. Mit kel tsinálni hogy no szabjuk magunkot a világhoz. és nekö-
vessük az ö példáit. és szokásit. ? 

F Meg kel változnunk, a mi elménknek ujulása által, ellene kel mon-
10 dani az ó ember hajlandoságinak, szokásinak, kivánságinak gyülöl-

ni kel a mit szeret, szeretni kel a mit a kristus szeret, az új emberben 
kel öltözni, új elmét, és új szivet kel fel venni, 

K. Miképen lészen ez a változás és ujjulás? 
F Mint hogy az, akegyelemnek munkája, azt az Istentöl alázato-

15 san kel kérni, visgállyuk meg figyelmeteségel. hogy mi az Istennek 
akarattya., és azt kövessük, ahoz kaptsollyuk magunkot ami jó, 
és kedves elötte, akik avilágot szeretik, meg tanullyák annak szokásit, 
ugy akik az Istent szeretik. és övéi akarnak lenni, meg tanullyák 
mindenben törvényit, és parantsolatit, hogy meg tudhasák mit 

20 kiván töllök. 
K Mire tanit minket az Apostol a midön azt hagya. a hiveknek, 

hogy felettéb fel ne emellyék magokot; hanem a szerént tarttsák 
magokot, amint az Isten el osztogatta kinek kinek a hitnek mérté-
két? 

[90b:] F Arra tanyit hogy ne vessük azt, aki keveseb mértékel 
láttzik lenni, a kegyelem vételére, és ne irigyelyük annak aki nálunk-
nál többet vett, vegyük alázatoságal azt, a menyit tettzet nékünk 
adni, és legyünk azért nagy hálaadásal hozája bizonyosok lévén 
abban, hogy azt tölle nem érdemlettük, és igasságal meg vonhatta223 

30 volna az töllünk, a mit irgalmaságábol meg adot, igyekezünk hüségel. 
többet nyerni a224 tölle, vett talentumal; és ne kezdgyünk vakmerösé-
gel olyan dologhoz a mely felyül haladgya erönket. és értelmünket. 

K. Mire vagyon fundalva az Apostolnak ez a tanitása? 
F Arra hogy az egész hivek, egy testben foglaltatván, mindenik 

35 különösön tagja annak atestnek, hogy mindenik tagnak különös 
• hivatallya vagyon, és hogy egyik a másikának hivatallyában ne 

223 vonhatta [o hasonlít a-hoz.] 
224 a [Beszúrás.] 
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árttsa magát, hogy pedig abékeség. az egyeség, és a jó rend meg 
tartassék. szükséges hogy mindenik tag ahoz szabja magát, amit az 
Isten kiván tölle, és azt szorgalmatosan vigye végben, másokot ugy 
tekéntsen. mint maga tagjait. amit azok tselekesznek mint ha maga 

5 tselekedné, mert mondgya az Apostol. mindnyájanegymásnak tagjai 
vagyunk, mindenik tagnak tsak aközönséges jora kel vigyázni, min-
den tselekedétében. 

Évangyélium 
sz luk. 2. 40. 

És mennek vala az ö szüléi esztendönként jérusálemben; ahusvét 
innep napján, és mikor tizenkétesz-[91a:]tendös lett volna, fel men-

10 vén ök jérusalembe az innep napnak szokása szerént, és el végezöd-
vén anapok, midön viszá térnének, el marada a gyermek Jésus jéru-
sálemben, és eszekben nem vevék aszüléi, vélvén pedig ötet az uti 
társaságban lenni, menének egy napi utat, és keresik vala ötet aro-
konok, és ismérök közöt., és meg nem találván, viszá térének Jérusa-

15 lemben. keresvén ötet, és lön harmad nap után, meg találák ötet a 
templomban; adoktorok közöt ülve, halgatván, és kérdezvén öket. 
álmélkodnak vala pedig mindnyájan akik ötet halgattyák vala, az 
ö okoságán. és feleletin. és látván tsudálkozának, és mondá az Annya 
néki, Fiam miért tselekedtél igy velünk. imé az Atyád. és én bán-

20 kodva keresünk vala téged, és mondá nékik, midolog hogy engem 
kerestek225 vala, nem tudgyátok valaé. hogy azokban mellyek az 
Atyámé. kel nékem lennem, és ök nem érték az igét. mellyet nékik 
szolla, és alá mene vélok, és jöve Názaretbe; és engedelmes vala nékik, 
és Annya ez igéket mind szivében. tarttya vala. és Jesus nevekedik 

25 vala bölcseségben és idöben, és kedveségben Istennél. és emberek-
nél. 

Magyarázat 

K. A kis Jesus tizenkét esztendös koraban miért marada a temp-
lomban, adoktorok közöt, halgatván. és kérdés tévén töllök? 

[91b:] F. Ezel példát akara adni az ifiaknak, akiknek atanulásban 
30 kel foglalni magokot, és abban amit az Isten kiván töllök, mindenek 

225 kerestek [Utána úgy látszik h-t kezdett írni, de nem folytatta.] 
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felet azt akará nékik meg mutatni, hogy mindennek elötte avallás 
dolgait, és hivatallyokot tanullyák meg, és hogy a szent doktorok-
tol, profétáktol, Apostoloktol. szent Atyáktol, kel meg tanulni az 
üdveségnek tudomanyit. 

5 K A kis Jesus miért marada szüléi hirek nélkül Jérusalemben. ? 
F Meg akará mutatni a gyermekeknek, hogy ha Atyok, vagy Anyok 

vagyon is eföldön, de a Menyei Attyokhoz sokal nagyob engedel-
meségel kel lenniek, és annak inkáb kel engedelmeskedni, a midön 
adolog az ö ditsöségit és üdveségeket tekénti. 

10 K. Mit tselekedének a szont szüz, és szent Josef amidön észre 
vévék hogy a kis Jésus nem volna vélek ? 

F Mindgyárást keresni kezdék ötet az Atyafiak közöt, az után 
viszá térének Jerusalemben. demindgyárt meg nem találák ötet, 
végtire a templomban a doktorok közöt találák, ebböl meg láttzik 

15 hogy akristust nem a vilag szeretö sokaság közöt kel. keresni, hanem 
az Istent és a vallást tekintö dolgokban,, az imadságban, az igaság-
nak elmélkedésében, meg is találtatik ajóknak társaságokban [92a:] 
és az olyanoknak, kik azö törvényéröl beszelgetnek, 

K. Mitöl vagyon, hogy a szent szüz, és szent Josef olyan nagy nyug-
20 hatatlanságban valának, valamég meg nom találák a kis Jésust ? 

F Ebböl meg tanulhattyák. az Atyák, és Anyák, hogy mitsoda 
vigyázásal. kel nevelni, és gondot viselni gyermekekre, hogy mago-
kot elne veszesék. nagy gyorsaságal kel öket ki vonni aveszedelemböl, 
hogy ha abban estenek, az illyen állapotban az Atyák lomhaságok 

25 vétek, és rettentö számot adnak a gyermekek lelkiért, hogy ha 
atudatlanság, és a rosz neveltetés miat el vesztik magokot 

K. Mit felele akis Jesus, az Annya panaszolkodására ? 
F Ugy tettzik mint ha egy kevesé keményen felelne. mondván, 

nem tudgyátoké hogy abban kel nékem foglalatoskodnom a mi az 
30 én Atyám szolgálattyát illeti, de mind ezek a szók az ollyan Atyákra 

esnek,.226 kik a gyermekeket, ollyan hivatalokban teszik, a melyekben 
tsak a hasznot., vagy az elömenetelt tekéntik, meg nem visgálván azt, 
hogy ha az Isten hijaé öket azokra, vagy sem, az Atyák az illyen 
állapotban. igen nagy igaságtalanságot tselekesznek, az Isten aka-

35 rattyára kel tehát vigyáznunk mindenben, azért, az életnek rendében, 
vagy valamely hivatalban menni aka-[92b:]rattya ellen, lehetetlen 

•» [Elírás:] eaik,. 
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hogy veszedelmes ne légyen. vagy az Atyaknak, kik gyermekeket 
abban teszik, vagy a gyertnekeknek. kik arra köteledzik. magokot. 

K. Mit tselekedék a kis Jesus mind ezek után? 
F Viszá tére Názáretben szent Josefel. és szent szüzel az Évangyé-

5 lium fel teszi hogy engedelmes vala nékiek, enagy példa az ifiaknak, 
akiknek engedelmeskedni kel azoknak., akiknek gond viselések alat 
vannak, hogy ha egy Isteni gyermek engedelmeskedni akart üdve-
ségünkért teremtet állatinak, egy vétkes, éstudatlangyermekkivannaé 
az után,227 senkitöl nem fügeni, oktatatlanul, és törvény nélkül élni, 

10 minden féle vétekre ajtot nyitanának, ha ezt elszenvednék. 
K. Kiknek kel engedelmeskedni a gyermekeknek. ? 
F Az Atyáknak, Anyáknak, agyontato Atyoknak, ezekhez nagy 

engedelmeségel kel lenniek, mindenekben követni kel akarattyokot, 
tanátsokot. 

15 K Hogy kel azt érteni, hogy akis228 Jesus gyarapodik vala bölcse-
ségben. és kegyelemben, holot ö vala maga a bölcseség, és tellyes vala 
az Istennek lelkével? 

F Azt ugy kel érteni, hogy mentöl inkáb nevekedék, annál bösége-
seben tettzik vala ki benne abölcseség, [93a:] és akegyelem, valamint 

20 anap hogy mentöl felyeb mégyen229 annál nagyob világoságot mutat, 
ebböl meg tanulhattyák az ifiak, hogy ha abölcseségben, és akegyelem-
ben akarnak nevekedni, atudományra, alázatos. és magános életre 
kel magokot adni. 

VIZ K E R E S Z T UTÁN VALO 2DIK VASARNAPON.2 3 0 

Imádság 

Minden hato ur Isten aki bölcseségel igazgatod a Menyei, és a földi 
25 dolgokot, halgasd meg népednek alázatos imádságát, és tarts meg 

minket ez életben békeségben a mi urunk231 etc. 

227 az után, [a— javí tva e-ből.] 
228 hogy <(mentöl inkáb nevekedék) akia Jesus [Sorvégi törlés.] 
229 mégyen [Az utólag k i te t t ékezet a gy és e betű köze fölé került .] 
230 vasárnapon. [on-t utólag toldotta a szóhoz, kisebb betűkkel. ] 
231 [ í ráshiba:] ururk 
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Epistola. 
rom. 12. 6. 

Külömbözö ajándékok vannak pedig232 amalaszt233 szerént, amely 
nékünk adatot, akár a profétalás, ahitnek modgya szerént, akár a 
szolgálat, a szolgálatban, akár a ki tanit atudományban. aki int, az 
intésben, a ki adakozik, az együgyüségben, aki gondot visel, aszor-

5 galmatoságban. aki könyörül a vidámságban, aszeretet tettetés nél-
kül, gyülölvén agonoszt, a johoz ragaszkodván, az atyafiuságnak 
szerelmével egy mást szeretvén, tiszteletel egy mást meg elözvén, 
a szorgalmatoságban nem restelkedvén, alélekben buzgok lévén, 
az ur-[93b:]nak szolgálván, areménségben örülvén, ahaboruságban 

10 békével Wirvén, az imádságban. serénykedvén, aszenteknek szükségek-
ben adakozok lévén, agazdálkodást követvén, áldgyátok ati üldözöi-
teket,234 áldgyátok, és ne átkozátok, örvendezetek az örvendezökel,235 

sirjatok a sirokal. ugyan azont értvén egy más közöt. fenn nem ért-
vén, hanem az alázatosokal egyezvén, ne legyetek okosak ti maga-

15 toknál. 

Magyarázat 

K Miképen lehet jól élni, az Istentöl vett ajándékal ? 
F Meg kel elsöben üsmérni kinek, kinek, amaga tálentumit,236 

és azokot, segiteni kel atanulásal. és azután azon kel lenni hogy ke-
resztyeni ártatlan alázatos élettel, és buzgo imádságal vehessük a 

20 Menyei kegyelmet és áldást, azon tálentumoknak meg szentelésékre, 
ugy hogy azok ne árthassanak, se magunknak,, se másoknak, és 
azokal az Isten rendelése, és hivatalunk szerént élhesünk., és fellyeb 
ne magasztallyuk magunkot az ö ajándékinál, és tölle vett kegyel-
minél. 

25 K. Mit ért szent Pál ajövendölésnek ajándékán? 
F Érti azt a természet felet valo tudományt, amellyel meg üsmérik 

az el rejtet dolgokot,237 ez a tudomány közönségos vala az elsö keresz-

232 pedig [Beszúrás.] 
233 amalaszt a malaszt [Felesleges ismétlés. ] 
234 üldózóiteket, [z javí tva.] 
235 örvendezökel, [A második e javi tva ö-böl; örvendözökel volt.] 
236 tá lentumit , [i javí tva ó-ból.] 
237 <^tud) dolgokot, ez a tudomány 
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tyéneknél, azt el mondhatni, hogy valamely predikátor a vallást 
[94a:] jol tudgya, atitkok dolgaiban nagy értelme vagyon, és aki 
jol tudgya aszentek tanitásit. hogy az ollyan proféta, az Apostol 
azt akarja tehát. hogy az ollyan akinél illyen ajándék vagyon, kö-

5 zöllye azt másokal, amit az Isten ki nyilatkoztatot néki, de azt ahit-
nek mértéke, és rende szerént kel tselekedni, ne hogy meg haladgya 
a mértéket, és többet ne mondgyon, mint sem amit az Anyaszent 
egyháznak nyilatkoztatot ki az Isten. és ne tanittson ellenkezöt a 
szent Irásal, és atraditioval. mert valamely ki nyilatkoztatás, vagy 

10 tanítás meg nem egyezik az Apostolok hitével, a mely is atraditio 
által maradot meg az Anyaszent egyházban, az olyan tévelygés, és 
tsalando. 

K. Mitsoda atudománynak ajándéka. ? 
F Ez a titkokrol, és a vallás béli igaságokrol, valo tanitásnak. 

15 és magyarázásnak ajándéka. az Apostol azt akarja, hogy akivel ezt 
közli, ne másra tzélozon véle. hanem hogy a népet oktassa, és az Is-
tenhez vezesse, nem keresvén az ékesen valo szollásban, és átudomány-
ban, a maga ditsóségit 

K. Mitsoda az intésnek ajándéka? 
20 F Ez ollyan ajándék mely a szivet meg hattya. az Isteni szeretetre, 

azigaságra, és ajó tselekedetre indittya. akik ezt az ajándékot vették, 
azoknak buzgoságal kel hir-[94b:]detni az igaságot, 

K. Miben áll az az egy ügyüség, a melyel kivannya szent pál. hogy 
alamisnálkodgyanak, és segittsék a felebarátot szükségiben 

25 F Abol áll, hogy segittsék ötet szükségiben tiszta igyekezettel., 
nem azért hogy mások lássák, azért meg ditsérjék, vagy hogy vala-
mely hasznunkra vállyék, vagyaz emberi tokéntetért, hanemegyedül 
az Istenért. 

K. Miért kivánnya azt az Apostol hogy örömel vigyék vegben az 
30 irgalmaságnak tselekedetét ? 

F Mert az, aki a betegeket segitti. atudatlanokot oktattya, a 
veszekedést meg tsendesitti, azellenkezö felet meg békelteti, a szo-
moruakot vigasztallya, egy szoval aki meg segitti felebaráttyát lelki 
vagy testi szükségiben, az ollyan akristusal magával tészi ezeket ajó-

30 kot, és a maga személyivel sokal nagyob irgalmaságot tselekeszik mint 
másokal. mert az Isten irgalmaságát várhattya magára, a mellyért 
örömben lehet, a nyomorultakhoz vidám ábrázatot kel mutat-
nunk. hogy hasznosab lehesen segittségünk. ök is azt látván, nagyob 
békeséges türésel. és szeretettel szenvedik. 
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K. Mitsoda okravalo nézve akarja az Apostol. hogy a gonoszt 
utállyuk, és ajohoz ragaszkodgyunk. ? 

F Azt akarja hogy a gonoszt utál lyuk abbol az ok[95a:] bol. mert az, 
azls tent meg bant tya , és néki nem tettzik, és ne tsak azért utállyuk, 

5 hogyfélünk abüntetéstöl, hanem szeretetböl ragaszkodgyunk ajóhoz, 
és azért, hogy tessünk az Istennek, és hogy reméllyük az örökjutal-
mat, amely nem egyéb hanem hogy az Is tent magát birhasuk, igen 
távul vagyunk akor az illyen gondolattol., a midön szánszándékal 
tselekeszünk valamely vétket, azért mert nem ta r t tyuk azt halálosnak 

10 lenni, ha ajót t isztán tsak az Istenért szeretnök, és agonoszt azért 
utálnok, hogy ötet meg bánt tsuk, illyen formában minden féle vétek-
töl irtoznánk, mert minden féle vétek gyülölséges Is ten elöt. 

K. Mire tan i t még minket az Apostol. ebben a letzkében? 
F. 1. Hogy igaz és tekélletes szeretettel szeresük az I s ten t magá-

15 ért, és felebarátunkot az Istenért . 
2. Hogy igazán valo szeretettel szeresük felebarátunkot valamint 

testvér atyánkfiát. , mert minnyájunknak tsak egy At tya vagyon 
és hogy mindnyájan akristusnak és egy másnak tagjai vagyunk 

3 Másokot tisztelni kel, kedveket keresni, minden féle állapotban 
20 betsületet kel nékik adni, mert azlstennek szenteltettek, akris-

tus vére által. és kegyelme által., a [95b: üres] [96a:] szent Léleknek 
templomi 

4 Hogy köteleségünket buzgoságal vigyük végben, ne halogatásal., 
vagy resttségel, mert az örökké valo boldogságnak, el nyerésiben jár 

25 az dolog, 
5. Hogy a buzgoságot meg tart tsuk. , mert az Is tent szolgállyuk, 

és ö meg érdemli abuzgoságal valo szeretetet. 
6 örömel várjuk a reménlet jókót, békeségel., és jó szivel szen-

vedgyük anyomoruságokot., és szomoruságokot, mert az Isten önnön 
30 maga lészen ju ta lmunk 

7 Végig meg maradgyunk az imádságban, mert gyengeségel. 
vagyunk környül vétetve., aléleknek pedig szüksége, szüntelen valo. 
és az imádság az Is ten segittségit reánk szálittya. 

8. Segiteni kel az igazakot, és a szenteket szükségekben, és ö nékik 
35 szállást kel adni szeretettel. mert ök az Is ten barát i . 

9 szeretni kel valoságal ellenséginket, valoságos jókot kel nékiek ki-
vánni, öérettek imádkozni kel, és szükségekben segiteni, minden pa-
nasz nélkül, azért hogy öket meg nyerhesük. az Istennek, és meg 
szerezhesük téréseket. 
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10 Részt kel vennünk felebarátunknak vigaságában, és szomoru-
ságában, és éreznünk kel. az ö hasznát. és kárát, [96b:] valamint 
a magunkét. 

11. Ellyünk egyeségben a jokal., mert minnyájan egyek vagyunk, 
5 a kristusban és minnyájunkban azon egy léleknek kel lenni, a ki 

nem más hanem a kristus lelke. 
12. Ne vágyunk felyeb valoká lenni másoknál. söt még alázuk 

meg ugy magunkot, hogy szolgállyunk a leg szegényeb, és aleg aláb 
valo atyánk fiának is, mert a kristus azt akarja, hogy az utolso helyt 

10 válaszuk magunknak, 

Évangyélium. 
Szent János. 2. 1. 

Harmad napon menyegzö lön Galilaeai kánában. és ótt vala a Jesus 
Annya, el hivataték pedig Jésus is, és az ö tanitványi a menyegzöre, 
és el238 fogyván abór, mondá a Jésus Annya néki, nintsen borok. és 
mondá néki Jésus, mi közöm nékem, s'néked Aszszony állat, nem jött 

15 még el az én orám, mondá az ö Annya a239 szolgáknak, valamit 
néktek mond, meg tselekedgyétek, vala pedig ótt hat köveder, hely-
heztetve, a sidok tisztulása szerént, mindenik két vagy három mér-
tekü. mondá nékik Jésus, tölttsétek meg a vedreket vizel, és szintén 
tele tölték azokat, és mondá nékik Jésus, merittsétek már., és vigyé-

20 tek a násznagynak, és el vivék, hogy pedig meg kostolá a borrá lött 
vizet a násznagy, [97a:] és nem tudgya vala honnét volna. aszolgák 
pedig tudgyák vala. akik a vizet meritették vala, hivá a vö legényt 
a násznagy, és mondá néki, minden ember elöször jó bórt ád, és mi-
dön meg részegülnek akkor azt a mely aláb valo, te pedig eddig tar-

25 tottad ajó bórt, ezt tselekedé Jésus, a tsuda tételeknek kezdetit. 
a Gallilaeai kánában. és meg jelenté az ö Ditsöségét, és hivének ö benne 
az ö tanitványi. 

Magyarázat 

K. A kristus miért kivána jelen lenni alakadalmon? 
F Meg akará azt mutatni, hogy aházaság jó, és az Isten rendelése, 

30 és még elöre meg szégyenité azokot az eretnekeket, kik idövel ahá-
239 el [Beszúrás. ] 
239 a [Beszúrás.] 
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zaságot karhoztaták, tudtunkra adá, hogy a ferfiu, és aszszony közöt 
valo egyeség. szent és hellyes volna, hogy az ö lelkében, és az ö lelke 
szerént kel meg házasodni, hogy el kel ötet hini alakadalomra. ha 
áldását akarják venni,240 és onnét el kel távoztatni a mértékletlen-

5 séget, atobzodást, és más egyéb rendeletlenséget, a mellyek fel talál-
tatnak közönségesen alakadalmokban. 

K. Azért hogy a kristus jelen vagyon alakadalmokban. a házaság 
nem eléb valoé aszüzeségnél ? 

F Ebböl nem következik. mivel akristus ö maga nagyobra betsülte 
10 aszüzeséget, szüz lévén önnön maga. és [97b:] szüztöl is születék, 

de az ollyan alázatos241 aszszony, aki mind lelki, mind világi hiva-
tallyát követi, és végben viszi, eléb valo az ollyan szüznél. aki tunya, 
és rest életet éll, aki avilági dolgokban árttyamagát. aki az idöt el 
veszti asok látogatásban, aki kényes életet éll, és aki a tzifraságban 

15 gyönyörködik. 
K. A Boldogságos szüz, véteé abban, hogy akristusnak tudtára 

adá, hogy a bór el fogyot volna. és honnét vagyon hogy akristus mint 
egy keményen felele reá? 

F Távul légyen hogy azzal vétet volna, mivel a felebaráti szeretet 
20 vivé reá, de mint hogy akristus még tsudát nem tett vala, meg akará 

mutatni feleletével. hogy nem atest szerént valo Annyának szavára 
akarná azt el kezdeni, és meg bizonyitani hatalmát hanem azö Attyá-
nak parantsolattyát. akarná az iránt meg várni, ebböl meg tanul-
hattyuk, hogy nem meg elözni, hanem követni kel az Isten rendelé-

2o sit, és mindenben el várjuk azt az idöt, amelyben azt tselekedgyük 
a mit töllunk kiván,, és akor vegyük el, amit nékünk akar adni, az 
Isteni szolgálatban, mindenkor az ö parantsolattya, és rendelése 
szerént kel tselekedni, és soha sem emberi tekéntetböJ. 

[98a:] K. A szent szüz, nem ütközéké meg ezen a feleletén a 
30 kristusnak, ? 

F. Nem,242 És reménségen kivül reménlé kérésinek meg nyerésit, 
tsendes lélekel valo bizodalomal mondá azoknak kik az asztalnál 
szolgálnak vala, valamit parantsol azt tselekedgyétek, ez a példa meg 
vigasztalhattya azokot, a kiknek az Isten, nem érzékenységel valo 

35 kegyelmét, és vigasztalását nyujttya, hanem fel indittya bizodalomal 

240 venni [e fölött á thúzot t vessző.] 
241 alázatos [Beszúrás.] 
242 F . Nem, <F.> És 
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járni ahitnek u t tyán , hozája hüségel lenni, és mindent az ö kezéböl 
várni, mint olyan kegyes Atyának kezéböl aki öket t isztit tya, a pro-
bák által. 

K Mitsoda okta tás t vehetünk a viznek borrá valo változásábol,243 

5 a mi az Eucharist iát illeti? 
F világosan meg lá t tyuk abbol. hogy akristus ura lévén a természet-

nek, avaloságokot semivó teheti, és azok helyében másokot terempt-
het,244 vagy is azokot meg val tozta that tya , akara t tya szerént, ez igy 
lévén, akenyérnek, és abornak yaloságát, a maga testének, és verének 

10 valoságává vál tozta that tya . valamint2 4 5 borrá vál tozta ta tá a vizet. 
de ez a tsuda, jelenté még azt a változást is, amelyet akristusnak 
mindenhato kegyelme munkálodék a pogányok szivében, midön 
öket ahitre hivá, aviz jelenté a természetnek gyengeségit, és246 abor 
akegyelemnek vagy a szeretetnek [98b:] erejét, a mely az Is ten fia-

15 ivá tevé a pogányokot, akikböl fel álitá Anyaszent egyházát, jelenté 
még ez a tsuda a félelemnek szeretteté247 valo változását, valamint 
történék asidokal kik az Évangyéliumra térének, kérjük az üdvezi-
töt , hogy változtason meg minket,248 és ujittsa meg szivünket. 

K. Mit monda a nász nagy a vö legénynek, amidön meg kostolá a 
20 vizböl vál toztatot bórt, ? 

F Meg ditséré érette, hogy a közönséges szokást nem követvén, 
utollyára hadta volna ajo bort, emeg muta t tya mitsoda külömbség 
vagyon azok közöt kik a világot szeretik. és akik az Istené. avilág 
nékiek joszágot, örömet, gyönyörüséget igér, utollyára. nyomorusá-

20 got, és keserüséget ád, az Is ten. ellenben az övéit, a Fia pohárábol 
i ta t tya, nagy munkával , és sanyaruságal, de az ö sanyaruságokot 
nagy öröm, és boldogjág fogja követni. 

K. Nem jelenté emég valami mást is.? 
F E még jelenti akét249 féle keresztyéneket, mivel némellyek azok 

30 közül, meg téréseknek kezdetén, nagy buzgoságokot, és áitatoságokot 
muta tnak, de azután lassanként meg kezdenek hidegülni, gondolván 

243 változásábol, [Javí tás : változást,-bol] 
244 terempthet , [-mpt- kapcsolat a régi nyelvben nem r i tka; Mikesnól 

terempt r i tkább, mint teremt.] 
245 [ íráshiba:] va lamant 
246 <és) és 
247 szeretteté [A té — utólag beszúrva a sor fölé.] 
248 minket, [n — helyén először k-t kezdett írni.] 
249<akét> akét 
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magokban hogy az alázatoság nékik nem szükséges, már nékik szabad 
mást itélni, a más tselekedetit visgálni, azonban amagok vétkeket, 
és gyengeségeket el felejtik, a penitentzia tartás nékik már nem annyira 
tettzik. amulattságot nem kerülik. [99a:] aditséretet szeretik, ele-

5 inte mindgyárt ajó boron kezdik el, de végtire aroszon végezik. 
K kitsodák azok. akik utollyára hagyák ajó bort? 
F Azok kik avaloságos áitatoságban töltik életeket, kik hová továb 

alázatosabak, penitentziát tartobbak, kik tsak magokot itélik, 
kik hajlandok minden250 töllök ki telhetö jó tselekedetre., mert ezek-

10 nek szivekben, akristus, a viznek gyengeségit, abornak buzgoságává 
változtatta. 

VIZ KERESZT UTÁN VALO 3DIK VASÁRNAPON. 

Imádság. 

Mindenhato örök Isten tekénts ami gyengeséginkre, és addig még 
jóbb kezed felöl allithass minket, terjeszed reánk gond viselésedet. 
ami urunk által. 

Epistola. 
Szent Pál rom 12. 16. 

15 Ugyan azont értvén, egy más közöt. fenn nem értvén, hanem az 
alázatosokal egyezvén. ne legyetek okosak ti magatoknál, senkinek 
gonoszért, gonoszt251 viszá nem adván, ajókra igyekezvén nem tsak 
Isten elöt, hanem minden emberek elött is, ha lehettséges a mi rajta-
tok áll. minden emberel békeségben lévén, magatokot nem oltal-

20 mazván szerelmesim. hanem ad-[99b:]gyatok helyt aharagnak, mert 
irva vagyon Enyim az boszu állás, én meg fizetem, ugy mond az ur, 
deha éhezik ate ellenséged, étesd252 ötet, ha szomjuhozik, italt adgy 
nóki, mert ezt tselekedvén tüzes szenet gyüjtesz a fejére, meg ne 
gyözetesél a gonosztol. hanem jóval gj'özd meg a gonoszt. 

250 min [Sorvégi elválasztás után nem folytatta.] 
251 [íráshiba:] gonosz [Nyilván tollhiba és nem ragtalan tárgy.] 
252 [íráshiba:] étest 
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Magyarázat 

K. Szent pál mit tilt nékünk ebben alevélben? 
F Azt tilttya hogy ne legyünk bölcsek, tsak a magunk értelme sze-

rént, nem akarja hogy egy keresztyén. azt gondollya hogy magá-
tol vagyon az ö bölcsesége, sem azt, hogy néki az elegendö volna, és 

5 nem kelletnék néki tanátsot kérni másoktol. a valoságos bölcse-
ség Isten ajándéka, ha valaki szükölködik bölcseség nélkul, kerje azt az 
Istentöl, mondgya szent Jakab. 1. 5. apogány filosofusok,253 mondá 
szent pál, midön magokat böltseknek vallák lenni, balgatagoká let-
tenek, rom. 1. 22. mert evilágnak bölcsesége Isten elött bolondság. 

10 1 cor. 3. 19. atehát avaloságos böltseség, ha meg üsmérjük alázato-
sagal magunkban. hogy magunkban semik vagyunk, [100a:] akár 
melyjólegyen bennünk,254 de Istentöl jött, azért mindent az 
ö akarattyátol kel várni, mindent ö néki ajánlani, és az ö ditsöségire 
forditani, nálunknál okosabaknak kel tartani másokat, és az ö tanát-

lD sokot kel követni, 
K Miért akarja az Apostol hogy senkinek gonoszért gonoszal ne 

fizesenek. ? 
F Mert azt akristus parantsolya hogy szeresük ellenséginket, hogy 

lehetne gonoszul fizetni annak akit szeretnek, egy keresztyének nem 
20 lehet más képen boszut állani hanem hogy a gonoszért joval fizesen. 

ha agonoszért gonoszal fizetünk, amagunk rosz hajlandoságatol meg 
gyözetünk, ha pedig a gonoszért jóval fizetünk, mind magunkot. 
mind ellenséginket meg gyözük. 

K Hogy lehesen jót tselekedni, mind Isten, mind az emberek elött? 
25 F Az emberek elött jót tselekedni a, hogy ollyan vigyázásal, és oko-

ságal tselekedgyünk, hogy senki az ellen semit ne mondhason. hanem 
másokra jó példájokra lehesen, az Isten elött jót tselekeszünk, ha az 
igyekezetünk egyenes, és tsak az ö ditsöségire, és a felebaratunk lolki 
hasznára igyekezünk 

[100b:] K. Hogy lehet minden féle személyel békeségben élni? 
F Az apostol ollyan formán hagya azt, ha lehettséges és a menyiben 

lehet töllünk. tudtunkra adván, hogy ha bizonyos személyekel békeség-
ben nem lehetünk, a fogyatkozás nem töllünk vagyon. a mi részünk-
röl azon kel igyekeznünk, hogy a békeséget szeresük, és azt meg tart-

253 filosofusok, [Te — javítva í-ből?] 
254 [ Iráshiba:] bennük, 
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tsuk, de ne ollyan formán hogy kárával legyen lelkünk üsméretinek, 
vagy az igaságnak. vagy hogy hazugságal255 tartassék meg. 

K Miképenadunkhelytaharagnak. boszut nem álván mi magunk. ? 
F ugy ha boszut nem állunk mi magunkért, helyt adunk az Isten 

E haragjának, a ki is igaságot teszen nékünk, hogy ha ameg bántó fél 
nem teszen, helyt adunk a felebarátunk haragjának, hogy lassanként 
meg tsendesedgyék. a mellyet aboszu állás jóbban fel gerjesztené. 

K Miképen gyüjtünk eleven szonet256 ollonségünk fejére? 
F A midön ollyan valoságos jolit adgyuk hozája valo szeretetünk-

10 nek, hogy szivébon fel gerjeszthesük azon szeretetet, és hogy azt lát-
ván magában szállyon, és botsánatot kerjen attol akit meg bántot, 
mivel aleg keményeb réz is meg olvad végtire, a midön sebes tüzel 
va-[101a:]gyon környül véve. 

K. Ezeknek a szoknak nem leheté meg más értelmet is adni? 
15 F Azt is hozája adhatni hogy ha ameg bántodot félnek békeséges 

türése, meg alázása, hoszas várása, tsak haszontalan, és hogy ha 
ellensége magában nem tér. magára gyüjti az Isten boszu állásának 
égö szenét, a mely minden féle nyomoruságoknál. irtoztatob lészen, 
de nem szabad nékünk azt reája kivánni. söt még azon legyünk, 

20 hogy257 imádságinkal ötet attol meg szabadittsuk. 
K. Miképon nem kel meg gyözetetnünk a gonosztol. hanem inkáb 

joval gyözük meg a gonoszt? 
F Ugy hogy, nem kel holyt adni aharagnak, se aharagrol gyülöl-

ségre menni, abékcséges türést el veszteni, és még boszut állani, hanem 
20 meg kel gyözni az indulatot midön meg bántodunk, de azt, az Istoni 

félelomböl tartoztassuk meg, és az ö parantsolattyábol valo szeretet-
böl. tegyünk258 töb jót ellenségünkel, mint arosz, melyet tölle vettünk. 
nyerjük mog ótet az Istennek békeséges türésünkel, és igy mind ma-
gunkon, mind ellenségünken gyözedelmet veszünk. 

30 K. Nem volnaé jóbb. agonosznak meg büntetni gonoszságát, mint 
sem büntetetlen hagyni? 

F A büntetés még inkáb fel inditaná, holot azon kel lenni, a meg 
bántodot félnek hogy meg tsendesittse. más-[101b:]ként abüntetés 

255 ha ( z) zugságal [A törlés sorvégen. ] 
256 elevenet szenet [ !] 
257 [Sorvégen:] hogy [új sor elején:] hogy 
258 tegyünk [vegyünkhő\ javl tva.] [Alatta elírásból:] ellesógünken 
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veszedelmes volna még a meg bántodot félnek is, mert aharag, és 
aboszu állás afelebarati szeretetet meg változtathattya, aboszu ál-
lást pedig az Istenre kel hagyni és szenvedni kel a meg bántodást. 

ÉVangyélium. 
szent Matth. 8. 1. 

Midón pedig le jött volna a hegyröl, követé ötet sok sereg, és imé 
5 egy poklos jövénimádá-ötet, mondván, Uram ha akarod meg tisztit-

hatzengem, és ki nyujtván Jésus kezét, illeté ötet, mondván, akarom. 
tisztully meg, és mindgyart meg tisztula az ö poklosága., és mondá 
néki Jésus, meg lásd senkinek ne mond, hanem eredgy mutasd meg 
magadot a papnak és ad bé az ajándékot melyet parantsolt Mojses 

10 bizonyságul nékik, mikor pedig bé ment volna kafarnaumban, egy 
százados mene hozája, kérvén ötet, és mondván, uram a szolgám 
házamban fekszik, ina szakadva, és gonoszul gyötrödik és mondá 
néki Jesus, En el megyek, és meg gyogyitom ötet, és felelvén cl SZc lZc i -

dos mondá, uram nem vagyok méltó hogy hajlékomba jöj, hanem 
15 tsak egy szóval mondgyad, és meg gyogyul az én szolgám, mert én 

is birodalom alat valo ember vagyok, vitézek lévén alattam, és mon-
dom ennek, meny el, és el mégyen, és amásiknak, jöszte, és el jö, és a 
szolgámnak, miveld [102a:] ezt, és meg miveli, halván pedig Jésus 
tsudálkozék, és a követoinek mondá, bizony mondom néktek, nem 

20 találtam enyi hitet Izraelben, mondom pedig néktek, hogy sokan 
jönek nap keletröl, és nap nyugotrol, és letelepednek Abrahámal. és 
Isakal. és jákobbal, menyeknek országában., az ország Fiai pedig 
ki vettetnek akülsö setéttségre, ót lészen sirás. és fogak tsikorgatása, 
és mondá Jesus a századosnak, meny ol, és amint hittél ugy légyen 

!5 néked, és meggyogyula aszolga azon orában. és mikor Jésus a Péter 
házában jött volna, látá az ö napát hogy259 fekünnék és hideg lelné, 
és illeté a kezét. és el hagyá ötet. ahideg lelés, és fel kele és szolgála 
nékik, estve pedig hozának néki sok ördöngösöket, és ki üzé260 a lel-
keket igéjével,, és minden betegeket meg gyogyita, hogy bé tellye-

30 sednék a mi meg mondatot Isaiás proféta által, mondván, ö vette el 
erötlenséginket, és hordozta betegséginket látván pedig Jesus sok 

259 [Sorvégen:] hogy [új sor elején:] hogy 
260 [Ékezethiba:] ki uzé 

o Mikes Kelemen Összes Müvei II. 
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sereget körülle, meg hagyá hogy a tengeren tul mennének, és hozzá 
járulván egy irás tudo mondá néki, Mester követlek téged, valahová 
mégy, és mondá néki Jésus, arokaknak lyukok vagyon., és az égi 
madaraknak fészkek, az Ember Fianak [102b:] pedig nints ahová 

5 a fejét hajtsa. mást pedig atanitványi közül mondá néki, uram engedd 
meg nékem. hogy elöbb el mennyek, és el temessem az Atyámat. Jésus 
pedig mondá néki, kövess engem, és hadd aholtaknak el temetni az ö 
halottyokat; és ö bé menvén a hajoban követék ötet az ö tanitványi, 
és imé nagy indulat lön atengeren ugy hogy ahajotska el boritatnék, 

10 ahaboktol, ö pedig aluszik vala, és hozzája261 járulanak atanitványi 
és fel költék ötet, mondván, uram szabadits meg minket el veszünk, 
És mondá nékik Jésus, mit féltek kitsiny hitüek, akkor fel kelvén 
parantsola a szeleknek. és atengernek, és nagy tsendeség262 lön, az 
emberek pedig tsudálkozának. mondván, mi némü ez, mert aszelek, 

15 és a tenger engednek néki. 

Magyarázat. 

K. Mit jelent a bél pokol., és a bél poklos meg gyogyulása. ? 
F. A bél pokol jelenti avétket, és abel poklos meg gyogyulása je-

lenti, abünös térésit. 
K Mit kel tselekedni abünösnek, hogy meg nyerhese meg térésit? 

20 F ugy kel tselekedni valamint a bél poklos tselekedék, azt el kel 
magával hitetni hogy [103a:] egyedül akristus az ö orvosa, és hogy 
az ö meg térése egyedül a kristus akarattyán áll, 2. igazán valo 
alázatoságal kel hozája járulni, és valoságal kivánni büneiböl valo 
meg szabadulását, 3 bizodalomal kel várni, hogy jó voltábol reája 

25 terjesze kegyelmének minden hato kezeit, meg szállya szivit, és aren-
deletlen életböl kivegye. mondván a bél poklosal. uram ha akarod 
meg gyogyiihatz engemet 

K. Miért tiltá meg az ur abél poklosnak, hogy ne beszéllene meg 
gyogyulásárol 

F Meg akará nékünk mutatni ezen maga meg alázása által., hogy 
ajó tselekedetekben nem kel keresni az emberi ditséretet, azt is akará 
hogy apapok meg üsmérjek elsöben agyogyulásnak valoságát, minek 

261 hozzája(nak) járulanak 
262 tsendeség [ts — s betűje javítva. ] 
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elötte meg tudhassák, mi formában gyogyult volna meg, hogy semit 
nem mondhasanak atsuda ellen. 

K A kristus miért küldé abélpoklost apaphoz? 
F Meg akará mutatni asidoknak hogy meg tartaná a törvényt, 

5 a mely kénszeritette a bélpoklost, hogy magat bé mutassa a papnál, 
és igy nem vádolhaták ötet ki is tettzik ebböl ahatalom melyet adot 
az Anyaszent egyházának, abünnek meg263 botsátására, mert valamint 
[103b:] hogy atörvény kénszerité belpoklosokot apap eleiben menni, 
akristus is kénszeriti abünösököt kik meg akarnak térni, hogy az uj 

10 törvénybéli egyhazi szolgak264 eleiben terjeszék lelkeknek állapottyát, 
hogy meg gyógyulhassanak lelki bél pokloságokbol. 

K. Szent Mathé azt mondgya. hogy aszázados maga kéré akristust 
aszolgájáért, szent lukáts pedig azt mondgya. hogy ajó akaroi által 
kéré ötet, hogy lehet ezt meg egyeztetni ? 

15 F könyü öket meg egyeztetni, mondván hogy a százados ajó aka-
roi által kéré akristust, amely annyit teszen. mint ha ö maga kérte 
volna, ebböl ki tettzik hogy a kalvinisták ók nélkül tarttyák, azt, 
hogy a kristus közben jároságát meg kisebittyük, amidön esedezünk a 
szenteknek, és segittségül hijuk öket., a nyilvánságos hogy ez a szá-

20 zados semit nem tselekedék akristusnak, az Isten. és az emberek 
közöt valo közben járosága ellen, amidön jó akaroi által kéré az Is-
tentöl szolgájánakmeggyogyulását, mivel mi nem kérünk kegyelmet 
ugy a szentektöl., mint ha az, ötöllök származnék,, valamint a szá-
zados nem a jó akaroit kéré hogy meg gyogyitanák szolgáját, hanem 

25 olyan formában folyamodék hozájok, hogy kegyelmet nyerjenek 
a kristustol, mint Istentöl, és az ö érdemi által. 

[104a:] K. A százados testi kegyelmet kérvén az ö kérése nem volté 
haszon keresö ? 

F Épen nem vólt, mivel a felebaráti szeretetet tekéntette, abban. 
30 az Isten akarattyára hagyván hogy meg adgya, vagy el halgasa kéré-

sit, ugyan ezen formán is kel kérnünk atesti kegyelmet, tiszta szivel 
vetvén magunkot az Isten akarattya alá, 

K Miben tettzék ki a századosnak265 hite, a mellyröl ditséretet 
tet akristus? 

35 F ki tettzék abban hogy a kristusnak nagyságárol és hatalmárol 
nagy gondolattal vala, el is hitetvén magával. hogy nékie tsak szava. 

263 meg [Beszúrás.] 
264 <(szo)egyhazi szolgak 
265 a <(szas) századosnak [Tollhiba.] 
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meg gyogyithatná szolgáját, ugyan ezon hitnek is kel hasonlo aláza-
toságot oltani szivünkben., mint a melyet óltot aszázadosban, mivel 
meg üsmérvén az Istennek nagyságát, és mindenhatoságát, szál-
lyunk magnnkban, és tekéntsük meg érdemetlen, és semi voltunkot, 

5 és hogy mitsoda nagy külömbség vagyon az Isten, és az vétkes rom-
lando teremtet állat közöt, és meg visgálván., tsak pornak tarttsuk 
magunkot 

K. Miben tettzék ki aszázadosnak alázatosága? 
P Abban hogy magcát érdemesnek nem tartá lenni, hogy akristus 

10 eleiben menne, és ötet házában fogadná, [104b:] akarván néki ugy 
engedelmeskedni, valamint önéki magának engedelmeskednek vala 
avitézi, tanullyuk meg ebböl apéldábol, hogy nagy tisztelettel járul-
lyunk akristus eleiben. és hogy bünösök lévén., semi kegyelmet nem 
érdemlünk, 

15 K. Mit érdemle a századosnak alázatosága, aki azt meg vallá hogy 
nem volna erdemes akristust házához fogadni? 

F Az ö alá valo, és erdemetlenségének meg vallásáért, mondgya 
szent Agoston, nem tsak azt érdemlé meg hogy akristus hozája menne, 
hanem még hogy sziviben menvén, ót is lakjék. 

20 K Mit jelent a sidoknak kevés hitek. 
F Jelenti a koresztyéneknek kevés hitekot, akiket az Isten az Evan-

gyeliumi köteleségekre hija. anyi sok kegyelme által, és akik azt nagy 
halogatásal vóvón. azzal keveset élnek, 

K kitsodák azok, akik nap keletröl, és nap nyugotrol jönek, és részek 
25 lószen meny országban és azok az országnak fiai, kik a setettségre 

vetettnek. ? 
F Az elsök apogányok, akiket az Isten az Évangyéliumnak ke-

gyelmére hivá. és akik az által Abrahámnak fiaivá lettenek, az or-
szágnak pedig fiai, a sidok, [105a:] a kik is fiai lévén Abrahámnak, 

30 meny országnak örökösi valának., de attol el rekesztetének hitetlen, és 
háláadatlanságok miat, ezekhez tehettyük az ollyan keresztyéneket, 
kik az Isten törvényit meg szegik, és tsak külsö képen keresztyének, 
ezek tsalárd ártatlanok és penitentzia tartok. 

K kitsodák azok atsalárd ártatlanok és penitentzia tartok. ? 
35 F Azok akik mentek lévén a tzégéres vétkektöl. mind azon által 

az Istenröl valo felodékenységben, a mulattságban, és a tunya élet-
ben élnek, és el vesztik az életnek drága idejét a játekban járásban. 
a sok vadászatban, látogatásban, sok hejában valo beszélgotésben, 
azt tarttyák mind azon által, hogy hivatalokot végben viszik és ake-
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resztyeni köteleségnek eleget tesznek, azért mert a szenttségekhez já-
rulnak, misét halgatnak, holmi jo tselekedeteket is tselekesznek, és 
senkinek kárt nem tesznek, A tsalárdpenitentzia tartokazok, kik azt 
gondollyák hogy az Isten elött meg igazultak, és véle meg békéltenek, 

5 azért mert meg gyonták rendeletlen életeket, de arol nem gondolkod-
nak, hogy eleget tegyenek. az Isten igasságának, apenitentzia tar-
tásnak sulyos munkái által, sem azon hogy meg zabolázák rosz266 ki-
vánságokot., hanem mindenkor követik a czifra- [105b:]ságot, hejá-
ban valoságot, és avilágot szeretni, és mindenkor a magok hasznok-

10 hoz., és avilági jokhoz vannak kaptsolva, 
K Mitsoda elmével kel halgatnunk akristus fenyegetésit mondván 

a sidoknak, hogy.sokan fognak jöni nap keletröl, és napnyugotrol., 
kik az ö helyeket el veszik? 

F. Meg tekintvén ennek a népnek nyomoruságit, a kiknek mi vet-
15 tük el ahelyét, minden bizonyal nagy félelemel. és alázatoságal kel 

lennünk az Istenhez, és nagyon meg hálálnunk hogy irgalmaságábol 
minket, és nem másokot választot hellyetek, fel ne fuvalkodgyál 
hanem fély, mondá szent pál, rom. 11. 20. 21. mert ha Isten atermé-
szet szerént valo ágaknak nem kedvezet, neked sem kedvez, 

VIZ K E R E S Z T UTÁN VALO 4DIK VASÁRNAPON 

Imádság 

20 oh' Istenünk aki üsméred a mi gyarloságinkot mi magunktol el 
nem kerülhettyük aveszedelmeket melyekben forgunk, adgy lelki 
és testi eröt nékünk ugy hogy segittségedel. meg gyözhesük avétke-
inkert valo szenvedésinket. kérünk267 tegedet a mi urunk. J. k. 

[106a:] Epistola268 

szent pál. rom. 13. 8. 

Senkinek semivel ne tartozatok hanem tsak egy mást szeresétek, 
25 mert aki felebarattyát szereti, a törvényt bé töltötte mert ne paráz-

266 [Sorvógen:] rosz [új sor elején:] rosz 
! f ' ( a m k)kérünk 
268 (E,vany Epistola 
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nálkodgyál, ne öly, no lopj, hamis tanuságot, ne szoly, ne kivány, 
és ha más egyéb parantsolat vagyon ez ígében foglaltatik, szeresed 
felebarátodot mint te magadot. a felebarátunk szereteti gonoszt nem 
tselekeszik, a törvénynek tellyes volta azért a szeretett. 

Magyarázat 

5 K. Mire int minket az Apostol a midön azt269 hagya nékünk, hogy 
senkinek semivel ne tartozunk? 

F Azt akarja hogy ki ki mindenben tekélletes igaságal. légyen 
felebaráttyához, arra vigyázunk tehát hogy tsak anyival tartozunk 
másoknak., amenyivel gondollyuk hogy viszá adhattyuk néki és azt 

10 meg fizethettyuk annak idejében, ez az intés közönségesen az igas-
ság ki szolgáltatásának köteleségit tekénti, az Apostol azt akarja 
hogy tsak azzal aszeretetel tartozunk egy másnak, a melyel tarto-
zunk lenni mindenkor egy máshoz, és ez által arra kötelez hogy szor-
galmatoságal vigyük véghez az igaságnak, és a felebaráti szeretet-

15 nek köteleségeit. 
K Ezen két köteleség közöt, mitsoda külömbözés vagyon. ? 
[106b:] F Elöször, az a külömbözés vagyon. hogy az igaságnak 

köteleségit ugy viszük végben, ha meg fizettyük felebarátunknak, 
amivel néki tartozunk, de a felebaráti szeretetnek adoságát soha 

20 meg nemfizethettyük. ugy, hogy még többel adosok ne maradgyunk,270 

ámbár akár mennyit fizesünkis, mert mentöl inkáb szerettyük fele-
barátunkot, annál több szeretetel tartozunk néki, és annak jelit is 
tartozunk adni, a második külömbözés a, hogy a rend szerént valo 
adoságot tsak bizonyos személyektöl veszük fel, de a mi afelebaráti 

25 szeretetnek adoságát illeti, azzal minden embereknek tartozunk, 
egy szent Atya szerént., afelebaráti szeretetnek, olyan közönséges-
nek kel lenni valamint ahitnek. 

K. Miert mondgya az Apostol. hogy aki felebaráttyát szereti, 
abé tölti atörvényt? 

30 F Mert akiben szeretet vagyon. és annak indulatyát követi, afele-
baráttyának kárt nem teszen, se betsületiben, se életiben, se joszá-
gában, se leg kiseb állapotban., amint is hogy ezeket tilttya az Isten 

369 [ fráshiba:] az 
2,0 maradgyunk, [n Beszúrás u fölé. ] 
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törvénye, és szent Agoston szerént, minden tölle ki telhetö jót tse-
lekeszik véle, és valamire az az szeretet ingereli ötet, ezt az Is ten 
törvénye is igy parantsolya, 

[107a:] K. Az ollyan aki a felebaráttyát szereti, végben viszié 
akoron az Isteni szeretetet illetö parantsolatot ugy, valamint a fele-
barati szeretet parantsola t tyát ? 

F Mind aket töt végben viszi. ha felebarattyat szereti, mert fele-
bará t tyá t szerethesse, valoságal kel magát szeretni, hogy pedig valo-
ságal szerethese magát, szükséges hogy az Is tent tellyes szivéböl sze-

10 rese, és kiványa birni ötet, illyen nagy jót kivánni mindenek felet 
magunknak, ez a valoságos magunkhoz valo szeretet, és ha azt a feleba-
rá tunknak is kiványuk. ötet ugy szerettyük mint magunkot, ebböl 
következik, hogy nem szerethettyük felebarátunkot ugy a mint kel-
lene, ha az Is tent nem szerettyük, aki pedig az Is tent szereti, a meg 

15 t a r t tya parantsolat i t . és tar tozando szeretettel, tisztelettel, és en-
gedelmeségel vagyon hozája, de másként is a felebaráti szeretet 
abbol áll, hogy az Istenért, az Istenben, és az I s ten t ö benne szeresük, 
ha a mi felebarátunk Istenes. azt kiványuk. hogy nevekedgyék és 
gyarapodgyék szeretetiben, ha pediglen nem a, kivánnyuk azt, hogy 

20 magát az Istennek adgya, és ugy szerese valamint azzal tartozik, 
ezek-[107b:]böl következik, hogy nem lehet271 felebarátunkot ugy 
szeretni a mint kellene, ha a parantsolatokot bé nem töltik, a melyek 
tsak az Istenre tzéloznak. 

K. Mit értesz azon hogy a felebarátot szeretni kel az Istenben, 
25 és az Is tent a felebarátban ? 

F Azt értem hogy szeretni kel a272 felebaratot azért, mert az Is ten 
munkája, mert azö képére és hasonlatoságára vagyon teremtve, mert 
ö arra rendeltetet, hogy az Is tent birja, szerese, és ditsöitse, azért, 
minden modon azon kel lenni, hogy ötet erre a szeretetre ingorellyük, 

30 és hogy részesülni segittsük ezen örökös jóban. 
K. Mellyik az a felebarát, akit ugy tar tozunk szeretni mint magun-

kot? 
F közönségesen az egész földön lévö embereket tar tozunk szeretni, 

mind azokot kik a purgátoriumban szenvednek, és mind azokot, kik 
15 az Istenel vannak menyegben, mer t mind ezek az Is ten munkái, és 

parantsollya ezeket szeretnünk, de söt még alegg nagyob ellenségün-

271 lehet [Javítva: kel-ből; le— sor fölötti beszúrás.] 
2,2 a^ben) felebaratot 
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ket,, és agonoszokot sem kel ki rekesztenünk ezen szeretetböl, mert 
reménleni kel, és [108a:] remélhettyük is, hogy még meg térnek. és 
végtire szeretni fogják az Istent. hogy ha kegyelmit méltoztatik 
nékik adni, tartozunk könyörögni meg téréseken. és azon lennünk, 

5 hogy ezen kegyelmet el nyerhesék, hogy ha ezekhez, igaz, és valo-
ságos szeretettel vagyunk, nem hogy nékik roszat kivánnánk, vagy 
tselekednénk, de minden tehottségünkel azon leszünk, hogy vélek 
jót tegyünk 

Évangyélium, 
szent Matth. 8. 23. 

És ö bé menvén ahajoban, követék ötet atanítványi, és imé nagy 
10 indulat lön atengeren, ugy hogy ahajocska el boritatnék, a273 haboktol. 

ö pedig aluszik vala, és hozája járulának atanitványi és fel költék 
ötet, mondván uram szabadits meg minket el veszünk, és mondá 
nékik Jesus, mit féltek kitsiny hituek, akkor fel kelvén. parantsola 
aszeleknek, és a tengernek, és nagy tsendeség lön, az emberek pedig 

15 tsudálkozának mondván. minemü ez, mert a szelek, és atenger enged-
nek néki. 

Magyarázat 

K. Nem lehetó az Evangyéliumnak némely részoit abetü szerént 
valo értelmén kivül, mást képzelö ertelemel meg magyarázni ? 

[108b:] F Igen is lohet a szent Atyák után. mivel atenger avilagot 
20 jelonti, mely abenne valo meg romlás274 által ollyan mint egy mély-

ség, és olyanviz, a mely azemberek sokféle indulatyoktol., ide s'tová 
hányatatik, mint anyi sebes szelektöl, aszelvész jelenti a sok féle ki-
sérteteket, haboruságokot, és üldözéseket, amelyek közöt forgunk 
ezen halando életben. akristus aluvása jelenti akeresztyenekben 

25 lévö hitnek el oltását. akristusnak, az Apostoloktol álmábol valo 
fel serkentetése275 jelenti azt a buzgoságot, a melyel kel az egyházl 
szolgáknak fel gerjeszteni akeresztyenekben ahitet, és öket fel indi-
tani avigyázásra, és az imádságra, hogy segittségit kérjék lstennek, 

273 a [Beszúrás.] 
274 meg romlás [meg igekötő u tán más szót kezdett írni, de a2 első be tű t 

sem ír ta ki egészen.] 
275 serkentetése [é — ékezete utólag ki te t t kót halvány vessző. 
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a kisértetetekben, és avilági sok probákban, atengernek, és aszél-
vésznek meg tsendesedések, jelenti, akisértetektöl,276 és az üldözé-
sektöl valo meg szabadulást, és abékeséget amelyben viszá helyhez-
teti alelkeket, aháboruságok után 

5 K Miért engedé meg akristus hogy az Apostolok a kik parantsolat-
tyábol mentenek bé ahajoban, a szélvésztöl hányatassanak ? 

F. Elöször azért, hogy meg probállya hiteket, és hatalmát meg 
mutassa, másodszor meg akará azzal mutatni, hogy ha szinte az ö 
rendelése, és akarat[109a:]tya277 szerént mégyen is valaki valamely 

10 hivatalban, de azért magát el ne hidgye, és tellyes bátorságban ne 
gondollya lenni, mert az Isten gyakorta nagy kisértetekro teszi szol-
gait, hogy öket meg probállya, gyengeségeket magokal meg üsmér-
tesse, öket meg aláza, amagok erejekben valo bizodalmaktol öket 
el vonnya, és hogy vélek meg ereztesse, az ö malaszttyára278 szünte-

15 len valo szükségiket,279 a mely aprobában meg tarttsa, és attol meg 
szabadittsa öket. 

K Mit tanulhatunk abbol hogy az Apostolok oly gyengeségel fél-
nek vala elveszni noha vélek volt akristus. ? 

F Azt meg tanulhattyuk hogy mitsoda szükséges mentöl jóbban 
20 lehet a kristushoz ragaszkodnunk, minden nap ahitnek tselekedetit 

meg ujitani, fö képen akisértetekben, aszüntelen valo imádságok 
által, magunkot aleg nagyob veszedelmekben meg bátoritani, a bizo-
dalmat soha el nem kel veszteni, hanem reménlenünk kel, minden 
reménségünk felet. hogy mindenkor velünk lészen. segittsége által, 

25 hogy ha segittségül hijuk ötet. 
K. Mit jelent a kristus fel ébredése ? 
F Szent Agoston szerént, a mi hitünknek fel gerjesztésit jelenti. 

de szükséges hogy jól tudgyuk, és magunkal el hitessük azokot az 
igasságokot a melyekre ahit tanyit. azokot az elménkben tarttsuk, 

30 és azokrol elmélkedgyünk. akisértetek-[109b:]ben, 
K. Hogy akisértetben magunkot jól viselhesük, és azt meg gyöz-

hesük, elegendöé tsak az arra. hogy ahitnek igaságirol gondolkod-
gyunk. ? 

F A nem elegendö, meg kel magunkban üsmérni, a kristus Jesus 
35 malaszttyának szükséges voltát, és segittségül hini ezt az Isteni 

276 aldsértetektöl, [Szóvégi e—o-ból javítva.] 
" ' a k a r a t [109a:] r a t t ya 
278 ^val) szüntelen valo 
279 szükségiket, [i—e-ből javítva.] 
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segittséget, a mely nclkül minden bizonyal avilági szélvész minket 
el boritana, egy szoval szüntelen kel imadkozni, mind adig, valamég 
a kristus meg nem parantsolya a szeleknek hogy meg tsendesedgye-
nek, az az, hogy az ö mindenható kegyelme meg tsendesittse ami rosz 

5 indulatinkot, és hasznunkra fordittsa ahitnek világoságit, az elmé-
böl, a szivben oltván azokot; és a szivböl a tselekedetekben. 

K. Mire tanitanak minket azok, akik tsudállyák ezt a tsuda téte-
lit az üdvezitönek? 

F Arra tanyitanak hogy nem kevesebbé kel tsudálni, akristus ke-
10 gyelmének rend szerént valo ereit, a mellyeket jelentetto ez a tsuda, 

és a mellyek nem aláb valo tsudák azoknál, a melyeket tselekedet a 
vizeken, és aszeleken, az emberben semmi olyan nintsen, a mi aroszra 
ne vinné, és ö kivülötte, minden aroszra unszollya és hija, és ha abban 
nem esik, tsak egyedül az Isten minden hato kegyelmének kel tulaj-

15 donitani. de ki tsudállya ezt a nagy tsudát, és ki-[110a:]tsoda az, 
aki azt, tsak el is hitette volna magával, az illyenre nem is figyelmez-
nek, és az illyen gyözedelmet alig tulajdonittyák a kristusnak, hanem 
gyakorta magoknak, 

K. Honnét vagyon a, hogy nem figyelmeznek egy illyen dologra., 
20 amely oly szükséges az üdveségre ? 

F Az onnét vagyon, hogy nem mindenik üsméri meg magában, 
a maga semmi voltát, és ajora valo tehetetlenségét, nem vigyáznak 
elégségel az ellenségek sokaságokra, és eröszakoskodásokra, és ameg 
szabaditojoknak hatalmára, üsmérjük meg tehát magunkban azt a 

25 hatalmat, tsudállyuk és szeresük aztot, hogy a minket, az Isten meg 
bántására vivö alkalmatoságokban el nem hagyot, a mely alkalma-
toságok felettéb találtatnak mi bennünk, ha szinte a világ másokot 
nem adnais elönkben, folyamodgyunk buzgo imádságinkal akris-
tushoz, nyugodgyunk az ö mindenhato karjának erejin, vessük öbenne 

30 bizodalmunkot, mert ö parantsolni fog a szélvésznek, és meg tsende-
sedik. 

VIZ K E R E S Z T UTÁN VALO 5MK VASÁRNAPON. 

Imádság 

Meg ne szünyél uram jóságodbol házad népére vigyázni, ugy hogy 
amenyei kegyelemben vetvén minden reménségit, mindenkor meg 
tartassék gond viselésed által a mi urunk Jesus kristusunk által. 
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[110b:] Epistola280 

szent Pá l . Coloss 3. 12. 

öltözzetek fel azért mint Is tennek választotti , szentek, és szerelme-
sek, az irgalmaságnak indulatiba, kegyeségbe, alázatoságba, szelid-
ségbe,281 békeséges türésbe, el türvén egy mást, és meg engedvén egy 
másnak, ha valakinek valaki ellen panasza vagyon, a mint az ur is 

5 meg engedet néktek, ugy tiis, mind ezek felet pedig szeretetetek légyen, 
mely atekélleteségnek kötele, és akristus békesége örvendezzen ati 
sziveitekben. melyre h iva t ta t ta tok is egy testben, és háláadok legye-
tek, A kristus igéje lakjék bennetek bövséggel, minden bölcseségel 
tanitván, és intvén egy mást, sóltárokal, ditséretekel, és lelki énekekkel 

10 jó kedvel énekelvén sziveitekben az Istennek, valamit tselekesztek, 
szoval, vagy téteményel, mindeneket az ur Jésus kristusnak nevében, 
hálákot adván, az Istennek, és az Atyának ö általa. 

Magyarázat 

K Mit tészen a, hogy az Apostol. a valoságos keresztyéneket, valasz-
tot taknak, szenteknek, és szerelmeseknek282 nevezi? 

15 F A szerelmes név, a mely fundámentuma a más kettönek, közönsé-
gesen azt a szeretetet jelenti, amelyel [111a:] szeretet az Is ten öröktöl 
fogva minket, érdemetleneket, söt még akor is amidön ellenségi valánk, 
avalasztot név, jelenti az ö irgalmaságábol valo választást. a melyel 
méltoztatot minket283 választani, sok anyi meg számlálhatatlanok 

20 közül. akik nem valának mi nálunknál érdemetlenebbek. hogy 
minket részesé tenne kegyelmében, és ditsöségében, a szent név jelenti 
ennekaz elválasztásnak valoságát. amidön az Isten el valaszt minket a 
meg romlot világtol. amidön az ö sugarlásábol ellene mondunk avilág 
pompáinak, és az ördög tselekedetinek, a midön szeretetit hinti szi-

25 vünkben, amidön ajó tselekedetek u t t y á n j á r t a t minket. és a midön 
végig ezekben meg maradunk. 

K. Mitsoda háláadást kiván mi töllünk mind ennyi malasztiért. ? 
F Mind enyi véghetetlen irgalmaságiért azt kivánnya hogy egy keresz-

tyén másokhoz irgalmaságal legyen hogy másokhoz kegyeségel., alá-

280 <Evan> Epistola 
281 szelidségbe, [l javí tva r-ből.] 
282 [ Iráshiba:] szermeseknek 
283 minket <(részessé> választani, 
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zatoságal. és békeséges türésel légyen, hogy az ö fogyatkozásokot el 
szenvedgye, és atöllök vett meg bántást meg botsása nékik, akristusra 
valo nézve, aki minékünk érdemetleneknek meg botsátotta vétkein-
ket. 

5 [111b:] K. Hogy kel fel öltözni284 azirgalmaságnak indulatiban? 
F Felebaráti szeretö és szánakodo szivünknek kel lenni,285 hogy 

ha pedig ekettötöl nem származnak a szeretetnek, és az irgalmaságnak 
tselekedeti, akár mely ditseretesek legyenek, az emberek elött, de 
azok haszontalanoká lésznek, a magokhoz valo szeretetért, és akevély-

10 ségért. 
K. Miért nevezi az Apostol, aszeretetet tekelleteség kötelének? 
F Mert az egészen meg egyezteti az embereket egy másal, hogy 

tsak egy szivek, és egy lelkek légyen, arosz keresztyének egyesége, nem 
a szeretetre lévénépitve, azértis tsak szines, és leg kiseb haszon keresés 

15 el ronthattya, do amely egyeség286 avaloságos szeretettöl származik, 
az állando, és annak nem arthatnak, se akisértetek, se egyéb más tör-
ténhetö dolgok, a szeretet abban is kötele atekélletességnek, hogy az 
esze szorittya és köti az Isteni szeretetben, mint egy tsomoba a keresz-
tyéni jó erkölcsököt. a mellyek ezen szeretettöl erednek. 

20 K. Mikoron mondhatni el, hogy akristus békesége uralkodik szivünk-
ben? 

F. Akor, a midön akegyelem, és az igasság, amelyek egy keresztyé-
nek, valoságos békeséget adhatnak, meg gyözik, aharag, anagyra 
vágyás, és a fösvénység indulatit, és mind azokot az indulatokot a 

25 mellyek egyenetlenségeket [112a:] okoznak az emberek közöt, és a 
midön az Isten akarattya alá vetik a szivet. 

K. Hogy lakik akristus Igéje bövségel egy keresztyének szivében? 
F ugy lakik, a mikor szorgalmatoságal olvasa azt, és arrol elmélke-

dik, a mikor ahoz szabja életét, a midön szükségiben magát azal 
30 meg erösitti, és azt mások, vagy az alatta valoinak lelki hasznokra 

fordittya, ezt kóvetvén az Ige igy tölti meg szivét lelki igaságokal., és 
abban ujjab malasztokot hint, és aztot aszent Lélek aszivben irván. 
ót meg marad. 

K. Mit kiván mi töllünk szent Pál amidön arra int, hogy egy mást 
35 tanittsuk, és inttstik, soltárokkal, ditséretekel, és lelki énekekel. ? 

284 fel <on> [?] öltözni 
285 kel <(V) [?] lenni, hogy ha pedig eköttötötöl 
286 amely <(szer) egyeség avaloságos szeretettöl 
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F Azt akarja hogy ahivek asok hejában valo, és aszivet meg ronto 
beszédek helyet az udveség igazságirol beszéllyenek, és ollyanokrol. 
amellyek287 aszivet az Istenhez emellyék. és szent gondolatokot okoza-
nak, és aszivben rosz gondolatokot gerjesztö énekek helyet, vigaságal, 

5 és örömel énekellyék az Is ten ditseretire valo énekeket. a mellyek öket 
mind tani t tyák, mind ajó erkölcsre vezetik, és másokot is az Isteni 
szeretetre ingerlik 

K. Miért parantsollya az Apostol, hogy valamit tselekeszünk szoval, 
vagy téteményel, azt mind akristus nevében tselekedgyük. 

10 [112b:] F Mert azt akarja, hogy az Isteni szeretet legyen fundá-
mentuma, minden beszédinknek, és tselekedetinknek, hogy tsak az ö 
ditsöségire fordittsuk azokot,, és azok ollyanok legyenek, hogy akris-
tus., a mi közben járonk, azokot azö At tyának bé mutathassa, 

K. Tartoziké azzal egy keresztyén, hogy minden beszédit és tseleke-
15 detit az Istenhez forditsa. ? 

F Abban nem kel kételkedni, ugyan azon Apostol. más helyt azt 
hadgya, hogy akár együnk, akár igyunk,288 és akár mit mást tseleked-
gyünk, de mindent, az Is ten Ditsöségire kel tselekedni., mivel mindent 
az Istentöl ve t tünk, életünknek minden szem pillantása az övé, 

20 és ö tölle füg, nintsen tehát életünkben ollyan tselekedet, se bennünk, 
se kivüllünk olyan, amit nem tar toznánk nékie szentelni, az ö szolgá-
lat tyára, és ditsöségire forditani, ezek nélkül, szent Thamás szerént, 
az Isteni szeretetnek parantsola t tyát végben nem vihetik. az Is ten 
az egész szivünket, lelkünket, elménket, és erönket kiványa, leheté 

25 többet kivanni, de soké, egy ollyan nagy Istenhez? az ö szeretete 
vezessen tehát mindenre, és mindent fordittsunk az ö ditsóségire. 

K.Tar tozunkémindcnik tselekedetinkben az Istenröl gondolkodni ? 
F Eztet kivánnunk kellene, és igyekeznünk arra, abóldóg lelkeknek 

az Is ten mindenkor elméjekben vagyon [113a:] nékünk is kel ohaj-
30 tani annak el érésit, de ami gyarloságunk azt nékünk meg nem en-

gedi, mind addig a még ebben a halando testben maradunk, mentöl 
inkáb szerettyük az Istent , annál könyebben gondolkodunk felölle, 
valának ollyan szentek, kik még ez életben is reája függesztették 
szüntelen szemeket, mert ótet anyira szerették, Nazianus szent Ger-

35 gety> a z t mondgya, hogy valahányszor lélegzetet veszünk mind anyi-
szor kellene ö felölle gondolkodnunk, de közönségesen. akeresztyénck-

287 [íráshiba:] amellyet 
288 [Ékezethiba:] igyünk 
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nek, elegendö ha figyelmetéségel gondolkodnak rolla munkájok el 
kezdetekor, ha minden tselekedeteket nékie ajánlyák, és fel teszik 
magokban. hogy tsak az ö akara t tyá t követik, és ö érette akarnak 
munkálodni, hasonlo képen, mint egy ollyan u ton járo, aki nem 

5 gondolkodván minden lépése u tan . ahelyröl ahová akar menni, mind 
azon által azon igyekezik hogy oda juthason, valamedig289 az Isteni 
szeretet aszivben uralkodik, addig valamit tselekesznek ezen szeretet 
sugarlásábol., azt mind az Istenért tselekeszik, ha szinte rolla ne gon-
dolkodgyanak is szüntelen, de ha vigyázatlanságbol valamely más 

10 ellenkezö szeretet azt meg gyözi. akoron már meg szünik az Istenért 
valo tselekedet. tar tozunk tehát némelykor magunkban szállani, és 
meg visgálnunk hogy hová fordit tyuk igyekezetinket 

[113b:] Évangyélium. 
Szent Mat th . 13 24. 

Más példa beszédet ada eleikbe mondván, hasonlová löt menyeknek 
országa, az ember aki jó magot vete t t az ö földében, mikor pedig alun-

15 nának azemberek el jöve az ö ellensége és felyül konkolt vete az 
buza közibe, és el mene. mikor pedig fel nevekedet volna a fü, és 
gyümölcsöt hozot volna, akor meg tet tzék a konkoly is, elö jövén pedig 
atseledes ember szolgai mondának néki, uram; nem jó magot vetettélé 
a földedben, honnet vagyon tehát konkolya., és mondá nékik, az 

20 ellenséges ember tselekedte azt, aszolgák pedig mondának néki, 
akarodé el mennyünk és ki szedgyük azokot, és mondá nem, hogy vala-
miképen akonkolyt ki szedvén, ki ne gyomlállyátok együt azal abuzát 
is, hadgyátok mind aket tö t fel nöni, az aratásig, és az aratásnak ide-
jekor meg mondom az aratoknak, szedgyétek ki elöször akonkolyt. és 

25 kössétek azt kévékben, meg égetésre, abuzát pedig gyüjtsétek az 
én tsürömbe. 

Magyarázat 

K Magyarázd meg nékünk holmi részeit ennek a példa beszédnek. 
F Az Ember aki jó magot vet t , akristus. amezö pedig avilág, ajó 

mag jelenti ajó lelkü keresztyéneket., kiket az [114a:] Is ten ád az 

289 valamedig [g—&-ból javítva.] 
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Anyaszent egyházának, és akiketabbanhelyhezteti, mindenikét a maga 
rendi szerént, ajó mag közi hintet konkoly, jelenti agonoszokot, kik 
az ördög eszközi, és követöi, akiket hamiságbol ajók290 közi olegyitti, 
ugyan ö maga is az az, ellenség, aki akonkolyt el hintette, az álom 

5 jelenti a pasztoroknak, areájok bizatatot lelkekre valo gond viselet-
lenségeket, vagy az ollyan lelkeket kik magokra nem vigyáznak, hogy 
készületlen ne tallálya az ördög, a ki is szüntelen veszedelmekre igyeke-
zik. 

K. Mit érttsünk ezen amondáson. hogy tsak akor tettzik ki a 
10 konkoly., a midön abuza fel nevekedik? 

F Ebböl két valoságot tanulhatunk, elöször, hogy közönségesen 
az Anyaszent egyházban. megnemlehetjól291külömböztetniagonoszo-
kot, az Isten szolgaitol, hanem tsakakor, amidön ezeknek jóerkölcsei 
világoságra jönek, vannak meg sokan ollyanok, agonoszok közül. kik 

15 tsak amás életben fognak meg külömböztetni. 
A második valoság a, hogy ki ki ktilönösön magát nem üsméri, 

tsak anyiban veszi észre a maga nyomoruságit, és fogyatkozásit. amen-
nyiben ajó erkölcs nevekedik benne, és akegyelem, mivel vannak 
ollyan titkos rosz kivánságok, amelyeket nem könnyü meg üsmérni, 

20 és tsak akeg^'elemnek világoságánal lehet azt meg látni, ez életnek 
setéttségiben, azért amagunkban fel[114b:] talált rosz kivánságok, 
meg mutattyák hogy ha eléb akarunké menni a buzgoság uttyán, 
mentöl közeleb megyünk a naphoz, annál jobban meg láttyuk 
magunkon amotskot, az emberi szivnek belsö része, gyakorta tele 

25 vagyon olyan mélyen valo szeretettel. amelyet tsak az Isteni vila-
goságnál lehet észre venni. 

K. Mit jelent az aratásnak ideje és az aratok, kik kévében kötik 
akonkolyt, hogy meg égessék, és akik ajó magot atsürben gyüjtik? 

F Az aratásnak idoje, jelenti az utolso itéletet, és az aratok az 
30 Angyalokot, kik el fogják valasztani azon a nagy napon ajókót, 

agonoszoktol. azokal le vetteti ezeket az örökké valo tüzre, és viteti 
fel ajókót atsürbe, Menyekben. 

K. Az Isteni rendelés miért engedi meg hogy ez életben ajók esze 
legyenek elegyedve agonoszokal. ? 

35 F Elöször, azert, hogy a gonoszok ajoknak példájokra és intésekre 
valo nézve meg térjenek, és hogy a jók a felebaráti szeretetet, és abéke-

290 [Ékezethiba:] ajök 
291 [Ékezethiba:] jöl 
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séges türést gyakorollyák, abékeséges türést azért, hogy békeségel 
szenvedgyék akáromlásokot, a gyülölségeket, és az üldözéseket, a 
felebaráti szeretetet azért, hogy öket az üdveségekre valo nézve 
szeresék, agonoszt nékik, jóval fizesék, és meg téréseken munkálod-

5 gyanak, másodszor,292 hogy [115a:] ajók, mindenkor félelemben. és 
alázatoságban legyenek, félelemben azért, hogy példáj ok agonoszoknak, 
ésaroszakalvalotársalkodások, avétekben ne ejttse öket, alázatoság-
ban azért, hogy meg mutassa nékik agonoszokban, hogy mitsodások 
volnának, és hogy mitsodásoká nem lennének az ö malaszttya nélkül, 

10 az Isten illyen formában oltalmazza meg öket a kevélységtöl, és a 
maga hittségtöl, és meg fogja mutatni ditsöségének gazdagságit, az 
irgalmaságnak edényein, a melyeket ditsöségire készitet. mondgya szent 
pál. rom. 9. 23 

K nem szabadé az igazan valo keresztyének. meg válni az olyantol 
15 aki feslet életet éll? 

F A bizonyos hogy az ollyantol meg kel válni a tölle külömbözö 
jó maga viselés és szokás által. gyakorta el kel távozniaz ollyannak 
beszélgetésétöl, és avéle valo nyájaskodástol, nehogy rosz beszélgetése, 
és példa adása miat, miis hozája hasonlok legyünk, deazt ne gyülöl-

20 ségböl tselekedgyük, szükséges okosan eleve el távozni az ollyannak 
baráttságátol, de egyeségben kel véle maradni, valamég az Anyaszent 
egyház kebelében el szenvedi, szeretni kel személyit üdveségire valo 
nézve, de293 gyülölni kel rosz erkölcseit, hogy ha pedig kételenek 
vagyunk feslettségit látni, részt abban nem kel venni. 

25 [115b:] K. De nem volnaé bizonyosab, mind hasznosab, hogy204az 
ollyat el korüllyük, és tölle tellyeségel eltávozunk? 

F. A nem lehet, más képen az Apostol szerént, ki kellene a világbol 
menni, a mely mostanában tele vagyon feslet erkölcsüekel, békeségel 

30 kel várni, hogy örökösön el valasztassanak. az utolso napon. és azon 
kel lenni, hogy magunk meg türköztetésivel élyünk vélek, rosz szoká-
sokot magunkba ne vegyük, hogy ha mind azon által. olyanokal 
élnénk, akik veszedelmünkre, és botránkoztatásunkra volnának, és 
akiknek rosz beszédek, és példa adások aroszra vezethetnének, tar-
tozunk olyankor töllök meg válni, mert jóbb egyedül lenni, mint sem 

35 mások társaságában el kárhozni, nem kel semmit nagyobra betsüleni 

292 [ Iráshiba:] masokszor, 
293 de (nem) gyülölni 
294 [Sorvégen:] hogy [új sor elején:] hogy 
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az üdveségnél, abotránkoztato szemet ki kel vájni, de soha nem szabad, 
az Ecclésiában szakadást tsinálni. 

K. Az Anyaszent egyházban, agonoszokal valo esze elegyedés, mi 
hasznokra lehet ajóknak. ? 

F Arra, hogy agonoszok,295 eszközei, ajók meg szenteltetéseknek, 
ha az igazak meg nem aláztatnának, nem üldöztetnének, az igaság, 
és avaloság ellenségeitöl, lassanként az erötelenségben, és alankadság-
ban esnének, szükséges tehát nékik aproba, hogy az által nevekedgye-
nek, és állandok legyenek, a keresztyéni jó erkölcsben, és a szeretet-

10 ben és mint hogy az Isten aroszak által akarja [116a:] hogy meg ve-
gyék a meny országot, meg engedi, hogy azok akik övéi, mindenüt 
tsak meg romlást talállyanak avilágon, azért hogy mindenüt alkal-
matoságok lehesen. ajó erkölcs követésére, és ellene álhassanak, a 
sebes zugo patakhoz hasonlo gonoszságnak. 

K. Miért tilttya az Isten az ö szolgainak, hogy az utolso nap elött. 
el válaszák. ajokot, agonoszoktol. ? 

F. Azérthogy meg mutassa nagy türésit amelyel várja a gonoszt 
apenitentziára, és hogy mi is a szerént tselekedgyünk, azért hogy az 
igazak el ne bizák magokot ajó erkölcsü magok viselésében., és hogy, 

20 ahalálokor valo bizonytalan állapottyok, öket. félelemben, és rettegés 
ben tarttsa, nem tudván bizonyoson, hogy ha az el választáskor nem 
számlállyáké öket, a meg vettettek közi. és amazokot a választattak 
közi, de másként is hogy ha ezen a világon az igazak különös társaság-
ban volnának agonoszoktol. semitöl nem tarthatnának és igy a ma-

25 gokra valo vigyázatlanságban, és a maga hittségben eshetnének. 

VIZ K E R E S Z T UTÁN VALO 6MK VASÁRNAPON 

Imádság. 

Adgyad mindenhato296 Istenünk, hogy az okoság297 által vezéreltet-
vén. minden beszédinkben. és tselekedetinkben azt tselekedgyük a 
mi kedves elötted, ami urunk J. k. által 

296 [Iráshiba:] agonok, 
296 mindenhato [Második n—sor fólötti beszúrás.] 
297 az okoság [g—javítva, valószínűleg &-ból.] 
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[116b:] Epistola. 
Szent pál. 1 Thess 1. 2. 

Hálakot adunk az Istennek mindenkor minnyájotokért, emléke-
zetet téven rollatok imádságinkban szüntelen. meg emlékezvén ati 
hitetek tselekedetéröl, és munkátokról, és szeretetetekröl,298 és türö 
remenségetekröl, a mi urunk Jesus kristusban, ami Istenünk. s Atyánk 

5 elött, tudván átyám fiai, az Istennek szerelmesi, ati választástokat. 
mert a mi Évangyéliumunk, nem volt ti hozátok tsak beszédben, 
hanem eröbenis, és a szent Lélekben, és nagy tekelleteségben. a mint 
tudgyátok mi nemüekvoltunkközöttetek, ti érettetek, és ti mi követö-
ink lettetek, és az uré. bé fogadván az igét. sok haboruságban, és a 

10 szont lélek örömivel, ugy hogy példavá lettetek légyen minden hivök-
nek, macédoniában. és Ákálában. mert tölletek hirdetetett ki az ur. 
beszéde, nem tsak Maczédoniában és Akáiában, hanem minden helyen 
is, ati hitetek, mely az Istenben vagyon ki terjedet, ugy hogy nem szük-
ség nékünk semmit szollanunk, mert ö magok hirdetik folöllünk, mi 

15 némü bé menetelünk volt hozzátok, és mi modon tértetek meg. az 
Istenhez. abálványoktol, az élö. és igaz Istennek szolgálni, és várni 
azö Eiát mennyekböl, (: kit fel támasztot halotaibol.:) a Jesust. 
ki meg mentett minket a jövendö haragtol. 

[117a:] Magyarázat 

K. Mire tanyit minket a szent pál példája, aki szüntelen valo 
20 hálakot ád a Tessalonikában lévö hivekért ? 

F Arra hogy örülnünk kel. ajó tételért a melyet tselekeszik Istcn 
az ö szolgaival, mint ha önnön magunkal tselekedné, aztot, áldanunk, 
és ditsérnünk kel ötet azért, figyelmeznünk kel arra, a midön valamely 
jót vesznek arra a végro, hogy azt néki meg hálállyuk, nem tsak egy 

25 kevés ideig, hanem gyakorta valo háláadásal. 
K. Mire tanyit minket azzal. amidön igen ditséri sziveket? 
F Arra tanyit, hogy nem mindenkor hellyes másokot meg alázni 

fogyatkozásokért, szüntolen valo pirongatásokal, mivel akeresztyéni 
okoság, azt hoza magával hogy az olyanokot. némelykor. vigasztalni 

298 [íráshiba:] szereretetetekröl 
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és bátoritani kel, ditséretet adván jó tselekedeteknek, a melyet az 
Isten malaszttya mivel bennek, az ember azon kivül is gyarlo lévén, 
ha még benne lóvö fogyatkozásit gyakorta szemire hánnyák, akedvit 
el veszti, hogy ha pedig ditsérik, ugy el kevélyedik, azért mind egyikel, 

0 mind a másikal, jó modal kel élni, és tudni kel, egyikét, a másikával 
ugy esze elegyiteni és intézni, hogy haszonra fordulfyon. 

[117b:] K. Miért hogy tsak ezen három dologért ditséri öket, a 
hitért, areménségért, és a szeretetért? 

F Ez által azt akarja nékünk meg mutatni, hogy tsak ezen három 
10 jó erkölcsökért érdemel ditseretet egy keresztyén, ezek oly szüksége-

sek lévén az üdveségre, az egész vallást magokban foglallyák és ezek 
lelkei a több jó erkólcsöknek 

K. Miröl üsmérhetni meg valakiben ezt ahárom299 jó erkölcsöt? 
F Meg lehet üsmérni ajó tselekedeteiröl. a mellyek ahitnek gyü-

5 mölcsei, areménséghez illendö alhatatoságrol, a melyel várja ajövendö 
béli jokot, az ö el fáradhatatlan békeséges türesiröl, a melyel szenvedi 
ez életnek nyomoruságit. és akeresztyéni életnek munkáit, amelyek 
jelei aszeretetnek. 

K. Miért nevezi az Apostol a szent Lélek örömének azt az örömet. 
20 amelyel aháboruságban bé fogadgyák az Igét. 

]F Azért mert örömcst lehet az Isten Igéjit halgatni amidön azért 
semit nem kel szenvedni, és azt követhetik, vagy a magokhoz valo 
szeretetért, vagy tsak ahallásnak kedviért. de a midön szenvedni 
kel annak oltalmazásáért, de még is aztot bé fogadgyák, azon öröm 

25 nem mástol vagyon hanem attol a [118a:] szeretettöl a mellyet a 
szent Lélek óltót asszivben. mivel a természet magánoson nem öriil 
a szenvedésen. 

K. A Thessalonikabéliek. mikeppen lettek példává a több népek-
nek? 

30 F ugy hogy ök a kristust, és szent pált követték. aki a kristusnak 
követöje volt, amint maga mondgya, és igy az üdvezitonek, és az ö 
Apostolinak eleven képei lévén, atöbb keresztyéneknek valoságos 
példáivá löttek, ebböl meg láthattyuk. hogy tsak azok részesülnek az 
üdveségben. akik akristust követik, és azokot akik ö hozája szabják 

!5 magokot. ajó példa a leg roszabat is meg teritheti akegyelem segitt-
ségivel, valamint eztet tapasztalták arégi keresztyénekbe, akiknek jó 

299 [A sor elején elmaradt a rom szótag:] ezt ahá jó 
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példa adásokra. több pogányok térének meg, mint sem atsuda téte-
lekre valo nézve, a testi tsudákot nom lehet hasonlitani azokhoz, ame-
lyeket munkálodik akegyelem aszivekben. ki vévén abünnek mély-
ségiböl, és azokot az Istenhez tériti. 

5 K. Mitsoda ditséretet ád még az Apostol a Thessalonikabélieknek ? 
F Ditséri öket azért hogy abálványokot elhadták, és az élö Istenhez 

tértenek, hogy néki szolgállyanak, ez a példa meg mutattya, hogy 
szüksóges300 [118b:] a földi, és a rosz indulatokra tzélozo dolgoktol 
meg vállyunk, hogy ha valoságal meg akarunk térni, és az Isten szol-

10 gálattyára akarjuk magunkot szentelni, mivel másként, azoknak 
abálványoknak adnok azt, amit tsak az Istennek kellene adni, mert 
valamég a szivnek hajlandoságával áldozunk azoknak az indulatoknak, 
addig nem lehet, az Isten elött kedves. ami magunkbol álló aldozat 
valamint301 az Apostol. mondgya rom 12. 1. hogy ati testeteket ad-

15 gyátok, élö, szent, és Istennek kedves áldozatul. hogy ati szolgálato-
tok okoságal legyen, mivel atest tsak annyiban élö áldozat, amenyi-
ben az Istennek áldozuk a szivnek hajlandoságát. 

K. Miért mondgya szent pál. hogy azért tértek meg, mert varják 
mennyekböl az Istennek Fiát? 

20 F Ezzel azt akarja elménkre adni, hogy nem a kényes, és világi 
életben kelvárni akristust, és hogy az ö eljöveteléhez avaloságos meg 
térésel, és penitentzia tartásal. lehet jól készülni, mivel penitentzia 
nélkül nintsen meg térés, a meg terés abban áll, hogy ellene mond-
gyunk agyönyörüségeknek és avilágnak, és küszkodgyünk, hajlando-

25 ságink, és rosz indulatink ellen, 
K. Miért hogy tsak apenitentzia tarto élet által. várják akristust? 
F Azért, hogy ötet ugy várják ha szeretik, és ohajttyák, [119a:] 

és ha ötet valoságal szeretik. és ohajttyák, ez életnek hoszaságát, mely 
tölle el távoztat, igen nehezen szenvedik a szenvedés, és a keserüség, 

30 a melyekben vett minket ez a várakozás., nem hogy gyönyörüségeket 
kostolnánk ezen avilágon, de söt meg sullyosabá tészi szenvedésünket, 
és szüntelen kivánságunk tzéllya felé suhajtoztat minkot, és viselteti 
velünk ez életnek baját és terhét, azért hogy meg tisztulván, érdeme-
sek lehesünk ötet birni. imé ez a penitentzia tartásban valo élet. 

300 szükséges [Szóvógi a—fc-ból javí tva.] 
301 <(vag) valamint 
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Évangyélium. 
Szent Math. 13.. 31. 

Más példa beszédet ada eleikbe mondván, hasonló a mennyeknek 
országa a mustár maghoz, mellyet vévén az ember el veté az ö földébe, 
mely kisseb ugyan minden magvaknál, mikor pedig fel nö. nagyob 
minden füveknél, és fává lészen, ugy hogy az égi madarak el jönek, 

B és azö ágain laknak, más példa beszédet monda nékik, hasonlo men-
nyeknek országa, akovászhoz, mellyet vévén az Aszszony állat, el 
elegyiti három véka lisztbe, míg mind meg kovászosodnék. mind 
ezeket példa beszédekbe szóllá Jesus. a seregnek, és példa beszédek 
nélkül. nem szóll vala nékik. hogy bé tellyesednék a mi mondva 

10 vala a proféta által, mondván. meg nyittom példa beszédekben a 
számot, kimondoma mi el rejte- [119b:]tett, világ alkotásátol fogva, 

Magyarázat 

K. Miképpen kel érteni a mai Evangyéliumnak példa beszédit? 
F Az ember aki amustár magot el veté. nem más hanem maga akris-

tus. amezö pedig avilág. ezen kis magbol valo fa, az Evangyeliumi 
15 tudomány, amely kezdetekor, kitsid, és meg vettetett vala, de idövel 

az egész világra el terjede, és az égi madarak kik az ágaira szálnak, 
jelentik a fejdelmeket, királyokot, kik idövel erre a tudományra 
állának, és akik meg térvén. arra helyhezteték, és gyámoliták országo-

20 kot, azok jelentik az olyan buzgo lelkeket is, kik minden gondolattyo-
kot, és reménségeket, az ég felé emelik, és akik az Évangyeliumi 
igazságokban talállyak nyugodalmokat, és oltalmokot, minden ellen-
ségek ellen. 

K. Mint hogy akristus azt akará hogy avallásnak gyenge, és mint 
egy erótelen valo kezdete, és az után annak el terjedése, jelül légyen, 

25 atöbb vallásoktol valo meg külömböztetésének, miért engedé azt 
meg hogy amahumet vallásának302 ezen jelei legyenek. ? 

F valo hogy a mahumet vallásának akezdetin láttyuk. de tsak külsö 
képenezeketajeleket, demely nagy kü-[120a:]lömbség vagyonközöt-
te, azt könnyü meg látni, amahomet vallása tsak emberi munka. de 

35 a kristus vallása egészen Isteni munka, 1. az elsönek se303 kezdetit, 
302 vallásá <s> [A törlés sor elején.] nak 
303 se [s — javítva d-ből.] 
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se el terjedésit senki meg nom jövendólte, a másikának pedig, mind 
kezdetit, mind nevekedésit, sok számu profétákmeg jövendöltéksok 
számu saeoulumokal annak elötte, 

2. Az elsö kezdödöt és terjedet tsuda tótelek nolkül, a másika pedig. 
s meg számlálhatatlan tsuda tételek által. 

3 Az elsö durva és testi vallás, mely az embereket a testi kivánsá-
gokra, és gyönyörüségekre vezeti, és azokot meg nem tériti, amásika 
pedig az érzékenységeken eröt veszen, a földi dolgokot az emberekel 
el hagyattya, óket meg tóritti, és a mennyei dolgokhoz kaptsollya, 

10 4. Az elsö, erőszakal, és fegyverel nevekedet. és gyarapodot a másika, 
jovallásal. és intésekel 

5 Az elsönek ahasznált, hogy a tudományt elhagyta, a másikának 
pedig használt, a predikatioban valo tanitás és a szent irások olvasása. 

6 Az elsö nevekedet. és terjedet azért, hogy sok számu embereket 
15 meg öletet, amásodik azért, hogy sok félo kinos szenvedésre adták mago-

kot azok, kik erre állottak. 
7 végtire nagy sándor, vagy más olyan hatalmas, véghez vihette 

volna, a mit mahomet tselekedet, de akár mely [120b:] hatalmas 
ember, azt véghez nem vihette, senem viheti, a mit akristus véghez 

20 vitt, meg változtatván az egész világot, és meg téritvén apogányokot,304 

minden külsö erö, és hatalom nélkül, 
K. A mustár maghoz valo hasonlitást, leheté ahivek közül vala-

melyiké különösön szabni? 
F Igen is lehet, akristus azt akarja elönkbe adni ezen kitsid mag 

25 által, mely nagy fává lészen, hogy az Evangyéliumi igasságok, noha 
eleinte tsak igen gyengén hassák is meg az elmét, de idovel lassanként 
aszivben szivárkoznak., és onnét az egész tselekedetekre terjednek, és 
alelket nagyob tekélleteségre vezetik, ez a példa beszéd arra is tanit 
minket, hogy ha nagyobak akarunk lenni Isten elött, szeretnünk 

30 kel az alázatoságot., a magános és alatson renden valo életet, mely 
igen kitsid, és meg vettetet külsö képen, az olyan ember, aki akristus 
kedve szerént éll, aki a világi hejában valoságokot meg veti. aki tsak 
azon igyekezik, hogy az emborek elött alá valo légyen, és töllök 
el felejtessék, de Isten elött nintsen az illyennél nagyob. Mojses a 

35 pusztában, David júhpásztorságában, josof rabságában, és a tömlötzbe, 
igen fö példák. 

K. A mustár magnak erejéböl mit tanulhatunk, ? 

304 apogányokot, [á—i/-ra írva; pogynyokoiboY javítva.] 
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F Ez a mag amidön egész, nem erös, de amidönmegtörik. hathatos 
erejü, ez igen szép képe ez életben lévö egy keresztyénnek, a ki amidön 
semit nem szenved., se ereje, se gyor-[121a:]sasága nintsen, hogy 
ha pedig üldöztetik, le nyomatik, meg aláztatik, földig, akoron az ö 

ü hite erösebb, és elevenebb, szeretete keményeb, és inkáb égeti szivét 
a szent Léleknek tüze, az ujjab erött is adnéki, a nyomornságok, és 
az üldözések meg mutattyák, hogy kinek, kinek mi vagyon szivében, 
némelyikének gyengeségét, és álhatatlanságát, másikának erejét, 
vették észre az elsö saeculumokban a szont Atyák szerént, abékoség 

30 mog gyengitti vala az olsö hivekben ahitet, és az üldöztetés meg 
keményité, a midön öket nyugodalomban hagyák, ollyanok valának, 
mint az izetlen só, és mihent haborgatá öket az ellenscg. azonnal asó-
nak meg jöt az ereje. 

K. A kristus miért hasonlittya a maga tanitását a kovászhoz, ? 
15 F Azért, mert valamint hogy atésztában lévö kovász el oszlik. 

és atésztával közli crejét, ugy az ö szava is az ember sziviben lévén, 
rejtve, aztmeg ujittya, és meg változtattya, külsö tselekedeteit. ugy 
anyira hogy egy ember jora fordithat. egy egész nemzetet. erröl elóg 
példák vannak a historiákban., de nem kel mást keresni az Apostolo-

20 kon kivül., a kik tsak tizen kettcn lévén, alacson nemzettségböl. 
erö, és tudomány nélkül, még is az egész világot meg változtatták. 

[121b:] K. Magyarázd meg nékünk világosabban, hogy mit kiván 
töllünk akristus ezen példa beszédben? 

F Azt kivánnya, hogy szent és példás életünkel mindenüt el terjo-
25 szük az ö nevének jó illattyát. és az ö szent Lelkének erejét, és minden 

erönkel. azon legyünk. hogy ötet meg üsmérjék. szeresék, és ö benne 
hidgyenek ahivek. és avilág szeretöi ö305 hozzá térjenek, és fólö, hogy 
némely lágy., és tunya keresztyének. fö képen az egyházi szolgák miat. 
sok lelkek el ne veszenek, a mclyekrc az Isten irgalmaságát fordithat-

30 ták volna, és amelyeket példájok által, ajó erkölcsre kellotet volna 
nékik inditani 

K. Mit jelent a, hogy a kovászt meg hadgyák a tésztában nyugosz-
talni, és hogy arra igcn vigyaznak hogy elne veszesse erejét? 

F Ebböl meg láttyuk. hogy ugy hattya meg szivünket akegyelem-
35 nek kovásza, ha el vonnyuk magunkot ahaszontalan valo társaságok-

tol., mivel más képen el veszti erejét aszivben, ezért is mondgya a nagy 
szent Gergely. hogy a keresztyének közöt, tsak aleg tekélletesebbek-

305 ö (benne higyenek,) hozzá térjenek, 
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nek kellene a fö hellyeken lenni, hogy ót mindenek láthatnák jó példá-
jokot; és hogy a gyengéknek, rejtékhen kellene lenni, hogy másokal 
együt, magokot elne veszesék, mivel szent Bernárd azt tarttya. hogy 
akibentekélleteslste-[122a:]niszeretetnintsen, annak nem kellene, 

5 hamagát el nem akarja veszteni, meg engedni, hogy az Anyaszent 
egyház gyerttya tartojára fel emellyék.306 

SEPTUAGESIMA VASÁRNAPJÁN 

Imádság. 

Halgasd meg uram népednek könyörgésit,307 ugy hogy meg üsmer-
vén magunkban az igazán valo büntetéseket. melyeket meg érdemlik 
büneink, mi azoktol mentek lehosünk. irgalmaságodbol, kérünk 

10 tégedet a mi urunk Jésus kristus által. 

Epistola 
szent Pál. 1 Cor. 9. 24. 

Nem tudgyátoké hogy azok akik pályát futnak noha mindnyájan 
futnak., egy veszi el ajutalmat, ugy fussatok hogy el vegyétek, minden 
pedig aki a küzdésbe tusakodik., mindenektöl meg tartoztattya magát. 
és azok ugyan, hogy meg rothadando koronát vegyenek. mi pedig hogy 

15 rothadatlant, én azért ugy futok, nem mint bizonytalanra ugy hartzo-
lok, nem mint alevegö eget vervén. hanem verem atestemet, és szol-
gálat alá vetem, hogy ne talám, midön egyebeknek predikálottam. 
én magam meg ne vettessem. mertnem akarom [122b:] hogy ne tud-
gyatok atyam fiai, hogy az atyáink, minnyájan a felyhö alat voltak, 

20 és minnyájan által mentek atengeren és minnyájan Mojsestöl keresz-
teltettek meg afelyliöben, és atengerben. és mindnyájan ugyan azon 
lelki eledelt ették. és308 minnyájan azon lelki italt itták, (ivának 
pedig az öket követö lelki kósziklábol a kö szikla pedig akristus vala.) 
de sokakhoz közüllök nem volt kedve az Istennek, mert apusztában 

25 meg ölettettenek, 
306 [fel emelni-hől javí tva . j 
307 (&) könyörgésit, 
308 <és> és 
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Magyarázat 

K. Mitsoda az a pállya futás. amelyröl itt emlékezik szent pál, és 
kitsodák azok akik arra futnak. ? 

F. A pállya futás a keresztyéni élet, és az Isten parantsolatinak uttya, 
a melyen álhatatosan kel járni mindvégig, hogy atekélleteséget. és az 

5 örök életet el lehesen érni, ez is az az, egyedül valo tzél. a melyet 
kel tekentenünk, minden tselekedetinkben, akik pedig arra futnak, 
azok avaloságos keresztyének, kik az Evangyéliumnak uttyán járnak, 
szent buzgoságal, és serénységel, az Apostolnemtsakaztakarjahogy 
azon járjanak, hanem hogy fussanak, valamint aproféta mondgya, 

10 hogy örömel futot az Isten parantsolatinak uttyán, ebböl láttyuk, 
hogy egy keresztyének szüntelen kel munkálodni, és hová továb elö 
menni ajó erkölcsben, mind addig valamég atzélt [123a:] elnem érik 

K. Miért mondgya azt az Apostol., hogy tsak egy veszi el ajutal-
mat? 

15 F Meg akarja nékünk ezáltal mutatni, hogy mely kevesen vannak 
akik üdvezülnek, vagy is azt, hogy tsak egyedül akristus fut, mivel 
tsak ö ád eröt afutásra, és ö nála nélkül, semit nem lehet tselekedni, 

K. Mitöl vagyon hogy akeresztyének közül ollyan kevesen üdve-
zülnek, holot minnyájan futnak, és mindenikének azon reménsége 

20 vagyon, ajutalom el nyerésére? 
F Mert közüllök nagyobrésze, vagy azon az309 uton nintsenek, a 

melyre hivatattak, vagy azon igen tunyán járnak, tsak rest szándékal, 
valamint az irás mondgya. hogy arest akar is, nem is, ellenben pedig 
az indulatyok és kivánságoknak, bé töltésire valo igyekezetek. sokal 

25 keményeb, és sebeseb bennek, és a földi dolgokot, az Isteni dolgok-
nál nagyobra betsülik. 

K. Miért mondgya azt szent pál. hogy a küszködésben tusakodik, 
mindentöl meg tartoztattya magát, azért hogy rothadatlan310 koronát 
vegyen e l . ? 

30 F Ezzel ujontában meg akarja mutatni hogy mely kevesen üdve-
zülnek, mint ha azt mondaná nékünk, az emberek azért nem érik el 
az udveséget, hogy az Istenért nem tselekesznek. anyit, mint avilá-
gért, tsak nem min-[123b:]nyájan sebeségel vonatatnak rosz hajlan-
doságoknak tzéllya felé, és avilági jók felé, a midön pediglen az Isten 

309 az [z—í-ből javítva.] 
310 [Javí tás : rothadandohól.] 
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Ditsöségét, és üdveségeket kellene keresni, akoron tunyák, és restek, 
azt nem tselokszik az üdveségért, a mit ahejában valoságért tselekesz-
nek, se azt a mit a küszködök, akik egy laurus, vagy cserfá311 levélböl 
valo koronáért viaskodnak, az illyen küszködök, a midön a viaskodás-

5 hoz készültenek,, az ollyan ételtöl vagy más ollyan egyebtöl, mago-
kot meg tartoztatták. ami öket meg nehezithette, vagy meg gyen-
githette volna, igen nagy mértékleteségben óltenek. akeresztyenek. 
pediglen, akiknek örökös koronát igérnek jutalomul. magokot sem-
mitöl sem akarják meg tartoztatni, ettöl vagyon312 hogy ollyan keve-

10 sen üdvezülnek, és hogy ollyan könnyen gyözetetnek meg ellensé-
gektöl. ollyan ellenségel vagyon dolgunk. aki fegyveres és vigyázo, 
mi pedig fegyver nélkül megyünk a hartzra, leheté ennél nagyob 
bolondság. ? 

K. Mitsoda a bizonytalanságra valo futás? 
15 F Nem egyéb, hanem a midón az ember semmi tzélt sem teszen 

fel futásakor. és el hadgya azt az utat a mollyet akristus adot olönk-
ben, hogy tsak amagános uton járhasunk, az uton kivül mondgya 
szent prosperas mentöl sebesebbcn fut valaki, annál inkáb el tévelye-
dik [124a:] és el távozik atzéltol, ahová igyekezik, ettöl vagyon hogy 

20 oly kevesen vannak a keresztyének közöt, kik el érik az üdveséget, an-
nak leg nagyob resze a haszon kcresésböl, tudatlanságbol. ollyan hiva-
talokra adgya magát a mellyekre alkalmatlan. és amelyekre nom 
Istentöl hivatatott, alig vagyon valaki, aki valamely hivatalnak 
választásakor, az ö akarattyát kivánná meg visgálni313 elsöben, vagy, 

25 ha valaki hozzája folyamodik is, de az ö akarattya gyanánt amaga 
hajlandoságát, és akarattyát követi 

K. Mitsoda abizonytalanságra valo nem futás ? 
F A nem egyéb, hanem hogy ki ki bizonyosá tegye a maga üdve-

ségit, a menyiben lehet, nagy hüségel követvén az Istent, minden 
30 maga viselésit az Évangyéliumnak meg változhatatlanrendéhez szabja, 

az Istenhez fusson a szeretet által, mindent az által tselekedgyék. 
K Mitsoda ahartzolás; és a lovegö eget verés. ? 
F A nem más, hanem amidön valaki valamely külsö áitatoságokhoz 

kaptsollya magát, a mellyekre nem köteles, és a melyekre kötelos, 

311 cserfá^bol) levclböl 
312 vagyon [g-je javí tva i-ből?] 
313 visgálni [g-]e javí tva 2-ből.] 
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azokot el hadgya, valamint a fariseusok, ugy tselekesznek, példának 
okáért, az ollyan Atyák, vagy Anyák. kik [124b:] kötelesógen kivül 
valo áitatoságokra adván magokot, atseledgyeket, rendeletlenül 
tarttyák. és agyermekek nevelésire nem vigyaznak, igy tselekesznek 

5 az ollyanok a kik minden nap sok idöt töltenek atemplomban, és akik 
semmi munkában, vagy amagok hivatalyokban nem foglallyák mago-
kot, igy tselekeszik az ollyan biro, vagy más tiszt viselö személy,, 
akik nem azt tselekeszik a mit kellene tselekedniek, akik igasságot 
nem szolgáltatnak, akik aközönségesen valo rendeletlensógeket meg 

10 nem gátollyák, akik az igaságtalanságot, eröszak tételt meg nem. 
zabolázák igy tselekesznek az ollyanok, akik másokot akarnak tani-
tani, és amagok üdveségeket el mulattyák. 

K. Mitsoda a hartzolás, és nem alovogö eget verés ? 
F. A nem más, hanem atest ellen valo valoságos hartzolás, amely 

15 leg veszedelmeseb ellensóge egy keresztyének, azt az Isten, akarattya, 
és az értelem alá kelleno vetni, atesten, nem tsak aleg érzékenyeb 
kivánságokot kel érteni, hanem közönségeson minden hajlandoságit 
az ó embernek, ugy mint a magunkhoz valo szeretetet, amagunk 
akarattyának követésit, ahejábanvaloságot, kevélységet, nagyra 

20 vágyást. [125a:] fösvénységet, és több illyeneket, amelyekazombert, 
a vetekre vezetik. 

K Mitsoda gondolatban kel lennünk amidön láttyuk szent Pált 
attol félni, hogy az el vettek közi no számláltassék ? 

F Ebböl láttyuk, hogy mind annyi rendkivül valo malasztok után, 
20 annyi sok jó tselekedetek után, a kristus neviért, és Évangyéliumáért 

valo szenvedés után, és annyi sok jó Communio után, senki bizonyos-
nak nem tarthattya üdveségit. se mont nem lehet apenitentzia tartás-
tol. se a sanyargatástol, ugyan is kitsoda az, aki ne rettegjen, látván 
azt a nagy Apostolt, anyi sok szenvedési után. attol felni hogy elne 

30 vettessék ö aki anyit sanyargatta magát, hogy az udveségit bizonyosá 
tehesse, azért mondgya314 akristus, hogy ha minden parantsolatot 
végben viszünk is, do haszontalan szolgák vagyunk. az Apostol 
amely példát hoz elö azokrol kik apusztában vesztenek ell, a rettontö, 
és abbol meg láthattyuk hogy mely kevesen vannak még akeresztyé-

35 nek közöt is, akik üdvezülnek. 

^ m ) mondgya 
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Évangyélium. 
szent Matth. 20. 1. 

Hasonlo mennyeknek országa atselédes emberhez, ki jó reggel ki 
ment miveseket fogadni az ö szöllöjében, meg alkuván pedig a mive-
sekel egy napi [125b:] pénzbe, el küldé öket aszöllöjébe, és ki menvén 
három ora tájban, láta más hivalkodokat315 állani apíatzon és mondá 

0 nékik, mennyetek tiis a szöllömbe. és ami igaz lészen meg adom néktek, 
azok pedig el menének, ísmég pedig ki mene hat, és kilencz ora tájban. 
és hasonlo képen tselekedék, tizen egy ora tájban ki mene, és talála 
más veszteg316 állokat, és monda nekik, mit állotok it egész nap hival-
kodva, mondának néki, mert senki nem fogadot meg minket, mondá 

10 nékik, mennyetek ti is aszölömbe, mikor pedig estve lett volna mondá 
a szóllö ura, agondviselöjének. hid elö amiveseket és ad meg nékik 
az ö béreket, el kezdvén. azutolsoktól. azelsökig, mikor pedig el jóttek 
volna, akik tizen egy ora tájban jöttek vala. vevének egy, egy pénzt, 
el jövén pedig az elsök is. áliták hogy többet vennének. vevének pedig 

15 ök is egy egy pénzt, és el vévén morgolodnak vala. a tseledes ember 
ellen. mondván, ezek az utolsok. egy oráig nem munkálkodtak, és 
egyenlöké tetted öket hozánk. kik a napnak terhét és hévségét visel-
tük. ö pedig felelvén egyikének közüllök mondá, barátom nem tészek317 

neked hamissat, nem egy pénzben szegödtélé meg velem, vedd [126a:] 
20 fel a mi tiéd, és meny el, annyit akarok pedig az utolsonak318 

is adni a mint neked., avagy nem szabadé nékem. a mit akarok tsele-
kednem. ? talám ate szemed álnok, hogy im én jó vagyok, igy lésznek 
az utolsok elsöké, és elsök utolsokká, mert sokan vannak ahivatalosok, 
kevesen pedig aválasztottak. 

Magyarázat 

25 K. Mire tanyit minket amái napra valo Evangyéhumnak példa 
beszéde ? 

F A tselédes gazda az Atya Isten, a szöllö az Anyaszent egyház, 
amely szöllöt minden keresztyén tartozik munkalodni, az üdveségre 

315 <ki>hivalkodokat 
316 veszteg [Második e — fölött á thúzot t vessző.] 
317 [ íráshiba:] tészed 
318 az utolso<k>nak 
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valo nézve, amunkások pedig azok, akik az Anyaszent egyházban 
arra hivatattak, hogy az igasságnak tselekedetét kövessék, és az 
mások üdveségekért munkálodgyanak, a munkásoknak igért bér, 
jelenti a jutalmat. a napnak, külömb. külömb féle oráján valo meg 

5 fogadások, amunkásoknak, jelenti azt az külömb. külömb féle idöt, 
a melyben az Isten szolgálattyára hivatatunk, tudni illik, az elsö 
ora, jelenti, agyermekségben valo idöt, a harmadik ora. az iffiuságot., 
ahatodik ora az meg állapodot idöt, akilentzedik ora. az öregséget, 
atizen egyedik ora, azéletnek végit. 

10 K kérlek magyarázd meg, még atöbb részeit is ennek apélda beszed-
nek? 

F A piatz, ahová atselédes gazda mégyen, hogy munká-[126b:]so-
kot fogadgyon., jelenti az egész világot, amelyben valami az Anyaszent 
egyházon kivül, vagy az Isten rendelése nélkül megyen végben., 

15 az ö elötte mind hejábanvaloság. és haszontalanság, az egy aránt 
valo fizetés pedig jelenti az örök életet. amelyet egy aránt fogják 
meg adni aválasztattaknak, mert ambár amenyekben külömb külömb 
féle mértekben légyen is aditsöség, mind azon által. egy aránsu 
képen részesülnek az orök életben. az estve, jelenti a világ végit, és 

20 az utolso itéletet, agond viselö. aki meg fizette amunkásokot. akristus 
Jésus az élök, és halottak, birája, aki meg fizetkinek, kinek munkája 
szerént, 

K. Hogy mondhatta atselédes gazda azoknak, akiket még meg nem 
fogadot volt., hogy az egész napot hivalkodásban töltik? 

20 F ugy mondhatta, hogy nem hiván öket amaga szöllöjében, se 
jutalmat nem igérvén nékik, minden dolgok tsak hivalkodás volt, 
mert azok akiket az Isten nem hi, és akik ö érette nem munkálod-
nak, ollyan mint ha egész óleteket az aluvásban töltenék., akár mely 
nagy munkákban, és sok féle dolgokban tölttseis valaki életét, de. ha 

30 azokra nem hivatatot, nem rendeltetett, és kegyelem319 nem adatott, 
az Isten elött, atsak hejábanvaloság. mivel az Isten tsak eppen azt 
tekénti, amit ö érette, és az ö ren-[127a:]delésiböl tselekesznek, 
seneca nohapogány volt., mind azon által. azt mondgya, hogy az 
embereknek legg nagyob része, vagy a roszban töltik életeket, vagy 

i5 azt tselekeszik i mit nem kellene tselekedni, vagy pedig semit nem 
tselekesznek, 

K Miben kel tehát egy keresztyének tölteni életét. ? 

319 kegyeJem [lem — szótag utólag betoldva a lapszélen.] 
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F Egy keresztyének az életét, a munkában; ahasznos foglalatosá-
gokban kel tölteni, a mely meg egyezék az ö rendével, ollyan hivatalt, 
és rendet válallyon magára a melyre az Isten hitta,, mivel más képpen, 
az üdveségnek uttyán kivül vagyon.,320 

5 K Mit kellesék tselekedni, amidön az Isten szolgálattyára hivatatik 
valaki, aharmadik, hatodik. kilentzedik ora tájban, vagy is már estve 
felé? 

F Mihent arra hivatatik, azonnal hüségesen kel el menni, és szor-
galmatoságal kel munkáiodni, az Isten munkáját, mind végig, hogy 

10 meg ne büntottessünk, az Isten kegyelmének, hejában valo el vételiért, 
sokszor történik, hogy ha az alkalmatoságot el mulattyuk, a többé 
viszá nem jö., és félö. hogy az el vesztet kegyelmet. meg ne talállyuk. 

K A midön valaki életének jóbb részit, az Istenröl és az üdveségiröl 
valo feledékenységben tóltötte el. és arrol kcsön kezd gondolkodni, 

15 leheté reménleni az ollyannak. ? 
[127b:] F Igen is lehet, kel is reménleni, de arra kel vigyázni, 

hogy egy ollyan szorgos, és nagy dolgot, mely az örökké valoságot 
tekénti, más idöre, vagy az utolso orára nem kel halasztani, alazatos 
hálá ado szivel kel venni az Isteni malasztot, hogy töllünk elne tavo-

20 zék, az Isten botsánatot igér annak, aki meg tér, és penitentziát tart, 
de arra idöt nem igér, nem kel tehát az arra valo idöt el veszteni, mivel 
sokan vannak ollyanok, akik tsak egyszer hivatatnak, és az üdveség 
tsak attol füg. 

K. Mitöl vagyon a, hogy azok akik kevés ideig dolgoztak, annyi 
25 jutalmat321 vesznek, mint azok, akik az egész napnak. terhét, és hévsé-

gét viselték. ? nem hasznosabé egész életünkbe szolgálni az Istent, 
mint sem azt, tsak életünk vége felé kezdeni el? 

F A bizonyára hasznosab aki iffuságátol fogvást mindenkor. egy 
aránsu jó erkölesbe, és buzgoságban szolgálta az Istent, mint sem 

30 az ollyanok, akik tsak egy nehány esztendökig., de ha azt fel tesztik, 
hogy egy322 ollyan aki sokáig szoigálta az Istent, de lankadságal., 
meg más egy ollyan aki kevés ideig, de tiszta szeretettel. és buzgoságal, 
ollyan formában, ez, bövebb jutalmat veszen buzgoságahoz képést, a 
jutalmat nem az idónek hoszaságához kel mérni, vagy a munkához, 

35 hanem a buzgosághoz, a szeretethez, és az alázatosághoz, a mellye-

320 <^vagyon) kivül vagyon., 
321 ju ta lmat [jutalhül beszúrással javí tva. ] 
322 egy [g — 1-hSl javí tva.] 
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kel [128a:] munkálodtak, apedig meg történik gjrakorta, hogy azok, 
kik késön kezdik helyre hozni az elvesztet idöt, azt inkáb víszá nyerik, 
az ö tekélletes hálá adásokal., alázatoságokal, buzgóbb hitekel., és 
szeretetekel, sulyos és nehéz penitentzia tartásokal., mint sem az 

5 ollyan ártatlanok, kik mindenkor323 az Istent szolgálták. de nem azal 
a nagy buzgoságal., amazok tehát elsök lésznek a Meny országban, 

K. Az jó erkölcsnek, kitsiny, vagy nagysága, és annak külömbsége, 
tselekeszi tehát, hogy az elsök utolsoká lesznek, és az utolsok elsöké, 

F Nintsen külömben. mivel az ollyanok, kik kevélysegböl, és 
10 hittségböl, gondollyák el nyerni az elsö helyt. igaságal meg érdemlik, 

hogy az utolso helyre tétessenek, de ellenben akik valoságos alázato-
ságbol., magokot valojában aláb valoknak. tarttyák másoknál. és 
mindenüt ezt követik. az utolso napon meg hallyák az urtol. ezt a 
vigasztalo szót, barátom üly fellyebb. amice ascende superias. 

15 K Mitöl vagyon hogy ollyan kevesen vannak aválasztattak, és 
hogy ollyan nagy számuak a hivatalosok, ?324 

F Attol vagyon, mert igen kevesen vannak ahivatalosok közöt 
ollyanok, akik ahitek szerént élnének, és tsele-[128b:] kednének, és 
akik meg felelnének az Évangyeliumi köteleségnek, és tekélleteségnek. 

20 amelyre hivatattak, és a melyre kótelesek, mint koresztyének, nagyob 
részinek ellenkezik az élete ahítével., nem ugy éll, amint hiszen, 
senem ugy hiszen a mint éll, itt is kel vegtire fel kiáltani az Apostolal. 
oh! Isten bölcsesége,325 és tudomannya gazdagságinak, magossága, mely 
meg foghatatlanolc az ö itéleti. és meg visgálhatatlanok. az ö utai. rom. 

25 11. 33. 

SEXAGESIMA VASARNAPjAN 

Imádság 

oh ! Istenünk látod hogy nem ami tselekedetinkben vettyük remén-
ségünket, enged meg jó voltodbol. hogy minden féle nyomoruságoktol. 
el távozunk, a nemzettségek326 doktorának gond viselése alat. a mi 
urunk. J. k. által: 

323 <(min^ kik mindenkor 
321 hivatalosok,? [A törölt] <(választattak) [fölé írva.] 
326 [ Iráshiba:] bölcseség, 
326 nemzettségek<(nek) doktorának 
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Epistola, 
Szent Pál 2. kor 11. 19. 

Mert örömel el szenveditek az eszteleneket, mivel ti bölcsek vattok, 
mert el türitek. ha ki titeket szolgálat alá vét, ha ki meg emészt, 
ha ki rajtatok vonszon, ha ki fel fuvalkodik, ha ki artzul vér titeket, 
gyalázat szerént mondom; mint ha mi erötlenek lettünk [129a:] 

5 volna edologban,327 aki valamiben mérészel, (:esztolenségben mon-
dom) én is mérészlek, sidok ök, én is Izraéliták ök, én is, Ábrahám 
magva ök, én is, akristus szolgai ök, (mint kevésbé eszes328 mondom) 
én inkább, igen sok munkákban, atömlötzökben, gyakrabban avere-
ségekben, mód felet, ahalálokba gyakorta, asidoktol öttzör, egy 

10 heján negyven tsapást vettem, háromszor veretettem meg veszökel, 
egyszer meg köveztettem, háromszor hajo törést szenvedtem, éjjel 
és napal. atenger mélységébe voltam. uton járásokba gyakorta, 
folyo vizek veszedelmiben, tolvajok veszedelmiben, veszedelmekben 
a nemzetem miá, veszedelmekben apogányok miá, veszedelmekben 

15 avárosban, veszedelmekben a pusztában, veszedelmekben a tengeren, 
veszedelmekben ahamis atyafiak közöt. munkában, és nyomoruságban, 
sok vigyázásokban, éhségben, és szomjuságban, sok böjtölésekben., 
hidegben. és mezitelenségben, azok nélkül, amelyek kivül vannak 
az én minden napi szorongatásim, mind gyülekezeteknek szorgal-

20 matos gondgya, ki nyavalyog, és én nem nyavalygok, ki botránkozik 
meg, és én nem329 égek ? ha ditsekedni kel, azén erötlenségimben ditse-
kedem., az Isten és a mi urunk Jesus kristusnak Attya. aki mind 
örökkó áldott, [129b:] tudgya hogy nem hazudok. Damaskusban az 
Arétás király népének, tisztartoja, örizi vala a Damaskusiak varosát, 

25 hogy engem meg fogna, és az ablakon kosárban botsátattam ki a kö 
falon. és ugy menekedtem ki a kezéböl, ha ditsekedni kell, (nem 
használ ugyan) alátásokra, és az ur jelenésire330jövök pedig. tudok 
egy embert akristusban tizen négy esztendö elött, (akár testben. nem 
tudom, akár atest kivül nem tudom. az Isten tudgya). hogy az 

30 el ragadtatott a harmadik égig, ós tudomezillyeténembert,331(akár 

327 [Első e — a-ból javítva; n betűt utólag toldotta a szóhoz és újra kitette 
a vesszőt:] edologba, n, 

328 eszes [Szóvégi s—hosszú J-ből javitva.] 
329 (ne) én nem 
330 jelenésire [s—r-ből javítva.] 
331 embert, [r: javítva olvashatatlan betűből.] 
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atestben, akár a332 test kivül. nem tudom. az Isten tudgya) hogy a 
paraditsomban ragadtatott, és hallot tikos igéket, mellyeket nem 
szabad embernek szollani, ez illyenekbe ditsekedem. magamban pe-
dig semmit nem ditsekedem hanem tsak az én erötlenségimben, mert 

5 ha ditsekedni akarok is, nem lészek esztelen. mert igaságot mondok, 
de meg tartoztatom magamot, hogy valaki ne állittson engem 
fellyeb annál. a mit én bennem lát, vagy valamit hall én töllem. 
és hogy a jelenéseknek nagy volta fel ne fuvalkodtasson engem., 
adatott nékem az én testem ósztöne a sátán angyala, aki nyakon 

10 tsapdosson engem, ezért háromszor kértem az urat. hogy el távoz-
nék töllem, és mondá nékem. elég néked az én malasztom, mert az 
erö, az erötlenségben végeztetik el. [130a:] azért örömest ditsekedem 
az én erötlenségimben, hogy bennom lakjék akristus ereje. 

Magyarázat 

K Mitö] vagyon hogy szent pál annyi dolgot hozz elé a maga ditsé-
15 retire? 

F Ez a nagy Apostol, ezt mint egy kételenségböltselekeszi, és Apos-
toli szeretetéböl, azoknak alelkeknek üdveségekre, akiknek az Evan 
gyeliumot hirdette volt, a korintus béli hivek igen halgattyák vala 
némely hamis apostolokot, a kik a sátán szolgai lévén. az igasság szol-

20 gaivá akarják vala magokat333 változtatni. hogy hiveket el amittsák, 
és azon igyekezének. hogy szent pált szivekböl ki töröllyék, erre valo 
nézve kénszeriteték meg üsmértetni vélek azoknak tsalárdságokot, 
és azt is hogy ö mi képpen volna hozájok, hogy ha ez az Isten embere 
magát nem ditsérte volna, azok ahivek el vesztek volna, avakokhoz 

!o adván magokot, azokal együt, a mélységben estek volna, 
K. szabadé egy keresztyének magát ditserni? 
F szabad ollyan formában, amint szent pál tselekeszi, és abban 

alélekben, szeretetböl. és alélek üdveségire, de a soha nem szabad 
hejában valoságbol, és tsak az emberek di[130b:] tséretekért, 

10 legyünk ollyan alázatosok, ollyan felabarátot szeretök. és ollyan buz-
• gok mint szent pál, minekünk is szabad lészen ditsérni magunkot, 

valamint ö néki szabad volt, tsak miis, szükségben, ésa felebarátunk 

332 a [Beszúrás] 
333 magokat [g—/; betű kezdővonalából javítva.] [A 23. sorban:] azt ( a z ) is 
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jovára tsclekedgyük. afelobaráti szeretet minden féle formában öltö-
zik, aléleknek külömb külömb, féle szükségi szerént, és mindennek, 
minden lészen, valamint szent pál mondgya. 

K. Mitsoda oktatást vebetünk magunknak. azokbol, asok szenve-
5 désiböl szent Pálnak, ? 

F Ez ollyan péida, amely meg vigasztalhattya, és meg gyarapit-
hattya mind azokot; akikre az Isten g^^akorta valo szomoruságokot 
küld, és szenvedésre valo alkalmatoságokot. az Évangyélium prédiká-
lásáért. mert akor ugy bánik vélek mint fiaival., eszerént is bánt a 

10 leg nagyob szentekel. és ugy tekénti öket, mint barátit, méltoká 
tévén aszenvedésre, és334 azö fia,. akristus után valo keresztek hor-
dozására. 

K. szabadé szent pál szerént az Istent bizonyságul hini, a midön 
valamely igaságot akarunk meg bizonyitani? 

13 F. A szabad. amidön azt valamely nagy igaság kivánnya, és abban 
az Isten ditsösége jár, és annak üdvesége, a ki arra kötelez, amidön 
a szükség azt nem kivánnya; az osküvésnek szokása. ellenkezik az 
Isten tör-[131a:]vényével, aki azt tilttya hogy az ö nevét hejában 
fel vegyék, akár igazán, akár hamisan. ha hamisan. akor káromkod-

20 nak, ha igazán, anoha egy ügyü esküvés, de meg vagyon tiltva mert 
az Istennel bizonyitunk. ók nelkül, és külömböztetés nélkül, 

K Miért hogy az Apostol minek utánna szollot volna ajelenésekröl, 
magát meg aláza gyengeségire valo nézve, ? 

F Azért hogy meg mutassa azoknak kik természet felet335 valo 
2o ajándékokot vesznek, hogy magokot meg oltalmazhassák a kisértet-

töl., ahejában valoságtol, és akevélységtöl, igen336 szükséges nékik 
hogy ök magokot meg kisebittsék, az önnön magok fogyatkozások, 
és gyengeségekre valo nezve, atöbb egyéb vétkektöl mondgya szent 
Agoston, tsak arosz tselekedetekben félhetni, de a maga hittségtöl 

30 inkáb tarthatni ajó erkölcsben., agyengeségben, és anyomoruságban, 
meg láttyuk hogy mik vagyunk, az Isten kegyelme és irgalmasága 
által, ugyan akor is kel mondani az Apostolal, az Isten kegyelme által 
vagyok ami vagyok. 1 Cor. 25. 10 és meg másut fel ne fuvalkodgyál 
hanem fély. rom. 11. 20 

334 és [Beszúrás.] 
335 természet sze felet valo [sze nincs á thúzva, de fölösleges; szerént szó 

eleje.] 
336 igen ^szükéges) szükséges 
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K. Mitsoda az az ösztön melyet az Apostol érez vala. testében, 
ós a melyet a sátán angyalának nevezi ? 

F Az a tisztaság elien valo kisértet, a melyel meg en-[131b:] 
gedte az Isten hogy kisérttse ötet az üdveségnek ellensége, ez a példa 

5 meg mutattya, hogy a leg tekélletesebeket rend szerént. inkáb üldözi 
amaga hittség és a kevélység. hogy pedig magokot ezektöl meg oltal-
mazhasák., szükséges nékik az alázatoság. 

K. Az Isten miért nem halgatá meg ezt a nagy Apostolt amidön oly 
buzgon kéré hogy meg mentené ettöl a kisértettöl ? 

10 F Mert ezen alázatoságert, kegyelmit akará hozája mutatni, és 
nagyob alázatoságban tenni, amely kegyelmet tsak az alázatosoknak 
adgya meg, az Isten azt is akará velünk meg éreztetni, hogy mitsoda 
szüntelen valo szüksegünk vagyon segittségére, és hogy nagyob fénye-
ségel mutassa meg az ö kegyelmének erejét., és hatalmát, az embert, 

15 az emberi gyengeségben gyözedelmesé tészi aleg nagyob kisértetben, 
ha szinte atermészet meg romlot is, és ha az üdveség ellenséginek. 
dühössége ellenünk vagyon is. 

[132a:] Evangyélium.337 

szent luk. 8. 4. 

Mikor pedig nagy sereg gyülne egybe, és a városokbol hozája 
sietnének, mondá hasonlatoság által, ki mene amag vetö, el vetni 

20 az ö magvát, és midón vetné, némely az ut félre esék, és el tapodtaték, 
és az égi madarak meg evék azt, és némely a kö sziklára esék, és ki 

337 [Az Evangyélium szövege egy Mikes által később beragasztott külön-
álló lapon van. A kézirat folyamatos 254—255 oldalszámozása a lap beillesz-
tése előtt törtónt. A beragasztot t lapon számozás nincs Mikes kezétől. Az 
alábbi, eredetileg folyamatosan ír t rész tórólve:] [131b] (Evangyél ium szent 
luk. 8. {10) 4 Kiknek ö mondá nektek ada to t t tudni az Isten országa t i tkát , 
egyebeknek pedig példa beszédekben, hogy látván. ne lássanak, és balván ne 
érttsenek, ez pedig a példa beszéd. a mag az Isten Igéje, akik pedig az ut felen, 
azok akik halgat tyák, azután el jö az ördög, és ki veszi az igét, az ö szivek-
böl. hogy hivén ne üdvezüllyenek, mer t a kik a kösziklára, azok akik midön 
hallyák, órömel fogadgyák, az igét, és ezeknek nits gyö [133a:] kerek, kik egy 
ideig hisznek, és akisértet idején el távoznak. a mely pedig a tövisek közibe 
eset, azok, akik hallották, es elö menvén. a szorgalmatoságtol, és gazdagságok-
tol, és az életnek gyönyórüségitól meg fojtatnak, és gyümölcsöt nem hoznak. 
amely pedig a jó fóldbe, azok, akik jó és jeles szivel halvan. az i gét 
meg tar t tyák, és gyümölcsöt hoznak békeséges türesben.) 
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kelvén meg szárada, mert nem vala nedvesége, és némely atövisek 
közi esék, és együt fel nevekedvén, a tövisek meg fojták azt, és némely 
a jó földben esék, és ki kolvén száz annyi gyümöltsöt hoza, ezeket 
mondván, kiált vala, akinek fülei vannak, ahallásra, hallya meg. 

5 kerdik vala pedig ötet atanitványi, mi volna e példa beszéd, kiknek 
ö mondá, néktek adatot tudni az Isten országa titkát. egyebeknek338 

pedig példa beszédekben, hogy látván, ne lássanak, és halván ne értee-
nek, ezpedig a példa beszéd, a mag az Isten igéje, akik pedig. az ut 
félen, azok akik halgattyák, az után eljö az ördög, és ki veszi az igét 

10 aszivekböl. hogy hi-[132b:]vón ne üdvezüllyenek. mert339 akik a 
kö sziklára, azok akik midön hallyák, örömel fogadgyák az igét, és 
ezeknek. nints gyükerek, kik egy ideig hisznek, és a kisértet idején 
el távoznak, amely pedig atövisek közibe eset azok akik hallották, 
és elö menvén, a szorgalmatoságoktol és gazdagságoktol, és az életnek 

15 gyönyörüségitol meg fojtatnak, és gyümöltsöt nem hoznak. amely 
pedig ajó földbe, azok, akik jó, és jeles szivel az igét meg tarttyák, 
és gyümöltsöt hoznak. bekeséges türésben 

[133a:] Magyarazat 

K. Magyarázd meg nékünk a magrol valo példa beszédet? 
F Az lsten az, aki vett, és a mag340 az ö beszéde, anégy féle föld a 

20 hová hull a mag a341 midön el vetik., jelentik azokot a készületeket, 
a melyekel a sziv azt bé veszi,342 és az után, vagy gyümölcsöt hozz. az 
örök életre, vagy semit nem hozz, 

K. Mit jelent a mag, mely az út félre esék, el tapodtaték, és az égi 
madarak meg evék? 

25 F Jelenti az ollyan szivet, amelyben utat tsináltak a rosz kivánsá-
gok, és amely, meg keményedet arosz szokásokban, a melyben az Isten 
igéje nem hozz gyümölcsöt, valamint az utra hintet mag, a madarak 
kik amagot meg eszik, jolentik azokot a gonosz lelkeket, kikaz Isten 
beszedit ki szedik az ollyanoknak szivekböl, kik meg rögzöttek avétek-

30 ben. akikelragadtatvánrosz kivánságoktol., avilágiszokásokal; szünte-

338 [Elírás:] egyebebeknek 
333 m e r t (azok> akik 
340 a m a g ( a ) az 
341 a hová hull a mag a <hová> midön [midön: Beszúrás (hová> fölött.] 
342 bé(sz> veszi, 
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len valo vigyázat-[133b:]lanságban élnek, a mely nem engedi nékik 
hogy figyelmezenek, és meg fogják azigazságot. az ördög szüntelen 
vigyázván a lelkek el vesztésire, láthatatlan tört hint elejekben, és 
alkalmatoságot támaszt. arosz kivánság tüzenek fel gerjesztésire. 

5 K. Mit jelent az a köves, és száraz föld. ahová. a mag esék? 
F Jelenti azokot a kik mindgyárt figyelmeteségel halgattyák. az 

Isten igéjit, és örömel bé veszik, de akiknek szivekben el rejtve van-
nak arosz kivánságok.és nintsen valoságos buzgoságok, és Isteni félel-
mek, hanem tsak szines jó erkölcsök, a mely nem álhat ellene a kisér-

10 tetnek, azért is arosz kivánságoknak tüze valamint a sebes verö fény, 
el szaraszttya a magot gyükerestöl, a mely mélyen nem vetette gyüke-
rit, mert az Isteni szeretet abban gyenge, és a jó kivánságok erötelenek. 

K Mit jelent a mag mely atövisek közi esik, és ót343 meg fojtodik, ? 
F Jelenti azokot kik bé veszik az Isten szavát. és szorgalmatosan 

15 elö mennek, és bizonyos ideig jó tselekedeteket tselekesznek. de akik-
ben avilági szorgalmatoságoknak tövise, ugy mint, a nyughatatlansá-
gok, a gyönyörködtetések, agazdagságok, az igazság-[134a:]nak 
magját meg fojttyák, és avaloságos buzgoságnak. meg érésit el nem 
érik, ebböl ki tettzik hogy aki az Istennek akarja magát adni. és ajót 

20 gyakorolni, szükséges hogy ellene mondgyon mind ezeknek, és valo-
jában ki irttsa magábol mind gyükerestöl ezeket a rosz kivánságokot. 
mivel két urnak nem lehet egyszers mind szolgálni, 

K. Mit jelent ajó föld, amelyben amag bövséges gyümölcsöt teremt, 
F Jelenti azokot, kik az Isten szavát halgatván, azt figyelmeteségel344 

25 bé veszik, és jeles szivel meg tarttyák,345 a mely szivböl, ha ki gyüke-
redzik arosz kivánságoknak tövisét, akövetses rosz szokásokot, 
aszüntelen valo sanyargatásal., az illyen sziv tellyes lévén az Isteni 
szeretettel. és az ö igazságival., készis lévén töredelmeségel, és alá-
zatoságal ajó tselekedetekre. szenvedvén mindeneket békeséges türé-

30 sel, az illyen sziv mondom, ajó tselekedeteknek bövséges gyümölcsit 
fogja hozni. 

K Miért szükséges abékeséges türés ahoz, hogy az Isten szava gyti-
mölcsöt hozon? 

F Mert lehetetlen jót tselekedni, és azt hüségel gyakorolni, valamely 
35 akadályok, ellen mondások, és ül-[134b:]dözések nélkül, szükséges 

tehát. abékeségnek fegyverét fel venni, ellene állani arosz hajlandosá-
343 ót <me> meg fojtodik, ? [Törlés tollhiba mia t t . ] 
344 figyelmeteségel [t — javítva s-ből.] 
345 <bé veszik) meg tar t tyák , 
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goknak, arosz hajlandoságokat el kel törölni, avilág ellen tusakodni 
kel. szüntelen vigyazni alelkünk ellenségire, minden nap a keresztet 
kel hordozni. és el szenvedni mind azt valamit az Isten reánk küld,. 
mind ezekhez tehát igen szükséges abékeséges türés, ezért is mondgya 

5 szent lukáts, hogy azok, kik a jó földet jelentik, gyümölcsöt hoznak 
békeséges türésben, erre valo nézve is adgya az Anyaszent egyház 
minékünk a mái letzkében például szent pált. 

K Az ur azt mondgya. hogy az illyenek gyümöltsöt fognak hozni, 
némely százat346 egyért, némely hatvant, némely harmintzat; mit 

10 tészen ez? 
F Azt akarja meg mutatni, hogy az ollyanok gyümöltsöt hoznak. 

és jót tselekesznek., vagy többet, vagy kevesebbet, a szerént amint 
már. az Isteni szeretet vagyon a szivekben. mivel ez ajó erkölcs, 
tekélletesége akeresztyénsegnek, gyükere minden jó tselekedetnek. 

lo lelke és inditoja minden keresztyeni erkölcsöknek, ez atörvénynek 
bé tellyesitése mentöl inkáb el347 vonnyuk magunkot avilágtol. és mi 
magunktol., annál inkáb szerettyük az Istent és felebarátunkot, men-
nél több gyümölcsöt hozunk [135a:] annál tekéüetesebek leszünk, az 
el kezdet Isteni szeretet mondgya szent Agoston. el kezdet igaság. és 

20 atekelletes Isteni szeretet, tekélletes igaság, az Atyák. ezeket a szavait 
az urnak., az Anyaszent egyházban lévö, három féle rendre magyará-
zak, az ö mondások szerént. a szüzek egyért, százat hoznak. az özve-
gyek hatvant, aházasok harmintzat. 

QUINQUAGESIMA VASARNAPJAN 

Imádság 

Kérünk uram halgass meg minket, jó voltodbol. szabadits meg min-
25 ket mindenféle nyomoruságoktol, és oldozz fel minket büneinknek 

köteléböl. ami urunk J. K. 

Epistola. 
szent pál 1 cor. 13. 1. 

Ha cmberek, és Angyalok nyelvein szollok is szeretetem pedig 
nintsen, oUyaná lettem mint a zengö réz, vagy a pengö tzimbalom és 

346 százat, [at — Beszúrás.] 
347 el vonnyuk [l—s-ből javítva.] 
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ha profétálásom348 lészen is és tudok minden titkokot, és minden tudo-
mányt, és ha minden hitem lészen is, ugy hogy ahegyeket másuvá349 

vigyem. szeretetem pedig nem lészen semmi vagyok, és ha el osztomis 
a szegények eledelére minden marhámot; és ha atestemet az égetésre 

5 adom is. szeretetem pedig nem lészen. [135b:] semmit nem használ 
nékem, a szeretet türö, kegyes, aszeretet nem irigykedik, nem tseleke-
szik gonoszul; fel nem fuvalkodik nem tiszteség kiváno, nem keresi 
azokot, amik magáé. nem gerjed haragra, nem gondol gonoszt, nem 
örvendez ahamiságon, örvendez pedig350 az igazságon, mindeneket el 

10 tür, mindeneket hiszen., mindeneket remónl, mindeneket el szenved, 
aszeretet soha meg nem szünik, akár aprofétálások. meg üresüllyenek, 
akár a nyelvek meg szünnyenek. akár atudomány el rontassék. mert 
rész szerént értünk, rész szerént profétálunk, míkor pedig eljö ami 
tekélletes, meg üresül ami rész szerént vagyon; midön kisded volnék, 

15 ugy szollok vala mint kisded, ugy értek vala mint kisded, ugy gondol-
kodom vala mint kisded, mikor pedig ember korban jutottam, ki 
üresitettem a kisdedhez valokat, most tükör által homályban látunk, 
akor pedig szinröl szinre, most rész szerént üsmérek, akor pedig ugy 
üsmérek, amint én is meg üsmértettem. most pedig meg maradnak 

20 ahit, areménség, a szeretet, ehárom, ezekközülpedig nagyob a szeretett. 

Magyarázat. 

K. Mitsoda az az. Isteni szeretet a melyröl beszél az Apostol. ? 
[136a:] F Az ollyan tellyeségel szükséges az Apostol szerént, hogy 

ateszi jóvá és érdemesé, minden tselekedeteket, és hogy valamit 
anélkül, vagy más indulatbol tselekeszünk haszontalan az üdveségre, 

2D ugy anyira, hogy ha szintén ugy beszéllenénk is mint egy Angyal., 
de anelkül tsak oUyanok volnánk mint egy zengö réz, vagy egy pengö 
cimbalom, ha szinte jövendölnénk is, az egész titkokot meg értenök. 
ha minden féle tudományunk volna, és ha tsudákot tévö hitünk vol-
nais, de Isten elött. anélkül semik volnánk, ha mindenünket a szegé-

30 nyeknek adnok, és mártyrumságot szenvednénkis, mind ezek haszon-
talanok volnának Isten elött, az Isteni szeretet nélkül bé nem tellye-
sittik atörvényt, ha szinte külsö képen végben vinnék is 

348 [íráshiba:] profátálom 
349 [íráshiba:] musává 
350 pedig (ahamiságon,) az igazságon, 
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K. Mitsoda az Isteni szeretet szerént tselekedni ? 
F A hogy tsak azért tselekedgyünk, hogy valoságal kivánnyunk az 

Istennek tettzeni, az ö akarattyát követni, néki engedelmeskedni, 
segittsük, és oktassuk az Istenért, felebarátunkot. 

5 K. Mitsoda indulatbol niunkálodnak, amidön nem az Isteni szere-
tetböl munkálodnak, ? 

F A rosz kivánságnak indulattyábol., amagunkhoz valo szeretetböl, 
haszon keresésböl, hejában valoságbol. [136b:] nagyra vágyodásbol. 
vagy valamely más emberi tekéntetböl, az ember nem lehet szeretet 

10 nélkül, amely ollyan mint egy terh. amely hol egy felé, hol más felé 
viszi, mondgya szent Agoston., hogy ha pedig nem az Istenre tzéloz 
az a szeretet, szükség képen valamely teremtet állatra tzéloz, és vala-
mint ezen szent Atya szerént az Isteni szoretet gyükere minden jók-
nak, ugy szent pál szerént, a Cupiditas a magunkhoz valo szeretet 

15 vagy a teremtett állatokhoz, gyükere minden gonosznak. 
K. Egy keresztyének lehetó meg külömböztetni hogy ha az Isteni 

szereteté inditoja az ö tselekedetinek ? 
F. Azt igen nehéz meg külömböztetni, veszedelmes volnais azt magá-

val bizonyosan el hitetni, mivel egy ember sem tudhattya ha a sze-
20 retetre meltoé, vagy a gyülölségre. Eccl. 9. 1. azt sem tudhattya. ha 

az Istent vagy a teremtett állatot szeretié, ez az üsmerettség még az 
igazak elött is el vagyon rejtve, ha tsak némely résziben is, mert az, 
ollyan értelemtöl függ, a melyet tsak az Isten üsméri, mind addig még 
fog tartani ez életnek setéttsége, és árnyéka. a melyben ahit által kel 

25 ma-[137a:]gunkot vezetni, nem avilágoságban, hanem ahomályba, 
aleg igazabban is két féle lélek vagyon, az egyike az új embernek lelke. 
a Charitás. a mely szent, és a másika, az ó embernek lelke, a Cupiditas, 
(arosz kivánsag:) amely meg vagyon romolva, és kut feje avétkeknek., 
de azt nem tudgyák bizonyoson, mellyik akettö közül kezdöje tsele-

30 kedeteknek, amely nékik igen nagy hogy magokot egészen meg 
alázák Isten elött, és abban atartalékban legyenek. a melyben szent 
pál vala, aki ha semmiröl nem vádolhatta is magát. de azért Isten 
elött magát igaznak nem tartotta. és attol félt. hogy ne talám amidön 
másoknak predikal. maga megne vettessék. l.Cor. 4.4. etCap. 9.27. 

35 K. Mitsodásnak akarja szent pál hogy légyen az Isteni szeretett? 
F Azt mondgya. I. hogy az Isteni szeretet békeségel szenvedteti351 

mind azokot amiket küld Isten szolgaira, ugy a felebarátunk fogyat-

351 <szen) szenvedteti [Törlés a sorvégen.] 
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kozásit, és bántodásit is, mivel a magunkhoz valo szeretet zugolodik, 
és kárhoztattya mind azt valami ö eUene vagyon 

2. Hogy aszeretet kegyes. és jót tévö, amagunkhoz valo szeretet 
pedig kemény, durva, és senkit nem kimél. 

B 3. Hogy aszeretet nem irigykedik. nem örvendez ahami-[137b:] 
ságon, örvendez pedig amások jóván. mint a magáén. a magunkhoz 
valo352 szeretetnek pedig keserüség a mások boldogságok. és örven-
dez amások nyomoruságán. 

4 A szeretet nemvakmerö, se nem hírtelenkedö; hanem okos, és 
10 értelmes. az Isten és a felebarátunk dolgaiban. a magunkhoz valo 

szeretet pedig, változo, vakmerö, mert tsak amaga kivánságit és gon-
dolatit követi. 

5 A szeretet fel nem fuvalkodik, mert tsak egyedül az Istent tarttya 
nagynak lenni. ö neki is tulajdonit minden jót, és az embernek minden 

18 roszat, a magához valo szeretet pedig érdemesnek tartván magát. 
azt gondollya hogy mindenel tartoznak néki, és mindent magának 
tulajdonit. 

6. A szeretet nem tiszteség kiváno. mást magához méltatlannak 
nem tart, akár mely alá valo légyen, és mások felöl jól itél, amagunkhoz 

20 valo szeretet pedig, mindent kitsinnek. és aláb valonak tart, feleba-
rattyának tsak afogyatkozásit tekinti, és ötet meg veti. 

7 A szeretet nem keresi amaga hasznát, és mindenekben az Isten 
ditsöségit, és amások hasznát tekénti, amagunkhoz valo szeretet. 
mindenkor tsak amagáét keresi, és mindenkor kész353 annak fel áldozni 

25 az Istenét. és a felebaráttyáét. 
8 A szeretet nem gerjed haragra, senki ellen, mert minden embert 

meg akarna nyerni az Istennek, amagunkhoz valo szeretet pedig 
mindgyárt haragra fokad, mert [138a:] tsak magát akarná bé tölteni, 
és mindeneket meg vét, 

30 9 A szeretet nem gondol gonoszt, és amenyiben tölle lehet. minden-
kor jóra magyaráza a mások tselekedetit, a magunkhoz valo szeretet, 
mindent roszra magyaráz. söt még az ártatlan tselekedetekben is 
roszat talál. és ha külsö képpen nem talál, agondolatokot. és a szivet 
visgállya. 

35 10 A szeretet nem örvendez az igaságtalanságon. söt törödik és busul 
amások vétkin, mert ameg banttya az Istent amagunkhoz valo szeretet 

352 [Iráshiba:] a magunhoz valo 
353 kész [Előtte hosszú J vagy / törölt kezdővonala.] 
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pedig, az Isten354 ditsöségit nem érzi, nem szánakodik felebaráttyán, 
söt még órvendez szomoruságan., és avótket játeknak tarttya. 

11 A szeretet örül az igazságon. abban gyönyörködik. hogy meg 
üsmérhese, arrol elmélkedgyék, és azt kövesse, a magához valo szeretet 

5 azt nem kedvelli, meg sem akarja üsmérni, hogy ne kövesse azt amit 
hágy. 

12. A szeretet eltüri amások fogyatkozásit békeségel. a midön azo-
kot meg nem jobbithattya.355 amagunkhoz valo szeretet semit meg 
nem enged másoknak, tsak egyedül magának kedvez, 

10 13 A szeretet hiszi mind azt, valamit az Isten ki nyilatkoztatot, és 
minden Isteni igasságokot bé veszen. amagunkhoz valo szeretet pedig 
elveti azt, ami ötet meg alázná. és meg türköztetné, 

14 A szeretet mindent remél, az Isten irgalmaságabol [138b:] és 
semit nem magátol, se avilágtol. a magunkhoz valo szeretet semit 

15 nem vár az Istentöl hanem amaga erejétöl. és érdemitöl, vagy az 
emberektöl 

15. A szeretet mindent el szenved. az Istenért, és a felebarát üdvesé-
giért, amagunkhoz valo szeretet nem akar szenvedni se egyikért, se 
a másikért, mert tsak a maga alkalmatoságát keresi, és azt, ami 

20 ötet ketsegteti, 
K. Az Istcni szeretethez, szükségeseké mind ezek a tulajdonságok? 
F szükséges leg aláb. hogy bizonyos mértékben meg legyenek. 

mint egy természet szerént követik ezek aszeretetet, a mely nem 
mindgyárt lesz tekélletes, azért nem is adgya ezeket a tulajdonságo-

-ú kot abban atekélletes mértékben, mint hogy az Isteni szeretet, az 
embert nem tészi mindgyárt igazá. hanem tsak anyiban amint már 
az uralkodik a szivben, és arosz kivánságokon, ezeknek atulajdonsá-
goknak is ót hasonlo mértékben kel lenni, és mindennek azon munká-
lodni. hogy azok hová továb jóbban nevekedgyenek. mind addig még 

30 el érik azt a tekélleteséget a mellyet kiván Isten mindenikünktö]. 
K. A midön valamely olyan vétekben esnek. amely ellenkezik 

ezekel ajó erkölcsökel. olyankor leheté hogy a szivben uralkodgyék 
az a szeretet? 

F Abbol nem következik hogy a szeretet ne uralkodgyék, ha fogyat-
35 kozásban esünk is. tsak az hogy. helyet-[139a:]te, ne a rosz kivánsá-

gok uralkodgyanak a356 szivben, mivel ugy el oltanák a szeretetet, 
354 az Isten <t> ditsöségit 
355 <b> jobbi that tya 
356 a [Beszúrás.] 
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akönyü fogyatkozások valo hogy meg sértik, de el nem ólttyák, de 
ugy hogy azoknak ne engedgyünkszánszándékal, azokban ne essünk, 
magunkot meg jobbittsuk, és az Isten elött, magunkot meg alázuk, 
ez igy lévén nem kel azon meg háborodni, se a fogyatkozásokot 

3 szeretni. se meg engedni hogy azok nevekedgyenek, hanem azokot ki 
kel irtani a sanyargatásal. és a penitentziával. kerülni kel az alkal-
matoságokot melyek okozhatnák, ne hogy végtire el olttsák szivünk-
ben azt a szent szeretetett. 

K. Miért mondgya az Apostol hogy ahitt, reménség, és atöbb 
10 jó erkölcsök meg szünnek, de a szeretetnek soha vége nem lesz? 

F Mert ahitt, reménség, és atöbb jó erkölcsök, ez élethez valo 
jó erkölcsök, utak, és eszközök azüdveség el nyerésire. mihent tehát 
birni fogjuk azt az meg igért örökséget, azok meg szünnek,357 mint 
már nem szükségesek, amidön az utozo el érkezik a fel tett helyre 

10 már néki azok nem kivántatnak, a mi szükségesek voltak az utra, 
ahit meg mutattya nékünk homályban a meg igért jókót, areménség 
azt varattya velünk, atöb jóerkölcsökazt velünk meg érdemeltetik; 
azért a midön azokot meg Iáttyuk homály. és setéttség nélkül, és 
birni fogjuk azokot, akoron se a hitt. se a reménség, se atöbb külsö 

20 jó erkölcsök nem lésznek szükségesek, de az Isteni sze-[139b:]retet 
örökké fog tartani, az is mégyen bé egyedül amennyekben, mert az 
által fogjuk azt birni, mivel az örökké valo boldogság abban áll, hogy 
az Istent meg láttyuk, az ö abrázattyában ötet szerettyük, tekélletes 
szeretettel, és ki mondhatatlan örvendezésben. akoron tsak egyedül 

2o erre a jó erkölcsre lesz szükségünk. 

Evangyélium 
szent luk. 18. 31. 

MelJéje vévé pedig Jesus atizen kettöt, és mondá ime fel megyünk 
jérusalembe és be tellyesednek mindenek, mellyek meg iratattak 
aproféták által, az Ember Fiáról mert apogányok kezében adatik, 
és meg tsufoltatik, és meg ostoroztatik. és meg pökdöstetik, és minek 

30 utánna meg ostorozzák, meg ölik ötet, és harmad napon fel támad, és 
ök ezekben semmit nem értének, és ez ige el vala rejtve töllök, és 
nem érték, a mellyek mondatnak vala, lön pedig mikor jérikohoz 

367 meg szünnek, [g •— javitva n-ből?] 
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közelgetne,. egy vak ül vala az út félen, koldulván, és mikor hallaná 
az által menö sereget, kérdé mi volna az, mondának pedig néki, hogy 
Názáreti Jésus menne által, és kiálta mondván, Jesus Dávidnak Fia 
könyörüly rajtam, és akik elöl mennek vala, feddik vala ötet hogy 

5 halgatna, ö pedig sokkal inkáb kiált vala, Davidnak Fia könyörüly 
rajtam., meg álván [140a:] pedig Jésus, magához hagyá ötet hozatni, 
és midön el közelgetett volna. kérdé ötet mondván, mit akarsz hogy 
tselekedgyem veled. ama pedig mondá, uram hogy lássak, és Jésus 
mondá néki, láss, ate hited meg358 szabaditot téged, és azonnal láta, 

10 és követi vala ötet, magasztalván az Istent, és az egész nép hogy látá, 
ditséretet ada az Istennek. 

Magyarázat 

K. A kristus miért mondá meg. a maga szenvedésit és halálát még 
elöre az Apostolinak? 

F Azért hogy meg elóze. és elméjekbe adgya abotránkoztatást 
16 amelynek kelleték lenni, és hogy meg erösittse öket ahitben. amidön 

sok gyalázatokat fog szenvedni, eszekben jutván hogy még elöre meg 
mondotta volt nékik. és hogy szabad akarattyábol, és el végezéseböl 
menne ahalálra, és nem eröszakos szükségböl, mivel még elöre el 
látván mind azt, a mi rajta fog történni, könyü lett volna néki 

20 mind azt elkerülni ha akarta volna, és ezzel alkalmatoságot is ada 
nékik arra, hogy meg visgállyák. hogy kel lenniöbenne.valamiollyan-
nak., amely az embernél fellyeb valo, és hogy ö ura, ameg leendö 
dolgoknak, és annyi meg aláztatásnak látása, ne lenne ártalmára. az 
ö Istenségében valo hiteknek. 

25 [140b:] K Miért olvastattya az Anyaszent egyház amái napon 
ezt a jövendölést, 

F Azért hogy az elménkben olttsa ezeket az igazságokot, és egyszers 
mind bátorittson az Isten példájára. aki is a keresztnek halálára oly 
buzgoságal, és bátorságal mene, hogy bennünket meg válttson, az 

30 örökös haláltol életenek fel szentelésével, mivel az Anyaszent egyház 
azért kénszerit minket a penitentzia tartásra, hogy részt vévén akristus 
szenvedésiben, azt tisztellyük amiéinkel, és vehesük gyümölcBét. 

K. Az Apostolok meg értéké azt. amit akristus akara nékik mondani ? 

358 meg <gyogyitot téged,) szabaditot téged, 
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F Akor meg nem fogák, de idövel meg érték, ökk még igen ez élethez 
valának ragaszkodva, hogy magokal el hitethették volna, hogy meg 
kelletnék halni, és által menni agyalázaton. hogy el lehesen érni a 
ditsöséget, és részesülni akristus szenvedésiben. és reszt venni az 

5 örökségben, hogy pedig vélek meg értesse a vallás fundámentumának 
ezt az igazságát, minek utánna meg mondotta volna nékik elöre 
szenvedésit, és halálát, meg jövendöle nékik fel támadását, és ditsö-
ségit, meg akarván. vélek, és mi velünk értetni, hogy nintsen más 
út a melyen a menyekben lehesen menni. 

[141a:] K Mit jelent a vak. akit a kristus meg gyogyita ? 
F Jelenti azegész emberi nemzetet, aki avétekért nagyob vakság-

ban eset359 volt, mint a melyben volt ez az ember testi képen, és 
akit az ördög meg fosztván akegyelemnek minden jovaitol, utolso 
szegénységre, és kolduságra jutot vala. 

K. Mit tselekedék ez360 a vak koldus az út félen a midön akristus 
el mene mellette. ? 

F Halván azugást, kérdé hogy mi volna a, mondák néki hogy Jésus 
menne ótt el, kiáltani kezde, mondvan Jesus Davidnak Fia. könyö-
rüly rajtam. az Istennek Fia emberi testet vévén magára. avakok közi 

20 jöt. és által ment közöttök a halálra. hogy meg szabaditaná vaksá-
gokbol., és nagy nyomoruságokbol, ezt akará nékünk jelenteni az 
uton valo menetelével, amely mellet akoldus ül vala, mivel Em-
berré lévén, kegyes szemel tekinté az embert, és ki bozá a setétt-
ségböl, az ö tsudálatos világoságára hivá öket. 1 petr. 2. 9. sze-

25 gényé lett, hogy meg gazdagitaná öhet szegénységivel. 2 Cor. 8. 9. 
K Mit kell tselekedni hogy meg nyerhesük tölle ezt a kegyelmet ? 
F Az út mellet kel lennünk amelyen Jésus el megyen, a mely az 

alázatoságnak,, szegénységnek. és a penitentziá-[141b:]nak keskeny 
uttya, valamint ez a koldus ugy miis szükséges hogy meg érezük 

10 nyomoruságunkot, és kiálttsunk a Jesushoz, ne hajttsunk másokra 
hanem gyakorollyuk imádságunkot mind addig még az üdvezitö magá-
lioz nem szolit. 

K Mit jelent asereg a ki feddi vala avakot kiáltásáért? 
F Jelenti az ollyan hideg és félénk keresztyéneket, kik a kristus 

3o után menvén, meg akadályoztattyák azokot a kik az Istenhez akar-
nak térni, és akik nem szenvedhetik hogy mások meg változtassák 

359 [eaet— után á thúzot t veasző:] eset^,}> 
360 ez [fölött á thúzot t vessző.] 
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élettyeket, mert ö magok meg nem akarják változtatni. illyenek az 
ollyanok, kik ezeket a fársángi idöket arendeletlenségbe akarják töl-
teni, és akik azon igyekeznek, hogy azon rendeletlenségben vessék 
azokot is, akik azon igyekeznek hogy akristushoz mehesenek. 

3 K. Hogy lehet ellene állani az illyen veszedelmes kisértetnek. ? 
F Nem kel hajtani az ollyanoknak beszédekre., hanem ahoz szab-

juk magunkot amit akristus hágy az Évangyéliumban, és nem asereg 
példájához, a ki futa veszedelemre. egy szoval avakot kel követni, 
akit mentöl inkáb feddik kiáltásáért, annál inkáb kiált akristus után, 

10 [142a:] K A vak meg nyeréé, amit oly buzgoságal, és alhatatoságal 
kéré 

F Igen is meg halgattaték. akristus ötet szolitá. asereg is látván 
nagy buzgoságát, kezdé ötet biztatni. és sietetni,. hogy menne akristus-
hoz. amidön avilágiak azt reménlik hogy minket meg nyerhetnek. 

15 addig mind sürgetnek. és unszolnak, de ha láttyák hogy végig meg 
maradunk ajó szándékunkba. akor tsudálni és ditserni kezdik, amit 
annak elötte rosznak tartottanak. 

K Mit tselekedék avak hogy a kristus szolittá ? 
P El vetvén ruháját fel ugordék,361 és hozája mene. mark. 10. 50. 

20 ebböl meg tanulhattyuk hogy le kel vetnünk az ó embert, ha akristus-
hoz akarunk menni, ellene kel mondani a világhoz valo szeretetnek, 
és minden halogatás nélkül követni kel akegyelemnek sugarlását, 
mert a szent léleknek kegyelme mondgya szent Ambrus. nem szenvedi 
el ahalogatást, ameg történhetik hogy akristus tsak egyszer szollit, 

25 ha mindgyárt nem engedelmeskedünk. tarthatunk attol hogy meg 
nem talállyuk ötet, kiálltsunk tehát akristushoz, deszivbölkiálttsunk. 
és mint egy sürgesük ne halgasuk atestet. és avért és ne hajttsunk 
a mások itéletekre. és ö bennünket meg világosit. akegyelemnek vilá-
gával 

[142b:]HAMVAS SZEREDÁN 

Imádság 

30 Enged meg uram hiveidnek hogy áitatoságal kezdgyék el ezeket 
a szent böjti napokot, és azokot buzgoságal gyakorolhasák. ami urunk 
J. k. 

361 fel ugordék, [g—r-ből javí tva; a.m. ugrék] 
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Epistola. 
Joel. prof. 2. 12. 

Most azért ezt mondgya az ur, térjetek hozám tellyes szivetekböl, 
böjtel és sirasal. és jajgatásal, és szagassátok ati sziveiteket, és nem 
ati ruháitokat, és térjetek ati uratokhoz. Istenetekhez. mert kegyes. 
és irgalmas, türö és nagy irgalmaságu és felyül halado agonosságot. 

5 ki tudgya talám meg tér, és meg enged. és áldomást hágy maga után. 
eledeli, és itali áldozatot ati uratoknak Istenteknek, zengjetek trombi-
tával sionban, szentellyetek böjtöt, hijátok bé asokaságot. gyüjttsétek 
egybe anépet, szentellyétek meg agyülekezetet., hij atok öszve avéneket, 
gyüjttsétek egybe akis dedeket, és Csecsemöket, jöjjön ki avö legény. 

10 az ö agyas házábol, és a meny aszszony az ö ágyábol, atornacz, s' 
az oltár közöt sirjanak apapok az ur szolgai, és mondgyák. engedgy 
meg uram, engedgy meg ate népednek. és adgyad ate örökségedet 
gyalázatra. hogy uralkodgyanak rajtok a nemzettségek, miért mond-
gyák anépek kö-[143a:]zöt, hol vagyon az ö Istenek, buzgoságal 

15 szerette az ur362 az ö földét, és meg engedet az ö népének. és felele 
az ur, és mondá az ö népének, imé én nektek. gabonát. és bort és olajat 
küldök, és bé teltek azokal; és nem adlak titeket többé gyalázatra. 
apogányok közibe. 

Magyarázat 

K. Mit értesz ezeken a szokon térjetek meg hozám tellyes szivetek-
20 böl.? 

F Az Istenhez valo meg térés a, hogy ellene mondgyunk a véteknek, 
és a teremtet állatoknak. és hogy minden kedvünket., és szeretetünket, 
ahoz az örökös jóhóz fordittsuk, hogy tsak egyedül ötet szeresük. és 
inkáb mindennél, a szivböl valo meg térés a, hogy néki adgyuk min-

2o den szeretetünket, semmit abbol, meg nem tartván. magunkhoz, 
vagy a világhoz, mert az Isten elött, valamég az uralkodo szeretet 
meg nem változik, atselekedetek sem változnak meg, és egészen valo 
meg térés sem lehet. 

K. Miért akarja az Isten. hogy böjtel. sirásal. és jajgatásal térjenek 
30 meg. 

362 az ur [u— javítva a-ból ? ] 
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F Mert nem elég avétkezéstöl meg szünni. szükséges még hogy a 
bünös sirasa tett vétkeit. avétekért penitentziát tarttson. és magát 
meg büntesse, ha az Isten boszu állását el akarja kerülni. a még 
nem elég hogy az Isteni szeretett mely aszivet meg hatotta, véle 

5 azt fel tétesso. hogy ötet többé meg nem bánt-[143b:]tya, szükséges 
még, hogy ugyan azon szeretet, arra is vigye. hogy penitentziát tartt-
son, az Isten haragjának meg engesztelésire, és az ö igasságának, elég 
tételire. a melyet meg bántotta vétkeivel. 

K Mit kel érteni ezeken aszókon. szaggassatók meg ati sziveiteket, 
10 és nem ruháitokot? 

F Azt kel érteni, hogy az Iston nem a szines, és akülsö penitentzia 
tartást kivánnya, és meg nem elégeszik akülsö sanyargatásokal, ö 
ollyan szivet kiván, a melyet a szánás, és bánás meg szagassa, és 
meg hassa, amely töredelmes, és alázatos sziv legyen, ahol nintsen 

15 Isteni szeretet, és nintsen utálása avéteknek, és ahol nintsen meg 
utálása avéteknek, ót nintsen se meg bánás, se valoságos töredelmeség. 

K. Mitsoda indulatbol akarja aproféta a szivnek valoságos meg 
térésit ? 

F Abbol azindulatbol; mert az Isten jó, és szánakodo. mert ö 
20 békeséges türö, és gazdag irgalmaságal, és hogy azö jósága felyül 

haladgya ami hamiságinkot, meg akarja nyerni szeretetünket, azö 
nagy jóságára, és irgalmaságára valo nézve, azt akarja hogy a szere-
tetért, szeretetel fizesenek néki, meg akarja nékünk mutatni, hogy 
amog térés, az ö véghetetlen irgalmaságának munkája, és ahoz nagy 

25 háláadásal kel lennünk, a bünös ember az ö303 igasságának kemény-
ségit varhatta volna magára. még is néki azt igéri, hogy bé tölti 
irgalmaságábol kegyelmével, hogy-[144a:]ha hozája meg tér. 

K. Ezek aszók hellyet, azö jósága meg haladgya gonoszságinkot, 
szent Hieronimus, eszerént tészi, a sido szerént., bánnya aroszat. a 

30 melyel fenyeget. az Isten nem meg változhatatlané, hogy lehet tehát 
meg változtatni rendelésit, meg bánván a roszat a melyel fenyeget? 

F Az Isten meg nem .^vÁltoztattya se akarattyát, se rendelésit, 
hanem tsak akor láttzik meg változtatni rendelésit, a midön fenyege-
tése szerént meg nem büntet. amidön irgalmaságot akar tenni. igas-

35 ságával fenyegeti abünöst, hogy magában térjen, üdveséges félelemel; 
és nem azért, hogy meg büntesse azt aki magát meg bünteti, az Isten 
liogy364 velünk jobban meg értesse a dolgot, a mi nyelvünkhöz 

363 az ö •(keménys) igasságának keménységit 
364 hogy [Beszúrás.] 
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alkalmaztattya magát, mondván. bánnya, hogy nem tselekeszi az 
emberel azt a roszat amelyel fenyegeti, de ö benne nintsenek azok 
az indulatok mint az emberbe a ki meg bán valamit. 

K. Mitöl vagyon hogy a proféta minek utánna fel magasztalta volna 
5 az Isten joságát. ugy tettzik mint ha abban kételkednék, mondván, 

ki tudgya abban tér, vagy meg enged? 
F Ezt a proféta avétkesekel mondattya nem azért hogy kételkednék 

az Isten irgalmaságában. hanem hogy meg mutassa néki érdemetlen 
voltokot, az botsánatra. az Isten hatalmában és irgalmaságaban soha 

10 sem kel kételkedni, de kel attol tartani hogy ne mutassa irgalmaságát 
fö képen anagy vétkek után. [144b:] ez a tartalék hasznos abünösnek, 
hogy az alázatoságban maradgyon, 

K. Mit ért aproféta azon. hogy szontellyétek meg aböjtöt, és asoka-
ságot ? 

15 F Az irás szerént érti azt, hogy szent böjtöt hirdessenek, és hiják 
el asokaságot, másként is, agyülekezetre, és abün botsánatra valo 
kéréshez., atesti tselekedet meg tartoztatásával valo tisztulásal. 
készültenek, a szent Atyák mindenkor is arra intik vala ahiveket, 
hogy a böjtel együt, atesti mcg tartozkodást gyakorollyák. 

20 K Mitsoda apapoknak és az Isten szolgainak a hivatalfyok anyomo-
ruságoknak, és apenitentzia tartásnak idejében? 

F Azö hivatallyok aproféta szerént a, hogy sirjanak atornátz, és 
az oltár közöt, areájok bizatatot népnek vétkekért, és indittsák fel 
öket is asirásra, és abünök botsánattyának kérésére, apapok akristus 

25 mellet valo közben jároi anépnek, kik anépnek fogadásit, és imádsá-
git néki bé mutattyák, ök engesztelik meg az Isten haragját. és nékik 
kell mindennek jó példát adni, 

K Mit jelent a sido nép a ki apogányok birodalma alá volt vetve? 
F Jelenti akeresztyéneket, kik Isten fiai lévén sza-[145a:]badok, 

30 de avétekért, az ördög rabságában esnek, és az Isten is365 kegyetlen-
sége alat hadgya,, mert ök is el hadták igaságát. 

K. Nem leheté meg szabadulniok abbol arabságbol és mi formában 
lehet? 

F Igen is meg lehet de nem amagok erejek által, hanem akristus 
3o kegyelmével., a mely kegyelemért esedezik érettek az Anyaszent egy-

ház, és a melyet kel kérni magoknak, is, mivel az Isten békeséges 
türö, és irgalmas, várja öket apenitentziára, és arra inti is öket, rom. 

366 az Isten <(ne> is kegyetlensége alat 
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2. 4. 5. de ha meg vetik az ö joságának gazdagságát. és hoszu várását, 
félö hogy szivek keménységiért, haragot ne gyüttsenek a haragnak 
napjára. 

Évangyélium. 
szent Matth. 6. 16. 

Mikor pedig böjtöltök ne legyetek mint akép mutatok szomoruak, 
5 mert meg hervaszttyák orczájokot; hogy az emberektöl láttassanak 

böjtölni, bizony mondom néktek hogy el vették az ö jutalmokat. te 
pedig mikor böjtölsz, kend. meg a fejedet, és az ortzádot mosd meg. 
hogy ne láttassál az emberektöl böjtölni, hanem ate Atyádtol. a ki 
rejtékben vagyon. és az atyád aki láttya arejtékben, meg fizet néked, 

10 ne gyüjttsetek magatoknak kintset eföldön, ahol arosda, és a moly 
meg366 [145b:] emészti, és ahol a lopok. ki ássák, és el lopják, gyüjtt-
setek pedig magatoknak kintset az égben, ahol sem a rosda. sem a 
moly meg nem emészti, és ahol a lopok ki nem assák, s'elnem lopják, 
mert ahol a kintsed vagyon, ótt vagyon a szivedis. 

Magyarázat 

15 K. Mit kel érteni a böjtön, amelyröl szól akristus a mái Evangyé-
liumban ? 

F A böjtön nem tsak ahustol valo meg tartozkodást vagy akeveseb 
ételt kel érteni, hanem az elmének, a szivnek, és az érzékenységeknek 
sanyargatásit, a véteknek, és az arra vivö alkalmatoságoknak el hagyá-

20 sit. 
K. Mi modon akarja akristus hogy böjtöllyenek? 
F Azt akarja hogy fejünket meg kenyük, és meg mosuk orczánkot, 

de azt nem betü szerént kel érteni. mivel az egyik része aböjtölésnek 
abbol áll, hogy a kényeségeket el hadgyuk, hanem ez által azt akarja 

25 akristus meg értetni, hogy mikor böjtölünk, külsö képen is hasonlo 
örömet és vigaságot mutassunk mint a melyet mutatnak avilágiak 
amidön meg kenik fejeket és meg mosák orczájokot,367 egy szoval 
azt akarja ez által hogy tsak egyedül az Isteni szeretet,368 a mely 

366 meg ( em) [145b:] emészti 
367 orczájokot, [Elsö o—ö-ból javítva.] 
368 [ í ráshiba:] szeretetet 
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meg vigasztallya a szivet, egyedül a legyen inditoja böjtölésünknek. 
meg kel. [146a:] tisztitani lelkünket. a véteknek motskátol., és 
apenitentzia tartáshoz, kel fogni, örömel és nem zugolodásal, mert 
az Isten tsak azt veszi el töllünk, amit néki örömel és szeretettel 

5 adnak. 
K. Mit kárhoztat akristus aböjtben. ? 
F kárhoztattya akép mutatást, és azokot kik el hervaszttyák orczá-

jokot. azért hogy láttassanak az emberektöl böjtölni, és azért meg 
ditsértetni, holot akristus azt akarja hogy mikor böjtölünk mások 

10 elött vig orczával és szemérmetes örömel legyünk. 
K. A kristus akarattya nem azé. hogy el titkollyuk mások elött 

hogy böjtölünk.? 
F Nem azt akarja hogy mások elött tellyeségel el titkollyuk hanem 

hogy ne kivánnyunk másoknak. szomoru, és kedvetlen orczát mutatni 
15 azért hogy meg ditsérjenek, söt még tartozunk jó. példát adni mások-

nak, de tsak ollyan szándékal hogy Istennek tessünk., egy szoval tsak 
az ollyan sanyargatásokot kel el titkolni mások elött, amelyekért 
valamely ditséretet vehetnénk az emberektöl. 

K. A kristus tsak ahejában valo ditsekedést. és akép mutatást369 

20 karhoztattyaéaböjtben? 
F kárhoztattya még az ollyanoknak szomoruságokot is, akik 

nehezen láttyák hogy anagy böjt közelget, és az esztelen vi-[146b:] 
gasságát az ollyanoknak, kik anagy böjben370 valo szenvedésért 
még elöre akarják magokot meg jutalmaztatni, afársángi mulattsá-

25 gokal. és tobzodásokal. holot az illyen rendeletlen mulattságokban 
nem szabad részt venni, nem is illyen formában kel a penitentzia 
tartáshoz készülni, mivel a371 világi mulattságok, aléleknek, és atest-
nek meg romlásokra igyekeznek, tsak egyedül azal a szent örömel, 
amelyel láttyák közelgetésit az Isten irgalmasága idejének, és az 

30 üdveség napjainak, kel készülnünk apenitentzia tartáshoz. 
K A kristus nem kárhoztaté még mas féle szomoruságot is a nagy 

böjbe? 
F kárhoztattya még az ollyanoknak szomoruságokot is akik zugo-

lodásal böjtölnek, és tsak azért, mert arra kénszeriti az Anyaszent 

369 akép mutatást (tilttyaé) karhoztattyaé 
3,0 anagy böjben [Kiejtésen alapuló változat is lehet: o nagy böjtben 

helyett; alább is így.] 
371 a [Beszúrás.] 
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egyház, akik igen nagy járomnaktarttyák aböjtöt, akik azon pana-
szolkodnak, és morgolodnak, akik azt ugy viszik végben mint arabok, és 
kételenségböl, és nem szeretetböl, amint illenék, az Isten, és az Anya-
szent egyház fiaihoz, 

5 F. Anagy böjti parantsolat, tsak éppen372 aböjtölésre kötelezé?373 

F kötelez még az imádságra, és a magános életre. az imádságra, 
hogy kegyelmet nyerjünk apenitentziára, amagános életre, azért 
hogy el kerülvén minden roszra vivö alkalmatoságot, azon munká-
lodgyunk hogy mog válhasunk ateremtet állattol. 

10 K. kötelesek vagyunké meg válni ateremtet állattol hogy eleget 
tegyünk az Isten igasságának. ? 

[147a:] F Minden bizonyal kötelesek vagyunk arra hogy meg 
sanyargassuk arosz kivánságokot, és az érzékenységeket, azért hogy 
mi magunkot meg büntessük vétkeinkért, amely meg nem lehet 

15 más képen, hanem hogy ellenkezöt tselekedgyünk atermészet rosz 
kivánságival, a kevélységet, alázatoságal kel meg büntetni, anagyra 
vágyást, az alatson rendüségel, a mértékletlenséget, amértékleteségel, 
arosz kivánságot, a meg tartozkodásal. a fösvénységet az alamisnál-
kodásal. 

20 K Miért tilttya akristus hogy kintsetgyüjtsünk eföldön? 
F Azért hogy ne ragaszkodgyunk evilághoz, nem akarja hogy ami 

szivünk két felé oszollyék, az Isten, és ateremtet állatok közöt, se 
hogy evilági jokhoz ragaszkodgyék, avilági374 jóktól meg fosztatunk 
gyakorta akaratunk ellen is. fö képen ahalál által, a mely el veszi 

25 töllünk a mit szerettünk, a kristus azt akarja hogy menyei gazdagsá-
got gyüjttsünk. a melyet örökösön birhasuk, a menyei gazdagság pedig 
mind abbol áll. valamit tselekeszünk Istenért eföldön. valamit néki 
adunk, és ajánlunk, böjt, alamisna, imádság. jó tselekedet. keresztyéni 
jó erkölcsök, szenvedések. ezeka valoságos kintsek 

30 K. Mitsoda hasznunkra válnak nékünk az illyen kintsek. ? 
F Arra hogy azok által az örökös joszágot fogjuk birni, az Istent 

magát is aki nékünk mindenünk, és aki bé tölti agazdagság után 
valo oly telhetetlen kivánságinkot, mert az ollyan mód nélkül valo 
fösvény, akinek az Isten nem elég. mondgya szent Agoston 

372 éppen [Űgy látszik o-t kezdett írni u tána , de á thúzta : ] éppen <b) aböjtö-
lésre 

3 7 3kötelezé? [Első e—o-ból javítva.] 
374 avilági [Második i—a-ból javítva.] 
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[147b:]HAMVAS S Z E R E D A U T A N VALO P É N T E K E N 

Imádság 

Kövessed uram kegyelmedet hinteni a mi el kezdet böjtölésünkre, 
ugy hogy igaz szivel tarthassuk meg, és tölthessük bé ezt a böjtöt. 
ami urunk J. k. 

Epistola 
Isai. 58. 1. 

Kiálts meg ne szünnyél mint atrombita, emeld fel szodat, és hir-
5 desd375 azén nepemnek az ö vétkeit, és a jákób házának az ö büneit, 

mert engem naprol napra keresnek, és az en utaimot tudni akarják, 
mint anemzettség mely igasságot tselekedet volna, és az ö Istenének 
itéletit el nem hatta volna, kérdezik töllem az igasság itéletit, az Isten-
hez akarnak közelgetni, miért böjtöltünk, és meg nem tekintetted, 

10 meg aláztuk lelkeinket, és nem tudtad, ? imé ati böjtötöknek napján. 
ati akaratatok találtatik. és minden adositokat untattyátok, imé 
pörlödésre. és versengésre böjtöltök, és ökölel Istentelenül vereked-
tek ne böjtöllyetek mint enapiglan. hogy hailattassék a magoságban 
ati kiáltástok, valyon illyené aböjt melyet választottam, hogy nap 

15 estig gyötörje ember alelkét. avagy egybe hajtsa mint a karikát a 
fejét, és zákot, és hamvat hintsen alája, valyon ezt hivodé böjtnek, 
és az ur kedves napjának ? nem ezé inkáb a böjt amelyet választottam, 
old meg az Istentelenségnek köteleit, old le [148a:] ale nyomo kötö-
lékeket,376 botsásd el azokot szabadságra, akik meg romlottak, és 

20 minden terhet el szagass. szegd meg kenyeredet az éhezöknek, és a 
szegényeket, és bujdosokat vid aházadba, midön mezitelent látz, 
fedd bé ötet, és ate testedet meg ne utállyad, akkor támad fel mint 
ahajnal ate világoságod, és a te egésséged hamarább fel kél, és orczád 
elött mégyen ate igaságod, és az ur ditsösége hozzá fogad377 téged, 

25 akor könyörgesz, és az ur meg halgat, kiáltasz, és mond: ihol jelen 
vagyok, ha el vészed belölled alántzot, és meg szünöl az ujodot ki 
nyujtani,378 és haszontalant szollani. 

375 [fráshiba:] hirdest 
376 [Harmadik k—í-ből javí tva ; kötöléket, -ből javí tva:] kötölókeket, 
377 fogad [o—a-ból javí tva.] 
378 [A kéziratban:] ki nyi tani , [vö. [153b:] helyesen: ki nyujtani,] 

105 



Magyarázat 

K. kinek parantsollya Isten hogy kiálttsanak szüntelen., és hirdes-
sék ki népének az ö vétkeit, ? 

F Az ó törvény alat, az profétáknak379 parancsolá, mostanába pedig 
apásztorokot, és az Évangyéliumi predikátorit380 tette, hogy tanittsák 

5 és fedgyék, azokot. kiket roájok bizot, hogy emellyék fel szovokot 
mint atrombita, az az. hogy minden emberi tekéntet nélkül beszéllye-
nek anépek381 vétkek ellen., mert parantsolattyábol beszélnek, azt 
akarja hogy szüntelen kiálttsanak mind addig még meg nem szün-
nek avétektól, de ha apásztornak mondgya szent Gergely pápa, 

10 nintsen buzgosága tudománya, ha nem tudgya mit kellesék mondani, 
vagy ha ki nem méri mondani amit tud, hová lészen egy néma kiálto-
nak kiáltozása, 

K. Miért mondgya az ur. hogy kiálttsanak az ollyanok ellen. kik 
ötet minden nap keresik, és akarják üsmerni az ö utait; holot editsé-

15 retesnek láttzik? 
[148b:] F Mert nem keresik ugy amint kellene hogy meg talállyák, 

mert penitentziát nem tartanak, atett vétkekért ugy elnek, mintha 
által nem hágták volna az Isten törvényit, ollyan bátran mennek az 
Istenhez, mintha ártatlanok volnának., a midön az Istenhez akarunk 

20 közelgetni, a szent dolgokban részesülni, a szenttségeket fel venni, 
vagy valamely szent szolgálatban menni, mindennek elötte azon kel 
el kezdeni, hogy az Isten haragját meg engesztellyük, és eleget tegyünk 
az ö igaságának, alázatos, és valoságos penitentziánkal; sokan van-
nak ollyan keresztyének. a kikugy tettzik mint ha az Istent keresnék, 

25 és akik tsak amagok akarattyokot keresik bé tölteni, akik ötet akar-
ják meg üsmérni, és akik magokot nem üsmérik, a kik bátran jarulnak 
az ö óltárához, és akik azt meg nem tekéntik, hogy ollyan nagy 
vétkekben vannak a melyekért penitentziát nem tartottak, és a 
mellyeknek el kellene öket azoktol távoztatni, akik böjtölnek, és 

30 magokot sanyargattyák, de nem hogy alázatosabbak volnának, és 
magoknak meg halnának, hanem még kevélyebbek, és magokot 
inkáb el hiszik, egy szoval az új bort, ó edényben akarják tenni, 
és meg egyesiteni az ó embert, az ujal, nem akarják az elsöt levetni, 

379 profétáknak [p — javítva jo-bóll] 
380 [Inkább: Évangyélium predikátorit] 
381 [Elírás:] anépe 
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hanem a másodikát [149a:] akarják382 arra felyül venni, a mely maga 
meg tsufolás mondgya szent Bernárd. 

K. Mitöl vagyon hogy azok akikröl szól aproféta böjtöltek, és 
5 meg alázták lelkeket, de az Isten meg nem tekéntette öket ? 

F Mert ugy böjtöltek, valamint az Evangyéliumi farisaeus, aki 
meg azal ditsekedék, és mást meg vetet, mert aböjttyökben, tsak 
amagok akarattyokot követték, és el nem akarták hadni avétket, se 
ellene mondani rosz kivánságoknak., az Isten elött az illyen böjt, 
mint ha nem volna, avaloságos böjt inkáb abbol áll, hogy meg hal-

10 lyunk kivánságinknak, és amagunk akarattyának, mint sem abbol 
hogy atestet koplaltasuk, mivel ezek nélkül aböjt haszontalan. 

K. Az ur miért hánnya szemekre asidoknak., hogy viszá kerik 
amivel nékik tartoznak? 

F Mert nagy keménységel és nagy irgalmatlanságal kérik vala 
1 viszá az adoságot, mint ha ömagok nem lettek volna adosok az Isten 

igaságának,383 botsánatot kérnek tolle bünökért. és ök meg nem 
botsátottak se semit el nem engedtek azoknak, kik nékik adosok valá-
nak, ugy tselekedének valamint az a szolga, a kinek az ura el enge-
det volt tiz ezer tálentumot, és [149b:] aki nagy keménységel bánék 

20 egy szolga társával egy kevés adoságért. az Isten ugy banik velünk 
valamint mi bánunk másokal. és azokal teszen irgalmaságöt. akik 
irgalmasok atyok fiaihoz. 

K. Mitsoda apörlödésre, és versengésre valo böjtölés? 
F Az, a midön pórlekedünk, versengünk, vagy veszekedünk máso-

25 kal, vagy ollyan vétket tselekedni a melynek kiáltása fel hatt az Isten 
füleiben, a szent irás szerént, a mely vétkeket égre kiálto vétkek-
nek,, nevezik. valamég az Isten az illyen kiáltásokot hallya, addig 
kedvesen nem tekénti az imádságokat, böjtöléseket, és más egyéb 
sanyargatásokot, melyeket nékie ajánlanak, elsöben azon kel elkez-

30 deni, hogy szeresük atyánk fiait, békeségben éllyünk384 vélek. ellene 
mondgyunk a vétkeknek, hogy ha azt akarjuk hogy az Isten meg te-
kénttse imádságinkot, böjtölésinket, és jó tselekedetinket, 

K. Miben áll Isten elött avaloságos böjt. ? 

382 ( a k ) akarják [Törlés a lap alján, csonka sor elején.] 
383 (irgalmaságának,^ [galm-rész fölött:] (iga]> [majd a sorban:] igasá-

gának, 
384 éllyünk [n — megkezdett £-ból javí tva.] 
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F Az Isten nemelégszik meg tsak atesti böjtel, akülsö alázatoságo-
kal, hogy valaki sákban öltözék, és hamuban feküdgyék, mind ez385 

haszontalan az Isteni szeretet nélkül, és az irgalmaság nélkül, 
mindenek felet ollyan böjtöt kiván töllünk, hogy a vétket el hadgyuk, 

5 és jót tselekedgyünk, hanem perlekedünk, nem [150a:] versengünk, 
nem nyomorgatunk másokot, ugy arosztol el távozunk, ha enni adunk 
az éhezöknek, ha a meziteleneket ruházuk. szállást adunk az idegen-
nek, ugy jót tselekeszünk, az illyenböjt tészi kedvesé az Isten elött 
atesti böjtöt. ugyan akor is halgattya meg kiáltasunkot. és könyörgé-

10 sünket, és nyerjük meg kérésünket. 

Évangyélium. 
szent Matth. 5. 43. és 6. 1. 

Hallottátok hogy mondatot. szeresed felebarátodot. és gyülöllyed 
ellenségedet. én pedig mondom néktek, szeresetek ellenségiteket. jót 
tegyetek380 azokal kik titeket gyülölnek, és imádkozatok ati üldözöite-
kért, és ragalmazoitokért, hogy fiai legyetek ati Atyátoknak ki men-

15 nyekben vagyon., ki azönapját fel támaszttya a jókra, és agonoszokra, 
és esött ád, az igazakra. és ahamisakra, mert ha azokat szeretitek kik 
titeket szeretnek. mitsoda jutalmatok lészen? nem azt tselekesziké 
apublikanusok is ? és ha tsak az atyatok fiait köszöntitek, mit miveltek 
többet, nem azt miveliké apogányok is. legyetek azért ti tekelletesek. 

20 mint ati mennyei Atyátok tekélletes., ojátok magatokot hogy igaz-
ságtokat ne tselekedgyétek az emberek elött, hogy láttassatok azoktol. 
mert egyéb képen jutalmatok nem lészen a ti atyátoknál.387 ki men-
nyekbe vagyon. [150b:] Mikor azert alamisnát adsz, ne trombitáltass 
elötted, a mint akép mutatok tselekesznek. a synagogákban, és az 

25 utzákon, hogy tiszteltessenek az emberektöl. bizony mondom néktek 
el vették jutalmokat, te pedig alamisnát adván, ne tudgya abal kezed 
mit tselekeszik a jóbb kezed, hogy ate alamisnád rejtékben legyen, 
és az Atyád ki a rejtékbe láttya. meg fizet néked. 

385 ez [z—hosszú j-ből javítva.] 
386 tegyetek [Szóvégi í—r-ből javítva.] 
387 a ti (m) atyátoknál. 
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Magyarázat 

K. Mire tanyit minket az Anyaszent egyház a mái Évangyéliumba ? 
F Arrahogy mitsoda köteleségel tartozunk szeretni ellenséginket, 

a mely nelkül a mi böjtölesünk nem volna erdemes Isten elött, arra 
is meg tanyit hogy mitsoda elmével kel jót tselekedni. 

5 K Az ó törvény parantsoláé a sidoknak szeretni ellenségeket ? 
F Azt nem parancsolá. hanem tsak azt hogy szeresék felebaráttyokot. 

vagy jó akarojokot, ök ebböl azt hozák ki, hogy szabadságot adot, 
vagy is parantsollya nékik hogy gyülöllyék ellenségeket, mivel ajo 
akaron, vagy is a felebaráton ök tsak atyok fiait értették, vagy is 

10 amagok nemzeteket. de azt továb nem terjesztették. nem tudgyák 
vala még azt, hogy az egész emberi nem-[151a:]zet, idegen vagy ellen-
ség. az Istennek munkája. és képire vannak teremtve, és hogy mind 
azok felebarátink lévén. akarja hogy szeresük azokot. 

K. Tartoztanak tohát az ó törvenyben. az ellenségeket ugy szeretni 
15 valámint ajó akarojokot, és gonoszokot valamint ajókót? 

F Minden bizonyal tartoztanak az örökké valo törvény szerént, és 
az Isten példájára valo nézve. aki szereti a gonoszokot, de nem a gonosz-
ságokot, minden embereket tartoztak szeretni, az igaságtalanokot, 
valamint atöbit, de kelletet gyülolni az igaságtalanságot, 

20 K. A kristus az ellenségünkhöz valo szeretetet köteleség alat valo 
parantsolatul adgyaé vagy tsak mint egy tanatsul? 

F Azt minekünk köteleség alat valo parantsolatul adgya, és nem 
lehet üdvezülni, ha ezt végben nem viszük, mivel az ö törvénye a 
szeretetnek törvénye mely minket arra kötelez hogy eröt vegyünk 

25 rosz kivánságinkon az Isteni szeretethez valo indulatbol.388 azt akarja 
hogy az átokért áldásal fizesünk másoknak, hogy jóval legyünk ago-
noszért másokhoz, hogy imadkozunk azokért kik bennünket üldöz-
nek, vagy káromolnak, 

K Honnét bizonyitod azt meg hogy eparantsolat ? 
30 F onnét hogy az üdvezitö nekünk rendül adgya az ö [151b:] 

Attj'ánakrajtunkvalogondviselésit, és az ö maga példaját mondván, 
legyetek irgalmasok, mint ati Alyátolc irgálmas legyetek tekélletesek. 
mint a ti mennyei Atyátok is tekélletes, aki az ö napját fel támaszttya 
ajokra, és a gonoszokra, és esöt ad, az igazakra,389 és ahamisakra. 

388 indulatbol. [o—o-ból javítva.] 
389 az ^jok) igazakra, 
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K A kristus szeretteé az ellenségit, és akarjaé hogy kövesük ötet? 
F A kristus könyörgöt azokért kik ötet fel feszitették és meg ölték, 

mi az ö ellenségi voltunk, és ö meg holt érettünk, maga mondgya 
hogy a mint390 én tselekedtem, tiis a szerént tselekedgyetek, szent 

5 pál. azt mondgya., hogy elevé el rendelt minket hasonloká lenni az ö Fia 
ábrázattyához, rom. 8. 29 és hogy legyünk néki követöji, valammt ö 
követöje akristusnak, 1 cor. 11. 1. uj parantsolatot adok néktek, mondgya 
az ur, hogy szeresétek egy mást, valamint titeket szerettelek. hogy tiis 
szeresétek egy mást. joan. 13. 34. 

10 K Adgy nekünk még más bizonyitást is erröl az igaságrol 
F Szeresétek. ellenségiteket mondgya akristus, hogy fiai lehesetek 

ati menyei Atyátoknak, ebböl azt hozom ki szükség képen, hogy aki 
nem szereti ellenségit nem az Isten fia, és nem éll ugy mint Isten fia, 
szükséges tehát, hogy az Isten fiai lehesünk, és üdvezülhesünk. [152a:] 

15 hogy szeresük ellenséginket 
K. Mitsoda más okát adgya akristus ennek a parantsolatnak. 
F Azt hogy akeresztyéneknek meg kel magokot külömböztetni 

apublikánusoktol, és apogányoktol, más képpen nem üdvezülhetnek, 
apublikánusok, és apogányok tsak azokot szeretik, akik öket szeretik, 

20 és azokal tésznek jót, akik ö vélek jót tesznek, mi azért, hogy ha ezek-
nél többet akarunk tselekedni, és üdvezülni. szükséges hogy még az 
ellenséginket is szeresük, és jót tegyünk azokal. a kik velünk roszat 
tésznek, ha tsak azokot szerettyük, a kik minket szeretnek, akor 
atermészet haj landoságát kovettyük. aki tsak ahaszonért szeret, 

20 és amaga elég tételiért. 
K. véteké jó akaroinkot szeretni, és vélek jol tenni? 
F. A nem vétek, söt még anagy vétek, és nagy hálaadatlanság volna, 

a szeretetért. szeretettel nem fizetni, de tsak ajó akarokot szeretni, 
avétek, szükséges egy keresztyenek hogy szerese jó akaroit, és atyafiait, 

30 Istenes szeretettel, aki pedig illyen formában szereti, szeretni fogja 
az ellenségit is, mert az Isten munkája, nem ugy mint ellenséget, 
hanem mint embert, azert is szereti, hogy magokban szálván, az 
Isteni szeretetre térjenek. 

[152b:] K. Elégó tsak azt mondani, hogy szerettyük ellenségünket 
3o hogy néki roszat nem kivánunk, de nem akarunk vélek beszélleni, se 

vélek jót tenni? 

390 a mint [n javítva í-ből. ] 
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F A nem elég, amagunkhoz valo391 szeretet könnyen meg tsallya 
magat és szeretetet gondol ót lenni ahol nintsen, aszeretetet tselekedetel 
bizonyittyák meg, ne tsak szoval. és nyelvel szeresünk, mondgya szent 
János. 1 lev. 3. 18. hanem tselekedetel. és igaságal, ahit tselekedet nelkül 

5 meg holt. mondgya szent Jakab 2. 17.ahitet aszeretet eleveniti, aszere-
tet soha nintsen munka nélkül, mondgya szent Agoston. 

K De ha se tehettség se alkalmatoság nintsen arra hogy jól tegyünk 
ellenségünkel mit kel ollyankor érette tselekedni ? 

F Mindenkor lehet, és kel érette imádkozni és jó akarattal lenni 
10 hozája, ettöl senki ment nem lehet, se senki magát nem mentheti, 

ha magunk jót nem tehetünk vélek. leg aláb mások által igyekezünk 
azon, kételenek is vagyunk öket fel keresni, és meg elözni, ha láttyuk 
hogy ök nem akarnak minket meg elözni, mert mind392 atyánk fiai, 
és egy véren váltottak meg velünk, tartozunk mindent el követni, 

15 a mi meg térésekre szolgálhat, tsak egy kis idegenség mutatás is vét-
kes ollyankor,, és abbol meg láttzanék hogy nem afelebarati szeretet 
szerént visellyük magunkot. és hogy vagyon még valami a szi-
vünken ami ellenkezik ezel ajó erkölcsel. 

K. Mire tanit minket akristus ami jó tselekedetink iránt, ugy mint 
20 azalamisna. böjt, és penitentzia iránt? 

[153a:] F Arra tanit. hogy akik ezeket tsak az emberi tekéntetért 
tselekeszik. ezekért meg ditsérjék, vagy hasznokra légyen, az ollya-
nok ne várjanak jutalmat Istentöl, e földön veszik el ajutalmat. hogy 
ha lehet abal kéz ne tudgya mit tselekeszik ajóbb kezünk, és a mi 

25 mennyei Atyánk látván rejtékben valo jó tselekedetinket, mindenek 
elött meg jutalmaztattya nékünk. 

K Tartozunké el rejteni jó tselekedetinket ? 
F Nem tartozunk azokot el titkolni, amidön azokra kötelesek 

vagyunk, hanem tsak annyiban. amenyiben azok különösök. és 
30 amenyiben lehet, mivel393 tartozunk jó példát adni felebarátunknak, 

akristus ezt igy akarja mondván, hogy ami világoságunk az emberek 
elött világosittson. azért hogy látván ami jó tselekedetinket, az 
Istennek ditséretet adgyanak, azt kivánnya tehát, hogy amidön 
jó tselekedetünknek mindenek láttára kel végben menni, mindenkor 

35 belsö képen abban a szándékban legyünk. hogy tsak az Istennek aka-
runk tettzeni, és az ö akarattyát követni, azt nem akarja hogy 

391 [íráshiba:] amagunhoz valo 
392 [Úgy látszik, eredetileg: mint volt.] 
393 mivel [v helyén más be tű t kezdett . ] 
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tettetésel mutogassuk azemberek elött jó tselekedetinket, a ditsérete-
kért, és hogy azokért jóbban betsüllyenek, de még azt kivánnya töl-
lünk, hogy a menyiben ami hivatalunk azt nekünk meg engedi. hogy 
magunkot el rejttsük, és el kerüllyük a ditséreteket, valamint ö maga 

5 gyakorta tselekedék. meg akarván394 nékünk mutatni, hogy ajó tsele-
kedetekben, kel tartani ahejában valoságtol, és hogy az emberi ditsé-
ret, veszedelmes kisértet, 

[153b:]HAMVAS SZEREDA UTÁN VALO SZOMBATON 

Imádság 

Uram vegyed kedvesen ami imádságinkot, és enged meg nékünk. 
azt a kegyelmet, hogy áitatosan szolgalván tégedet, tarthasuk meg 

10 ezt a nagy bójtöt. a mely lelkünk, és testünk hasznára rendeltetett, 
ami urunk. J. k. 

Epistola. 
Isai 58. 9. 

Akor könyörgesz, és azur meg halgat, kiáltasz, és mond, Ihol jelen 
vagyok, ha el vészed belölled alántzot, és meg szünöl az ujodat ki 
nyujtani,, és haszontalant szollani, midön ki öntöd az éhezöknek 

15 alelkedet, és anyomorult lelket bé töltöd, fel támad a setéttségben ate 
világoságod, és setottséged ollyan lesz mint adél, és nyugodalmat ád 
néked mindenkor az ur, és bé tölti ate lelkedet fényeségekel, és atson-
tyaidot meg szabadittya és lész mint anedves kert, és mint avizek 
kuttya, melynek vizei el nem fogynak, és meg épitetnek te benned 

21 arégi pusztaságok, a sok régi nemzettségektöl fogva valo fundamentu-
mokat fel állatod, és fövények epitöjenek hivatatol, az ösvényeket 
nyugodalomra forditván, ha el forditod alábadot aszombatrol, hogy 
az én szent napomon akaratodat ne tselekedgyed. és gyönyörüséges 
szombatnak nevezed, és az ur ditsöségcs szent napjának, és azt ditsöi-

23 ted. midön nem tselekeszed ate utaidot, és nem találtatik ate akaratod, 
hogy beszédet szóly. akor gyönyörködöl az urban, és fel emellek tége-
det aföld magos [154a:]sága fölibe,395és étetlek téged a jákob Atyád 
örökségéböl, mert az ur szája szollott. 

394 akarván [elött más be tű t kezdet t írni, de nem folytatta.] 
395 [Őrszó:] sága föliben 
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Magyarázat 

K. Mire tani t minket az Is ten amái letzkében. aproféta által? 
F A tegnapi és amái letzkében meg tanulha t tyuk hogy mitsodásnak 

kel lenni aböjtnek, hogy kedves lehesen elötte, és kegyelmit vehesük, 
mivel azt akarja hogy roszul ne bánnyunk a tyánk fiaval, rabságban, 

5 és nyomoruságban ne tar t tsuk, az ö betsüllete ellen semi roszat ne 
szollyunk, hanem azon legyünk ezekben a penitentzia ta r to idökben, 
hogy öket segittsük, és vigasztallyuk, és néki szolgállyunk mindenben, 
szeretettel és szanakodásal. 

K Mitsoda ju ta lmat igér az Is ten azoknak, kik eszerént bánnak fele-
10 barátyokal ezen aszent böjtön? 

JE\ Azt igéri hogy meg világosittya vakságoknak setéttségit, kegyel-
mének világával, és az ö életek fényes lesz mint adél, az ö lelki szomo-
ruságokot örökös vigaságá vál toztat tya . békeségbe és nyugodalomba 
tar t tya öket, anyomoruságokban lelki jókal bé tölti öket, és olyanok 

15 lésznek mint a vizel bövölködö kert, Isten kegyelmével, és 
mint azá ldásnak forási, amelyekmeg nedvesitik, és szentelik minden 
tselekedeteket, 

K. Nem leheté ezeket az egyházi szolgákra szabni, akikre alelkek 
vannak bizatatva ? 

[154b:] FLehe tbe tü sze r én t r eá jokszabn iugy egy tselédes Atyára. ' 
és Anyárais, akik eszerént élvén, aszent Lélek által, meg nedve-
sitetet kerteké lesznek, a mely minden féle jó tselekedeteknek gyü-
mölcsit hozattya vélek, meg rakják lelki épületekel. az ollyan helyeket 
a melyek az elött puszták valának, és a hol az Istent , se nem üsmérték, 

20 se nem imádták . 
K. Mit jelent az a tilalom melyet t e t t az Isten, hogy ne járjanak 

szombaton, és396 ne kövesék akara t tyokot azon a néki szenteltetot 
napon. 1 

F Azt t i l t tya a sidoknak hogy meg ne szentségtelenitsék a szomba-
i0 tot, vagy utozásal, vagy mezei munkával , vagy egyéb dologal, t i l t tya 

nékik avétket, mely a meg romlot embernek akarat tyábol szárma-
zik, mivel azt a napot magának szentelte, annak anapnak em-
lékezetire, amelyen meg nyugodot világ teremtése u tán , mivel eza 
szó, sábát, nyogodalmat tészen, 

39«<azt> éa 
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K Mit jelent akeresztyének iránt a szombat meg szentelésiröl 
valo parantsolat. 

F Ez aparantsolat másra intézet, és ha lelki értelemel veszük, inkáb 
tekéntette a keresztyéneket mint asidokot, egy keresztyének nyugo-

5 dalomban kellene élni és mint ha minden397 nap innep lene. ez ugy 
is lenne hogy ha akristus. és az Apostol mondasa szerént az Isten orszá-
ga benne volna,398 hogy ha az igasság, a békeség, és a szent Lélek öröme, 
szivében uralkodnék, mivel, [155a:] avétek, nyughatatlanságot, ren-
deletlenséget, és fel háborodást okoz, ellenben ezek ajó erkölcsök, 

10 az igasság, és az áitatoság, azt okozák hogy az Isten benne lakik, 
mint templomába, és ajó lélek üsméretnek békeségét meg tarttyák, 
ö benne, eszerént nyugodalom egy keresztyénnek egész élete, amely 
kedves Isten elött, mert szüntelen kostollya azt az édeséget melyet 
az urban talál, és amely néki egész öröme. és boldogsága, holot, 

15 ahamisaknaJc, mondgya Isaiás, 57. 21. 20. nintsen se orömök, se béke-
ségek, és ollyanok mint a fel háborodot tenger, amely meg nem tsendesit-
hetik399 

K. Nem leheté vasárnapra érteni mind azt, amit a proféta mond 
szombatrol ? 

20 F A keresztyéneknek avasárnap az urnak napja amellyet a maga 
tiszteletére szentelte, fel támadásának, és az Anyaszent egyház 
pünkösd napján valo fel álitásának titkai által, és ezt a napot parant-
sollya nékünk meg szentelni, hogy ha tehát egy keresztyennok egész 
élete szombat napbol áll, amelyet az Isten szolgálattyára kel szentelni, 

25 annál inkáb avasárnapot arra kel szentelni, a melyen tilt minden 
szolgálat béli munkát, azért hogy az egész napot avallás béli foglala-
toságban tölttsük, úgy mint az imádságban, imádásban, olvasásban, 
azö igeiröl. és400 titkairol valo elmélkedésben 

[155b:] K Mivagyon meg tiltva ezen anapon. ? 
30 F A vétek, avilági mulattság., játék, és más egyéb, ami az Istent 

meg bánthatná, akézi munkák, utozás, vadászás, a világi dolgok, 
mind a, valamit avaloságos szükségnem kiván töUünk, minda, valamit 
a felebaráti szeretet, és az igaság nem4"1 parantsol nékünk, és közönsé-

397 minden {nap) nap 
398 benne (vagyon) volna, 
399 f javítás: tsendesedhetikhől.] 
400 és [s — í-ből javítva.] 
401 nem ^kiván tóllünk) parantsol nékünk, 
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gesen mind a, valami el felejtethetné velünk azt amivel tar tozunk 
Istennek, és az üdveségnek, 

K Mire vagyunk kötelesek azon anapon ? 
F Tartozunk aközönséges templomban menni, és402 ó t t hittel 

5 és buzgoságal misét halgatni, apredikation jelen lenni, többet kel imád-
kozni mint403 mászor, szent dolgokról olvasni, ajó tselekedetekben 
foglalatoskodni, elmélkedni az Is ten törvényéröl, az a la t tunk valokot 
oktatni, semmit se nem mondani, se nem tselekedni ollyat, a mi nem 
tzélozhatna az Isten szolgálattyára, illyen formában várha t tyuk a 

10 mennyei áldást, és kegyelmet magunkra, tselédünkre, ahéti munká-
inkra, és szerezhettyük magunknak a nyugodalmat, és azt a szent 
vigasztalást, minden gondunkban, és szomoruságunkban. 

K. Mit jelent a Jákób öröksége melyet igér Is ten azoknak kik ötet 
hiven szolgállyák? 

15 F Az örökös boldog életet, amelyel meg ju ta lmazta t tya Is ten azokot 
akik aböjtben, és apenitentzia tar tásban avétket el kerülik, és igye-
keznek el hadni rosz kivánsagokot, és szorgalmatosagal meg ta r t tyák 
aparantsolatokat 

[156a:] Évangyélium. 
Szent Mark. 6. 47. 

Es mikor estve volna, ahajo atenger közepin vala, és ö egyedül 
20 aföldön, és lá tvan öket munkálodni az evezesben, (:mert ellenkezö 

szél vala) és az éjnek negyedik vigyázása felé. hozájok mene járván 
atengeren, és el404 akar vala mellettek menni, azok pedig hogy láták 
ötet, atengeren járni, szomfény vesztésnek áliták lenni, és fel kiáltá-
nak, mert mindnyájan lá ták ötet, és meg háborodának, és mindgyárt 

25 szolla vélek, és mondá405 nékik, Bizzatok, én vagyok, ne féllyetek, és 
bé mene hozájok ahajoba, és meg szünék aszél, és annál inkáb álrnel-
kodnak vala magokban., mert nem érték a kenyerek dolgát,406 mert 
szivek vak vala, és mikor atengeren által mentek volna. jövének a 
Genezáret földére, és a par t ra ju tának, és mikor ki mentek volna 

402 és [s — í-ből javítva.] 
403 mint <^sz) mászor, 
404 el [Beszúrás.] 
405 [ fráshiba:] mandá 
406 dolgát, [l betű későbbi betoldás Mikestől a sor fólótt.] 
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ahajobol. mindgyárt meg üsmérték ötet, és el futván az egész tarto-
mányt , kezdék nyoszolyákban abetegeket széllyel hordozni, ahol 
hallyák vala ötet lenni, és valahová bé mégyen vala afalukba, vagy 
majorokba, vagy városokba, az u t tzákra teszik vala abetegeket, és 

5 kérik vala ötet, hogy akár tsak a ruhája peremét407 illetnék, és vala-
menyin illeték vala ötet, meg gyogyulnak vala. 

Magyarázat 

K Mit jelent amái Évangyéliumban a szelvész, és a félelem a mely-
ben akristus hadgya esni az Apostolit ? 

[156b:] F E képe mind annak valamit az Is ten meg enged hogy 
10 tör ténnyék ahiveken ez életben, amelyben meg probállya öket a sok 

változásal., amagok rosz hajlandoságokal, üldöztetésekel. a mellyek 
egyik amásikát követik mint atenger habjai,408 az Is ten ezeket meg 
engedi azért, hogy meg erösittse ahitben., a moly meg gyengül atsen-
deségben., az ö segittsége meg t a r t tya és meg szabadit tya azoktol., 

15 amidön annak ideje eljö, elegyes egy keresztyének az élete jóval és 
gonoszal; erövel és gyengeségel. és ugyan ajó, és agonosz ellen valo 
viaskodása által, ad az ur gyözedelmet néki, ellenségin, és adgya néki 
békeségit. 

K Mit kel tselekedni ezekben a kisértetekben., probákban. ? 
20 F Arra igen vigyázunk hogy mog ne tsökenyünk, ahitben és abizo-

dalomban., meg no ret tonnyünk, se éjeli409 látásnak netar t tsuk 
amidön a kristus segittségünkre jö, akristus maga látogat minket 
midön nyomorgat. , és probál, és nem az ellenség, legyünk bizodalomal, 
és remélyünk areménség ellen is, hogy az ö irgalmasága, kezeit 

25 nyuj t tya nékünk. aveszedelemböl kiveszen., és meg szabadit a nyomo-
ruságoktol, melyeket az ö igassága küld reánk 

K A kristus miképen tsendesiti meg félelmünket, amidön ollyan 
féleiemben vagyunk, mint amelyben valának az Apostolok. ? 

P. Az ö szavával tsendesiti meg. és kegyelmével, mondván ami 
30 lelkünknek, bizzál, ne fély, én vagyok üdveséged, amidön parantsol 

aszélvésznek, meg tsendesedik, buzgoságal kel azt [157a:] kérni, 
és meg segit minket, és jelen valo létit szivünkel meg érezteti, és eze-

407 [Elírás:] premét 
408 [Javítva: habja,-ból az i betű betoldásával:] habja, i, 
409 éjeli [e — fölött hosszú ferde vonal; nem ékezet.] 
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ket a vigasztalásra valo szokot fogja nékünk mondani. Én vagyok, ne 
fély. 

K. Mi okoza az illyen állapotban ami félénkséginket. és kitsiny szivü-
ségünket ? 

5 F A mi magunkhoz valo szeretet, amely oka, hogy nintsen se hitünk, 
se bizodalmunk, az ördög látván gyengeségit az embernek, kitsiny 
szivüeké igyekezik tenni, az igazakot azért, hogy eló ne mennyenek 
az Isteni szeretetben, avilági embereket pedig tsalárd békeségben, 
és nyugodalomba tarttya, azért hogy avéteknek mélységében meg 

10 maradgyanak, amelybe ugy vannak, valamint az egyiptiusok valának 
atenger fenekén. 

K Mit kel tsinálni, amidön abban afel háborodásban, és nyughatat-
lanságban vagyunk? 

F Fel kel serkenteni az el alut kristust, abékeséges türésel, és abuzgo 
15 imádsagal., öhozája kel folyamodnunk, kérjük segittségit, hogy tsen-

desittse meg szivünkbe a szélvészt, és adgya kegyelmit szolgálattyában 
valo meg maradásunkra, hogy ha pedig hamarságal meg nem halgat, 
és anyughatatlanság410 mégtart, hitesük el azt magunkal., hogy azon 
az uton akar minket vezetni, az üdveségre, és hogy az ö halgatása, 

20 elö menetelünkre fog szolgálni, 
[157b:] K Mit jelent szent Péternek kitsiny hite, amelyért tsak 

nem el merüle? 
F Jelenté az ollyan keresztyéneket, akik azt gondollyák hogy már 

minden oda vagyon, a midön az emberi segittségtöl meg fosztatnak, 
25 akiknek nem igen nagy bizodalmok lévén az Isten mindenhatoságá-

ban, és véghetetlen jóságában, inkáb az emberi gond viseleshez411 

támaszkodnak, és a magok erejekhez. mint sem az Isteni segittséghez, 
ettöl is vagyon, hogy nagy része akeresztyéneknek412 a világ tengerének 
habjaiban el merül, holot el kellone azt magunkal erösen hitetni, 
hogy amidön mindenröl ketségben éshetünk az emberek iránt, és 

30 hogy töllök semit nem remélhetünk, az Isten akor jö örömest segittsé-
günkre. és akor mutattya meg az ö mindenhato karjának erejét. 

K Mit tanulhatunk az Apostolok példájábol,413 akik minek utánna 
annyi tsudát lattak volna, még is ollyan vakok? 

410 anyughatatlanság [u fölött á thúzot t vessző. ] 
411 gond viseleshez [h elötti s betű z-ből javítva.] 
412 akeresztyéneknek [Kereszttel jelölt beszúrás a lap alján.] 
413 példájábol, [A két á betű ékezete csak igen ha lványan látszik; 6 betű 

hasonlít a í-hez. ] 
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F Meg láthattyuk abbol. hogy mitsoda nagy a setéttség a melyet 
avétek a mi elmenkben hintet, és hogy mitsoda haszontalanok ami 
okoságink, és villámlásink, hogy ha tsak akristus meg nem világosit 
minket, szent lelkével. ezért is tartozunk meg vallani néki, hogy ha 

5 tsak nem méltoztatik fel nyitani szivünknek szemeit, az ö igaságára, 
mi egész életünkben vakságunkban fogunk maradni. 

[158a:] NAGY BÖJT. 1 VASÁRNAPJÁN 

Imádság. 

Oh' Istenünk aki meg tisztittod Anyaszent egyházadot, anagy böjtel. 
melyet meg tart minden esztendöben, ad meg nyerni népednek jó 
tselekedetivel, amit igyekezik meg nyerni bojtölésivel, a mi urunk. 

10 J. k. 

Epistola. 
Szent Pál. 2. Cor. 6. 1. 

Intünk pedig segitvén, hogy az Isten malaszttyát heaban ne vegyé-
tek, mert azt mondgya, kellemetes idöben meg halgattalak, téged, 
és az üdveségnek napján meg segitettelek, téged, imé most vagyon 
akellemetes idö. imé most az üdveségnek napja, senkinek semmi bot-

15 ránkozást nem adván, hogy ne szidalmaztassék ami szolgálatunk, 
hanem mindenekben visellyük magunkat mint Istennek szolgai sok 
türésben, háboruságokban, szükségekben, szorongatásokban, veresé-
gekben, tömlotzökben, támadásokban. munkákban, vigyázásokban. 
böjtölésekben, tisztaságban. tudományban, hoszu várakozásban. 

20 kegyeségben, a szent Lélekben. tcttetés nélkül valo szeretetben, az iga-
ság igéjében. az Isten erejében, az igazság fegyvere által. jóbb, és bal 
kéz felöl. ditsöség és gyalázat által. gonosz, és jó hir álal. mint hitetök, 
és igaz [158b:] mondok, mint üsméretlenek,414 és üsméretesek, mint 
meg halók, és imé élünk, mint meg veretettek, és meg nem öletettek, 

25 mint szomoruak, mindenkor pedig örülök, mint szükölködök, sokakot 
pedig meg gazdagittok. mint ha semmink nem volna, és mindennel 
birók 

414 üsméretlenek, [r—Z-ből javítva.] 
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Magyarázat 

K Mellyek azok akegyelmek. amellyekre int szent pál hogy hejában 
ne vegyük? 

F A kristusban valo hitt , az Evangyéliumi igaságokrol valo üsme-
rettség. az ö példájának szenttsége, aszenttségeknek kegyelme, a 

5 szent indulatok, és kivánságok, melyeket415 a jó erkölcsre ád, ha 
ezekel nem élünk, ezekért alázatosabbak nem leszünk. magunknak 
jobban ellene nem mondunk, békeséges, türöbbek, és adakozobbak 
nem leszünk, igy akegyelmet haszontalanná teszük, és haszon nélkül416 

veszük. 
10 K. Mitsoda, az az alkalmatos idö, amelyröl szol az Apostol. ? 

F Az, ez életnek egész ideje, a mely az ur irgalmaságának ideje. 
az ollyan idö, a melyben az Anyaszent egyház tiszteli anagy t i tkokot, 
példának okáért, a negyven napi böjtnek ideje, a melyben a mennyei 
tárház meg vagyon nyitva; ahonnét az Is ten osztogattya kegyelmét, 

15 apenitentzia tar toknak, és az ár ta t lanoknak bövségel; élni kel t ehá t 
azzal a szent idövel., ha abban a kegyelemben részesülni akarunk, 
mivel ha azt az idöt el veszt tyük. magunk gondatlanságibol, félö 
hogy az Is ten [159a:] elne távozék töllünk, és magunkra ne hadgyon. 
at tol is füg a mi örökké valoságra valo sorsunk, mert abban az idóben 

20 akarja akristus közleni velünk. halálának gyümölcseit, ha részt aka-
runk venni szenvedésiben a penitentzia által . hogy ha pedig hejában 
el hadgyuk azokot adrága orákot el mulni, mindent el vesztünk, 
és417 magunkot is, hogy pediglen ezekre figyelmeteségel legyünk, 
az Anyaszent egyház. azért olvastat tya ezt a levelet. aböjt kezdetin, 

20 mivel ez, az aratásnak ideje. lévén, mindennek szükséges esztendöre 
valotgyüjteni . 

K Mire tani t még minket szent pál ebben aletzkében? 
F Meg akarván amaga viselésit menteni, amely ellen sokat beszéllé-

nek, le irja magát . és egyszers mind formáját is adgya a maga 
30 munkáiban., és jó erkölcseiben. egy valoságos Evangyéliumi pásztor-

nak. amaga hivatal lyát annyiban viszi méltán végben, a mennyiben 
az ö maga viselése hasonlit ehez anagy Apostoléhoz 

K. Mitsoda jó erkölcsököt kiván az egyházi szolgáktol? 

416 melyeket [et: Sor fölötti beszúrás.] 
416 nélkül [Beszúrás.] 
417 és (magu{n)kot i s ) magunkot is, [A törölt részben az <(n): sor fölötti 

beszúrás, is: nehezen olvasható, í-je fölött nincs pont .] 
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F Hogy békeséges türök legyenek, minden féle nyomoruságokban, 
és szükségekben. hogy készek legyenek akristusért el szenvedni, 
és mások üdveségekórt, a szükségeket. vereségeket, tömlöozököt, 
támadásokot, éhségeket, vigyazásokot, hogy fenyeskedgyenek, atisz-

5 taságban., tudományban, akegyeségben joságban., aszent lélek aján-
dékában; tettetés418nélkül valo sze-[159b:]retetben., az igaság igéjé-
ben, az Isten erejében, az Isten fegyverébe. hogy vitezkedgj^enek jóbb, 
és bal felöl, az az, minden féle állapotba, mind j ó, mind rosz állapottyok-
ban., aditsöségben, és a gyalázatban. 

10 K Miképen kel vitézkedni aditsöségben, és a gyalázatban, 
F Nem kel az egyházi szolgáknak fel fuvalkodni, se ditséretekben, 

se atiszteletekben, amellyeket adnak nékik, se azért el ne hadgyák 
magokat, ha az emberek meg vetik, gyalázák, és hitetöknek tarttyák, 
az ollyanok kik nem üsmérik, és üsméretleneknek, noha üsméretesek 

15 ajók elött. 
K. Miért mondgya hogy olyanok mint a meg halok, és mind azon 

által mint az élök? 
F Azért 1. mert ha szinte nagy veszedelemben forog is minden nap 

az élettyek, de az Isten meg tartoztattya dühöségit ellenségeknek, és 
20 meg nem engedi halálokot, 2 mert egyaránsu képen kel nékik tekénteni 

ahalált és az életet, akár azt akarja az Isten hogy meg halyanak, 
akár azt hogy élyenek. 3. azt is el mondhatni hogy szüntelen mun-
kálodnak azon, hogy mindeneknek meg halyanak, de az olyan halál 
nékik, kút feje az életnek, és igy ök, mint meg halok, és imé elök, 

25 mert szüntelen sietnek ahalálra, a mely öket örökké fogja éltetni, ava-
loságos élettel. 

K Miért mondgya, hogy mint szomoruak, mindenkor pedig örü-
lök,? 

F Azért mert ha szinte nyomoruságokot, és keserüségeket szenved-
30 nek is, aszent Léleknek örömiben szenvedik, és akik vigaságal szenved-

nek azért, aki érettek anyit szenvedet. 
[160a:] K Miértmondgya hogy szükölkodök, még is sokakot meg 

gazdagitok. mint ha419 semijek nem volna mindennel birnak. ? 
F Mert tellyeségel ellene mondván avilági joknak., másokat meg 

35 gazdagittanak, adományokal, és reájok hintik, a kegyelemnek kintsét, 
a melynek ök aki osztogatói, nem lévén semmijek. szegények itt a 

418 [ Javí tva: tettésből, sor alatti beszúrással.] 
419 meg gazdagitok.<?> mint ha 
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földön, és készek mindent el veszteni, és el hagyni, mind azon által 
mindent birnak, mert azt birják aki mindent bir, sokal inkáb is meg 
elégednek amagok sorsokal., mint sem azok,, kik sok joszágokat bir-
nak. 

Évangyélium. 
Szent Mat th . 4. 1. 

5 Akkor Jésus apusztában viteték alélektöl. hogy meg kisértetnék 
az ördögtöl, és midön böjtölt volna negyven. nap4 2 0 és negyven éjjel, 
az u tán meg éhezék, és hozája járula akisértö. monda néki, ha Is ten 
Fia vagj r , mondgyad hogy ekövek kenyerekkó legyenek, ki felelvén 
mondá. irva vagyon nem tsak kenyérel él az ember, hanem minden 

10 igével, mely az Is ten szájából származik, akkor fel vivé ötet az ördög 
a szent városba. és a templom tetejére állatá ötet, és mondá4 2 1 néki, 
ha Isten Fia vagy botsásd le magadot, mert irva vagyon, hogy az 
Angyalinak parantsolt felöled, és kezekbe vesznek, téged, hogy ne 
talám köbe ne üssed alábadot monda néki Jésus, ismég irva vagyon, 

15 ne kisérttsed ate uradot Istenedet.422 ismég fel vivé ötet az ördög egy 
igen magos beg^Te. és meg muta tá neki avilágnak minden országit, 
és azok ditsöségót. és mondá néki, ozeket mind néked adom, ha le 
esvén imá-[160b:]dandasz engem; akkor mondá néki Jésus, meny el 
sátán, mert irva vagyon, ate uradot Istenedet imádgyad, és tsak néki 

20 szolgály, akkor el hagyá ötet az ördóg, és imé az Angyalok jövének és 
szolgálának néki. 

Magyarázat423 

K. Miokra valo nézve mene akristus apusztába kereszttsége u tán , 
és menek elötte el kezdené predíkálását . ? 

F 1. Hogy nékünk például lehesen, és hogy meg mutassa nékünk, 
25 hogy akereszttségben ve t t kegyelem. meg tartására, szükséges avilág-

tol el távozni, akülönös életet szeretni, az imádságot, és penitentziát 

420 nap [Beszúrás halványabb t intával .] 
421 mondá [d—h-hó\ vagy A-ból javítva.] 
422 Istenedet. [d—i-ból vagy A-ból javítva.] 
423 Magyárazat [Utólag beírva halványabb t intával , ékezethibával.] 
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tartani, 2. arra akarta tanitani azokot kik az egyházi rendben akarnak 
menni, hogy minek olötte másokot tanittsanak. atanitáshoz, akülönös 
élettel, avilági dolgok el hagyásával, és a sanyaru élettel kel készülni, 
és azon igen lenni hogy meg gyözhese az üdveség ellenségit, és föképen. 

5 ahárom ágait atest kivanságának, a szem bujálkodásának, és az élet 
kevélységének, mivel ezek eredeti minden vétkeknek, 

K. Miben foglalatoskodék az üdvezitö negyven napig apusztában? 
F Az imádságban., aszüntelen valo kemény böjtölésbe. mindentöl 

meg lévén fosztatva, de tellyes volt szent Lélekel, ót akisertö meg 
10 kisérté ötet, és ezen tselekedetivel meg érdemlé nékünk az imádsagnak, 

akülönös életnek, és a penítentzia tartásnak kegyelmét. és akisértetek 
gyözedelmit. . 

[161a:] K szükséges valaé hogy akristus meg probáltassék. ? 
F Arra nem vala ö néki magának szüksége, mivel ö maga vala 

15 az ártatlanság, és a szenttség. de magára vévén büneinket, szükséges 
vala az ö testének, <t / í t / , H/ Anyaszent egyhaznak, és az ö tagjainak, 
ugy mint ahiveknek, meg akará gyözni azördögöt,424 atestet, avila-
got, hogy ö benne vessük minden bizodalmunkat meg gyözvén tehát 
ezt ahárom ellenséget, meg gyözte, ami egész életünkben valo ellensé-

20 ginket, ha mi is ezeket meg gyözük, nem lészen hatalma mi rajtunk 
az ördögnok. és ha azokot mog gyözte amaga személyében, mi bennünk 
is meg gyözi, hogy ha hiven kaptsollyuk magunkot hozája. 

K Mellyik kisértet ellen akara elöször az üdvezitö ellene állani? 
F A test kivánságának, amely az érzekenységi gyönyörüségeknek 

25 szeretete, azördög arra akará ingerleni hogy aköveket kenyéré vál-
toztassa, hogy eleget tenne az éhségnek, melyet szenved vala, és 
mind azoknak a kisértö gyönyörüségeknek, amelyeket az ember érez-
het atestben, és mind annak valami az érzekenységet ketsegtoti, 

K. Mellyik amásodik kisértet? 
30 F A szemnek bujálkodása, ez ollyan rendeletlen kivánság amely 

mindent meg akarna látni, tudni, probálni, tsak abbol agyönyörü-
segböl, hogy tudhason valami ujságot, ezt jelenti nékünk azzal. 
amidön az Isten Fiát agonosz lélek fel emelé a tem-[161b:]plom 
tetejére,425 tanatsolván azt néki hogy ugordgyék le onnét, talám az 

35 Angyalok a szent irás mondása szerént, a kezekben veszik, hogy meg 
ne üsse magát. és ugy magais meg lattya, ha az Isten Fiaé. 

424 <atestet,> azördögöt, atestet , 
425 <teles) tetejóre, 
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K kitsodák azok, akiket illyen formában kisért az ördög ? 
F Mind azok, akiket arra ingerli, noha426 ószre nem veszik. hogy 

az egyházi tiszttségekre, és méltoságokra emellyék magokat ollyan 
tsalando bizodalomal hogy az Is ten meg segitti öket, és nékik is 

0 ollyan segittségit adgya, valamint másoknak, akik azokot az ö rende-
lésiböl veszik fel; azzal az Is tent kisértik, és azt akarják hogy tsudát 
tegyen, és anagyob kegyelmét azoknak adgya, a kiket arra hi, és 
akik a maga hittségböl, és nagyra vágyásbol. akarnak elé menni, 
az ördög fel emeli öket, hogy nagyobat essenek, 

10 K Az ördög nem tsalé meg sokakot, a hejában valo látásal és tudásal ? 
F Meg tsal sokakot. akikel azt hiteti el, valamint ami elsö Atyáinkal, 

hogy ollyanok lésznek mint az Istenek, meg tudgyák ajót, és agonoszt, 
hogy ha amély tudományokra adgyák magokat. ha a természetet 
visgállyák, ha az elrejtet t i tkokot visgállyák, ha ugy töltik életeket, 

15 valamint az Athénes béliek, ahir mondásban. és haJgatásban, act . 
17. 21. és soha arrol nem gondolkodnak ami leg szükségesebb. a vilá-
gon, mindent tudnak. , tsak éppen azt nem tudgyák, a- [162a:]mi 
szükséges az üdveségre, minde427 nagy tsalárdsága az ördögnek. 
aki vélek el hiteti hogy illyon modon kel felyül haladrii a több embe-

20 reket, és nem veszik észre. hogy tsak azért akarja öket igy fel emelni. 
hogy az u tán anyomoruságnak mélységiben vesse öket. 

K Mikor atudás, és hallás leg veszedelmesebb ? 
F A midön azt akarják meg tudni, amit tsak egyedül az Is ten 

tudhat , amidön ati l tot tudományokhoz folyamodnak, a setéttségnek 
2o lelket segittségül hiják, aki nem egyébért igér ollyan tudományt , 

hanem hogy meg tsallya, és el veszese az ollyan vakmeröket, még 
az ollyan tudomány is a mely által akarják érteni a t i tkokot, és 
tudosok akarnak lenni avallás dolgaiban, nem más okbol, hanem 
tsak atudásért , még az is428 a szent irás szerént vétkes vakmeröség, 

30 A ki a felségnek visgáloja, le nyomatatik adilsöséglöl, prov. 25. 27. 
magosb dolgokat magadnál ne keress, és erösebeket magadnál ne visgály, 
hanem amiket neked parancsolt az Isten, azokrol gondolkodgyáliW min-
denkor, a heában valo dolgokot ne visgáld, és sok dolgaíban ne légy nyug-
hatatlan Eccli. 3. 22. 24. 

426 noha [előtt úgy látszik h-t kozdett írni, de nem folytat ta.] 
427 minde [e — sor fölötti beszúrás halványabb t intával .] 
428 még [é—i-ből? javítva.] (is]> az is 
429 gondolkodgyál [d — utáni g betű javí tva Z-szerű betűből.] 
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K kitsodák azok, akik mint az ördög, a szent irásbol akarják tévely-
géseket fel állitani? 

F Azok az eretnekek, és mind azok, akik viszá élnek a szent irásokal., 
és akik azoknak rosz értelmeket adnak, hogy segithessék rosz tanitá-

5 sokot. és meg tsalhasák atudatlanokot , és az egy ügyüeket. 2. petr . 
3. 16. a pedig at tol jö. hogy [162b:] nem akarják tanulni aszent Atyák 
irásit, és atradit iot , akiktöl veszük avaloságos értelmit a szent irás-
nak, és tsak a magok tsalando elméjeket követik, amely nagy maga 
hittség. 

10 K. Mellyik a harmadik kisértet? 
F Az életnek kevélysége, tudni illik, avilági méltóságnak, és bet-

sületnek, rendeletlen szereteti, az ördög fel vivé az üdvezitöt egy nagy 
magos hegyre ahonnét meg muta tá néki avilágnak minden országit, 
pompáit , és ditsöségit, és azt igéré néki, hogy mind azokot nékie ad-

15 gya, tsak le borulván imadgya ötet, eszerént tsallya meg ez a kevélyek-
nek királlya mind azokot kik uralkodni akarnak másokon. kik a mél-
toságokat, avilági hejában valoságokat szeretik. azokot, kik ural-
kodni akarnak másokon, sok joszágokal, gazdagságokal., mitsoda tsa-
lárdságal mondgya. hogy mindenek az övéi. és annak adhat tya , 

20 akinek akarja, mind azon által az Is ten hogy meg büntesse az em-
berek kevélységit, meg engedi, hogy ennek atsalárdnak rabjai, és 
imádoi legyenek, 

K Miképen tan i t arra akristus. hogy el üzük az ördögöt a midön 
kisért minket? 

25 F A maga példájával, mivel hogy valoságal el lehesen ötet üzni. 
szeretni kel az imádságot. amagános életet. a penitentziát, és az Isten 
igéjét, az üdvezitö, hogy ezt a kisertöt meg gyöze, avilágtol el távo-
zik, apusztában. az imádságban, a böjtölésben, és nagy szükségben 
élt, és a kisértetek ellen a szent irást teszi, azért hogy miis tellye-

30 [163a:]seklegyünk azüdveségnek igaságival, hogyha azt akarjuk hogy 
meg oltalmaztassunk akisértetben. illyen fegyvert készitet nékünk 
az Isten Fia, és illyen fegyverel akarja hogy ellene állyunk az üdve-
ség ellenséginek, ezt a példát4 3 0 adgya elönkben az Anyaszent egyház, 
ezekben a szent böjti idökben. hogy ahoz szabjuk magunkot. ugyan 

35 azért is ad az egész böjtnek minden napjaira ujab, ujab oktatásokot . 
az ó, és azu j testamentumbol. , hogy minden féle kisérteteknek ellene 
álhasunk, 

130 [Elírás:] a pedát 
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A NAGY BÖJT ELSÖ H E T I N VALÓ H E T F Ö N . 

Imádság 

oh' Is tenünk. üdveségunknek kezdete, térits meg minket, és hogy 
hasznunkra lehesen eza böjt, adgyad hogy szerese ami lelkünk men-
nyei oktatásidot, ami urunk. J. k. 

Epistola, 
Ézék. 34.. 11. 

Mert ezeket mondgya az ur Isten, imé én magam fel keresem az én 
juhaimot. és meg látogatom öket, amint meg látogat tya apásztor 
az ö nyaját, az napon mikor az ö el szélledet juhai közöt vagyon, 
ugy látogatom meg az én juhaimot, és meg szabaditom öket. minden 
hellyekröl a mellyekre el szélledtek, volt. a fellegnek, és a homályo-
ságnak napján. és ki viszem öket a népek közül. és egybe gyüjtöm, 
öket a földekröl, és bé viszem öket. az ö földek-[163b:]re, és legel-
tetem öket az Izrael hegyén. apatakoknál , és a földnek minden lako 
helyein, igen bövséges mezön legeltetem öket. és az Izrael magos he-
gyein lesznek, az ö legeltetések. ó t t nyugosznak meg a zöldolö füve-
ken. és a kövér legeltetéseken legeltetnek az Izrael hegyein. Én legel-
tetem az én juhaimot, és meg nyugotom öket, ugy mond az ur Isten., 
a mi el veszet fel keresem., és ami el431 ve t te te t t viszá hozom, a mi meg 
töröt bé kötöm. és ami erötlen meg vastagitom. és ami kövér, és erös, 
meg örizem, és legeltetem azokat iteletben. 

Magyarázat. 

K. Magyarazd meg nékünk ahasonlatoságot, a melyröl szol a pro-
féta! ? 

F A nyáj amelyröl it szól az Isten, jelenti az Anyaszent eg^'házat, 
és akeresztyéneket, akikböl áll, a pásztor pedig a kristus. aki lá thata t -
lan képen vezéreli alelkeket432 ömaga, és lá thato képen az ö szent szolga 

431 el [: sorvégen,] el [: új sor elején.] 
432 alelkeket [után vessző volt, de á thúzta . ] 
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pásztori által. a juhok el szélyednek akor, amikor az Istent nem üs-
mérik, a midön a világban el szélyednek., amidön rosz kivánságokhoz 
köteledzik magokat., a midön rabjai az ördögnek, és a véteknek, 
akristus esze gyüjti abbol az-el szélyedésböl, amidön szolgálattyára 

5 hija öket. ma-[164a:]gához kaptsollya, és egy testé tészi öket433 

aszeretet által, alegeltetések jelentik az Anyaszent egyház tanitá-
sit, a vallás béli titkokot, és a szenttségeket, a melyekel táplállya öket, 
és a más életben, a mennyei hazát, ahová vezeti öket. 

K Mitsoda oktatást ád amái letzkében az Anyaszent egyház ? 
10 F Meg tanittya apásztorokot arra, hogy mi formában. vezessék 

alelkeket, akiket reájok bizot a kristus, hogy azokot vigasztallyák 
nyomoruságokban, és szomoruságokban. segittsék szükségekben., 
keresék fel öket a vétekben valo el tévelyedésekben, békeséges tü-
résel szenvedgyék fogyatkozásokot, és annak ajó pásztornak eleiben 

15 vigyék öket, aki meg holt érettek. 
K Miképen434 kötözi bé sebeit egy jó pásztor az ö juhainak? 
F A midön azon igyekezik hogy meg gyogyittsa abünösököt, akik 

az Istenhez akarnak térni apenitentzia által. az ö gyengeségekböl. 
a melyben vannak avétek után, ne hogy lankadságok miat,435 ismét 

20 az ördög, és avétek szolgálattyában essenek. az orvoság pedig a melyel 
kel kötözni, a, hogy el távoztassa öket a vétekre vivö alkalmatoságok-
tol' jó rendet szabjon nékik, hogy miképen éllyenek, foglallya az 
imádságban, az Isten igéjéröl valo olvasásban. és elmélkedésben, 
tartoztassa meg öket avétektöl. jó oktatási, és példa adási által. 

25 [164b:] K Mit kel azon érteni, hogy az Isten meg örzi, ami kövér 
és erös ? 

F Azt hogy ö mindenkor vigyáz az igazakra, hogy meg tarttsa 
öket az igasságban, és hogy elö mennyenek az jó erköltsökben, szent 
Bernárd szerént, aki a jó erkölcsökben elö nem megyen. az ollyan 
visza megyen 

K Ebböl aletzkéböl. aközönséges hivek mit tanulhatnak? 
F Azt tanulhattyák, hogy midön az ur parantsollya a pásztorok-

nak, hogy a nyájra nagy gondgyok legyen. ebböl következik hogy a 
hiveknek engedelmeskedni kel szavoknak, intéseknek, és követni 

3;> kel. arendet melyet elejekben adnak, és nem amagok akarattyokot. 

433 öket [utána áthúzott vessző. ] 
434 Miképen [p—í-ből? javítva.] 
435 lankadságok ^után) miat, 

186 



vagy kivánságokot, engedgyelek, mondgya szent pál . hebr. 13. 17 
a ti elötetek jároknak. és birtokok alat legyetek, mert ök vigyáznak. 
ugy mint számot adok, at i lelketekért, hogy örömel tselekedgyék azt, 
és nem nyögve, a mely néktek nem használna.430 

Evangyélium. 
Szent Mat th . 25. 31 

5 Mikor pedig el jö az ember Fia az ö Felségében. és minnyájan az 
Angyalok véle, akkor üll az ö felségének székiben, és eleiben gyülnek 
minden nemzettségek, és el választtya öket egy mástol, amint apász-
tor el választtya a juhokat , a gödölyéktöl. és á l - [165a:] la t tya a juho-
kat az ö jóbjára, agödölyeket pedig a ballyára, akor mond a király 

10 azoknak., kik az ö jóbjára437 lésznek, jöjetek el én Atyámnak áldot-
tai, birjátok a világ kezdetétöl fogva néktek készit tetett országot, 
mert éheztem, és ennem adta tok. szomjuhoztam, és innom adtatok. , 
jövevény voltam. és bé fogadtatok., mezitelen, és bó438 fedeztetek 
engem, beteg és meg látogat tatok. engem., atömlöczben voltam. 

15 és hozám jöttotek. akkor felelnek néki az igazak mondván, uram mikor 
lá t tunk tégedet éhezni. és táplál tunk tégedet, szomjuhozni. és i talt 
ad tunk néked. mikor439 lá t tunk pedíg jövevényül, és bé fogadtunk 
téged, vagy mezitelenül és bé fedeztünk téged, vagy mikor lá t tunk 
téged betegen, vagy a tömlöczben, és hozád mentünk, és felelvén 

20 a király mond nékik. bizony mondom néktek, valamig egynek ez az 
én leg kissebbik a tyám fiai közül440 tselekedtétek, nékem tselekedtétek, 
akkor mond azoknak is kik balra lésznek, mennyetek el tölem á tko-
zottak, az örök tüzre, mely az ördögnek készitetett, és az ö Angyali-
nak. mert éheztem., és nem ad ta tok ennem, szomjuhoztam, és nem 

20 adtatok nékem italt . jövevény voltam. és bó nem fogadtatok engem, 
mezitelen, és bé nem födöztetek, be-[165b:]teg, és a tömlöczben, 
és meg nem látogat tatok engem, akkor felelnek néki azok is. mondván 
uram mikor lá t tunk téged éhezni, vagy szomjuhozni, vagy jövevé-

436 [Az idézetből csak az engedgyetek, van aláhúzva; Mikes általában alá-
húzza az idézeteket. ] 

437 jóbjára [Második j—r-ből javí tva.] • 
438 és (fe) bé fedeztetek 
439 mikor <ped) lá t tunk pedíg 
440 közül <^közzül) tselekedtétek. 
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nyül. vagy mezitelenül. vagy betegen. vagy a tömlöczben, és nem 
szolgáltunk néked. ? akor feleli nékik, mondván, bizony mondom 
néktek, valahányszor ezeket nem tselekedtétek egynek a kitsinyek 
közül, nékem nem tselekedtétek, és ezek az örök kinba mennek, 

5 az igazak pedig az örök életben,. 

Magyarázat 

K. Mi végre olvastattya az Anyaszent egyház ezt az Évangyéliu-
mot anagy böjt kezdetén.? 

F Azert hogy a penitentziára, ésajó tselekedetekre indittson min-
ket, az örökös jutalomra valo nézve, és meg utáltassa velünk avét-

10 ket. és hogy tarttsunk attol az örökké valo kintol. a melyel bünte-
tödik a vétek, 

K A kristust, mitsodaformaalatadgyaelönkbe a mái Évangyelium? 
F Egy ollyan pásztornak formája alat. aki az ö juhaihoz tellyes 

jóságal, és szeretettel, aki örökösön el választtya a gödölyektöl. 
15 és ollyan igaz, és kemény biro formája alat, aki meg jutalmaztattya 

a jókót, és meg bünteti agonoszokot. és mindenikének tselekedete 
szerént fizet meg. 

[166a:] K Mitsoda formában fog ol jöni avilág itélésére ? 
F Más képen fog el jöni mint meg testesülésekor, az elsö eljövete-

20 lekor, alatson rendben, és gyengeségbe jöt le, de az utolso el jövete-
lekor nagy fényeségel, nagy ditsösegel, és nagy hatalomal. fog el 
jöni, hogy meg ditsöittse azokot kik részt vettek az ö meg alázta-
tásiban. és hogy meg szégyenittse azokot kik441 abban az állapottyá-
ban meg vetették, ötet, nagy hatalomal jö el, hogy boszut állyon 

25 az igaságtalanságért, és eröszak tételért, melyeket szenvedtek az ö 
hivei, hogy ezeknek ellenségit, érdemek442 szerént karhoztassa, és 
hogy azokot apokol béli hatalmasoknak kegyetlenségek alá vesse, 

K. Mit jelentnek ajuhok, és a gödölyék? 
F Jelentik aválasztattakot, akiket jóbb keze felöl állittyá, agöáö-

30 lyék jelentik az el vettetteket, akik bal keze felöl lésznek, az elsök a 
juhokhoz hasonlitatnak, az ö egy ügyüségekért, engedelmeségekért, 
és ártatlanságokért és az utolsok agödölyékhez, az ö utalatoságokért, 
rendeletlenségekért, ákik tsak avétket szomjuhozták. 

441 kik ^részt vettek}> abban 
442 érdemek [k — hosszú sz-ből javítva.] 
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K. Mitöl vagyon a, hogy akristus halando életében embor Fiának 
nevezte magát, amái Evangyéliumban királynak nevezi. ? 

F. Alázatoságbol443 nevezte magát ember Fiának [166b:] és azért 
hogy meg mutassa., hogy hozzánk hasonlo akart lenni. és hogy ha-

5 lando valamint mi, akarván magát az általis szeretetni mi velünk. 
és minket magahoz hasonloká tenni, de mostanában királynak nevezi 
magát, mert országában. és ditsöségében lévén, kész részesitteni 
mind azokot akik az övéi, és akiket vérin váltotta meg, és ki rekesz-
teni abbol örökösön az ö alazatoságának. és szenvedésinek ellensé-

10 geit 
K Miért adgya országát azoknak. kik jóbb keze felöl állanak? 
F Mert az ö Attya el készitette nékik azt az országot világ kezdeté-

töl fogvást, és öröktöl444 fogva az ö örökös elrendelése által,445választ-
ván arra öket ingyen valo irgalmaságábol., és örökös fiaivá fogadván 

lo öket, bé töltötte kegyelmével, és áldásival., hogy méltoká tehesse 
öket ahoz az örökséghez, ajó tselekedetek, és jó erkölcsök által, 
mellyeket bennek tselekedet, és a melyet szent pál. szerént, eph. 2. 
20.446 minden idök elött, készittet el nókik, ugy anyira hogy az a 
választás, az ö országának, nékik valo el készitése, és fiaivá valo 

20 fogadása, ö nékik nagy áldása, és kegyelme az Istennek, az ö joságá-
tol, irgalmaságátol, és szeretetétöl is vették mind ezeket. 

[167a:] K Mitöl vagyon hogy akristus aválasztottak üdveségit 
egyedül az irgalmaság tselekedetinek447 tulajdonittya, és akárhoza-
tot, ezen tselekedet el mulatásának, hát az igasság. szüzeség, és több 

20 jó erkölcsök, nem jutalmaztatnaké meg, és az ezekel ellenkezö vét-
kek, nem büntetödneké meg? 

F kéttség nélkül az egész jó erkölcsök meg jutalmaztatnak, és 
minden vétkek meg büntettetnek, mind azon által. azt mondhatni, 
azt is kel mondani, hogy tsak az irgalmaságnak tselekedetiért üd-

30 vezülünk. és annak el mulatásáért kárhozunk el. mert tsak egyedül 
ez a jó erkölcs tészi érdemesé atöbbit. és enélkül nem lehet meg nyerni 
abünnek botsánattyát. az irgalmaság, és az Isteni szeretett mind egy, 
az Isteni szeretet üdveziti azt. akiben uralkodik, és anélkül bizonyo-
son elvesznek, azon szeretettel ha akristusnak egy pohár vizet adunk 

443 Alázatoságbol [Első l—z-ből javítva.] 
444 és öröktöl ^az ö örökös^ fogva az ö örókös 
445 által, fa-ja fölött á thúzot t vessző. ] 
446 [Pontatlan hivatkozás:] eph. 20. 20. 
447 [íráshiba:] tselekedetinak [illeszkedés így, elvótve.] 
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a szegénynek képiben, az Isten elött érdemet nyerünk, és anélkül, 
ha mind az egész szegényeket tápláJnok is, ha martyrságot szenved-
nénk is, semmi haszna nem lenne,. 1. cor. 13. 3. 

K Ha ez igy vagyon. miképen üdvezülhetnek a szegények, és az 
5 iffiak, akik nem adakozhatnak? 

F Az Isten tsak azt kivánnya mindeniktöl, a mi tölle ki telhetik. 
és nem azt ami lehetetlen., mert ha az [167b:] akarat kész, a szerént 
amije vagyon hellemetes, nem a szerént a mije nintsen, 2. Cor. 8. 12. 
de ne gondollyuk magunkot olJyanoknak, akik semmit nem adha-

10 tunk. hogy ha elegendöt448 találunk arra hogy bé tölttsük kevélysé-
günket, nyalkaságunkot, és nagyra vágyásunkot., a mit adunk arosz 
kivánságnak, azt el vonnyuk a felabaráti szeretettöl, ez-egyik a má-
sikával meg nem egyezhetik. 

K. Hogy lehet annak mást segiteni a kinek semije nintsen? 
15 F Az ollyan akinek egyebo nintsen tsak a jó akarattya. annyit 

ád valamenyit az Isten kiván töle, tsak valojában légyen szivében 
az a jó akarat., ajó akarat, mondgya449 szent Agoston, a szegények 
kintse. abbol a kintsböl segittik szánakozásal. és imádságokal fele-
baráttyokot., ha az Isten nagyob szánakozást, és irgalmaságot lát 

20 az ollyanokba kik semmit nem adhatnak, mint sem az ollyanokban 
kik sokat adnak, az elsöket nagy jutalom várja. 

K. A kristus azt mondgya hogy ö véle magával teszünk akor jót 
amidön aszegényekel. és a nyomorultakal jót teszünk, hogy kel ezt 
érteni ? 

25 F Mert a szegények az ö attyafiai, az Istennek fiai, és tagjai az 
Anyaszent egyháznak,, mi kénszeritheti egy keresztyént inkáb arra, 
hogy segittse öket, akristus szenved ö bennek, ha öket segittyük, 
akristust segittyük, mitsoda boldogság-azt [168a:] meg segiteni aki 
mindenét, még a maga vérit is érettünk adta, és akinek semmire nem 

30 lévén szüksége, aszegényeket hagyta képében, sok volnaé életün-
ket érette adni, ö fel áldozta a magáét érettünk, ezekre valo nézve, 
elegendö nagy örömel. nem vihettyük végben ezt a köteleséget. mivol 
sokal többet veszünk. mint sem adunk, és egyebet450 nem adunk, ha-
nem amit az ö bö kezéböl vettünk, és ami ötet illeti igaságal., 

448 ha (eleng) elegendöt 
449 mondgya [a: sor fölótti beszúrás hasonló színű t intával , vastagabb 

vonallal.] 
450 egyebet [b—u-ből? javítva.] 
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K Miért hogy a kristus az el vettetteknek nem hány egyebet sze-
mekre, hanem hogy nem voltak irgalmaságal felebarattyokhoz. 
noha más egyéb vétkeket is tselekedtek. ? 

F Azt akarja velünk meg értetni, hogy az ö leg nagyobb vétkek, 
5 és ami annak mértékit meg tetézte. a hogy, el mulatták meg váltani 

alamisnájokah, és jó tselekedetekel., vétkeket, kezekben volt a beteg-
séggek ellen valo orvoság és nem éltenek véle, hogy botsánatot, és 
gyógyulást nyerhetenek volna. az451 ö rosz kivánságjok, és a földi 
jókhoz valo ragaszkodások, meg452 vakitotta. és gátolta volt öket,, 

10 az emberek tsak nem minnyájan észre veszik atselekedet béli vétket, 
de kevesen figyelmeznek az elmulatásnak vétkire, amely véghetetlen, 
és amely oka lehet kárhozattyoknak. ha szinte más vétket ne tsele-
kednének is. 

K Az irgalmaságnak tselekedetei, Évangyelium béli tanátsé. vagy 
15 köteleség? 

F A bizonyos hogy azok atselekedetek. köteleség alat va-[168b:] 
lok, és el mulathatatlan kötelesége mind azoknak akiktöl a meg 
lehet, mivel az Isten az örökké valo tüzre itéli mind azokot kik azt 
el mulattyák, a mi üdveségünk az Istennek ingyen valo irgalmaságán 

20 áll, és az Isten meg nem irgalmaz annak, aki irgalmason nem bánik 
felebaráttyával., Az, aki irgalmaságot nem tészen: irgalmaság nélkül 
itéltetik meg mondgya szent Jakab 2. 13. ennek atselekedetnek pedig 
akezdöje az Isteni szeretet, az Isteni szeretett, és a felebaráti, nékünk 
nagy köteleség alat vagyon meg parantsolva, ez a kettö lelke a 

25 keresztyéni vallásnak. és ekettö nélkül, minden tselekedetink meg 
holtanak. és haszontalanok az üdveségre. 

K Mitsoda külömbség vagyon aválasztottak, és az el vettettek 
menttségek közöt. amidön azt felehk anagy bironak, uram mikor 

30 láttunk tégedet éhezni, szomjuhozni etc. 
F Nagy külömbség vagyon453 mind egyikének, mind a másikának 

a menttségek közöt., mivel amenttségre valo indulattyok is külömböz-
nek. magok közöt, aválasztottak, valoságos alázatoságbol mentik 
magokat, amely el fedezi jó tselekedeteket, az el vettettek pedig ke-

461 az [es-hől javítva.] 
452 ^meg) meg vaki tot ta . 
453 ^v\> vagyon [Törlés tollhiba miat t . ] 
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vélységböl, a mely meg vakittya öket, hogy ne láthassák rosz tsele-
kedetekjeket.454 

K. Nem lészené valamely közép, az örökké valo boldogság, és az 
örökké valo kárhozat közöt? 

5 F Az ollyan mondgya szent Agoston, aki azt a közepet keresi 
akettö közöt. hogy oda gondollya menni bizonyos lelkeket, vigyázon 
hogy maga abban ne essék. nintsen. [169a:] semmi köz, a keskeny, 
és a szélyes út közöt. se az örök elet közöt. ahová az elsö út vezeti 
azokot kik azon járnak mind végig. se a veszedelem közöt. amelyre 

10 vezeti amásodika mind azokot kik azt követik, az egész emberi nem-
zet esze fog akor gyülni. az örökös biro eleiben, mindenek kik világ 
kezdetitöl fogva mind világ végiig. éltenek, és élnek, két részben 
osztatnak, az egyik jóbb kéz felöl áll, amásika bal kéz felöl, ót nint-
sen közép, a jóbb kéz felól valok, az Isten országat fogják birni, 

15 és abal kéz felöl valok, az örökké valo tüzre mennek az ördögökel., 
vagy egyik, vagy a más részen valonak kel lenni. 

A NAGY BÖJT, ELSÖ H E T I N VALO K E D E N . 

Imádság. 

Tekints kegyelmes szemeidel uram népedre. és adgyad hogy ami 
lelkünk, aki magát bünteti a testnek sanyargatásával; fényeskedgyék 
elötted, aveled valo meg egyesülésnek kivánságával. ami urunk J. k. 

Epistola. 
Isa. 55. 6. 

20 keresétek az urat mig meg talaltathatik, hijátok segittségül ötet, 
mig közel vagyon, hadgya el az Istentelen az ö utát és ahamis férfiu 
az ö gondolatit, és térjen az urhoz. és könyörül rajta, és ami Istenünk-
höz. mert igen kész ameg botsátásra, mert az én gondolatim, nem ati 
gondolatitok., sem ati utaitok. az én utaim,-ugy mond az ur, mertamint 

25 felyül haladgyák az egek aföldet, ugy felyül haladgj'ák az én utaim, 

454 [Nyilván alakvegyülés: tselekedeteket és tseleJcedetjeket (-ettyeket) ke-
veredése. ] 
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a ti utaitokat. és az én gondolatim, ati gondolatitokat. [169b:J éa 
amint leszál az esö. és ahó az égböl, és oda visza nem tér hanem meg 
részegitti aföldet. és meg öntözi azt, és termövé tészi azt, és magot 
ád avetönek. és kenyeret az évönek. ugy lészen az én igém, mely a 

0 számból ki mégyen, nem tér én hozzám üressen,, hanem meg teele-
keszi valamiket akartam, és szerentsés lészen azokban. amikre azt 
küldöttem. 

Magyarázat 

K. Mitsoda oktatást ád nékünk a mái letzkében a proféta? 
F Arra int hogy térjünk az urhoz valoságos penitentzia455 tartá-

10 sal. keresük ötet mig meg találhattyuk, hijuk segittségül mig közel 
vagyon, azt akarja velünk meg értetni, hogy vannak olyanok kik 
ákkor keresik, mikor meg nem találhattyák., kik közel gondollyák 
lenni, noha mesze vagyon. erölködgyetek mondgya akristus. luk. 13. 
24. bé menni a szoros kapun. mert mondom néktek. hogy sokan kivánnak 

15 bé menni, és nem mehetnek, járjatok mig vilagoságtok vagyon., mondgya 
meg másut joan. 12. 35. hogy a setéttség titeket el ne lepjen. 

K. Mitsoda idöben lehet meg találni az urat, és hol vagyon közel. ? 
F Az életnek idejében, de föképen anagy böjtnek idejében a mely-

ben, az egész Anyaszent egyház, penitentzia tartásban sirásban., 
20 suhajtásban. imádságban, és minden jó tselekedetnek foglalatoságá-

ban vagyon, és igen félö hogy az ollyanok akik el hadgyák telni ezt 
a szent idöt. meg nemtérnek., nem vesznek részt a kristus szenvedé-
seiben, sem [170a:] azon nem igyekeznek hogy gyümölcsit vehe-
sék akristus halálának, meg ölvén magokban arosz kivánságokat, 

25 és indulatokot, igen félö mondám, hogy az ollyanok fel ne talállyák 
az urat, amikor keresni akarják, mivel az ur beszédének igaznak kel 
lenni, Mert hittalak. és nem akartátok, meg utáltátok minden tanátso-
mot. és dorgálásomoti5e el henyéltétek, én is nevetek ati veszedelmeteken. 
és meg tsufollaki5'! amidön rajtatok történik amitöl féltetek,ii8 akkor se-

30 gittségül hinak engem. és meg nem halgatom., regel fel kelnek,, és nem 
lalálnak meg engem. prov. 1. 24. 25. 26. 

155 penitentzia [p előtt más be tű t kezdett , de nem fejezte be.] 
456 dorgálásomot [Utána á thúzot t vessző.] 
467 tsufollak [Utána á tbúzot t vessző.] 
458 [ J a v í t v a : féltekbőh] fé l te<k,> t e k , <ek>, 
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K Miképpen kel tehát keresni az urat , hogy meg lehessen találni? 
F El kel hagyni a magunk utainkot, é saz Is ten u t tyán kel járni, 

az emberi u ton ö fel nem talál tat ik, akkor pedig azon járunk amidön 
amagunk aka ra t tyá t és hajlandoságát követtyük, ellene kel tehát 
mondani amagunk értelmének, és adgyuk magunkot az Is ten kezé-

5 ben, hadd vezérellyen mint agyermekeket, követvén az ö Evangye-
liumi tanitásit , azt gondolni hogy az Istenhez mehetünk amidön 
ellene nem mondunk avétcknek, se magunknak, és akara t tyá t nem 
követ tyük, igen nagy vakság volna, azt gondolni hogy meg térhe-
tünk hozája amikor akarunk, amagunk erejével, és a z ö mindenha to 

10 segittséginek kegyelme nélkül, az illyen emberi gondolat. a mely ol-
lyan távul va-[170b:]gyon az Isteni gondolattol mint az ég a főld-
töl, ha hozzája nem tórünk akoi' amikor lehet, és amikor hi minket. 
magához, el jö az a nap hogy meg térnénk, de nem lehet, tsak akkor is 
talállyuk meg ötet a szent irás szerént, amikor tiszta szivünkböl 

l o keresük, és ugy, tsak akor keresük, amikor cllene mondunk akaratink-
nak, és rosz kivánságinknak, és tellyeségcl, az ö szcnt lelke vezérlése 
alá adgyuk magunkot 

K Mit tésznek ezek aszók. az én gondolatim, nem ati gondolati-
tok, az én utaim, nem ati utai tok. ? 

20 F Arra tanit , hogy az üdveség dolgában, nem kel az emberek gon-
dolatit követni. amellyek tsalandok, sem azö itéleteket, a mellyek 
bizonytalanok, hanem egyedül azö igéjét, amely meg tsalhatatlan, 

K. Az Is ten miért hasonlittya az igéjét az esöhöz. és a hóhoz, 
amely az égböl le esik, és többé fel nem mégyen? 

25 F Mert valamint az esö, és ahó459 aföldre esvén meg nedvesittik. 
és termékenyé tészik, ugy az Isten igéje az ö kegyelmével, gyümölt-
söt hozz a tiszta lélekben. akit meg ha tván az ö lelke, mint a mennyei 
esö, termékenyé tészi ajó tseledetekben, föképpen anagy böjti szent 
idökben, amellyekben azok a szent igék, bövebben. és gyakortáb 

30 hirdetetnek. 
K. Miért mondgya hogy az ö igéje tselekeszi valamiket akar., és 

szerentsés lészen azokban., amikre küldi, mivel azt la t tyuk hogy 
kevesen élnek azal. ? 

F Mert ha azt engedelmeségel bé veszik, üdveségünkre [171a:] 
35 és meg szentelésünkre válik, és ha azzal nem élünk. anékünk biránk 

lészen, és meg fog itélni, az utolso napon. alci engem meg vett, mondgya 

459 ahó [a — helyett más betűt kezdett írni (h-tl), de nem fejezte be.] 
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akristus. joan. 12. 48. és bé nem veszi az én igémet, vagyon aki meg 
itéllye, ötet, abeszéd. mellyet szóllottam meg itéli ötet, azutolso napon. 

K. Ezeket a szokot nem leheté még más értelemel is érteni ? 
F Lehet érteni az igeretreis amelyet tett vala Isten az emberek-

•' nek, hogy ameg váltót, atesté lett igét, el küldi nékik, a mely ige 
öröktöl fogva valo. és nem teremtetett. 

Évangyélium. 
szent Matth. 21. 10. 

Es midön bé ment volna Jerusalembe,460 felindula az egész város, 
mondván, kitsoda ez ? anépek pedig mondgyák vala. ez a Jésus Gali-
laeábol,461 a Názáreti proféta, és bé mene Jésus az Isten templomába. 

10 és mind ki hánnya vala akik atemplomban árulnak, és vesznek vala, 
és apénz váltok asztalit, és a galamb arusok162 székeit, fel fordittá. és 
mondá nékik, irva vagyon. az én házam imádság házának hivattatik, 
ti pedig azt lattrok barlangjává tettétek, és hozzá járulának avakok, 
és sánták a templomban., és meg gyogyitá463 öket, látván pedig a 

lD papi fejedelmek és az irás tudok, atsudákot mellyeket tselekedet, és 
a gyermekeket, kik a templomban kiáltnak, és mondanak vala. 
Hosánna a Dávid Fiának, boszszonkodának. és mondának néki, 
liallo-[171b:]dé mit mondanak ezek, ? Jésus pedig mondá nékik, igen 
is, soha nem olvastátoké hogy a kisdedek. és a tsetsemök szájábol 

20 vetted464 el aditseretett, és el hagyván öket, ki mene avárosbol Beta-
níaba. és ótt marada. 

Magyarázat 

K. Mit jelent a. hogy az egész város fel indula amidön akristus 
Jérusalembe mene mint egy gyózedelemel. 

460 Jerusalembe, <n> 
461 Galiaeából 
462 arusok (asztalit> székeit, 
463 gyogyitá [o fölött á thúzot t vessző.] 
464 vetted [Sor fölött, nagyobbrészt a lapszélen beirt javítás.] ^végez-

ted> el 
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F Hasonlo dolog történik rend szerént avilágban, amidön az Évan-
gyéliumi igasságokot hirdetik akristus lelke által, a bünösok azokon 
fel háborodnak, némellyek azok közül üdveséges háborodásal., mely 
lelkek üsméretit fel háborittya, és magokhoz téritti, és némellyek 

5 irigy, és kevély háborodásal. ugy anyira, hogy üldözik az igazságot, 
és azokot kik azt hirdetik, illyenek valának apapok. és a farisaeusok, 
akik meg öleték az üdvezitöt, tsak hamar bé menetele után, és a kik, 
azon igyekezének hogy meg fojthassák az igazságot 

K Mit tselekedék a kristus mihent Jérusalembe érkezék. ? 
10 F Mindgyárt atemplomba mene, ót imádá az ö Attyát és ót min-

dent meg visgála, ót ollyan embereket talála. a kik árultanak, és vet-
tenek, és pénzt váltottanak. mind ezeket ki hajtá a templomból. 
az asztalokjót,465 és székjeket fel fordittá és ez által466 meg mutatá 
az egyházi szolgáknak., hogy mint utállya azokot a szenttség töré-

15 seket., sze-[172a:]mérmetlenségeket. tiszteletlen. és disztelensé-
geket, a melyek mennek végben. ami templominkban.,467 noha valo-
ságal és igaságal ót jelen vagyon az, aki tsak figurában volt asidok 
templomában, példát ád nékik. hogy mitsoda buzgoságal kellene 
tiszteletben tartani az Isten házát, ahol ollyan dolgokot láthatni, 

20 a mellyeket el nem szenvednék, ha buzgobbak volnának, 
K kitsodák azok kik vétkes kereskedést tselekesznek a templo-

minkban, és azt alatrok barlangjává teszik? 
F Azok, az ollyan egyházi renden valok, akik a szent szolgálatban. 

a simonia utálatos uttyán mennek bé, ahaszon keresésért, elö menete-
25 lért, vagy valamely világi állapotért. akik még misét sem monda-

nának. ha hasznokot nem látnák benne, és amiséért nem fizetné-
nek, ha akristus eföldre468 jöne, nagy haragal. ki hajtaná házábol 
az ollyan egyházi szolgakot, most el szenvedi, de nem fogja örökösön 
el szenvedni. és eljö az az idö, hogy azö békeséges türése, haragra 

30 változik. 
K Mitsoda okát adgya akristus annak. hogy tilttya a kereskedést, 

és más egyéb szenttség törést a templomokba ?469 

405 [asztaljohot — helyett .] 
166 által [áltálból javítva, az ékezet áthúzásával . ] 
467 ^ v ) noha valoságal 
mH eföldre [ö: sor fölötti beszúrás; első e—a-ból javítva.] 
409 a { temokban.) templomokba? 
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F Azt az okát adgya. hogy az Isten háza; az imádságnak háza, 
amely egyedül, az imádásra, áldozatra, és más egyéb vallás béli 
tselekedeteknek gyakorlására rendeltetett, hogy ót halgassák az Isten 

5 igéjit. ót vegyék azö kegyelmét. és ót munkálodgyanak alelkek 
meg szentelésekre., ez igy lévén, valami ezeket nem tekénti, a mind 
szenttség törés 

[172b:] K Tartozunké mindenkor, azokban aszent helyekben 
az imádságban, imádásban, és más egyéb vallás béli tselekedetekben 

10 foglalatoskodnunk. ? 
F Minden bizonyal tartozunk, és minden a mi470 ezekel ellenkezik, 

a meg vagyon tiltva, és ki kel onnét rekeszteni, példának okáért, 
asusogást, adolgokrol valo beszélgetést., az ide, s'tova valo tekén-
getést, a sétálást, aköszöngetést, avilági dolgokrol valo gondolkodást, 

15 a szemérmetlenséget, kevélységet, maga mutogatást, és sok száz 
ülyeneket, mivel mind ezek, nem méltók aszent hellyekhez 

K. Vagyoné még más templom is, a melyet nem szabad meg fer-
teztetni ? 

3? A milelkünk és testünk. a szent Lélek templomává lettek ake-
20 reszttségben, és aköböl tsinált templomok, ezeknek tsak árnyéki, 

ugyan ennek atemplomnak is kel föképpen szentnek lenni, amint szent 
pál mondgya 1 cor. 3. 16. 17. cap. 6. 19. mert ha valáki meg fertezteti 
az Isten templomát el veszti azt az Isten. ugyan azért is tisztittsuk meg 
magunkot atestnek, és a léleknek minden fertelmeségéböl. 2. Cor 7. 1. 

25 erre valo nézve tartozik egy keresztyén szüntelen, vigyázni testére, 
szivére, hogy valamely tisztátalan indulat el ne foglallya. 

K kitsodák azok akisdedek, akiknek szájokbol az Isten ditséretet 
veszen. ? 

F Azok akik tudatlanok lévén avilági kevély böl-[173a:]tseségbon, 
30 és tudományokban, ahitnek egy ügyüségében élnek, és akik alázato-

ságokért, és engedelmeségekért, kisdedeké lésznek, nem hajtván 
arra, hogy mit fog a világ mondani, felölök, akristus azt mondgya, 
Matth. 11. 25. hogy az Isten el rejtette titkait. avilági tudosok, és 
böltsek elött, és azokot ki nyilatkoztatta a kisdedeknek, és az egy 

15 ügyüeknek, tudni illik, azoknak, akik magokot kisdedeknek tarttyák. 
és akik tsak egyedül az Istent tarttyák nagynak 

470 a mi [Beszúrás.] 
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A NAGY B Ö J T B E N VALO KÁNTOR S Z E R E D Á j A N . 

Imádság 

Kérünk uram tégedet, vegyed kedvesen könyörgésinket, és bot-
sásad irgalmaságodnak eleiben. anéked szenteltetett népednek kéré-
sit. ami urunk. J. K. 

Epistola. 
A királyok. 3. könyv. 19. 3. 

Meg félemlék azért Illyés: és fel kolvén el mene valahová ötet viszi 
5 vala akarattya, és mene judának Bersabeéjaban. és ót hagyá 

az inasát, és apusztában mene egy napi járo földre, és mikor el jutot 
volna, és egy gyalog fenyö alatt ülne, könjrörge lelkéért, hogy meg 
halna, és mondá, clég nékem uram, vedd el lelkemet. mert nem va-
gyok jóbb az Atyáimnál. és le feküvék. és el aluvék, agyalog fenyö 

10 árnyékában, és ime az ur Angyala illeté ötet, és mondá néki, kely 
fel. és egyél. tekinte, és imé a fejénél egy hamuban sült [173b:] ke-
nyér, és egy edény viz, evék azért. és ivék, és ismég el aluvék. és viszá 
tere az ur Angyala másodszor,471 és ilJetó ötet. és mondá néki. kely fel 
egyél. mert nagy út vagyon elötted, ki mikor fel költ volna, evék. 

1 és ivék. és annak az ételnek erejével, negyven,472 nap. és negyven 
éjjel jára: az Isten hegyéig Horebig. 

Magj'arázat 

K. Mitsoda oktatást akar nékünk adni az Anyaszent egyház az 
Illyés proféta példájával; aki minek473 utánna olyan nagy tsudákot 
tett volna. apusztában szalad a Jézabel királyné haragja elött? 

20 F Az Anyaszent egyház meg akarja mutatni aleg szentebnek is, 
hogy mitsoda azö gycngesége. és ha valami ereje vagyon azt a Isten-
töl vészi, hogy azok anagy jó erkölcsök amellyeket akegyelem mun-
kálodik bennek. kevélységet. és hittséget okozhatnának bennek, 

471 ( m o n d ) másodszor, ós illetó ötet. és mondá 
472 negyven, [Második e —• javí tva a-ból.] 
473 minek [i—e-ből javítva.] 
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hogy ha akisértetek. és agonoszak üldöztetések által, meg nem aláz-
tatnának. , amellyek meg éreztetik vélek az emberi nyomoruságot, 
ez a nagy proféta, errol világos474 jiélda, annyira valo ereje volt néki, 
hogy a Jézabel négy száz ötven profétáit meg ölethesse, hogy a halo-

5 t a t fel támasza, hogy nagy száraságot kérjen. Ulyés mondgya szent 
Jakab , 5. 17. 18. hozzánk hasonlo ember volt. szenvedhetö, és imád-
ságal. imádkozot, hogy ne lenne esö aföldre, és nem lett esö három 
esztendeig és ha t holnapig., és ismég imádkozot és az ég esöt adot, 
és aföld meg ad ta gyümölcsét, mind ezek [174a:] u tán még is el 

10 szalad. egy aszszony haragja elött, a halált, kerüli, és ahalált kivánnya, 
ennek anagy profétának, mondgya anagy szent Gergely. jó erkölcsi 
meg muta t tyák hogy mi légyen kegyelemböl, azö félelme. és szaladása, 
meg muta t tyák . hogy mi légyen magátol. 

K. Illyés miért kére az Istentöl ahalált? 
F Mert az ö Attyai elnem órvén azt az idöt. amelyet ö el értevolt, 

ö nem tar tá magát méltóbnak. hogy továb élyen azoknál, mert az 
ö buzgoságáért valo üldöztetések,475 mog una ták véle az óletet, de 
ez az unadalom, mely gyakorta vagyon47" aszentekben. embori gyar-
loságbol., a melyet akristus is akará szenvedni, vigasztalásunkra. 

20 meg nem gtátolá Illyést, hogy ne követné az Isten akara t tyá t , és ren-
delésit, valamint akristus követé az u tán idövel. 

K Az Is ten abban alankadságban hagyaé Illyést ? 
F Az Isten elnem hadgya szolgait, akik érette üldöztetnek, és 

akara t tyá t kóvetik, ugyan azért egy Angyalát küldé Illyéshez, aki 
20 ne tsak meg erósittse de még eledelt is adgyon neki, nagy vigasz-

talásokra lehet ez, az Isten szolgainak, a midön minden emberi segitt-
ségtöl meg fosztatnak. akoron kel valamint ábrahám reménleni 
aremétiség ellen is, aleg nagyob veszedelmekben muta t tya meg az 
Isten. leg inkább kegyelmének hatalmát.4 7 7 

K. Mit jelent akenyér melyet az Angyal vit aprofétának, és amely 
nagy erött ada néki az igen hoszu u t t r a ? 

[174b:] F Jelenté az Eucharist iát . avaloságos Angyalok kenyerét. 
és ahivek lelki eledelét, a mely nagy cröt ád azoknak. kik azt méltán 

474 világos [Először valosáyost kezdett írni, majd világosra javí tot ta , valos 
helyébe világot írva. ] 

475 üldóztetések,{ért) 
476 vagyon [on: sor fölötti beszúrás.] 
477 kegyelmének ^k) bata lmát . 
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veszik. hogy meg gyözhesék avilág pusztájáhan, és ez élet utozásá-
ban, mind azokot az akadályokot; és nehézségeket. mellyek az üdve-
ségünk ellen állanak. 

K Mit jelent a proféta negyven napi böjttye ? 
5 F Jelenti nem tsak a negyven napi böjtöt, melyet atörvény és a 

proféták jovallanak, hanem még az egész életünket. a mellyet jelenti 
a negyven napi böjt, és a melynek minden napjait, akeresztyéneknek, 
a penitentziában kel tölteni, vagyon kivált képen egy ollyan böjt. 
a melynek egész életunkben kel tartani, és a melyet tellyeségel tar-

10 toznak478 meg tartani. minden keresztyének. és a mely nélkül nem lehet 
üdveség, az a valoságos és szükséges böjt pedig abbol áll, hogy avét-
ket elkerüllyük, és avilági gyönyörüségeket, ateremtet állatokhoz valo 
ragaszkodást, azokot magunkért ne szeresük, és azokban ne hely-
heztessük boldogságunkot, és gyönyörüségünket, mivel az Isten 

15 tsak annyiban engedi hogy azokal élyünk, amenyiben szükségesek 
az üdveségre. 

K. Mit479 jelent ahoreb hegye ahová érkezék aproféta. negyven 
nap mulva. ? 

F Jelenti az eget, ahová annak idejében el érünk, hogy ha álhata-
20 tosan járunk annak uttyán. 

K Mit tanulhatunk a proféta példájábol aki hogy az Isten parant-
solattyát végben vigye, negyven napig utozik étel nélkül. ? 

[175a:] F Ez a példa arra tanit, hogy szorgalmatoságal tarttsuk 
meg anagy böjtöt. engedelmeskedvén az Anyaszent egyház parant-

25 solattyának, és akit ugy kel halgatnunk valamint akristust magát. 
ne igen visgálodgyunk azon, hogy ha anekünk alkalmatlané vagy 
sem, ne hogy magunkot ketsegtetvén, elne vonnyuk magunkot oly 
üdveséges penitentziátol, helyes ók nélkül valo engedelemre480 nézve, 
meg tanulhattyuk azt is hogy egész életünkben kel az Isten parantso-

30 lattyának uttyán járnunk, nem tekintvén arra, ami meg akadályoz-
hatna utunkban, mind addig valamég el nem érjük az Isten hegyét 
a mely a Mennyei haza. 

478 [ Javí tva: tartozunkhól.] 
479 [Iráshiba:] Mint jelent 
480 engedelemre <(valo) nézve, 
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Fjvangyélium. 
szent Matth. 12. 38. 

Akkor felelének néki. némellyek az irás tudok, és a farisaeusok 
közül, mondván, Mester jelt akarunk töled látni, ki felelvén monda 
nékik, agonosz, és parázna nemzettség jelt keres, és jel nem adatik 
néki. hanem tsak ajonás proféta jele, mert amint Jonás atzet hal 

5 hasában három nap, és három ejjel volt, ugy lészen481 az Ember Fia. 
aföld szivében, három nap, és három éjjel, a Ninivei férfiak fel tá-
madnak az itéletben enemzettségel, és kárhoztattyák ötet, mert 
penitentziát tartottak a jonás praedikálására, és imé nagyob vagyon 
itt jonásnál. a [175b:] Déli királyné fel támad az itéletben e nem-

10 zetteeggel, és kárhoztattya ötet, mert el jött a földnek utolso határi-
rol a salamon böltseségét482 halgatni, és imé nagyob vagyon itt sala-
monál. mikorpedig atisztátalan lélek ki mégyen az emberböl,, száraz 
helyeken jár, nyugodalmat keresvén és nem talál. akor mond, hazam-
ba viszá térek. a honnét ki jöttem, és el jövén üressen talállya azt, 

15 seprövel meg tisztitva. és fel ékesitve, akkor el mégyen. és más hét 
lelket483 viszen magával, magánál gonoszabbakot, és bé menvén ót 
laknak, és lésznek annak az embernek utolso dolgai gonoszabbak az 
elsöknél, igy lészen ennek alegg gonoszab nemzettségnek dolga. még 
ö szolván a seregeknek, iméaz Annya, ésAttyafiai.kinnállanakvala, 

20 kivánván véle szollani, monda pedig egy valaki néki, imé az Anyád, 
ésAtyád fiai kinn állanak, keresvén téged, ö pedig felelvén a véle 
szóllónak., mondá,kitsoda az én Anyám, és kitsodák az én Atyám fiai, 
és ki nyujtván484 kezét a tanitványira, mondá, ihol az en Anyám. 
és az Atyám fiai, mert valaki az én Atyám akarattyát tselekeszi, 

2S a kí mennyekben vagyon az, az én atyám Fia, és hugom, és Anyám. 

[176a:] Magyarázat 

K kitsodák azok az irás tudok és farisaeusok. akik annyi tsudák 
után is, még ujjabat kivánnak? 

F Azok ollyanok, a kik hihetetlenek és tudosoknak tarttyák ma-
gokot. akik meg nem elégedvén. a vallásunk meg tsalhatatlan bizony-

481 <^ugy lészen,) ugy lészen 
482 böltseségét [ta: i-je c-ből javítva.y 
« 3 h é t <k> lelket 
^ n y ú j t v á n [t: sor fölötti beszúrás. / 
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ságival, mindenkor uj jabbat kivánnak, azokot magokal el nem akarják 
hitetni, mert nem akarják, és utál lyák az ollyan t i tkokot, a mellyek 
ellenkeznek. kevélységekel. és rosz erkölcsökel. 

K. Talám hit tenek volna akristusban, ha még ujjab tsudát lát-
5 t anak volna? 

F Talál tanak volna abban is ollyan okot, amelyért nem hittenek 
volna, annak, valamint atöbbinek, nem akarák iátni az igasságot 
azért., hogy ne kénszeritessenek abban hinni, és követni, az igazsá-
got ugy veszik bé, ha szoretik, és ugy szeretik ha a szivböl ki üzik 

10 arosz hajlandoságokat. és kivánságokot, nem lehet két urnak szolgálni, 
az igazságnak, ahazugság. akevélység, ésazir igység ellenségei, azt is 
kivánnya, hogy mindent néki aldozanak, és neki adgj^ak, az elmét. 
és a szivet. 

K Miért nevezi öket akristus gonosz, és parázna nemzettségnek, a 
15 midön ugy tet tzik hogy hinni akarnak ö benne, tsak valami jelt 

mutasson nékik, ? 
F Azért mert nem igaz szivel voltak hozzája, és az ö kérések. 

ké t szinü és tsalárd hizelkedésel volt, ebböl az t tanulhat tyuk, hogy 
keményen kel felelni akét szinüeknek, és a hizelkedöknek, meg mu-

20 t a tván az által nékik hogy utál lyuk [176b:] a hizelkedést, és azért 
ök, magokban is szálnak. 

K. Hogy kel azt érteni, hogy Ninivc béliek kárhoztatni fogják 
a sidokot az utolso napon? 

F Annyibol fogják kárhoztatni , mert ha asidok magok viselése-
25 ket, a Ninivé béliekéhez hasoniit tyuk, az övék sokal vétkesebeknek 

ta lá l ta tnak, mint sem ezeké, mert a Ninivébéliek pogányok lévén. 
nem üsmerték az igaz Istent . és annak vallásárol nem hallot tak be-
szélleni, mind azon által penitentziát ta r tának, tsuda latás néikül. 
a Jonás praedikálására, egy ollyan idegenére akit soha nem lattak, 

30 holot asidok akik az Is tent üsmerték. akik abban ditsekedtek, hogj' 
tölle vet ték atorvénj ' t , akik az ö népének t a r to t t ák magokot. még 
is penitentziát nem ta r tának akristus praedikalására, noha annyi 
sok t sudákot t e t t elöttök 

K Mitsoda meg más példát ád elejekben akristus? 
3,1 F Elejekben adgya, egy más moszünen jö t t kiralynénak apóldáját. 

aki minek u tanna hallot485 volna boszélleni a salamon bölcseségéröl, 
el hagyá országát, és hozája mene, hogy holmi nehéz dolgokot véle 
meg fejtetne, és halhatná nagy bölcseségit, a sidok pedig meg veték 

485 hallot [A hal és lot szótagok közt 3—4 betűnyi hózagban tintafolt.] 
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az öröktöl fogva valo bölcseséget, aki maga mene hozzájok hogy a 
tekelleteségel valo böltseségre486 tani taná öket., ámbár meg üsmér-
tesse is magát vélek, az ö szenttséges tiszta életével, tanitásával, 
és tsuda tételeivel, mind azon által annyi szózatra, süketen marad-

5 nak, és annyi [177a:] sok világoság u tán , vakságban. 
K. Ezek a beszédi, és feddési akristusnak minket illetneké 
F kéttség nélkül illetnek, még inkáb mint sem asidókot, mivel 

mi azt vallyuk hogy Isten Fiának üsmérjük ötet lenni, és hiszük, 
hogy szenttséges vérin vál tot meg minket, hogy mi véghetetlen487 

10 kegyelmit ve t tük néki, mi akik lá t tyuk az ö vallásának fel állitasát. 
és suhat tyuk országát, hogy ha pedig nem élünk annyi hasznokal, 
és kegyelmeségekel. sokal vétkesebbek, és nyomorul tabbak leszünk 
asidoknál. és véghetetlen számu lelkek fognak fel kelni ellenünk, az 
utolso napon. és szemünkre hányák ami gonoszságinkot, és bálá adat-

15 lanságinkot. 
K. Mire kel magyarázni at isztátalan lelkekröl valo példa beszédet, 

aki más hét gonoszab lelkekel tór viszá a lako helyére ? 
F Azt lehet asidokra magyarázni, akik meg szabadi tatván az ör-

dög rabságábol., az Is ten népévé lettek. meg érdemlék gyakorta valo 
20 esetekért és gonoszságokért, a melyel meg veték, és meg ölék a meg 

váltot, hogy az ördög nagyob hatalomal. mennyen viszá szivekben. 
akeresztyénekreis lehet szabni, akikböl akegyolem altal azördög ki 
üzetvén ujjabban viszá engedik térni, nem igyekezvén azon, hogy a 
keresztyeni jó erkölcsökben elö mehessenek, söt még minden nap 

25 viszá élnek atitkokal, a szenttségekel [177b:] és a kristus ke-
gyelmeivel. 

K Mit kel tsinálni amidön ollyan boldogok vagyunk hogy attol 
meg szabadulunk avaloságos meg térés, és penitentzia által? 

F Igen kel magunkra vigyázni, el kel szorgalmatoságal kerulni. 
30 mind azt, valami alkalmatoságot adhatna az esetre, vigyázunk haj-

landoságinkra. fö képen az ollyanokra a mellyekre leg nagyob gyenge-
séget érzünk. arosz szoktatásinkra, tusakodgyunk szüntelen rosz 
kivánságinkellen., kerüllyük arosz alkalmatoságokot, és aveszedelmes 
társaságokot, de mind ezek haszontalanok volnának. hogy ha szün-
telen nem esedeznek, és nem imádkoznak, amagok nyomoruságok, 

486 böltseségre [ség: szótag .9 betűje g-hő\ javítva.y 
487 véghetetlen [len: sor fölötti beszúrás.y 
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és gyengeségekre488 valo nézve. töredelmes, és alázatos szivel, hogy 
meg nyerhesék az Isten kegyelmének segittségit. 

K. Mitöl vagyon hogy akristus ugy tettzik mint ha keveset gon-
dolna az Attyafiaival; fö képpen az ö szenttséges Annyával amidön 

5 hivaták ötet 
F Nem meg vetésböl tselekedé sem abbol, hogy keveset gondolna 

vélek, hanem arra akará tanitani szolgait, hogy ellene mondgyanak 
atestnek., és avérnek, amidön az Isten akarattyát kel követni, és 
alelkekért munkálodnak, aztis meg mutattya hogy attyok fiait inkáb 

10 lelki szeretettel szeresék, mint sem testi szeretettel., ö azzal meg nem 
veté az ö szenttséges Annyát, mivel azok közöt kik az Attyának489 

akarattyát követték. az Annya legg elsöbb. 

[178a:]NAGY BÖJT ELSÖ H E T I N VALO TSÖTÖRTÖKÖN. 

Imádság 

Tekénttsed kegyesem490 uram áitatoságát népednek.,ugyhogy azok 
kik testeket sanyargattyák, ajó tselekedeteknek gyümölcsében lelki 

15 eledelt találhassanak magoknak. a mi urunk. J. k. 

Epistola. 
Ézéki. 18. 1. 

És lón4tfl az ur beszéde én hozzám mondván. midolog hogy közöt-
tetek példa beszédül veszitek emondást az Izrael földében. mond-
ván. az Atyak ettek savanyu szöllöt, és a fioknak fogok vásnak meg. 
Élek én ugy mond az ur Isten. ha lészen néktek többé emondás példa 

20 beszedül Izraelben, imé mindon lelkek enyimek, mint az atyának 
lelke, ugy a fiunak lelke is. enyim, amely lélek vétkezik a hal meg.492 

és férfiu ha igaz lészen, és itéletet s'igasságot tselekeszik, a hegyeken 
nem észik, és szemeit fel nem emeli, az Izrael házának bálvanyira, 

488 gyengeségek<ért)re 
4 8 3 Attyának [A—javitva a-ból?7 
490 [kegyesen] 
491 lón [Mikes néha 6 betűvel jelöli az: ö <~ ő bangot; Káldinél : lőn] 
492 a <meg) hal meg. 
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és felebaráttyának feleségit meg nem szeplösitti, és a havi folyásu 
aszszonyhoz nem járul. és embert meg nem szomorit, azálogot az 
adosnak meg adgya, eröszakal semit el nem ragad; az ö kenyerét, az 
éhezönek adgya, és a mezitelent bó fedezi ruházattal. usorára költtsön 

5 nem ad, és többet nem vészen, ahamisaktol el [178b:] fordittya a 
a kezét, és igaz itéletet tészen. a ferfiu, s'a férfiu közöt, az én parant-
solatimban jár. és az én itéletimet meg örzi, hogy igaságot teele-
kedgyék, ez az igaz, elettel él, ugy mond az ur Isten. 

Magyarázat 

K Mit tészen ez a példa beszéd az atyák ettek savanyu szöllöt, 
10 a fioknak fogok vásnak meg? 

F E szerént szoktak vala panaszolkodni Isten ellen a sidok, akarván 
mondani, hogy ök büntetödnek az attyok vétkekért, mint ha ö meg 
büntetnó az ártatlant, abünösért, mostanában is eszerént tsele-
kesznek akevélyek, a midön az Isten bünteti öket evilágon, akevély-

lD ség nem engedvén meg nékik hogy bünösnek üsmerjék magokot azt 
hitetik el magokal. hogy az Isten amások vétkiért áll rajtok boszut, 
ez ollyan nagy káromlás amelyért az Isten haragja szál reájok 

K. Miért hánnya az Isten ezeket szemekre? 
F Hogy meg mutassa nékik, hozájok valo igasságos. és bölcs ren-

20 delésit, és hogy lehetetlen néki meg büntetni az ártatlant, meg sem 
büntetné, seaz attyokot, se a fiokot, hogy ha nem tselekedték volna 
avétkeket amellyeket elö számlál nékik, mivel mindenek egyaránt az 
ö 493 teremtési, és hogy494 mind egyikének, mind a másikának attya, 
és teremtöje. 

[179a:] K De mást helyt azt mondgya az irás, hogy az Isten meg 
bünteti az atyákot a fiokban harmadik és negyedik iziglen,495 nem 
ellenkeziké ezzel. ? 

F Nem ellenkezö mivel azt teszi fel hogy ollyankor a fiak az attyo-
kot követik, és hasonlo vétkeket tselekedtek., hogy az atyák rosz 

30 példákot adtak nékik. és roszul nevelték és igy az ö igassága azt 
kivánnya., hogy meg büntesse az atyákot a fiakban, mert ha ezek 

493 ^az öy egyaránt az ö 
494 hogy [h — megkezdett m-ből javí tva. A mondat végén, sorvégen:] te 

[új sor elejen:] teremtóje. 
496 [ íráshiba:] negyedig izilen, 
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vétkesek amazok az okai, amint gyakorta történik, mind egyike, 
mind a másika, meg erdemlik tehát abüntetést. 

K Mitsoda büntetésel fenyegeti Isten azt aki az ö törvényit által 
hágja. ? 

5 F Azt mondgya. hogy a mely lélek vétkezik, a hal meg, az az, 
hogy a vétekel, a lelki halálal öli meg magát. mert az Isten élete 
lévén aléleknek. el hagya azt. és abban az állapotban hagya, a mely-
ben akarattal tette magát. 

K Mit igér azoknak, kik az ö parantsolatinak uttyán járnak? 
10 F Azt hogy valoságos élettel élnek, az az. belsö békeségben; és 

tsendes élettel, és ajó tselekedetekben foglallyák magokot és agono-
szok rosz példája, nem fog nékik ártani. 

Evangyélium 
szent Matth 15. 21. 

És kimenvén onnét Jésus, tére tyrus és sidon részeire, és imé egy 
kananaeai aszszony azokbol ahatárokbol ki jövén kiálta. mondván 

35 néki, konyörüly rajtam uram [179b:] Dávidnak Fia, az én leányom 
gonoszul gyöttrettetik az ördögtöl, ki egy igét sem felele neki, és 
el jövén, atanitványi kérik vala ötet, mondván, Botsásd el ötet, 
mert utánnunk kiált. ö pedig felelvén monda. nem küldettem hanem 
tsak az Izrael házának el veszet juhaihoz, amaz pedig el jöve, és imádá 

20 ötet, mondván. uram segély engem, ki felelvén monda, nem jó el 
venni a fiak kenyerét, és az ebeknek vetni, ama pedig monda; ugy 
uram mert a kölykek is esznek a morsalékokbol, mellyek le halnak 
az ö urok asztalárol, akkor felelvén Jésus monda néki, oh' aszszony 
nagy ate hited; legyen néked amint akarod., és meg gyogyula a leánya 

"-' az orátol fogva. 

Magyarázat 

K. Honnét vagyon hogy a kristus nem felele mindgyárt a kananaeai 
aszszonynak,496 amidön ollyan nagy hittel, alázatoságal, és álhata-
toságal. kiálta leánya meg gyogyulásáért ? 

490 aszszony{hoz)nak, 
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F Mert meg akará probálni és mindenekel meg üsmértetni ennek az 
idegennek nagy hitét , és meg muta tn i azt is hog.y mi formában kér-
jtink. havalamit akarunk tölle meg nyerni. 

K. A midön az Apostolokhoz, és az ö kérésekhez folyamodék, nem 
5 sértéé meg akristust. mint ha az ö érdemi, és közben járosága nem 

lettek volna elegendök Is ten elött. hogy meg nyerhesse tölle amit 
kér.? 

[180a:] F Nem hogy azzal meg sértette volna, de söt meg mu ta t t ya 
hogy mitsoda nagy tisztelettel volt, azö nagy alázatosága okozá, 

10 hogy érdemetlennek ta r tá magát arra hogy maga mennyen eleibe, 
és kérje, ugyan azért is folyamodik atanitványihoz, hogy azok altal 
meg nyerhesse kérését, hogy ha azö kérésének modgya nem tet tzet 
volna akristusnak, és ha lá t ta volna hogy érdemeiben nem bizik,. 
ditséretet sem te t t volna hitéröl, meg sem gyogyitotta volna leányát, 

15 az Apostolok sem szollottakvolnamellette, ebbölki tettzik, hogy mint 
meg tsallyák magokat az eretnekek, akik azt gondollyák hogy a segitt-
ségül valo hivása aszenteknek ellenkezik ahittel . a mellyel hiszünk 
akristus érdemeiben., és közben jároságában. 

K A kananeai aszszony nem497 idegenédéké el azért, lá tván hogy meg 
20 nem halgat tyák kéresit ? 

F Nem hogy el idegenednék. de még szaporitá kérésit, és kiálta-
sát, végtire alhatatoságával mint egy kénszerité a kristust hogy meg 
halgatná,. enagy példa. a melyböl meg tanulhat tyuk, hogy azon 
meg ne498 tsökenyünk, ha ollyan hamar meg nem halgat tat ik kéré-

25 sünk a mint kivannyuk, hanem békeséges türésel szenvedgyük az irás 
szerént. Eccli 2. 3. az Istennek késedelmét, reméllyünk a reménség 
ellen is. 

K Mit kel tehát tselekedni. hogy tekélleteségel követhessük a kana-
naeai aszszonyt? 

[180b:] F Imádkozunkva lamin tö , eröshit tel . , nagy bizodálomal. 
alázatoságal, buzgoságal, és békeséges türö álhatatoságal, el hitetvén 
magunkal hogy semmi kegyelmet nem érdemlünk, hogy ha pedig 
az Isten halogattya kérésünk meg halgatását, azért vagyon, hogy 
velünk meg üsmértesse, hogy nékünk semivel nem tartozik. mindent 
az ö irgalmaságátol veszünk, annál is inkáb kel könyörögnünk, 
és esedoznünk, és meltobbak leszünk böséges kegyelmit venni, azért 

497 nem [m sor fölötti beszúrás, tollhiba miatt .y 
498 ne [Beszúrás.] 
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is halogattya kérésünket, hogy annal nagyobra tudgyuk meg betsülni 
kegyelmit. az illyen készületekel valo imádságot az Isten soha meg 
nem veti. 

K Miben tettzik ki ennek az aszszonynak alázatosága. 
5 F Abban, hogy jó szivel reá álla, hogy a kristus akis kutyákhoz 

hasonlitá. és magais azon hasonlitásal éll, ugy uram mondá, a kölykek 
is esznek amorsalekokbol, mellyek le hulnak az ö urok asztalárol, mint ha 
azt mondaná, reá állok ugy bányál velem, valamint bánnak az ebekel; 
nem mérek vágyni anagy kegyelmeségekre a mellyek az Isten házá-

10 nak fiait illetik, és meg elegszem a morsalékokal., ate leg kisebik 
kegyelmidel,499 nem órdemlem hogy vélek üllyek asztalodnál, tsak 
az engedtessék meg nékem,500 hogy az asztal alat lehesek az ebekel., 
mioas quaero, mensam non invado. mondá szent pál. 

[181a:] K kitsodák azok az obek. és azok a fiak. akikröl szól a kris-
13 tus, és akenyér. mely az utolsoké. ? 

F Az ebek, apogányok, kik minden féle vétkekbon vannak, a fiak 
pedig a sidok kik az Isten népe valának, akenyér az Évangyéliumi 
kegyelem., mely önekik hirdettetett eléb, mint sem apogányoknak. 

K. Hogy lehet a, hogy az Isten Fia, aki mindeneket látt még is 
20 tsudállya a kananéai aszszonynak hitét? 

F Azért tsudállya, hogy mi velünk tsudaltassa, és hogy miis ugy 
kérjünk valamint a, meg nem szünvén mind addig a kéréstöl. vala-
még az Isten meg nem gyogyittya lelkünket., és meg nem botsáttya 
vétkoinket 

25 K. Mitsoda idöben kel azt a kegyelmet kérni? 
F Ez életnek minden idejében, apenitentzia tartok soha sem bizo-

nyosok ameg igazulásokban azért is kérik meg térésekot mind holtig, 
A meg botsátatot bünröl, ne légy félelem nélkül mondgya abölts. Eccli. 
9. 1. lohet, és kel is bizodalmunknak lenni, avett kegyelemre valo 

30 nézve, hogy büneinknek botsanattyát veszük. és annak abizoda-
lomnak, nevekedni, és erösödni kel, deha abizodalom. ki rekeszti 
a kételkodést. és a nyughatatlanságot., a félelmet ki nem rekeszti, 
és nom ád egész bátorságot, de anékünk hasznos ha nem ád, mert 
olyan hamar nem esünk a maga hittségben, és akevélységben. hogy 

35 ha ollyan álhatatoságal [181b:] kerésik avilág javait, és hogy ha 
azoknak szerzésécrt, és meg tartásáért, annyi veszedelmekre adgyák 

499 kegyelmidel, [i—e-ből javítva.y 
500 nékem, •(tsak az engedtessék meg nékem,) hogy [Alább a 31 . sorban, 
sorvégen:] re<k) [új sor elején:] keszti 
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magokat, leheté el fáradni, a kegyelem javainak keresésében, soha 
ennyit nem munkálodhatunk, se nem szenvedhetünk, hogy még 
többet ne kellene tselekednünk, az örökös jóknak el nyeréséért. 

A NAGY BÖJTI KÁNTORNAK. PÉNTEKIN 

Imádság. 

uram terjeszed jóságodot népedre. és mint hogy kegyelmet adtz 
5 néki szolgálatodban valo maradására,501 adgyad hogy meg száná-

sodot is tapasztahya. a segittségben melyet tölled kér. ami urunk 
J. k. 

Épistola 
Ézéki. 18. 20. 

A mely lélek vétkezik, a hal meg. a fiu nem viseli az Attya hami-
ságát. és az atya nem viseli a fia hamiságát. az igaznak igassága 

10 ö rajta lészen. és az Istentelennek Istentelensége. ö rajta lészen, 
hapedig az Istentelen penitentziát tart. minden büneiröl, melyeket 
tselekedett, és meg örizi minden parantsolatimot, és itéletet. s'igas-
ságot tselekeszik. elettel él, és meg nem hal., minden hamiságrol 
melyeket tselekedet meg nem emlékezem, az ö igasságában mellyet 

15 tselekedett, él, vallyonénakaratoméazlstentelennekhalála.ugy mond 
az urlsten. és nem hogy meg térjené502 az ö utairol, és éllyen, ha pedig 
el tér az igaz, az ö igaságárol., és hamiságot tselekeszik [182a:] min-
den utálatoságok szerént. melyeket szokot tselekedni az Istente-
len, vallyon élé, ? minden igassági mellyeket tselekedet volt, nem lész-

20 nek emlékezetben a gonoszságban a mellyet tselekedet, és az ö 
bünében mellyel vétkezet, azokban hol503 meg. és azt mondottátok, 
nem igaz az urnak uttya. hallyátok azért Izrael háza, vallyon nem 
igazé az én utam., és nem inkáb604 horgasoké ati utaitok, mert mikor 

501 maradá^sóV>sára, [maradásér, (?)-ból javí tva: maradásár,a; ebből 
<(sár, a) áthúzva s újra leírva: sára] 

502 térjenó [e —• fölött á thüzot t vessző.] 
603 [Esetleg: hal is olvasható; Káldinál: hal meg; Mikes mindig o-val írja.] 
504inkáb [előtt d-t kezdett írni.] 
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el tér az igaz. az ö igaságátol. és hamiságot tselekeszik, meghalazok-
ban; ahamiságban melyet tselekedet hal meg. és mikor ki tér az505 

Istentelen506 az ö Istentelenségéböl, melyet tselekedet, és itéletet, 
s'igaságot507 tselekeszik, ö az ö lelkét meg tarttya életben, mert 

5 eszében vévén magát, és meg térvén minden hamiságibol melyeket 
tselekedet. élettel él. és meg nem hal. 

Magyarázat 

K. Mit tésznek ezek aszók. amely lélek vétkezik ahal meg? 
F Azt teszik, hogy mindenik kiki a maga vétkiért, és vétkes maga 

akarattyáért, halált ád magának, és hogy az ö vétke nem fog annak 
10 ártani. aki ötet abban nem fogja követni. se semmi némü képpen 

abban részt nem fog venni, se szoval, setselekedetel 
K. Mitsoda értelme vagyon ezeknek a szoknak. az igaznak igassága 

ö rajta leszen; és az Istentelennek Istentelensége lészen ö rajta. 1 
[182b:] F Az az értelme, hogy az Isten mindenikével. amaga érde-

lo me szerént bánik, az igaz jutalmát veszi jó tselekedeteinek, és a gonosz, 
büntetésit gonoszságinak, és mint hogy az igaznak érdeme nem fóg 
annak használni aki ötet nem követi, a gonosznak vétke is nem tulaj-
donittatik annak, aki abban nem részesül. 

K. Az Isten tészen tehát irgalmaságot az Istentelenel. ? 
20 F Azt igéri néki hogy ha tellyeségel meg tér élettel él. és meg nem 

hal, a halálbol életre tészi, és el felejti hamiságit, az Isten maga meg 
tanit arra, hogy miben állyon a meg térés, hogy penitentziát tarttson 
nem tsak némely büneiröl hanem az egész vétkoiröl, hogy meg tarttsa 
minden parantsolatit és iteletét, és igaságot tselekedgyék, ha azt 

20 akarjuk hogy az Isten el felejttse vétkeinket. mi azokot el ne felejtt-
sük, szükséges hogy abünös. az Isten helyet, avétekhez hasonlo nagy-
ságu boszut allyon magán. mint a mellyel ötet meg bántotta, a 
szent Atyak szerént mentöl nagyob keménységel banik abünös magá-
val., az Isten annál nagj^ob kegyeségel lészen hozzája. 

30 K Hogy ha pedig az igaz el tér az ö igasságárol, és hamiságot tse-
lekeszik, az Isten miképen fog véle banni ? 

506 az <igaz, az) Istentelen 
506 [Iráshiba:] Istententelen 
507 és <t> itéletet, (e) s'igaságot 
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F Azzal fenyegeti hogy minden igasságit melyeket tselekedet volt, 
el felejti, és vétkiben fog meg halni, ezek irtoztato szok, mind azokhoz, 
kik nem áihatatosok ajóhan, avétek annal is utálatosabh, hogy ret-
tentö hálá[183a:]adatlanságot foglal magában. és minek útan-

5 na az Istené lettek volna, és szivekhen lakozot volna, avétekel onnét 
ki rekesztik, azert is mondgya szent pál. 1 Cor. 10. 12. aki magát 
fenn allani álittya, meg lássa hogy elne essék mivel szent péter sza-
vai szerént. 2 petr. 2. 20. 21. az utolso dolgok gonoszabbak löttek 
az elsöknél, jóbb lett volna azoknak meg nem üsmerni az igaság utát, 

10 hogy sem a meg üsmerés után viszá terni. 

Évangyéhum. 
szent Ján 5. 1. 

Vagyon pedig Jerusalemben. egy júh mosogato tó. mely sidoul 
Bet saidának neveztetik, melynek ött tornátza vala, ezekben fekszik 
vala aviznek meg inditását váro, betegeknek, vakoknak, sánták-
nak, meg száradtaknak sokasága. az ur Angyala. alá szál vala, idö 

15 szerént, atóba, és meg indittatik vala, és aki elsöbe508 szállot volna alá 
atóba. aviz inditás után, meg gyógyul vala akarmi betegségben 
lett volnais. vala pedig ótt egy ember,509 harmintz nyoltz esztendeje 
lévén betegségének, ezt midön látta volna Jésus fekünni. és meg 
üsmérte volna hogy már sok idejü volna, mondá néki, akarszé510 meg 

20 gyogyulni, felele a beteg néki. nints emberem. hogy midön a viz 
fel zavartatik engem atóban botsasson., mert míg én el érkezem. 
más szál alá elöttem. monda néki Jésus. [183b:] kely fel. vedd fel 
nyoszolyádot, és járj, és mindgyárt meg gyogyula. az az ember, 
és fel vevé nyoszolyáját és jár vala, szombat vala pedig azon a napon, 

25 mondának azért a sidok annak a ki meg gyogyittatott vala, szom-
bat vagyon. nem szabad fel venned nyoszolyádot, felele nekik. aki 
engem meg gyogyittot, az mondotta nékem, vedd fel anyoszolyádot, 
és járj, kérdék azért ötet kitsoda az az ember., aki azt mondotta né-
ked, vedd fel nyoszolyádot és járj, a pedíg a ki meg gyogyittatott 

30 vala. nem tudgya vala ki volna, mert Jesus el tért vala azon ahelyen 

508 elsöbe [be: utólag beírva a sorvégi margóra, világosabb t intával . ] 
509 ember, [Előtte más szót kezdett írni, h? kezdővonala. ] 
510 akarszé [r—sor fölötti beszúrás. ] 
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valo seregtöl, azután találá ötet Jésus atemplombaa, és mondá néki, 
imé meg gyógyultál már ne vétkezél, hogy valami gonoszb rajtad 
ne történnyék. elmene az az ember, és hirré tevé a sidoknak, hogy 
Jésus volna, aki ötet meg gyógyitotta. 

Magyarázat 

5 K Magyarázd még nékünk mit jelent ató, abetegek, és az Angyal 
ki fel zavarta atót? 

F A betegek kik a511 tornátzban várakozának, jelenti azokot, kiket 
avétek meg betegitette, ató j elenti a szenttségeket, fö képpen a keresztt-
séget, és a penitentziát, ahol a lelkek meg mosogattatnak akristus 

10 vérivel, és meg gyogyitatnak betegségekböl, az Angyal aki fel za-
varja atót, hogy hasznosá tegye agyogyitásra, az aszent [184a:] 
Lélek, aki abünösben üdveséges fel haboritást indit, a szivet fel512 

indittya és meg hattya, és aki abbol penitentzia tartásra valo köny 
hullatást botsát. amely akristus vérével együt el mosa avétket, 

15 amelyek nélkül abünös meg nem gyogyulhatna lelki betegségéböl 
K. Mit kel tselekedni hogy oly szükséges készületben lehessünk? 
P kövessük abetegeket kikazt várják és ohajttyák hogy az Angyal 

fel zavarja avizet, szükséges mondám buzgoságal ohajtani aszent 
Lnlket; és azon kérni, hogy indittson üdveséges fel háborodást ben-

20 nünk, mely meg üsmertesse volünk avétkünk ruttságát, és meg 
visgáltassaazörökké valo kinokot melyeket érdemlettünk., éreztesse 
meg velünk, hogy mitsoda szükségünk vagyon, apenitentzia tartás-
nak kegyelmóre, és az Isten itéletitöl valo félelemre; mivellye meg 
térésünket, szeretetét513 oltván belénk, és tisztittsa meg lelkünket 

25 motskaibol. kegyelmének vizével, mely elegyes légyen köny hullatá-
sinkal. 

K Mit jelent a harmintz nyoltz esztendös beteg, akinek meg gyo-
gyulását már nemis várták. ? 

F Jelenti az ollyan bünöst, aki már meg rögzöt vétkes szokásiban., 
30 és akinek meg terése igen nehéz és ritka. 

511 a [Beszúrás.] 
512 fel indittya [l—n-ből javítva.] 
513 [Elírás:] ezeretét 
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[184b:] K. A kristus miért kérdé tölle hogy ha meg akaré gyógyiilni, 
holot ahban nem lehetet kételkedni, azért maradot mindenkor ató 
mellet? 

F Mert ez, az ollyan hünöst jelenti, aki meg nem térhet akarat 
5 nélkül, és aki gyakorta, nem hogyakarná.de annyira szereti avétket, 

hogy bánná azt el hagyni, szükség mind azon által, hogy arra aka-
rattya légyen. és valoságos akarattya. amely ki tessék tselekedeté-
böl. és ugy vettetik atóban, anélkül, nintsen meg térés 

K. Mit kel elejekben adni azoknak, akik illyen rosz állapotban 
10 találkoznak? 

F Azt kel elejekben adni, hogy gyakorta imádkozanak, böjtölje-
nek, avilági gyönyörüségeket kerüllyék aveszedelmes alkalmatosá-
goktol távozanak, adgyanak alamisnát. minden jót el kövessenek, 
mind addig még az Isten el nem oldgya öket rosz kivánságoktol, 

15 és oly valoságos akaratot nem ád. amelyel minden rosznak ellene 
mondgyanak. 

K. A bünösnek., vagyoné olyan szüksége másra mint amái betegnek. ? 
F Igenis vagyon., ésazazember, nem más hanem a kristus, Isten, 

s' ember egyszers mind, enélkül az Isteni Ember nélkül, haszontalan 
20 mennénk a penitentzia tartésnak tójában ö adgya ennek a szentt-

ségnek azt az [185a:] eröt, hogy meg tisztittsa, és gyógyittsa alel-
keket. öis miveli azt kegyelme által. vagyon még szüksége, egy ollyan 
gond viselöre, a ki Istent szeretö, értelmes, buzgó, és alhatatos légyen., 
aki az üdvezitö lelke, parantsolattya, és Évangyéliuma szerént vezesse 

25 ötet, de az illyen vezérlöt., az Istentöl kel kérni, azt keresni kel. 
tiz ezer közül, mondgya Salesius szent Ferentz. és ha illyenre talált. 
annak minden szive titkát kitegye bizodalomal, mert gyakorta 
a meg térésnek kezdete, haszontalanná lészen, hogy ha nintsen ollyan 
lelki pásztor, aki tudgya okoságal igazgatni. 

30 K. A kristus mit fog néki parantsolni az egyházi szolgája 
által? 

F A kristus meg adván amit parantsol; azt fogja néki parantsolni, 
valamit a mái betegnek, hogy kelyen fel. vigye el az ágyát, és jár-
jon. afel kelés a, hogy ki kelyen. avétek mélységéböl, az alkalmato-

35 ságokot el hagya, aszivét vonnya el a földi dolgoktol, és amennyei 
jók felé emelye, meg változtatván gondolatit. és hajlandoságit. 
az ágy el vitele a, hogy erött vegyen rosz kivánságin. és szokásin, 
amelyeken feküt mint az ágyon, talalván abban gyönyörüségit, 
ajarás ahogy, az Évangyéhumnak uttyára. térjen, igyekezék azon 
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elö menni, és azt elne hagya, mind addig. még el nem éri amennyei 
hazát, amely örökös háza lészen. 

[185b:] K Mit jelentnek a farisaeusok, kik meg botránkozának 
azon. hogy a mái beteg az ágyat haza vivé szombat napon. és akik 

5 erre valo nézve el végezék. hogy meg ölesék akristust ? 
P Jelentik azokot. kik haszontalan nehezség keresésböl helytelen 

okbol, és gyakorta irigységböl karhoztattyák. magok viselésit, és 
tanitásit az Istenes embereknek, és akik annál is inkáb üldözik, 
ezeket, mert azt gondollyák. hogy avallásért tselekeszik. 

10 K. A, kristus miért inté arra a meg gyogyult beteget hogjr többé 
ne vétkezék, hogy valami gonoszab rajta ne történnyék? 

F Azt akarja nékünk meg mutatni hogy abetegségek avétekért 
valo büntetések. amely betegségek meg gyogyittyák a mi lelkünket 
abékeséges türés által,. és hogy vigyazunk álhatatlanságunkra, 

15 nehogy akövetkezendö eset, mely nagy hálá adatlanság volna, min-
ket vétkesebbeké ne tégyen, se meltatlanabbaká514 az Isten irgal-
maságára,. mint sem annak elötte. 

A NAGY BÖJTI KANTORNAK SZOMBATTYÁN. 

Imádság. 

oh' Istenünk a ki meg oltalmaztad atüz langjának sebeségitöl 
a három ifiakot, segits minket szolgaidot, hogy semmi vétekre valo 

20 tüz bennünk fel ne gerjedgyen. add meg azt a kegyelmet. ami urunk. 
J. K. 

[186a:] Epistola. 
Szent pál 1 Thess. 5. 14. 

Kérünk pedig titeket atyám fiai. fedgyétek515 meg anyughatatlano-
jcat, vigasztallyátok akisded szivüeket. fogadgyátok bé az erötleneket, 
békeséges türök legyetok, mindenekhez, meg lássátok hogy senki 

25 gonoszszal ne legyen agonoszért, hanem mindenkor ajót kövessétek, 
egy máshoz, és mindenekhez. mindenkor örüllyetek, szüntelen 
imádkozatok, mindenekben hálákot adgyatok. mert ez, az Isten 

514 mel ta t lanabbaká [Második a — esetleg o-nak is olvasható.] 
616 fedgyétek [g—íü-ből javítva.] 
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akarattya. akristusban. minnyájotok felöl. a lelket meg ne ólttsátok, 
aprofetálásokot, meg ne utállyátok, mindeneket pedig meg probáüya-
tok, ami jó azt tarttsátok. minden gonosz láttattol meg516 tartoztas-
sátok magatokat. abékeségnek Istene pedig ö maga szentellyen meg 

5 titeket, minden képen. hogy ati egész elmétek. és lelketek, és teste-
tek, panasz nélkül a mi urunk Jésus kristusnak el jövetelére tartas-
sék. 

Magyarázat. 

K. kitsodák azok anyughatatlanok akiket akarja az Apostol. hogy 
meg fedgyék.? 

10 F Azok kik ollyan nyughatatlan elméüek, hogy magok nyugo-
dalomban nem lehetnek, se másokot nem hagynak nyugodalomban, 
vagy is az ollyanok. kik el mulatván amagok hivatallyokot, amásoké-
ban mindenkor hibát találnak, és tsak abban arttyák magokot a 
mi öket nem illeti. 

[186b:] K. kitsodák azok akisded szivüek, akiket akarja szent 
pál hogy meg vigasztallyák, ? 

F Azok akik leg kiseb dolgon is meg ijednek. vagy el hagyák mago-
kat. az illyeneknek segittség kivántatik, ne hogy meg ijedgyenek, 
és oktatni kel., mert azért esnek az illyen gyengeségben. hogy nint-

20 sen elegendö világoságok. 
K. Hogy lehesen mindenkor vigadni ? 
F A midön az Isteni szeretet aszivben517 mindenkor meg marad. 

és hivek vagyunk hivatalinkhoz. ajó lelki üsméretnek, békeségé-
vel élünk. mely alelket felyeb emeli mind annál, valami azt szomo-

20 ruságra tehetné, ez abekeség azt518 tselokeszi, hogy mindenkor a 
szent léleknek örömében lehet lenni, 

K. Mitsoda aszüntelen valo imádság. ? 
F A hogy szorgalmatoságal kel viszá térni az imádságra egy ne-

hányszor napjában., hogy az Isteni szeretetet magunkban fel gerje-
30 szük., és az üdveségnek kivánságát, etészi az imádságot; és valamég 

mind emegmaradaszivben., adig az imádság szüntelen valo., hogy ha 
pedig azt el hagyuk alunni a szivben, akor az imádság is el aluszik. 

516 [Sorvégen:] meg [új sor elojén:] meg 
617 aszivben [i fölött nincs pont.] 
5,8 [Iráshiba:] az. 
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K. Hogy lehet el oltani a szent Lelket? 
F Ha magunk rosz viselésivel haszontalanná tészük az Isten aján-

dékit, ha a könnyü vétkeket elmulattyuk, a melyek ollyanok mint 
aviz tseppek, a melyek ha sok számuak. atüzet el olttyák, amelyeket 

5 a tüz meg emésztene, ha kevesebben volnának. ha ajo tselekedet-
ben el lankadunk, mind ezekre nézve519 [187a:] ez az Isteni tüz, 
magában el aluszik. valamint alámpás olaj nélkül. 

K Mit tésznek ezek a szók, meg ne vessed a profetiákot 
F Ezen a szon. profétia, nem tsak a jövendölésnek ajándékát kel 

10 érteni, itt, hanem még avallás béli titkoknak, és igazságoknak., meg 
fejtésekre; és meg magyarázásokra valo ajándékokot is., az Apostol 
tehát nem akarja hogy meg vessék az ollyanokot a kikben illyen 
ajándékok vannak., és ha az ollyanok, az Anyaszent egyház, és a tra-
ditio szerent valo tanitást tanitanak, az oUyanokot halgatni kel. és bé 

15 venni tisztelettel mind azt, valamit az egész Anyaszent egyház bé 
vett. és tanitott minden idökben. és meg vetni mind azt, valami azzal 
nem egyezik, mindent meg kel probálni. és meg tartani amijó. 

K. Hogy kel ezt érteni. minden gonosz láttattol meg tartoztassuk 
magunkot ? 

20 F ugy hogy. nem tsak azt kel el kerülni ami rosz magában, hanem 
még a mi rosznak láttatnek is az egy ügyüeknek, és a tudatlanoknak, 
és ami öket meg botránkoztathatná. hogy nem tsak aroszat nem kel 
tselekedni, hanem még azt is el kel kerülni., a mi aroszra vihetne., 
mind mostanára, mind jövendöre, nem tsak attol kel el távozni a 

25 mi nem szabad, hanem még ami nékünk, vagy felebarátunknak 
hasznunkra nem lehetno, valamint szent pál mondgya ahiveknek 
ahus étel iránt. rom. 14. 1 cor. 8. 

K A békeségnek Istene mi formában szentel meg minket minden 
képpen. ? 

30 [187b:] F ugy hogy viszá helyhezteti bennünk az egy mástol el 
válhatatlan rendet. és békeséget, a melyeket fel háboritotta volt ben-
nünk a vétek., az Isten akarattya alol520 valo magunkelvonásával; 
és amagunk ellen valo fel támadásal., azt pedig akkor helyhezteti 
viszá, a midön az ö láthatatlan karjának erejével. alélek alá veti 

35 atesti indulatokot, alelki kivánságokot pedig az okoság alá. és az 
okoságot az ö kegyelme alá. 

5 1 9nézve [187a:] <nézve> 
520 alol [a—v-ből javí tva.] valo 

216 



Évangyélium. 
szent Matth. 17. 1. 

Es hat nap után melléje vevé Jesus pétert, és jakahot és Jánost, 
annak ötsét, és vivé öket egy magos hegyre külön és szinében el vál-
tozék elöttök. és fénylék az ortzája mint a nap., a ruháji pedig fojé-
rek lönek mint hó. és imé meg jelenék nékik Mojses, és Illyés, szol-

5 ván véle. felelvén pedig péter, mondá Jésusnak, uram jó nékünk itt 
lennünk., ha akaröd tsinállyunk itt három hajlékot, néked egyet. 
Mojsesnek egyet, és Illyésnek egyet. még ö szolván imé fényes köd 
árnyékozá meg öket, és imé szozat aködböl mondván. Ez az én 
szerelmes Fiam, kiben nékem jól kedvem tölt, ötet halgassátok, és 

10 halván a tanitványok ortzájokra esének, és igen meg félemlének, 
és hozájok mene Jésus, és illete521 öket, és monda nékik kellyetek 
fel. és ne félyetek, fel emelvén pedig az ö szemeket. senkit nem látának. 
hanem tsak egyedül Jésust, és alá jövén azok a hegyröl; parantsolá 
nékik jésus, mondván, senkinek ne mondgyátok alátást, míg az ember 
Fia halotaibol fel nem támad. 

[188a:] Magyarázat 

K Miben áll akristus szine el változása ? 
F Abban, hogy minden külsö formáját meg valtoztatta, ahalandó 

életében, rejtékben tartá Istenséginek fényeségit. az ö testének és 
szegénységének fedezöje alat., az ö szine el változásakor meg akará 

20 mutatni ahárom Apostol elött, egy kis reszettskéjit annak aditsöség-
nek, amelyet522 birt, az ö Emberséginek, az Istenségivel valo meg 
egyesülésiért, meg engedé annak aditsöségnek, hogy ki tessek, és 
hogy fényesebb legyen az ö ortzája anapnál, és az ö ruháji fejérebbek523 

ahónál. 
25 K Mit tselekedék akristus amidön szinét el akará változtatni ? 

F Három bizonyságot véve maga mellé, pétert, Jakabot, és Jánost, 
kik az Apostolok közöt elsöbbek valának, fel mene ezekel egy nagy 
hegyre., hogy inkáb magánoson lehessen, és imádkozhasék, és ami-

521 illete [Szóvégi e fölött sötétebb t intával , át l iúzott vessző.] [A 7. gnrban 
elirásból:] Mojesnek 
622 amelyet [et: szótagot a sor fölött újra kiírta, mer t a t in ta összefutott.] 
523 (fenyesebbek) fejérebbek 
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dön imádkozék, aditsöség, és a fényeség környül vevé, mivel rend 
szerent ahegyekre szokot vala fel menni, hogy ótt tsendesebben imád-
kozhassék, és hogy az által meg mutassa atanitványinak. hogy ök 
is el távozanak avilági társaságoktol., annyiban, amennyiben hiva-

5 talok azt meg engedi. hogy ótt az Istenröl, az ö igéiröl, és igazsági-
rol elmelkedgyenek. 

K Miért akará az üdvezitö, hogy abban a fényeségben lássák imad-
ságakor ? 

[188b:] F Hogy meg lássuk abbol. mitsoda ereje vagyon az imád-
10 ságnak, a mely meg tisztittya lelkünket avétektöl. meg világosittya 

a kegyelemnek világával., le vetkeztet minket az ó emberböl, és 
ujban öltöztet., bé tölt mennyei jókal minket, és arra aboldog álla-
potra készit minket, amelyben, a mi testünk, aki most nyomorult. 
elvetö, akkor hasonlo lesz az ö ditsöséges testéhez 

15 K Mitsoda okbol változtatá el az ur szinét. ahárom Apostoli elött ? 
F Abbol az ókbol, hogy még elöre meg erösittse öket a kereszté-

nek botránkoztatása ellen., meg mutatván nékik, hogy nem tsak 
halandó természetü volna, hanem még az ö Istensége által halhatat-
lan, és ditsöséges volna. és hogy még, mind halhatatlan., mind ditsö-

20 séges lenne az emberi természetiben is, minek utánna ditsöségiben bé 
menne, gyalázatos halála után, aztisakará nékünk meg mutatni az 
Apostoliban., hogy aboldogságnakegyedülvalouttya.tsaka, hogyáltal 
mennyünk a szenvedéseken, kereszteken., és az életnek minden nyomo-
ruságin. hogy pediglen apenitentziára indittsa a hiveket ezekben a 

2o szent idökben, az Anyaszent egyház a kristust elönkben adta, az elsö 
vasárnapon. apusztában valo letiben, böjtölésiben, kisertetiben, 
amái napon pedig fényeségében. és ditsöségében, azert hogy tapasz-
talhato képen meg mutassa nekünk, hogy az ö fel támadásában, és 
ujjonnan valo életében más modal nem részesülhetünk ahüsveti 

30 innepen, hanem hogy [189a:] ezeket a szent napokot, aböjtölés-
ben. a sanyargatásban. apenitontzia tarto siralomban és az imádság-
ban tölttsük el, és hogy ha meg halunk véle együt avéteknek, és az 
ó ember roszkivánságinak, véle együt fel is támadunk, hogy új 
életet elhessünk. 

3*' K. A szine változásakor, miért akará akristus. hogy Mojses524 és 
Illyés jelen legycnek. ? 

521 Mejsés felírásból; második e — fölött á thúzot t vessző.] 
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F Azt akará nékünk az által meg mutatni, hogy atörvény mellyet 
jelentet Mojses, és ajövendölesek, mellyeket jelentet Illyés. tsak 
ötet jövendölték, ötet jelentették. és ötet igérték volt meg, ö rolla 
tettek bizonyságot, és hogy el jövetele után, tsak egyedül ötet kel 

5 halgatni, erre valo nézve, Mojses. és Illyés, bizonyságot tévén rolla 
jelen valo létekel, akik az után el tünének. és egyedül hagyák ötet, 

K. Miért hogy, ez a törvény ki ado, és ez a proféta. luk. 9. 31. 
beszélgetnek véle az ö halálárol. ? 

F Arra akara az altal tanitani. hogy ha ö, abban a ditsöségiben525 is. 
10 a melyben akor. vala, elötte viselte a keresztének gyalázatos halálát. 

szükséges hogy atanitványi se felejttsék el. akár mely jó, és fel emelt 
állapottyokban is, meg kel nékik a világi pompát vetni, akristust 
követni, és hordozni az ö keresztének gyalázatoságát, kövessük Moj-
sest, ki meg tagadá magát a farao leánya fiánah lenni, inkab választván 

15 az Isten népével sanyargaitatni. mint sem az ideig valo bünnek gyönyö-
rüségiben élni, nagyob gazdagságnak itélvén akristus gyálázattyát. az 
egyiptiusok kintsénél. hebr. 11. 24. 

[189b:] K. Szent péter miért kiváná a hegyen maradni ? 
F Nagy gyönyörüségel nézé azt, amit láta, és meg tetzvén néki az 

20 agyönyörüséges hely, azt nem526 vevé észre, hogy nagy tévelygés ditsö-
séget. és koronát kérni, minek elötte hartzolnának,527 és ö még azt nem 
tudgya vala, hogy mitsoda drágán fizeti meg azö mestere, és annak 
tanitvánnyi, azt a ditsöséget, azért mondgya szent lukáts. hogy nem 
tudta amit kivánt, ameg válto tanitványinak köteleségek a, hogy 

2,1 ötet a kálvario. és nem athábor hegyére kisérjék., ez életnek ideje, 
szenvedésre valo. és nem aditsöséges életre, 

K kitsodák azok. akiket jelent szent Péter ? 
F 1. Azok akik ez életet szorotik, akik tsak azon igyekeznek hogy 

itt lehesenek boldogoká. it lehesen minden alkalmatoságok, és semit 
30 ne szenvedgyenek, az illyeneknek számok véghetetlen. 2. az ollyan 

áitatos személyek akik gyakrabban igen szeretik az nyugodalmat. 
és kovesé amunkát. akik mindgyárt oda vannak az üldöztetésekbon. 
és akeresztekben.528 és akik semit nem akarnak fel áldozni az Isten 
szolgálattyának, és igazságának. egy szoval sokan vannak olyan 

526 [Elírás:] ditsógiben 
626 nem [Beszúrás.] 
527 hartzolnának, [r helyet t í-betűt kezdett írni, de abbahagyta ; az r 

betű u tán kiírta a í-t.] 
528 akeresztekben. [Első e—r-ből javítva.] 
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tanitványok, akik aditsöséges kristust örömest követnék, de nintsen 
anyi bátorságok hogy kövesék agyalázatokban., hogy a tsendes 
életet ne szeretnék, az elmélkedésben foglallyák magokot. a midön 
a munkára az Isten nem hitta öket, olyankor szent Agoston szerént, 

5 ha azon munkálodnak különösön, hogy magoknak meg halhassanak 
ajó, do a midön abban bizonyosok hogy a munkára, és az Isten szol-
gálattyára hivatattak. a keresztes. és a [190a:] szenvedö életre, 
ollyankor mindent el kel hagyni, és ellene mondani anyugodalom-
nak. mert aki akor is athábor hegyén akarna maradni'., tsak amaga 

10 tsendeségét keresné, olyan szin alat, hogy akristus kegyelmének 
kedveségivel élhesen, illyen a magunkhoz valo szeretetnek szokása. aki 
nem az Istent, hanem tsak magát keresi, 

K Mire kötelezminket a bizonyság melyet tészen az öröktöl fogva 
valo Atya. az ö Fiárol, szine változásakor ? 

15 F Arra kötelez, hogy mesterünknek vegyük tsak ötet halgasuk, 
az ö tanitását kövesük. aztot meg tarttsuk, minden ezzel ellenkezö 
más529 tanitást utálva meg vessük, és azzal élyünk mint alázatos tanit-
ványok . .. 

A SZENTEK I N N E P E I N 

SZENT ANDRÁS N A P J Á N . 

Imádság. 

Felséges Isten elödben borulván. kérünk uram azon hogy a boldog 
20 András Apostol, predikatora. és vezérlóje lévén Anyaszent egyházad-

nak. légyen szoszollonk is melletted a mi urunk. J. k. 

Epistola. 
szent pál rom. 10. 10. 

Mert szivel hiszünk az igazságra, szájjal pedig lészen a vallás téteh 
az üdveségre, mert az irás azt mondgya. minden[190b:] aki öbenne 
hiszen, meg nem szégyenittetik, mert nints külömbözés a sidó, és a 

25 görög közöt, mert ugyan azon egy ura minnyájoknak. ki gazdag min-
nyájokhoz, kik ötet segittségülhiják, mert minden aki segittségül hija 

629 <más) ellenkezö más 
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az ur nevét üdvezül. hogy hijjak azért segittségül a kikben nem hittek, 
avagy mint hisznek annak, akit nem hallottak, hogy hallanak pedig 
predikalo nélkül, hogy predikalnak pedig, ha nem küldetnek, a mint 
irva vagyon. melly530 ékesek abékeség hirdetök lábai, akik jokat 

5 hirdetnek, de nem minnyájan engednek az Évangyéliumnak, mert 
Isaiás azt mondgya. uram ki hitt a mi halomásunknak, azórt ahit 
ahallásbol vagyon, a hallás pedig a kristus531 ígéje által, de mondom 
nem hailottáké, sött minden földre ki ment az ö zengések. és a föld 
kerekségének határira az ö igéjek. 

Magyarázat 

10 K. Mit tésznek ezek aszók. szivel hiszünk az igazságra, szájjal 
lészen pedig avallás tétel az üdveségre? 

F A szent Lólek ezekel a szokal két dologra kénszerit minket. elö-
ször, hogy tekélletes engedelmeségel higyük elmével és szivel, mind 
azt: valamit az Isten ki nyilatkoztatott minékünk ajó erkölosök. és 

10 ahit ágazati iránt, másodszor,, hogy külsö képen is vallás tételt kel 
tenni mind azokrol az igazságokrol. a melyeket belsö képen is hiszünk., 
egy szoval a szent Lélek arra kötelez. hogy higyük. [191a:] mind 
azt valamit az Isten tanit, és azon hit szerént legyen minden beszédünk, 
és tselekedetünk, minden emberi tekóntet nélkül, ha szinte minde-

20 nünket, és még az életünket el kellene is vesztenünk. mert enélkül, 
se meg igazulás, se üdveség nem lehet, az Isten Fia azt nékünk meg 
mondotta, hogy az utolso napon ellene mond azoknak, se tanitványi-
nak532 nem tarttya azokot. kik meg pirulnak ö érette, és az ö Evan-
gyeliumjáért, az emberek elött, ugyan az igazságrol valo vallás tétel 

25 tselekedé azt., hogy anyi sok martyrumok. és Confessorok valának 
az elsö saeoulumokban, de itt nem tsak arrol abizonyság tételröl 
vagyon aszó, melyet a birák itélö széke elött tartozunk tenni, hanem 
még arról is mellyet kel tenni az emberek elött, az Évangyélium szerént 
valo életünkel, meg nem pirulván akristus533 alázatoságáért,534 szegény-

w ségiért, és keresztiért, ha szinte azért meg vettetnénk, és meg tsufol-

630 melly [Első 2—r-ből javítva.] 
531 a kristus a kristus [Fölösleges ismétlés.] 
532 tanitványinak [Első i—a-ból javítva.] 
533 [íráshiba:] akris 
534 alázatoságáért, [z javitva 2-ból.] 
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tatnánk is. atesti, és világi emberektöl, kötelesek vagyunk némelykor 
szent bátorságal oltalmazni, és vedelmezni atitkok igasságát, ahit 
ágazatit, midön azok ellen valaki fel támad, vagy is azok ellen valáki 
roszul beszél, mi tisztellyük és betsüllyük a martyromokot, ne kár-

5 hoztassuk tehát öket amagunk viselésivel. ollyan dolgokban., ame-
lyekben ökk, köteleségnek tartották életeket veszedelemre tenni, 
hogy nékünk tisztán meg tarthasák azokot az igazságokot a melyeket 
mi hiszünk, mint hit agazatit. 

K. Mire köteleznek minket ezek aszók, minden aki Istenben hiszen. 
10 meg nem szégyenitetik. ? 

[191b:] F Arra köteleznek, hogy szüntelen kérjük az Istentöl azt 
ahitet, amelyet elevenittse az Isteni szeretett, melykutfejeakegyelem-
nek, és üdveségünknek, és amely nélkül minden jó tselekedet. haszon-
talan, az alamisnálkodás, és még a martyrumság is haszontalan szent 

lD pál szerént, az Isteni szeretet nélkül, mire valo volna nékünk ameg 
hólt hitt, amelyet az Isteni szeretet nem elevenit, ? haszinte tsudákot 
tennénk is. ? mondgya az Apostol. 1 cor. 13. 2. 3. 

K. Mit tésznek ezek aszók. minden aki segittségül hija az ur nevét. 
üdvezül? 

20 F Ezek meg mutattyák nékünk erejét és hathatoságát az imádsá-
goknak, amidön szivesen kérjük az Istent, és valoságal akarjuk meg 
nyerni akegyelmet melyet kérünk, az Isten meg halgattya mind 
azokot. akik eszerént kérik, akár kik legyenek azok, és hogy ha álhata-
tosan végig meg maradnak. az illyen kérésben. üdvezülnek. ebböl 

25 már akövetkezik,535 hogy azok kik illyen formában nem kérik., kik 
az imádságot nem szeretik. vagy akik tsak nyelvekel kérik, nem lészen 
részek az üdveségben, akár mely jókóttselekedgyenekis külsö képpen. 

K. Hogy mondhattya tehát azt abölcs, hogy az Isten meg nem 
halgattya azokot kik segittségül hiják. prov. 1. 28. 

30 F Mert abólcs azokrol szól akik tsak nyelvekel kérik, akik tsak 
szokásbol kérik, akik meg nem halgatták az Isten szavát, midön 
hitta öket. és akik meg vetették tanátsit. 

K Hogy lehesen az Istent segittségül hini, a midön ötet nem üsmé-
rik? 

3u F A valo hogy az Apostol szerént, hogy segittségül lehosen hini, 
hinni [192a:] kel ö benne, és üsmérni ötet, és hogy benne lehesen 
hinni, hallani kol ö felölle, és hogy felölle lehesen hallani, szükséges 

535 ebböl már akövetkezik, <(eb) hogy 
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hogy valaki hirdesse nékünk az Évangyéliumot, és hogy azt hirdet-
hesse. szükséges hogy az Istentöl küldettessék. szükséges tehát apredi-
katioban536 az Isten szavát halgatni, vagy azt olvasni, föképpen az 
Evangyeliumot, de legg gyakortáb az üdveségel valo kevés gondalat 

5 tselekeszi. hogy nem hisznek,537 és nem hiják segittségül az urat, nem 
keresnek modot és alkalmatoságot atanulásra, söt még azt kerühk, 
ugyan azért is, tudatlanságban maradnak, vagy gyümólcstelen hitben. 
mind azon által538 az üdveségre szükséges hogy oly élö hitünk legyen 
mely az Isteni szeretet által munkálodgyék, ugy is539 is kel élnünk 

10 mint akristus élt, hogy élünk pedig ugy, ha ellene nem mondunk a 
mi lágyságunknak. és ha540 magunkot nem oktattatyuk, az olvasás, 
vagy apredikatio által. 

K. Magyarázd meg ezeket aszokot, mely ékesek abekeség hirdetök 
lábai, akik jokot hirdetnek. ? 

10 F Isaiás proféta, és ö utánna szent pál. fel magasztallyák. az Évan-
gyélium hirdetöit, és meg mutattyák hogy azok. kik elöször bé vették 
a hitet, mitsoda örömel fogadták az ollyan predikátorokot akiket az 
Isten küldöt hogy hirdesék az Evangyéliumot, mely nékik békeséget, 
kegyelmet, és örökös jokot igért, azoknak magok viselések szépnek 

20 tettzet nékik, mert tsak amenyei dolgokra igyekeztek, minden igye-
kezetek tsak avolt., hogy amennyei boldogságban vezerelhessék azo-
kot kik öket halgatták., az Anyaszent egyház hasonlot mond ma 
nékünk, hogy annak az Isteni igének szeretetire indittson, hogy ha 
azt valoságalbé veszükés ahozszab-[l92b:]juk életünket, és szánde-

20 kinkot, abban annál is több gyönyörüséget találunk., mennél többet 
gondolkodunk azokrol.541 és követtyük azokot 

K Ha az Évangyélium predikatorinak. magok viselések és járások 
olyan szép. miért Isaiás tészi utánna hogy minnyá542 nem engedelmes-
kednek ? 

30 F Mert, feleli543 maga, hogy azok közöt kik azt halgattyák keve-
sen vannak akik hitelt adnának annak amit nékik hirdetnek, vagy 

536 apredikatioban [k utáni a—í-ből? javítva.] 
537 hisznek, [i— e-ből javítva.] 
638 [ í ráshiba:] mind az azon által 
539 is [Beszúrás.] 
640 ha <ha> 
541 <arrol) azokrol. 
542 [Talán: minnyájan] 
543 feleli [i javítva e'-ből'! ] 
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ha hiszik is. de elmélkedö. és visgálodo hitel. mely a tselekedetre nem 
mégyen, az illyen elmelkedósek pedig a sziv bóli engedelmeség nélkül, 
még vetkesebbeké tészik. 

Evangyélium. 
szent luk 5. 1. 

Lön pediglen, mikor a soregek reája todulaának. hogy az Isten 
5 igéjét halgatnák, és ö áll vala a Genezaret tója mellet és Mta ató 

mellet ket hajot álván, ahalászok pedig ki szállottak vala és mossák 
vala ahálokat, be menvén pedig egyik hajoban mely simoné vala. 
kéré ötet hogy a földtöl bellyebb vinnó egy kevesé. és lo ülvén, tanittya 
vala ahajótskábol a seregeket, hogy pedig meg szünék szollani mondá 

10 simonnak., vidd a mélyre, és ereszszétek meg ati háloitokat ahal 
fogásra, és felelvén simon mondá néki, Mester. egész étzaka munkálod-
ván. semmit nem fogtunk de544 ate igédre meg eresztem ahálot, és 
midön azt mivelték volna, halaknak böséges sokaságát rekeszték bé; 
szakadoz vala pedig az ö [193a:] hálojok. és intónek a társoknak kik 

15 a más hajoban545 valának, hogy el jönének, és segitenék546 öket, és el 
jövének, és meg tölték mind a két hajotskát. ugy hogy tsak nem el 
merülnének, molyet midön látná simon peter, a Jesus térdeihez borula, 
mondván. meny ki tölem, mert bünös ember vagyok uram., mert 
az álmólkodás környül vette vala ötet. és mind akik véle valának aha-

20 iak sokaságán, melyet fogtak vala hasonlo képen pedig jakabot is, és 
Jánost, a zebedaous fiait, kik a simon társai valának. és monda simon-
nak Jésus, nefély. mostantol fogva már embereket fogsz: és ki vonván 
aföldre ahajokat, mindeneket el hagyván követék ötet. 

Magyarázat 

K. Mit jelentnek azok ahalászok. kik ahálojokot mosogatták.? 
2'' F Jelentik alelki halászokot. valamint akristus mondá péternek, és 

Andrásnak, hogy embereket fognak halászni. ahálo mosásbol pedig meg 

544 de ( a t e i ) ate igédre [A törölt részben lévő i fölött nincs pont .] 
316 a más (a )ha joban 
546 segitenék [Második e fölött á thúzot t vessző.] 
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tanulhattyák azok. kik felebarattyok üdveségire vigyáznak., hogy 
szükséges nékik némelykor547 el vonni magokot a világtol, hogy mago-
kot meg tisztithassák., és fogyatkozásoknak motskát meg mosogasák. 

K. Mit jelent a szent péter hajoja? 
5 F Jelenti548 az Anyaszent egyházat, amelyben a kristus egyedül 

lévén afö, anépet titkaira tanittya. péternek, parantsolván hogy távoz-
nék el a földtöl. és amélyire menne atengernek., jelenté [193b:] 
akeresztyénségnek549 tekélleteségét, amelyre hija azokot, akiknek 
illik oktatni, és vezérleni másokot. ugy hogy el távozván aföldi 

10 állapotoktol. ahiveket is arra inttsék, példát adván nékik. 
K. kitsodák azok. kik mint szent péter egész éttzaka550 halásznak 

és semit nem foghatnak. ? 
FL Azok, kik a véteknek setéttségében sokat fáradoznak a világi 

gyönyörüségek, jók, és betsületek után., és halalok oráján a markokot 
ln üresen talállyák. ajó erkölcstöl, és tselekedettöl, 2. azok, kik az Anya-

szent egyházban sokat munkálodnak és az egyházi szolgálatban sokat 
fáradoznak és nyughatatlankodnak, de akik senkit meg nem térite-
nek, se semmi nagy hasznot nem tselekesznek, mert az Isten rendelése, 
és hivatala nélkül dolgoznak, és tsak asetéttségben munkálodnak. 

20 K. Mit jelentnek ezek aszavai szent péternek., ate igédre meg vetem 
ahálot ? 

F Azt jelentik, hogy amidön az Isten szolgálattyára, és az üdveségre 
valo doigokhoz fogunk. azoknak jól végben kel menni, az ö rendelése 
szerént, az ö akarattyának engedelmeskedvén, az ö lelkében kel 

25 munkálodni. 
K. Mit jelent az a sok számu hal. mely miat szakadozni kezde ahálo. ? 
F Jelenti azokot a sok számu világi keresztyéneket, akik láthato 

egyeségiben vannak az Anyaszent egyháznak. akik abban gyakorta 
hasonlásokot. és szakadásokot okoznak, a mellyek [194a:] el merit-

30 hetnék ahajot, vagy is inkáb az Anyaszent egyházat, ha aköre nem 
volna épitve, de mind annyi zür zavaros voszedelmekben is meg fog 
maradni, és akristus véle lészen, mind végig, mert nyilván meg igérto 

K Mitsoda gondolattya lett szent péternek., látván olyrendkivül 
valo halászattyát ? 

517 némelykor [e fölött á thúzot t vessző.] 
518 jelenti [i—e'-ből javí tva; e' fölötti vesszőt nem törölte.] 
549 [Javitva: akereszlyéntknek\>'6\; a ség képző s betfije sor fölötti be-

szúrás. ] 
550 [Iráshiba:] ét tzak 
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F Azon anyira meg ütközék, hogy érdemetlennek tartá magát. 
akristushoz közel lenni, azért is mondá, távozál el uram tölem, mert 
vétkes ember vagyok, atsuda meg üsmérteté véleegyfelöl a kristus-
nak hatalmát. más felöl pedig amaga nyomoruságát. és méltatlan-

5 ságát. iilyen551 töredelmes és alázatos szivel kellenénk lenni atitkokhoz, 
föképen a szent oltári szenttséghez, ahol akristus jelen vagyon, aki 
örömest adgya nékünk magát abban a nagy szenttségben, akihez, 
valamint szent péter, nagy töredelmeségel és félelemel kellene járul-
nunk mindenkor, a szent péter szavaira valo nézve, el kellene amél-

10 tatlanoknak. attol távozni, és mind azoknak. kik azt szenttség törö 
rosz készületekel meg kissebbittik ugyan erre valo nézve is mondgya 
vala fel szoval az elött. egy diaconus amidőn aszent áldozatot el kez-
dették. foras Ganes. sancta sanclis. mennyetekki ebek, aszent dolgok. 
a szenteket illetik, az illyen félelemböl,ésalázatoságbol, jó, még abuz-

15 goknak, és az áitatosoknak is elvonni attol némelykor magokot, hogy 
az után az imádság, és a penitentzia által, abban méltabban részesül-
hessenek, de az illyen állapotban, tanátsot kel kérni. 

[194b:] K. Mit tselekedék szent András, midön ollyan boldog 
lehete. hogy meg üsméré akristust, és véle beszélhete. ? 

20 F Minden késedelem nélkül mindenét el hagyá, ötet követé, és nékie 
adá magát, ezzel arra tanyit minket, hogy halgassuk miis akristus 
szavát. amidön minket meg szollit szivünkben. és hasonlo gyorsaságal 
engedelmeskedgyünk parantsolatinak, ahalogatás ujjab kisértetekre 
vinne, azt el mondhatni, hogy szent András ellene mondván hálóinak, 

25 minden világi gazdagságnak ellene monda, mivel a nagy szent Gergely 
szerént. ellene monda agazdagulásra valo kivánságnak. a mely sokra ter-
jed, az ollyan sokat hágy el; aki semmit meg nem tart magának, és min-
denit oda adgya; de arra kel vigyázni, hogy két képen lehet annak 
ellene mondani amink vagyon az egyike a, hogy ellene mondunk annak 

30 a mit valoságosan birunk, amasika a, hogy ellene mondunk akivánság-
nak a melyel kiványuk birni azt, amit még nem birunk. vagy a szere-
tetnek., amelyel vagyunk ahoz amit birunk, szent András véghez 
vitte mind akettöt; ugyan ezt is nevezik Apostoli léleknek, az ollya-
nok, akiket az Isten arra hi, hogy cl hagyák avilágot, tartoznak 

35 követni betü szerént ezt az Apostolt. mind egyikében; mind amásiká-
ban, de akeresztyének a kiknek avilágban kel élni, akereszttségben 
tett igéret szerént tartoznak ellene mondani aföldi dolgokhoz valo 

551 [íráshiba:] illyent 
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rendeletlen kivánságnak, és szeretetnek,, de annak nem amit törvény 
szerént birnak. 

[195a:] K Miképpen lehet valakinek meg üsmérni amaga hivatalo-
ságát ? 

5 F Meg üsmérheti 1. tsak keresztyéni és ártatlan életet éllyen, minden 
tölle ki telhetö jokot tselekedgyék. hogy kegyelmet nyerhesen az552 

Isten akarattyának meg üsmérésire. 2. gyakorta imádkozék. hogy 
az Isten arra valo világoságot adgyon, 3. tanátsot kel kórni okos, és 
értelmes emberektöl, ahivatalrol., és annak köteleségeiröl. 4. aválasz-

10 tásban igen meg kel visgálni az alkalmatoságokot, melyeket ád az 
Isten rendelése, keresés nélkül, 5 hizolkedés nelkül kel meg visgálni 
amagunk tálentumit, elegondöségünket. és értelmünket. az illyen, 
vagy az ollyan hivatalra, mert hivatalosok nem vagyunk valamely 
hivatalra vagy állapotra, hogy ha arra elegendö értelmünk, vagy 

15 tálentumonk nintsen, 6. nézük meg ha vagyoné természet szerént 
valo hajlandoságunk, melyet Isten ád bizonyos hivatalokra, mondám 
melyet Isten ád. mert az ollyan meg romlot hajlandoságok, mellyek 
a fösvénységtöl, nagyra vágyástol, hejában valoságtol, vagy a resttség-
töl jönek, nem hogy az illyenhajlandoságokra kellene vigyázni, avá-

20 lasztáskor, de sött még. a volna ajele, hogy az Isten nem hivut azokra 
a hivatalokra, a melyekre illyen hajlandoságokot érzenénk, 7 hogy 
ha pedig az egyházi rendröl vagyon akérdés, a szent Atyák szerént, 
az ajele [195b:] hogy arra hivatalos az ollyan. aki alázatoságbol, ahoz 
a szolgálathoz valo tiszteletböl, és magat arra érdemetlennek valo 

25 itéletböl. ettöl arendtöl szent félelemböl el távozik, de ugy mind azon 
által; hogy ajó erkölcsök, tálentumok, és mind a, valami szükséges 
ehez arendhez, meg egyezenek az el távozásal. eszerént tselekedtenek 
aleg nagyob szentek., és Doktorok, ugy mint, szent Ambrus. szent 
Paulinus, szent Hyeronimus, szent Basilius, szent Agoston. szent 

30 Chrysostomus, a nagy szent Gergely. szent Bernárd. és más többek. 
K. Nem leheté magunkot meg tsalni, hogy ha azokot a belsö indu-

latokot követtyük. amelyeket érzünk némely hivatalokhoz. ? 
F Igen is meg tsalhattyuk magunkot, és gyakorta szent lelki, 

indulatoknak, és Isteni sugarlásoknak tarttyuk lenni, a magunkhoz 
35 valo szeretetnek indulattyit. és hajlandoságit. amely sok féle képen 

tudgya magát el változtatni gyakorta meg törtenik. amit anagy szent 
Gergely mond, hogy az emberi elme magának hazud, és maga elött, el 

552 nyerhesen az [az: Beszúrás.] Isten<(töl^ 
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szineli magát, gondolván magában hogy a roszat utállya, noha nem 
ntállya, hogy ajót szereti, noha valoságosan nem szereti, egy szoval, 
hogy ilyen nagy dologban meg ne tsallya magát. nem kel magának 
hinni, hanem tanátsot kel kérni az Atyátol. és az Anyátol, hogy ha 

5 Isten félök, ha azok, nem tekéntik a magok hasznokot hanem a gyer-
mekek üdveségit, hogy ha pedig55:i [196a:] azegyházi rendröl vagyon 
akérdés, alelki atyáktol kel tanátsot554 kérni, akik okosak, és Isten 
félök, és követni kel tanátsokot, 

K. Mit kel tselekedni, amidön ollyan hivaltalban ment valaki amely-
10 re az Istentöl gondolta hogy hivatatott. mind azon által abban akadá-

lyokot talál az üdveségre, ? 
F Hogy abban a hivaltalban, vagy rendben, a szabot rend szerént 

fog élni, és ha annak minden köteleségeit. szorgalmatosan bé tölti, 
meg kel555 abban maradni, jele hogy az Isten hitta arra, ajó élet, és a 

15 hivatalban valo szorgalmatoság, az ö kegyelmétöl vagyon., de amidön 
az a hivatal akadályozni fogja az üdveséget, és hogy abban tsak 
meg esést varhat magára, ajele hogy nem arra hivatatott, és el kel 
hagyni,. ezt mondhattyuk agazdagságok felöl is, amelyeket meg 
lehet igasságal tartani hogy ha azokal szentül élnek, do el kel hagyni 

20 azokat, hogy ha azoknak meg tartások az üdveség kárára lennének, 
aki ellene mond mind annak, a mi az Istenhez valo kaptsolást. meg 
gátolhatná, az ollyan. ellene mond. az Istennek. 

K Mit kel tselekedni amidön ollyan hivatalban ment valaki, amel-
lyet se el nem hagyhattya, se az Istentöl arra nem hivatatott ? 

25 F A vakmeröségért penitentziát kel tartani, és azon [196b:] lenni, 
hogy viszá mehesen az Isten uttyára, a molytöl el távozot, alázatoságal 
kel eleget tenni minden köteleséginek. igyekezék helyre hozni a 
hivatalban valo menetelónek fogyatkozásit, imádkozék gyakorta. 
hogy kegyelmet, és segittséget nyerhessen. köteleséginek bé töltésire. 

30 és bókeséges türést aszenvedésre., mindenkori jó tselekedetben fog-
lallya magát, de tanáts nélkül, semit ne tselekedgyék. 

K. A mi urunk556 miért valaszta ollyan szegény halászokot, kik az 
ö Evangyóliumát hirdessék. és az Anyaszent egyházat fel álittsák ( 

553 hogy ha pedig (hogy arra hivatalos az ollyan, aki alázatoságbol, ahoz 
a szolgálathoz valo tiszteletböl. és magát arra érdemetlennek valo itéletböl, 
ettöl a rendtöl szent félelemböl el távozik. de ugy mind azon által . ,) 

554 tanátsot [a—betű fölött á thúzot t vessző.] 
555 kel [e—a-ból javítva.] 
556 A mi urunk mi urunk [Fölösleges isinótlés.] 
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F Azért hogy inkáb tsudállyuk az ö kegyelmének hatalmát, amely 
reá nézve, ollyan tsekély és meg vetö eszközök által mivelé az egész 
népeknek meg téréseket., illyen nagy munkára. tsak egy ügyü, és 
tudatlan embereket választa, azért hogy meg lassa az egész világ, 

5 hogy tsak egyedül néki kel tulajdonitani ezt a rend kivül valo tsudát. 
hogy ha tudos, bölcs, vagy hatalmas embereket választot volna., a 
böltseségnek. és az emberi hatalomnak tulajdonitották volna, azt 
aváltozást, és nem ditsöitették volna kegyelmét. 

BOLDOG ASZSZONY FOGONTATÁSA NAPJÁN 

Imádság 

Kérünk uram hinttsed szolgaidra mennyei ajándékát kegyelmednek, 
10 ugy hogy a Boldogságos fogontatásának ünnepe,. a békeségnek szapo-

rodását nyerje meg azoknak, akiknek az ö születése el hozta sengéjit 
az üdveségnek, ami urunk. J. k. 

[197a:] Epistola 
prov. 8. 22. 

Az urbirt engem az ö utainak kezdetiben minek elötte valamit 
teremteno kezdettöl fogva,557 öröktöl fogva el rendeltettem., és régtöl 

IO fogva. minek elötte a fölcl lenne. még nem voltak amélységek. és én 
már fogantattam vala még avizok kutai ki nem fakadtak vala. még ahe-
gyek meg nem állapodtak, vala nehézségel, ahalmoknak elötte szület-
tettem vala én, még a földet nem toremtette vala és folyo vizeket, 
és aföld kereksége sarkait.558 mikor az egeket késziti vala, jelen voltam. 

20 mikor bizonyos moddal és keritessel. körül veszi vala a mélységeket, 
mikor az egoket ót fen meg erösitti vala, és meg meri vala avizek kutait, 
midön környül559 fel veti vala atenger határát, és törvényt ád vala 
avizeknek, hogy által ne mennének.560 az ö határokon, mikor a földnek 

557 fogva, [f—w-ből javltva.] 
558 sarhait. 
55a [ íráshiba:] mi környül 
560 mennének. [Szóvégi n—£-ból? javí tva.] 
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fundamentumit veti vala, ö véle voltam mindeneket elrendelvén, és 
gyönyörködöm vala naponként. jatzodozván elötte minden idöben. 
jatzodozván a föld kerekségén és az én gyönyörüségem az emberek 
fiaival lenni. most azért fiaim. halgassatok engem, boldogok akik 

5 örizik az én utaimot, halgassátok az oktatást és legj^etek böltsek és 
vessétek el azt, boldog ember aki engem halgat, és vigyáz az ajtoim-
nál naponként.561 és várakozik, az ajtomnak mellyékinél; aki engem 
meg talál. életet562 talál, és üdveséget merit az urtol. 

[197b:] Magyarázat 

K. A mái letzke mire tanit minket. ? 
10 P Arra tanit, hogy az Isteni böltseség öröktöl fogva valo, bölts, 

ezeket a szokot mondattya magával a böltseségel. az ur birt engem 
az ö utainak kezdetiben, minek elötle valamit teremtene kezdettöl fogva. 
mint ha azt mondaná. az Istenben voltam. a midön el kezdé teremté-
sit, és még minek elötte el kezdette volna ateremtést, és igy öröktöl 

15 fogva, mert avilág teremtése elött, és azon idö elött, mely a világal 
el kezdödék. örökké valoság volt. 

K Mitsoda az a böltseség, a mely még kezdetbcn vala, és a mely 
öröktöl fogva valo, és miképen birja azt az Isten? 

F Az Isten Fia az a böltseség. aki maga aböltseség. és minden böltse-
20 ségnek eredete., az Isten azt birta, mert az ö véghetetlen tekélletesé-

geinek563 üsméretit birja,564 az Atyának pedig ez az üsmerettsége nem 
más banem az ö Fia, aki öröktöl fogva üsmervén magát, öröktöl fogva 
szülte és birja azon Fiát 

K Mit tésznek ezek a szok hogy a böltseség az Istenel volt, és minde-
25 neket rendelt véle? 

F Azt tészik, hogy az Atya mindeneket az ö böltsesége által tsele-
kedet, és rendelt, tudni illik az ö Fia által, aki is hasonlo Isten, aki 
övéle munkálodot láthatatlan képen a világ teremtésin, és aki mindent 
ö véle igazgat, és rendel. azt mondgya az irás, hogy ez az Isteni bölt-

30 seség jádzot az ur elött, az egész világon, mert mindent ollyan könnyü-

561 <(min) naponként . 
562 életet [után 1-2 betű (es?) olvashatat lanul törölve; vesszőnek ninos 

nyoma a törlés fölött.] 
563 tekélleteségeinek [Harmadik e fölött á thúzot t vessző.] 
564 birja, [j—í-ből javí tva.] 
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ségelmivelt, hogy az egész világnak teremtése ö elötte, játék, és mulatt-
ság volt. 

[198a:] K. Az Isten Fia a teremtetlen böltsoség, miképen mutatta 
meg, hogy az ö gyönyörüsége az omberek f iaival lenni ? 

F Meg mutatta nagy szeretetivel, fel akarván venni természeteket, 
meg testesülése által, és ö nékik örök ditsöseget nyerni az alázatoság-
nak uttyain, de ami leg inkáb meg mutattya az ö hozánk valo szerete-
tit, ahogy, illyen nagy jóságáért, egyéb hálá adást töllünk nem kiván, 
hanem azt akarja. hogy az embereknek is minden gyönyörüségek 

10 alégyen. hogy véle lehessenek. az az, hogy az ö kegyelmével éllyenek, 
hozzája kaptsollyák magokot szeretettel, és hogy nyissák megfülöket. 
és sziveket, hogy halgassák parantsolatit. és azt meg tarttsák. azért 
is mondgya az Evangyéliumban, hogy legyünk óvéi, és maradgyunk 
öbenne, valamint ö bennünk marad. joan.565 14. 20. Cap 15. 9. 10. 

10 hogy maradgyunk az ö szeretetiben valamintö marad az Atyáéban., 
az aki az én testemet eszi, és véremet isza, bennemmarad, és én 
öbonne. joan 6. 57. 

K Mit parantsol nékünk az Isten Fia mikor azt mondgya, hogy 
várakozunk naponként az ö ajtajánál? 

20 F Azt akarja. hogy szüntelen valo szent szorgalmatoságal keresük 
ötet, és hogy szivesen kiványuk hovátováb jóbban, hozája közelgetni. 
és ötet birni. midön azt parantsollya hogy minden nap az ö ajtajá-
nál várakozunk. azzal azt akarja hogy mindenkor egy aránsu békeséges 
türésel várakozunk az ö irgalmaságának ajtaján., mind addig még 

25 hozzánk jö. és bé viszen minket annak aboldog-[198b:]ságnak birto-
kában, mellyet igér ez élet után, és a melyet késziteni ment el. amen-
nyekben, legyetek hasonlok azokhoz. kik azt varják.566 hogy agazda 
viszá térjen alakadalombol.,ugyhogy a midön viszá fog térni, és zör-
getni fog akapun, azonnal meg nyithassák néki. 

30 K. Az Anyaszent egyház miért magyaráza ezoket a szavait az örök-
tol fogvavalo bölttseségnek, a Boldogságos szüz fogantatására. ? 

F Mert ez az Isteni bölttseség ezen anapon kezdé bé tölteni meg 
testesüléséröl valo igéretit, fogantatása által annak, akitöl testet 
vett, amely testet magára akará venni hogy velünk maradhason és 

3D véghez vihesse üdveségünknek munkáját., szenvedési. és halála által. 

565 ( joan.) [Törlós a sor végén.] joan. 14. 20. 
566 varják. [r—j-ből javítva. ] 
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ÉVANGYÉLIUM A KRISTUS GENELOGYÁJÁROL. 
SZENT MATTH 1. I.567 

Magyarázat 

K. Szent Mathé le irván akristus568 nemzettségit. nem ellenkeziké 
Isaiás profétával,. aki azt mondgya, hogy ki mondhatná ki azö nem-
zettségit, és szent lukátsal aki külömbözö képpen irja le.? 

F Szent Matthé egyikével sem ellenkezik., 1. Isaiás az Attya kebe-
5 léból valo Igének, öröktöl fogva valo nemzettségéröl szól, amellyet 

meg nem lehet, se fogni, se kimondani, Szent Mathé pedig a meg testo-
sült Igének nemzettségit irja le, és az Embersége szerént, amely 
által. apá-[199a:] triarkáktol, és Davidtol származot. 2. szent Mathé 
nem ellenkezik szent lukátsal, mert ö ami urunk nemzettségit aterme-

10 szet szerént valo fiusága szerént irja le. szent lukáts pedig atörvény 
szerént valo fiusága szerént 

K. Mit órtesz atörvény szerént valo fiuságon? 
F Értem azt, amelyel egy fiat ugy tekintették mint más embernek 

fiát atörvény szerént, de nem természet szerént, atörvény azt parant-
10 solta hogy egy atyafi vegye ela testvér attyafiának özvegyét, ha gyer-

meke nem maradot, és abbanaházaságbanvaloelsöszülött, a meg holt-
nak nevét visellye, és ugy tekinttsék mint a meg holt fiát, ugyan erre 
valo nezve is kénszeriteték Jákób. elvenni, Héliásnak, az ö Annyárol 
valo báttyának özvegyét. a ki nem hagya maga után gyermeket, esze-

20 rént is volt, szent Josef, a szent szüz férje, Héliásnak törvény szerént 
valo fia, ezt is mondgya569 szent lukáts, noha természet szerént, jákob 
fia volt, valamint szent máthé irja, azt képzelé ez a törvény,570 hogy 
a kristus halála után, az Apostolok, akiket attyafiainak nevezet, fiakot 
nemzenének az ö Anyaszent egyházának akik az ö nevét viselnék, és 

25 ke-[199b:]resztyéneknek hivatatnának,571 az illyen külömbségck. 
vagy is tsak tettzö ellenkezések. meg mutattyák. hogy mitsoda hivek 
és ígazak voltanak az Evangyelisták. és hogy nem egyik amásikábol 
irtak. amit irtak, ugyan ez is kénszerit minket arra, hogy függöben 
tarttsuk az itéletet, a szent irásnak ollyan hellyein a mellyek mi né-

567 [Itt kivételesen nem közli az evangéliumi részt.] 
508 [íráshiba:] akris 
569 (valamint szent Máthé irja,) ezt is mondgya 
570 [Ékezethiba:] a torvény 
571 hivatatná(k,)nak, 
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künk homályosoknak láttzanak572 és amellyek mint egy ellenkeznek 
egy más közöt 

K. Szent Mathé. miért mondgya mindgyárt még elöre, hogy a 
kristus Dávidnak, és Abrahámnak Fia, mint ha nom lett volna Fia 

5 atöbb királyoknak, és patriárkáknak is. 
F Azért hogy arra leg inkáb figyelmezünk. meg akarván bizonyitani 

azzal. hogy ö volt a Messiás, az Isten meg igérte volt. hogy külónösön 
az Ábrahám. és a Dávid maradékátol fog származni, mondván Ábra-
hámnak. Minden nemzettségek meg áldatnak. ate maradékodban., és 

10 Dávidnak, A te székedben helyheztetem ate ágyékodnak gyümöltsit. 
K Szent Máthé miért tette fel. akristus nemzettsége köziben. az 

ollyan szüléit akikben fogyatkozások, vagy idegenek valának.l. 
[200a:] F Meg akarta nékünk mutatni, hogy akristus abünösököt 

jött el meg váltani, és az egyháziaknak azt, hogy bé kel venni az 
15 idegeneket az Anyaszent egyházban. és hogy ki vegyék arendeletlen-

ségböl azokot a kik abban születtek. az Isten Fia nem tartá gyalá-
zatnak, aszent historiában tétetni anemzettsége573 közi. tétetni, olyan 
Aszszonyokot, a kik rendeletlenek, vagy idegenek valának, mert azért 
jött volt a földre, hogy alázatoságával574eltöröllye akevélységet, ugyan 

20 azért is választá oly alázatos modgyát születésének, hogy minden 
meg egyezék, és hasonlittson az ö meg testesülésinek alázatoságával. 
mivel Isten Fia lévén, a mi természetünket vette magára. és a szolgá-
nak formáját. azért is akara szegény Anyátol születni., akinek a férje 
mester ember vala. és hogy ötet ugy tekinttsék, mint egy átsnak a 

25 Fiát 
K. A kristusnak az illyen375 tselekedeti mire tanitanak minket \ 
F Arra tanitanak. hogy egy keresztyének mindenben egy aránsu 

alázatosnak kel lenni.,576 hogy ha nagy nemzetböl valo, hogy ha 
az Attyai fö renden lévök. vagy- [200b:] gazdagok. azért nem kel 

30 kevélykedni, hogy ha pedig alatson rendüek, azért nem kel meg pirulni. 
se az ö szegénységeket, szükségben valo léteket nom kel szégyenleni. 
de söt még igen kel segiteni, a szegény attya fiait. hasonlo tisztelettel 
kel hozájok577 lenni, mint azokhoz. a kik gazdagok. 

572 [Iráshiba:] láttzik, 
573 anemzettsége [n betű ra-ből javítva.] 
574 alázatoságával [A v helyén más be tű t kezdett , de nem írta ki.] 
575 illyen [ollyanból javí tva.] 
576 lenni., [n%: rósz javítva.] 
5 7 7hozájok [j—s-hől javítva.] 
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K. A kristusnak ezon tselekedetéböl mitsoda lelki épületre valot 
vehetnek az ollyanok, kik nagy renden valok? 

F A meg testesült Istennek alázatosága, és az emberekhez hasonlo 
léte., aki is azért jött hogy szolgállyon, és nem azért hogy szolgáltassék. 

° kénszeriti öket arra, hogy a szivekböl ki irttsák azt akevélységet, 
nagyra vágyodást. és azt a pompát. melyeket okoza a nemesi vér. és 
amely gyakorta akadáhya az üdveségnek., mert meg gátollya rend 
szerént az alázatoság utyán valo járást, a mely utat a kristus adgya 
elönkbe, mind tanitásával. mind példájával. 

10 K. Szent Josef miképen vala férje Máriának, mivel egesz meg tür-
köztetésben éltenek egy másal. ? 

F Josef fórje vala aházaságnak kötele altal, [201a:] amelyel egy 
máshoz kötelezték vala magokot, az ö sziveknek egyeségek által, és 
atiszta, és Istenes szeretet által, mely egy máshoz kaptsolta azö elmé-

10 jeket, ez igen szép pelda lehet aházasok elött. akiknek egy mást akris-
tus lelkében és az Istenért kel szeretni. 

SZENT TAMÁS APOSTOL N A P J A N 

Imádság 

Enged meg uram nékünk hog}^ valoságos ditsöséget nyerhessünk, 
ate boldog Apostolodnak tamásnak az innepén., sztintelen valo ese-
dezése legyen rajtunk. és buzgoságal kövessük az ö hitét. a mi urunk 

20 J. k. 

Epistola. 

Szent pál. Eph. 2. 19. 

A Évangyéliumokot. és az Epistolákot, e57S könyvnek végin meg 
találhatni.579 

578 e [Beszúrás.] 
"» [Ld. [211b] 
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Magyarázat 

K. Miért mondgya az Apostol az Éfésus bélieknek. hogy vendégek, 
és jövevények voltak. ? 

F Mert nem üsmérték az580 igaz Istent. mert nem voltak az 
ö népe közül ahit által. semi részek nem vala avallás dolgaiban, és 

5 nem valának az Isten háza népei. azok kik avilágot szeretik, noha 
külsö képen vallást tegyenek ahitröl, és az Isten Fiaival egyenlö 
szenttségbon. részesüllyenek. mind azon által, nem lehetnek ö elötte 
a szentek polgár társai, mivel babiloniai lakosok, de az kristus hitét, 
az Éfésus béliok magokban vévén, a szontek pol-[201b:]gár társaivá 

10 lettek, és az Isten háza népévé, a mely ház, az üdvezitö Anyaszent 
egyháza. ahivekböl alló, kiket szenteknek nevoznek,581 mert akeresztt-
ség által, az Istennek szenteltettek, az Anyaszent egyház. azaz háza. 
az Istennek. amelyröl szól szent pál, mert az ollyanok. kik háza népe 
közi mennek, nem ugy mint arabok félelemel. hanem ugy mint a 

10 fiak szeretettel. azok lakosi. és tselédi annak. 
K Miért nevezi szent pál, az Apostolokot, és a profétákot, az Anya-

szent egyház fundamcntumának., nem akristusé annak egyedül valo 
fundamentuma ? 

F Az Apostolok, és a proféták az Anyaszent egyház fundamentu-
20 mának,582 mert a proféták jövcndölésekre, és az Apostolok predikálá-

sokra épitetett, az is igaz, hogy akristus annak cgycdül valo fundá-
mentuma. mert az igazságra vagyon fundalva, az igazság pedig 
a kristus, és hogy ö magok, a proféták. kik felöllo jövendöltenek, és az 
Apostolok, kik ötet hirdették, ezek legg fövebb részei lévén az Anya-

25 szent egyháznak. akristusra vannak fundálva, és ennek a lolki épü-
letnek. annyiban fundámentumi, hogy ökk valának azok az elsö esz-
közök, a melyeket fel álitotta az erös köre. ami üdvezitönk pedig 
annak kezdöje, alkotoja, és feje, akövek melyokböl áll az a szenttséges 
epület, a minden idöbéli, minden ország béli, és [202a:] minden renden 

30 lévö hivek, mindenikének azt a helyt kel ót bé tölteni, ahová az Isten 
tészi., és ótt végben vinni a maga rendének hivatallyát 

K. Mi formában szegelet kö akristus? 

580 az <Is> igaz Is tent . 
581 neveznek, [Első n előtt más be tű t kezdett , de nem í r ta ki. ] 
582 fundamen <tumentum>tumának, [Törlés és javítás a sörban, tehá t irás 

közben javította. ] 
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F A kristus az Anyaszent egyháznak szegelet kövemerthalálával 
meg egyeztette a sidokot; az583 pogányokal. egy hitben, és egy vallás-
ban, és egyház népévé tette öket az Isteni szeretett, és aszenttségek 
által, valamint a szegelet kö meg egyezteti a két falt. 

5 K. Mikeppen lehet bé vétetödni ebben az epületbe? 
F A hit által, ha azt hiszük. amit aproféták meg jövendöltek, 

akriatusrol, és az Anyaszent egyházrol, és azt amit az Apostolok 
tanitottak, azért az ollyanok kik nem követik tanitásokot, hanem 
valamely más uj talalmányt, nem az Anyaszent egyházbol valok., 

10 és ha szinte külsö képen abbol valok is, de Iston elött nem abbol 
valok. valamég tanitását nem gyakorollyák. 

K Miképpen nevekedik, és végezódik el ez az épület mi bennünk? 
[202b:] F A reménség által, mely azt fel emeli, a midön a földi 

jókót el hagyuk. és a mennyei jokhoz ragaszkodik584 a szivünk., 
15 a szeretet által végezödik el., a midön tsak egyedül; az Istent szeret-

tyük, és felebarátunkot ö érette, és amidön azt el nem szenvedgyük, 
liogy a világi szeretett meg ferteztesse azt a templomot, a mellyet 
a szent Lélek épitet lako helyül magának.585 

583 az [és-höl javí tva.] 
584 ragaszkodik [g helyén más be tű t kezdett (k-tl), de nem ír ta ki.] 
583 [A Magyarázat a XXVI . (202b) oldalon ér véget, több mint fél oldalnyi 

üres hely kihagyásával. A következő lapok első fogalmazvány benyomását 
keltik, sűrű apróbetűs írás, tintafoltok stb. A X X V I I . t-el (203a) jelzett oldalon 
f'ent négy á thúzot t sor van: <(gyuk. és a mennyei jokhoz ragaszkodik, a szivünk 
a szeretet altal végezödik el, amidön esak egyedül az í s t en t szerettyük, ós 
felebarátunkot ö érette, és a midón azt el nem szenvedgyük, hogy avilági 
szeretet meg ferteztesse azt a templomot; amelyet a szent Iélek épitet lakó 
helyül magának. ) E sorok a XXVI . oldalon véget ér t szöveg utolsó soraival 
egyeznek, ezek fogalmazványa lehetett . Mivel a következő összefűzött lapok 
kis egységet képeznek, és az első oldalak kivételével külalakjuk is megfelelő, 
Mikes ezeket nem másolta le, lianem folytatólagosan a már átmásolt , de vég-
legesen még nem letisztázott rószhez illeszthette. A 202b lap alján őrszóként 
írt : Évangyélium Sz. J a n — nagyobb rószét levágta a könyvkötő, de a ki-
emelkedő betflk felső része, a kisebbek felső széle és az ékezet látszik.] 
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[203a:] Évangyélium 

sz jan. 20. 24. az évangyéliumot. ide 
aláb koresed.586 

Magyarázat. 

K. miért engedé meg az Isten. hogy tamás és atőb apostolok kétel-
kednének. az ö mesterek fel támadásában, amelyet meg jövendölt 
volt nékik., és amelyröl annyi bizonyságot adot volt nékik.. ? 

F meg engedé azért. hogy az ö hihetetlensógek, az anyaszent egyház 
5 hitének erösitésére lenne; azö kételkedések. még nékik arra modót nyi-

to hogy bizonyosabak legyenek ezen titok valoságában., hogy ha 
pediglen mindgyárt hitelt adtanak volna., lehetet volna gyanakodni 
ebben087 a dologban. azö könnyen valo hitelekért. de nem lehet öket 
ezzel vádolni. mivel nehezen hiteték el magokal, fö képen ha azt meg 

10 gondollyuk. hogy minek utanna azt magokal el hiteték, minden féle 
veszedelemre. söt még ahalálra is adák magokot, azö mesterek fel 
támadásának. meg bizonyitásáért. 

K. micsoda bizonyságot ád a kristus nekik. fel támadásárol. ? 
F. meg mutattya nékik. azö kezein, és lábain lévö sebeknek hellyeit 

15 meg tapasztattya vélek. sebes oldalát., testét. és tsonttyait; mi lehet 
nagyob bizonyságot adni. az élö. valoságos teströl. 

K. miért hogy akristus. jobnak tarttya a hitét azoknak. kik látat-
lan hisznek. mint azokét. kik látva hisznek? 

F mert azt akarja. hogy hidgyük amit mond, és tanyit. ö az örőkös 
20 és meg csalhatatlan igazság, a mi szemeink minket meg csalhatnak., 

de az Isten szavaiban valo hit. meg nem csalhat; és eröseb hitel kel 
hinnünk mind azokot amiket a kristus cselekedet, mint ha mind azo-
kot láttuk volna: azert is mondgya sz. pál. hebr. 11. 1. hogy a hit. 
a láthatatlatvm dolgoknak bizonyitása. ebben is áll, a hitnek erdeme. 

586 [Mikes későbbi bejegyzése; ld. 211b—212a] 
587 ebben [Első e—a-ból javítva, a második már világosan e, tehát a szó 

írása közben javította.] 
688 [íráshiba:] láthatatatlan 
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[203b:]SZENT PÁL FORDULÁSA NAPJÁN. 

Imádság 

Oh Istenünk, aki az egész világot oktatod a sz. pál589 apostol predi-
káciojában. adgyad. hogy ma tisztelvén meg térésit. kövessük is pel-
dájit. és hozád mehessunk a mi urank J. k. 

Epistola. 
apost cseleke. 9: 1. 

az epistolat ide aláb keresed590 

Magyarázat. 

K mond meg az okát. hogy miért térité meg az Isten Sault ollyan 
5 állapottyában., amelyben leg nagyob dul fulásal vagyon akeresztények 

ellen. fenyegetvén öldöklésel az ur tanitványit? 
F hogy nagyob fényeségel meg mutassa az ö mindenhato kegyelmé-

nek erejét, és azt. hogy könnyü néki, mikor tettzik. abünöst. ki 
venni arosz indulatoknak mélységéböl, Saulus nagy fenyegetésel 

10 v a g y ° n atanitványok ellen. damaskusba mégyen. ollyan hatalomal, 
hogy azokot meg fogathassa akár hol., volté valaha ennél ellenkezöb 
a kegyelemel., mind azon által, ugyan illyen álapottyában indittya 
meg szivét a kegyelem., lágyittya meg annak591keménységit, és változ-
tattya meg abban az akaratot. ebböl meg lattzik hogy soha sem 

lo kel kéttségben esni a bünösnek meg téréso felöl. akár mely el veteme-
det legyen. mivel az Isten tudgya. csak akarja; aö592 rosz szándékjokot 
is. meg térésekre forditani; illyen csudát nem tészen gyakorta., dete-
het. azö bölcseséginek akarattya szerént. 

K. miképen történek ez a csuda saulon. ? 
20 F nagy világoság vévé ötet környül., mely jelentéazta világoságot 

amely meg hattya láthatatlan képen. abünös szivét, és fel nyittya 
az elmének szemeit. amidön Isten meg akarja tériteni, akristus szavát 
halván. a földre le esék, meg rettenvén., az Isten itéletitöl. 

589 pál [l—s-ből javítva.] 
»° [Mikes későbbi bejegyzése; ld. 212a—213a] 
591 annak <(kegy mer) keménységit, 
™* [ íráshiba:] aö 
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K. a kristus miért feddi arrol Sault hogy ötet üldözi, mivel dicsösé-
giben lévén., az emberek nem üldözhetik ötet. 

[204a:] F mert a kristus feje lévén ahiveknek egy test vélek, és afő. 
atagok szenvedésit igon érzi, a midön a kezet, vagy a lábat meg sértik, 

5 anyelv azt mondgya a nékem fáj. nem aláb, senem akéz panaszol-
kodik, hanem afö. igy vagyon tehát, a midön Saulus üldözi ahiveket, 
a kristus arrol. feddi, hogy ötet magát üldözi, mert ö azoknak fejek. 
látván azt a szoros egyeséget. mely az üdvezitö. és a szolgai közöt 
vagyon,593 az elegendö ók arra. hogy magunkot meg tartoztassuk, 

10 meg bántaní, vagy roszul bánni felebarátunkal., mivel aki öket meg 
bánttya, az Isten fiát bánttya meg, aki birája, mind egyikünknek, 
mind a másikának. 

K mit tésznek ezek a szavai akristusnak. nehéz néked. az ösztön 
ellen rugoldoznod? 

lo F azt tészik. hogy az ki magánál hatalmasabnak akar ellene állani, 
az magának árt, valamint az oktalan állat,594 aki az595 ösztön ellen 
rugoldozik, és nagyob fájdalmat okoz magának. az üdvezitö eszerént 
beszélnéki. mert ha Saulus ellene állot volna, minden féle büntetéseket. 
és boszu állásokot várhatot volna magara. 

20 K mit cselekedék saulus. abban a szem piUantásban. amelyben 
meg üsmeré a kristus szavát. 

F egészen akarattya alá adá magát. mondván. uram mit akarsz596 

bogy tselekedgyem, e szerént kel cselekedni egy valoságos penitentzia 
tartónak., akinek tellyeségel el kel venni azokot abüntetéseket, a 

25 melyeket adnak neki az anyaszent egyház szabot rendi szerént., hogy 
meg engesztellye az Isten haragját., és hogy eleget tegyen az Isten 
igasságanak. a kit meg bántot vétkeivel,597 

K. miért küldi akristus sault ananiashoz., és miért nem tanittya 
meg maga akarattyára? 

30 F. azért. hogy ahivek engedelméségel legyenek pásztorokhoz, és 
adoktorokhoz. a kiket rendelt az anyaszent egyházban, hogy töllök 
vegyek és halgassák az intést. és az oktatást, hogy ollyan emberek-
töl mint magok. tanullyák meg az üdveségnek tudományát., azért 

593 (vagyon) közöt vagyon, 
5 9 4állat, [Beszúrás.] 
695 az [Beszúrás.] 
596 mi t <h) akarsz hogy 
597 vétkeivel, [Első v—r-ből javí tva.] 
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hogy fel álittsa az anyaszent egyházban. az egymástol valo fügést, 
amelyet az irás aki rendelt sereghez hasonlittya. 

K. mit jelentnek nékünk asaulus szemei meghomályodások, amidön 
meg tére ? 

[204b:]F azt akará ami urunk meg mutatni.hogyellenekelmondani 
az emberi elnie598 csalando világoságanak, hogy meg világositassunk 
a hitnek viiágoságával., és hogy, egy valoságos penitentzia tartonak 
nem kel tekinteni a teremtet állatokot, se avilági csalárd ékeségeket., 
hanem egyedül csak az evangyeliumi igazságokra nyisa fel szemeit.599 

10 és csak az örökös jót szerese. mi nem figyelmezünk azokra amelyek 
látatnak. mondgya sz pál 2 cor. 4. 18. hanem amélyek nem látatnak. 
mert a melyek látatnak. ideig valok, alátatlanok pedig örökké valok. 

K. mit kel nékünk abbol tanulni. hogy akristus az egész földre 
parancsollya sz. pálnak. hogy menyen predikálni, meg jelentvén még 

15 néki elöre. hogy szenvedni fog nevéért? 
F. ezek a cselekedeti a kristusnak, igen felyül haladgyák az emberi 

cselekedetet, és az ö sziveken valo hatalmával, valoságal meg bizo-
nyittya Istenségit, mivel az emberek, vagy kegyeségel, vagy reménsé-
gel kapcsollyák magokhoz egy mást, csak600 egyedül pedig az Isten-

20 nek lehet, öket magához vonni, az ö szenvedésiben, és601 halálában 
valo reszesülésel 

K. mit tanulhatunk a sz. pál példájábol. aki mindgyárt akristusrol 
predikál. meg terése után? 

F azt tanulhattyuk, hogy ha egy valoságos penitentzia tarto szoval 
25 nem predikál is akristusrol. arra nem lévén hivatalos, de kel prédi-

kálani cselekedetel., és élete meg jobitásával, hogy jó példát adgyon 
azoknak. akiket meg botránkoztatot, ugy hogy minden magaviselé-
sével. hirdesse. meg üsmértesse. és szeretesse akristust. 

598 elme <(ho) csalando világoságanak, hogy 
599 szemeit. [sz — javí tva olvashatatlan betűből. ] 
600 csak fc-je javí tva a-bój? 
601 ( vagy) és halálában valo [Javítás törlés fölött a sorközben. J 

210 



Évangyélium. 
sz. math. 19. 27. 

az evangyéliuiiiot alab keresed602 

Magyarázat. 

K. az apostolok ollyan szegények lévén,, hogy hogy mondhaták. 
hogy mindeneket el hadták volna a kristusért. ? 

[205a:] F. ök azt valoságal mondhaták. mivel nem osak azt hadták 
el a mit birtak, hanem még amit nem birtak. annak kivánságát is 

5 el hadták. az emberi kivánság pedig mindenre el terjed; azért is 
mondgya sz. ágoston. hog5r sz. péter. az egész világot hadta volt. 
el, de azért. az Isten az egész világot adta volt néki, epéldábol ki 
tettzik hogy az emberek tökélletesek lehetnek, ha akarják. ha szinte603 

el hadni valo gazdagságok ne legyen is. és ha egészen szegények is, 
10 mert ellene mondhatnak kivánságoknak és magoknak, anem sok ha 

csak azt hadgyuk el amit birunk, ha az egész világot bírnok is. ha 
magunkot el nem hadgyuk. és a sok., magunkot ugy el hadni. hogy 
már ne legyen egyéb semmi el hadni valo. eleg nehezeb a nagy sz. 
gergely szerént, mert a külsö joktól meg fosztani magunkot. ollyan 

15 mint mikor le vettyük köntösinket,, de le vetkezni magunkból, a 
magunkhoz valo szeretetböl. és amagunk akarattyábol,. ollyan mint 
ha levetnök börünket; amely meg nem lehetne fajdalom nélkül. 

K. mit igér akristus azoknak, kik érette mindeneket el hadták 
valamint az apostolok. ? 

20 F. azt igéri nékik. hogy az uj születésben, nem tsak604 üdvezülni 
fognak. hanem még itélö székekben ülnek, és meg itélik véle együt az 
embereket az uj születésen, a közönséges fel támadást kel érteni. amely 
a szenteknek uj születós lészen. ameg rothadandoságbol. a meg rot-
hadatlanságra; ahalálrol. ahalhatatlanságra, és anyomoruságbol; 

25 a dicsöségre viszi öket, 
K. azok kik mindent el nem hadnak akristusért ,nem lészen hát azon 

jutalmok mint az apostoloknak. ? 
F. nem lésznek fel emeltetve arra anagy dicsöségre, csak azoknak 

lészen szabadságok másokot itélni, akik mindeneket el hadgyák 

602 [Mikes későbbi bejegyzése; ld. 213a—b] 
603 [ íráshiba:] szint 
804 tsak [Beszúrás.] [Alább 26. sor:] nem lészen ha [isorvégen, a papír 

szélét levágó könyvkötő csonkítása lehet.] azon 
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akristusért, azollyanok kik a világot el nem hagyván, holmijeket605 

el hadgyák ö érette., és aviJági jóktól érette sziveket el vonnyák. az-
ollyanok érdemekhez képest valo jutalmat vésznek, de nem ollyat 
mint azok a nagy szentek 

[205b:] K. nem parancsolató a. hogy a kristusért mindent el had-
gyunk. házunkot. atyánk fiait, és világi jovainkot? 

F. enem közönségesen mindennek valo parancsolat; hanem606 

tökélleteségre vivö tanács, hogy a világot el hadgyuk. mindent akris-
tusért el hadgyunk hogy nagyob szabadságal szolgálhasuk. de különö-

10 son. emeg szeghetetlen valo parancsolat mind azoknak. akiket Isten 
orre a tökélleteségre hi, meg üsmértetvén vélek akarattyát, azis 
parancsolat, hogy ellene mondgyunk az ollyan dolognak, a melyet 
meg nem tarthatunk lélok kárhozat nélkül. és egy ollyan keresztény. 
a ki joszágiban, vétekben valo esésit láttya. tartozik el hadni. mert 

15 az évangyelium szerént. math. 28. 8. 9. mit használ607 valakinek ha 
az egész világot birja is. ha magát el veszti, és azután mint válttya 
meg magát., ugyan erre valo nézve sz. Cypriánus, tract. de lapsis. 
azt akarja hogy azok el hadgyák gazdagságokot; akiknek botránko-
zást okoztak az üldözésekben., mert ahoz valo ragaszkodások miat, 

20 és a tartalék. hogy azokot el vesztik, félénké tette vala öket, és ezen 
okokért. ellene mondnak vala ahitnek., azt akarja hogy az után. 
az ollyanok a joszágokot ugy tekinttsék mint ellenségeket és hogy 
azokot el adgyák. és a szegényeknek osztogasák. 

K. minden keresztény nem tartozik tehát mindennek ellene mon-
25 dani. hogy üdvezüllyön. ? 

F a két dolgon kivül. melyekröl ide fellyeb szollottunk, nem tarto-
zunk magunkot meg fosztani joszágunktol, és608 atyánk fiaitol, de 
tartozunk, az Isteni szeretetnek nagy parancsolattyábol., sziv szerént 
annak ellene mondani. azt ragaszkodás nélkül birni, ugy élni véle. 

30 mint ha nem élne, ugy elni a világban, mint ha609 ót nem volnánk., 
semit nagyobra ne becsüllyünk az Istennél. és akristusnál., se joszá-
got, se jo akarot. se atyánkfiát. se méltoságot erre pedig kötelez 
az évangyelium. mindeneket. személy válogatás nélkül. luk. 14. 
20. 

605 holmijeket [!] 
606 <de)hanem 
607 <ha> mit használ valakinek lia 
608 és [Beszúrás. ] 
«08 <ho> mint ha ót 
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K. miosoda más jutalmat igér akristus azoknak., akik mindent el 
hadtak érette? 

[206a:] F száz annyit igér nekik mind ezen, mind a más világon., 
az a száz annyi maga foglallya. mind azt kegyelmet, jó erkölcsöt, 

5 sziv béli békeséget, vigasztalást, és minden lelki és testi jokot melyeket 
vesznek Istentöl ez életben amelyek sokal drágábak a földi joknál. 
melyeket el hagyunk, és boldogabbaká is tésznek., de semmit nem 
használ. ha el hadgyuk is a külsö jókót, ha az egész világnak ellene 
mondunk is, ha a véteknek. és magunknak ellene nem mondunk; 

10 ezen kel leg elöbször is el kezdeni. 

GYERTTYA SZENTELÖ BOLDOG ASZSZONY NAPJÁN. 

Az epistolat az évangyeliumot alab keresed610 

Imádság. 

oh mindenhato örök Isten. kérjük alázatosan szent felségedet., ad-
gyad hogy ate egy fiad példájára. a ki testet vévén magára, ma 
atemplomban bé mutattatot. mi is bé mutassuk elötted magunkot 
tiszta szivekel. ami urunk. J. k. 

Epistola. 
malach. prophé. 3. 1. 

Magyarázat. 

15 K. az anyaszent egyház. mi végre olvastattya a611 mái letzkében 
a malachiás jövendölésit? 

F. mert ezen anapon kezdette azt akristus bé tölteni.,atemplomban 
valo menetelével, ahová elviszik ötet. a boldogságos szüz. és sz. joseph. 
hogy bé mutassák az attyának. a törvény szerént. mintelsö szülőte-

20 tett.612 

610 [Mikes későbbi bejegyzése; ld. 214a—b] 
611 a [Beszúrás.] 
612 [Iráshiba: szülöttet helyet t? Vagy am, születetet = születést? Vö. a 

207b elsö szülöttek és elsö szülöletet.] 
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K. kicsoda az az angyal akit az ur elküldöt. hogy el készittse 
utait, és az a testámentumnak angyala, a kinek atemplomba kel men-
ni.? 

P. az elsö keresztelö sz. jános. aki elöljároja vala a messiásnak., 
5 és aki néki el készité az utakot, penitentzia tartásával, predikálásá-

val, és kereszttségivel, és a ki meg üsmerteté öket az emberekel, 
mutatván reája ujával, amásodik, az az, atestamentumnak angyala., 
akristus önnön maga, aki templomban mont, hogy bé mutassék az 
attyának,613 hogy ót imádgya az attyát. és ót tanittson, testámentum 

10 angyalának neveztetik, mert az atya Isten azért küldé ell, hogy hir-
desse az embereknek614 az uj szövettséget. melyet tett vélek, és az 
igéretet melyet tett nekik., hogy örökös jutalmat ád azoknak, kik 
ötet szeretettel, lélekben, és igazságban szolgállyák. 

[206b:] K. miért mondgya a prophéta, hogy ki gondolhattya meg 
15 a messiás el jövetelét. és hogy ki marad meg hogy ötet lássa? 

F. azt mondgya hogy ki gondolhattya meg azö el jövetelit. akarván 
mondani, hogy ki foghattya azt meg, hogy az Isten emberó legyen., 
hogy az ö szereteto az emberekhez ollyan nagy legyen. hogy magát 
ahalálra adgya, és meg válttsa öket, akik ellenségi valának avétekért., 

20 a sidok nem nézhetének reája, nagy nyughatatlanságal várák, a 
törvény, és a prophétiák. arra az eljövetelre készitték öket, mind azon 
által, ötet meg veték., mert nem jöt. azzal a fényes hatalomal: és 
felségel hogy meg szabadittsa öket, láthato ellenségektöl, és el terjesze. 
az egész fóldre, azö uralkodásokot, amint ezt igérik vala magoknak., 

2o nem értvén avaloságos értelmit az irásoknak, és betü szerént vévék 
azt, amit az irás mond, amessiásnak hatalmárol, ésnagyságárol., mert 
a kettsegteté. azö nagyra vágyodásokot., el mondhatni, hogy még 
most is sokan vannak ollyan keresztények. kik nem nézhetnek a 
kristusra., mert keménynek láttzik nekik lenni, és hogy az ö szenttsé-

30 ges. élete, és tiszta tudomannya, kárhoztattya. az ö hamis tartásokot; 
szokásokot., és rendeletlenségeket. 

K. miért hasonlittyák ötet, az olvaszto tüzhöz. és aruha festök 
füvéhez. 

F. mert ö meg tisztittya alelkeket. aszeretetnektüzével, a véteknek 
35 tisztátalanságátol., valamint atüz meg tisztittya az aranyat., és vala-

mint a festök füve, hogy ki viszi615 amocskot 
613 az <apjának.> attyán ak, 
6Uhirdesse (az) k [Talán: ki] az embereknek 
015 ki viszi(k) 
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K. kicsodák azok alévi fiai, akiket meg tisztit az üdvezitö. ? 
F azok az anyaszent egyháznak papjai. és szolgai, akiket jelentet-

tek ó törvényben,616 alévi fiai, vagy is mindnyájan a keresztények, 
akik részesülnek akristus papságában.,637 1 petr. 2. 5. meg mosa öket 

5 vérében, és meg tisztittya sz. lelkével. ebböl ki tettzik,. hogy az elsök-
töl nagy tisztaságot kiván, amidönaz oltárhoz jarulnak, hogy az Isten-
nek ajánlyák atiszta bárányt, és a többitöl pedig, tiszta és szent 
életet; hogy megegyesülhésenek. aszent áldozattal. melyet ajánlapap., 
és hogy nékie ajánlhassák testeket. lelkeket valamint, szent, élö. éa 

10 ö elötte kedves618 osttyákot. rom. 12. 1. 
K. ennek az áldozatnak óstyája, nem kedvesé mindenkor Isten 

elött, [207a:] ámbár. a papok, és a hivek, kik azt ajánlyák. azok ne 
legyenek is? 

F ez a szent áldozat. magában. szüntelen kedves Isten elött. de 
]5 azt kivánnya., hogy azok, kik azt ajánlyák. az igasságban ajánlyák, 

aprophéta szerént. az az, igasságos. és tiszta szivel, az Isten aszivit 
nézi inkáb annak a ki neki áldozatot ajánl, mint sem az áldozatot, az 
oltári szenttségek. noha magokban szentek. de ö elötte nem tettzené-
nek, hogy619 ha vétkes szivel, és tisztátalan kezekel ajánlánák néki. 

20 haszontalanná tennők azt a szenttséges áldozatot; és szenttség törés-
ben esnénk. hogy ha. ahoz tisztátalan620 kezekel nyulnánk., és világi 
elmével ajánlanok, mentöl szenttyeb, és kedveseb Isten elött. annál 
nagyob. testi és lelki szenttséget. és tisztaságotkivánazokban., akik. 
azt ajánlyák, és azal magokot. 

Évangyélium. 
sz. luk. 2. 22. 

Magyarázat. 

25 K. az üdvezitönek az annya. miért megyen atemplomban. hogy 
meg tisztullyon, holot oly tiszta, és szent volt. és az ö szülése. nem hogy 
tisztátalaná, de söt még tisztábbá tette ötet? 

616 <(aó) ó törvényben [ó: szót utólag szúrta be a soreleji margóra.] 
617 papságában., [6—3-ből javí tva.] 
618 kedves <h> ost tyákot . 
619 hogy <azt) ha 
620 [Elírás:] tisztálan 
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F azért mégyen hogy021 engedelmoskedgyék amojses törvényének, 
amely azt hadta az aszszonynak., hogy bizonyos ideig óthon marad-
gyon. atemplomban ne mennyen; semmi szent dolgokhoz ne nyulyon: 
és meg tisztullyon. a szülésben valo tisztátalanságtól,. a boldogságos 

5 szüznek nem vala arra magának szüksége. de mint hogy akoron 
nem tudták valojában hogy kilégyen. afelebaráti szeretetnek kötele-
sége. arra vivé, hogy magát atöb aszszonyokhoz tegye. és magát a 
mojses törvényének. Ceremoniái alá vesse. hogy másokot meg ne 
botránkoztasson, 

10 K. mit jelent atörvénybéli tisztátalanság. a mely ki rekeszté atemp-
lombol mind addig még meg nem tisztultak, és föképen. agyermek ágyas 
aszonyok tisztátalansága 

F jelenti abelsöképen valo tisztátalanságát aléleknek, amely ki 
rekeszt amennyekböl., és a szent dolgokban valo részüléstöl,. mind 

15 addig még meg nem tisztittatunk akristus vére által, és apenitentzia 
tartásnak köny hullatásival., külö-[207b:]nösön pedig. azaszszonyok 
törvény béli tisztátalansága, a gyermek agyok után, meg mutattyák, 
hogy tisztán az emberi cselekedetek, nem lehetnek szentek, hogy ha 
meg nem szenteltetnek akristus kegyelmével, és hogy mindent az 

20 Isten dicsöségire kel mivelni; minden szándékunknak. és cselekede-
tunknek. arra kel czélozni. 

K. atörvény a gyermek ágyas aszszonyokot, csak atisztulásra köte-
ledzéé ? 

F még arra köteledzé öket, hogy az Istennek szentellyék az elsö 
25 szülöt fiokot; és pénzen meg válttsák, és egy bárányt is adgyanak, 

hogy ha szegények két galambot adgyanak, vagy két gerlicét; az 
Isten annak az irgalmaságnak emlékezetire. akará hogy néki szentel-
lyék. az elsö szülötteket; amelyel meg menté ahaláltol anépinek elsö 
szülötteit, ahusvéti báránynak vérivel, amelyel meg volt a kapujok 

30 kenve; amidön meg ölete minden elsö szülötetet egyiptumban., és 
mint hogy az elsö szülöttek, akiket nékie szenteltek., fel is kelletek 
volna neki táldoztatni,622azzal meg elégedék, hogy helyetekegy bárányt, 
vagy két galambot áldoznának fel. 

K. kit jelent vala az a bárány. akit áldozatul ajánlottak? 
35 F a jelenté akristust; aki fel áldoztaték akereszt fán. hogy meg 

váltaná az elsö szülötteket, az az, az Isten fiait. és akinek. drága 
vére. meg tisztittá abünös embereket. 

621 hogy <el) engedelmeskedgyék 
622 áldoz<ni)tatni, [tatni: <ni) föló ívva.] 
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K. micsoda oktatást vehetünk. ezen két féle ceremoniábol. az 
aszszonyok meg tisztulásábol, és az elsö szülöttek meg szentelések-
böl;? 

F meg tanulhattyák a keresztény anyák, akik gyermek ágyban van-
5 nak., az Istent kórjék. hogy623 tisztittsa meg öket lelki tisztátalansá-

gokbol., ajánlyák nékie gyormekeket, akik neki szenteltettek akeresztt-
ségben, kérjék hogy tarttsa mcg ártatlanságokban., és igyekezenek 
azon hogy keresztényi modon novelhessék. 

K. nem leheteé akristusnak. és az ö szent annyának. magokot a 
10 törvény parancsolattya alol cl vonni? 

F igen is lehetet volna., de alázatoságbol. az alá veték magokot. 
példát akarván nékünk adni. hogy micsoda engedelmeségel kel vég-
ben vinnünk, az Isten, és az anyaszent ogyház parancsolatit. az 
Isten fiá-[208a:]nak. és az ö szent annyának példája, akik624 oly nagy 

15 szorgalmatoságal viszik végben a törvénynek ]eg nehezeb részeit, 
nagy alázatoságal;625 meg szégyenitti még azokot, akik belsö kevély-
ségböl, nem félnek meg szegni az anyaszent egyház törvenyit, azért 
hogy a közönséges népnél fellyeb valók., a kivel is nem akarnak esze 
elegyedni, és véle egyet tartani. mint példának okáért, a böjtröl valo 

20 törvényt, gondolván kényeségböl. hogy a meg fóg ártani egésségeknek. 
K. a kristusnak az az alázatosága, amelyel abünösök közi elegyitette 

magát,. és azok. amelyeket követet. mindgyárt születésitöl fogva., 
nem magasztaltattaké626 fel valamely rendkivül valo jelek által. ? 

K. az atya Isten. azokot fel magasztalá. sok jelekel., nem csak a 
2o prophéták,627 és az angyalok tettek rolla bizonyságot; hanem még egy 

szüz gyermeket szüle, egy magtalan628 aszszony fiat fogada méhében,, 
a néma meg szóllalt, ersébet jövendöle, az ö gyermeke örömiben meg 
rázkodék méhiben; a mágusok imádására el mentek, egy szent özvegy 
aszszony ötetmeg üsmérte, egy igaz, ötet akarjára vette, és meg jöven-

30 dölé. hogy sokaknak. meg romlására. és fel támadására, lenne israel-
ben, 

K. mit mond az évangyelium. arrol az igazrol. ? 

623 <hogy) az Istent kórjék. hogy 
624 akik [előtt a sor fölött egy rövid szó beszúrva és tórólve; (az)?] 
626 <oly) nagy alázatoságal; 
626 {m) nem magasztaltattaké 
627 a^z) prophéták, 
C28 magtalan [g—t-hőll javítva.] 
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F az evangyelium azt mondgya hogy ez azigaz, várja vala az 
israelnek vigaztalását., tudni illik,629 amessiást, akit630 az Isten elkülde, 
hogy meg szabadittsa népét. nyomoruságibol. és bé tölttse örömel, 
és vigasztalásal., hogy ez az igaz Isten félö vala, akinek meg vala igérve, 

5 hogy a halált meg nem látná. mig elöb meg nem látná az ur kristusát, 
eszép példája akeresztényi életnek. amely abol áll, hogy az igasság-
nak cselekedetit mivellyük, az Istent fiui szeretettel szeresük, amely 
szereteteltávoztassavelünkmindazt ami nékinem tettzenék, kivány-
nyuk, és várjuk amásodik el jóvetelét akristusnak, valamint siméon 

10 kiváná, és várá. az elsöt. 
K. miképen, és micsoda, indulatbol találkozék. simeon atemplom-

ban [208b:] amidön. akis jésust. oda vivé aboldogságos szüz? 
F. a szent lélek altal valo indulatbol mene atempJomban; amint 

ameg igértetet valanéki, kövessük simeont, ha hasonlo boldogok aka-
15 runk lenni mint ö, ha azt akarjuk hogy meg talállyuk akristust az 

ö Bzent templomában, a szent mise áldozattyában, az ö testének, és 
vérinek Communiojában, mennyünk atemplomban ugyan azon szent 
léleknek indulattyábol,631 és nem emberi szokásbol. hit632 tisztelet 
nélkül, buzgoság. és figyelmeteség nélkttl, valamint cselekesznek mosta-

20 nában sokan akeresztények., hanem oda azert mennyünk hogy a 
kristust keresük, hogy kegyelmet. büneinknek bocsánattyát, lelki 
vigasztalást, és eröt nyerhessünk, menyünk oda. könyörögni imádni, 
és dicsérni az Istent.; és nem azért hogy suttoglyunk., hejában valorol 
beszélgesünk,, mert valamint hogy ez a szent öreg ember. nagy örömet 

25 vett, a kristust vévén ölében, miis ki mondhatatlan vigasztalásokban 
lészünk részesek, hogy ha ötet szivünkben veszttk. 

K. micsoda gondolatokot inditta az üdvezitö jelen valo léte. a 
simeon elmejiben? 

F egészen el vona avilágtol. és még az élettöl, ugy annyira. hogy 
30 csak ahalált ohajtá., mert oly boldog volt. hogy ötet láthatta. és ölé-

ben hordozhatta,633 minékttnk is vagyon az a boldogságunk. hogy ötet 
vehettyük aszenttségben. nem ugy mint gyermeket. és halandot., 
hanem mint dicsöségest, és halhatatlant és hogy ha mi hozája. erös 
hitel. szeretettel; és tiszta szivel járulnánk, semmit egyebet nem 

8!» <az> tudni illik, 
630 aki t [t— úgy látszik k-hól javí tva.] [5. sor:] <a> hogy a 
631 <id> indulat tyábol , 
632 hi t <nélkül,> tisztelet nélkül, 
633 hordozhat ta , [d—h-hól javí tva.] 
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kivánhatnánk eföldön,, semmit ót nem látnánk, szeretetünkre méltót, 
és könnyen meg válnánk mind attol., valamit avilág mutat nékünk. 
gyönyörüségre valót; ez az igaz minek utánna meg látta volna, nem 
kiván egyebet. csak abékeségben valo halált, és az igazán valo kereszté-

5 nyeknek,634 minek utánna vették aszenttségben., nem kel egyebet 
kivánni. hanem a halált.hogy ötet meg láthassák és birhassák.örökké. 

[209as]SZENT MÁTYÁS APOSTOL NAPjAN. 

imádság 

oh Istenünk aki apostolid köziben vetted aboldog sz. mátyást, 
kérünk halgasd meg érettunk valo esedezésit. és hinttsed bövségesen 
irgalmaságodot mi reánk. ami urunk J. k. 

Epistola. 
act. apos. 1. 15. 

azepistolát. az evangyéliumot aláb 
meg találod.635 

Magyarázat. 

10 K. honnét vagyon, hogy sz. péter. a töb apostoloknál elöbb, jelenté 
meg a gyülekezetben., hogy gondolkodgyanak. judás helyet valo 
apostolnak választásán. ? 

F. a jelenti az sz. péter elsöségét. az apostoli társaságban., és akristus 
juhainak szükségire valo vigyázását. egy jó pásztornak, sz. péter elei-

15 ben adgya a gyülekezetnek hogy válaszon, de ö636 csak maga nem 
választ: az egész apostoH rend, és atanitványok, egyes akaratbol. 
aválasztáshoz kezdenek. és két választandot neveznek az apostol-
ságra.,637 mindnyájan meg egyeznek azon, hogy mi modon tudhasák 

834 keresztényekk, 
635 [Mikes későbbi bejegyzése; Id. 214b—215b] 
636 ö <egy) csak 
637 [apostoliságra-hól javí tva; az eredeti i helyén a t in ta összefutott, de 

az á thúzás két vonalkájának vége nagyítóval kivehető; az i pontja túl hosszü 
ferde vonallal tőrölve; apostolságra — irja alább is: vö. 209a, 215a] 
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meg az Isten akarattyát. akettö közöt valo választásban. és mind-
nyájan838 az imádsághoz fogának. 

K. miért mondgya sz. péter. hogy judás mezöt vett. ahamiságnak 
jutalmabol. holot ö viszá adta azt apénzt? 

5 F. mert azon apénzen, a melyet fel vett volt. árulásáért, egy mezöt 
vettenek. amelyet nevezték, haozeldáma, az az, vér mezejének, ugyan 
ezen aneven hihatnák mind az ollyan joszágokot. a melyeket aszegé-
nyek vérin vettek., tudni illik az ollyanokot. amelyeket igasságtalanul, 
eröszakoson. vagy usorával birnak, vagy kik egyházi joszágot vesz-

10 nek. mely joszág. a szegényeké. özvegyeké. és az árváké. 
K az apostolok mikepen cselekesznek. az apostolságra valo válasz-

tasban. ? 
[209b:] F.. ökk magoktol semmit nemakarának cselekedni. azért 

az Istenhez folyamodának, hogy jelentené meg akarattyát, és mutatná 
10 meg nekik. hogy mellyik volna az, akit ö választot az apostolságra., 

ebböl meg láthattyuk. hogy a midön valakit kel választani valamely 
hivatalra., méltoságra, vagy a közönséges tiszttségre., ollyankor nem 
kel tekinteni a magunk hasznát, attyafiát, hanem egyedül az Isten 
akarattyát, a melyet meg mutat nékünk. hogy ha azal a modal élünk, 

20 amelyet azö bölcsesége ád elönkben, és ha vigyázunk839 választásban. 
jó erkölcsire. érdemire, alkalmatoságára, hajlandoságára, melyeket ö 
adot annak, akit arra hitt.,,az ollyanok, akiknek lehet abeneficiumo-
kot osztogatni. vagy arra nevezni, jobban nem cselekedhetnek. lelkek 
üsméretinek bátorságára valo nézve, mint hogy az apostolokot köves-

25 sék, és tanácsot kérjenek ollyanoktol., akik üsmérnek azokra érdeme-
seket, és kérni kel az Istent. hogy mutassa meg akarattyát. nem vigyaz-
ván, se abarattságra. se az atyafiságra. se a mások kérésekre, mert ez 
adolog az Istent illeti, és nem szükséges, hogy az embernek. abban 
semmi része légyen, igen szükséges meg visgáltatni nagy szorgalmato-

30 ságal. ókos, és értelmes emberekel, hogy ha azok kik a béneficiumokra 
vágynak. azokra érdomeseké, ugy hogy aleg érdemesebbek nyerhesék 
el, az illyen dolog üdveségiben áll. mind a választonak,840 mind a 

638 mindnyájan [a—o-ból javí tva; a t inta összefutott.] 
s 3 9 és ha vigyázunk [Sor fölötti beszúrás az á thúzot t ] <és a vá> [ti. és a 

választáaban kifejezés eleje fölött; vá: beszúrás a sor előtt a lapszélen; hogy 
névelő volt-e előtte, nem állapítható meg, lehet, hogy a könyvkötő levágta a 
lapszólen.] 

640 mind ( a n ) a választonak, 
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választotnak., és más többeknek is, rettegve, kellene nézni ezt a szent 
gyülekezetet., mind annak aki az egyhazi tiszttségekre nevezhet., 
látván, hogy micsoda. vigyázásal.641 figyelmeteségel, és félolemel van-
nak az apostolok, amidön az Istennek apostolt választanak. 

Évangyélium. 
sz. math. 11. 25. 

Magyarázat. 

5 K. kicsodák. azok a bölcsek, és okosok kik elót el642rejti Isten igaz-
ságit ? 

[210a:] F. 1. azok, az ollyan magaelhit tudosok, a kik magokot 
annyira magasztallyák., és magokal el hitetik. hogy nincsen szükségek 
amások tanácsára. 2. az ollyan világiak, kik csak amagok hasznokot 

10 keresik, kik okosabak amagok dolgok igazgatásaban, akristus mondása 
szerént. mint sem avilágoságnak fia az üdveségek keresésében. 3. az 
ollyan világ szerént valo emberséges emberek. akik semmiben nem 
kételkednek., mindenre alkalmatosra tarttyák magokot., de a kiket 
inkáb lehetne pogányoknak nevezni, mint sem keresztényeknek. 4. 

10 az ollyan magát mindenhez alkalmaztató, aki minden beszédivel. 
és külsö maga viselésivel. el akarja másokal643 hitetni hogy igen igas-
ság szeretö; de a644 szivében lévö el rejtet hamiság, annyiszor által 
hágatattya véle az Isten törvényit, amennyiszor645gondollya hogy azt 
észre nem veszik., és aki mindenben csak tisztán a maga hasznát keresi. 

20 K. kicsodák azok akisdedek., akiknek az Isten ki nyilatkoztattya. 
titkait és igazságit. 

F. azok. az alázatos. és az együgyü szivüek, ollyanok.646 a micsodás 
leg gyakortáb a közónséges nép. a ki nagyob engedelmeségel. és jobb 
szivel veszi bé. a hitnek világoságit. mint sem avilági tudosok és gazda-

!S gok. illyenek is valanak. az apostolok és a tanitványok., kik mindent 

641 vigyázásal. <és) figyelmeteségel, és fé<lelom)lelemel [A lelom o-ja 
esetleg e is lehetett , vagy o-ból javí to t t e; a t in ta a betű felső részén óssze-
folyt.] 

842 el ( re j te t te ) rejti 
643 másokal <^hitetö) hitetni 
644 a <hamis) szivé<k)ben [Eredetileg: a hamis szivekben] 
646 amennyiszor [o—e-ből javítva.] 
646 ollyanok. [ok: sor fölótti beszúrás. ] 
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el hagyának, és a szegény. kristust követék, nom hajtván ajövendöre, 
illyen vala anép. aki apusztában kiseri vala az üdvezitöt., a ki 
harmad napig halgatá predikácioját,647 és aki az üdvezitöben. nagyob 
külömböztetésel üsmeré meg az Isten munkáit, és az ö tanitásának 

5 igazságát. mint sem a törvénynek doktori, a papok. és a fariséusok. 
K. mit akar akristus velünk meg értetni ezekel aszokal. ugy atyám. 

mert igy akartad. ? 
F j óvá hadgya. és imádgya az attyának cselekedetit., akinek akarattya 

minden igasságnak rendgye. és nekünk példát ád, hogy mi is azt imád-
10 gyuk, és az alá vessük magunkot mindenekben. ha szinte annak okát 

meg nem foghatnok is, és ha az ö akarattya. ellenkeznék is. értelmün-
kel, akor648 bizvást el mondhattyuk urunkal., uram, mert igy akartad., 
az illyen állapotban. az embernek, halgatni, imádni, és csudálni kel 
amit meg nem foghat, elegendö azt néki [210b:] tudni, hogy az Isten 

15 akarattya., önnön maga az igasság. és abölcseség., akristus649 arra 
is tanyit minket, hogy a világi bölcsek, és okosak el hagyatattak az 
ö vakságokban. és setettségekben., hamiságokért, és kevélységekert., 
és hogy a kisdedek., ésaz egy ügyüek, kik meg vannak világositatva., 
csak eppén650 tisztán. az irgalmaságbol vannak. 

20 K. miert mondgya az üdvezitö. hogy mindeneket néki adot az attya. 
mivel ö maga Isten lévén, mindeneken örökös hatalma vagyon? 

F avalo hogy ugy mint Isten. azattyához hasonlo hatalma vagyon.: 
de ugy mint ember. az attyátol vette ahatalmat hogy meg vilagosittsa 
az embereket az igazságnak világoságival., és hogy meg üsmértesee 

25 vélek az Istent, és az ö titkait; azért is mondgya. hogy senki nem üs-
meri az atyát, hanem a fiu, és az, akinek. afiu meg akarja jelenteni. 
ugyan ez is kötelezi ahiveket, hogy nagy alázatos hálá adásal legye-
nek. akegyelemért melyet akristus tett vélek, adván nékik azt az enge-
delmeséget, amelyel bé veszik, ésmeg tarttyák. az évangyeliumnak 

30 igazságit., 
K. mit tésznekezekaszavai akriatmnak jöjjetek hozzam mindnyájan. 

ahik munkalkodtok; és terhelve vattok. és651 én meg nyugotlák titeket ? 
F. a kristus a bünösököt hija magához, és azokot akik suhajtoznak, 

a rosz kivánságoknak. és a vétekel járo nyomoruságoknak terhe alat, 

047 <per> predikácioját, 
648 akor [a—o-ból javítva.] 
649 akristus <(azt) arra 
650 [Ékezethiba:] eppén 
651 és (me) én meg nyugotlak 
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igórvén nékik. hogy meg nyugosztallya, és meg szabadittya attol a 
terhtöl. mely öket a652 földig le nyomja, és meg könnyebiti nyomorusá-
gokot, hogy ha hozá kapcsollyák magokot; és ha élö hittel, és szeretet-
tel hisznek öbenne. 

5 K. micsoda iga az, amelyet akarja hogy hordozuk. ? 
F az az iga abboláll, hogy szeretettel adgyuk magunkot. az ö évan-

gyéliumának törvénye, és oktatása alá, mivel haminket meg szabadit 
az ördög hatalma alol., és vétkeinknek terhétöl, nem azért szabadit 
meg hogy magunké legyünk, és ami meg romlot kivánságink szerént 

10 éllyünk, hanem hogy mesterünket kövessük, akarattyát mivellyük, 
amelyben meg is fogjuk találni nyugodalmunkot. és vigasztalásunkot; 
hogy ha pedig [211a:] a magunkét mivellyük, abban csak nyughatat-
lanságokot. nyomoruságokot és az elmének keserüségit talállyuk, 

K. mire hi minket az üdvezitö ezekel aszokal. tanulyatok653 töllem. 
mert szelid vagyok. és alázatos szivü, ? 

F arra hi hogy tanitvánnyi legyünk. ós mesterünknek fogadgyuk. 
mert nem hogy haragos mester volna., de szelid, és alázatos, minde-
nek hozája mehetnek., és senkin ki nem ád. se kicsiden, se egy ügyüen. 
azt mondgya hogy alázatos szivü, mert ollyan alázatoság654 vagyon, 

'" amelyet sz. bernárd szerent lelki alázatoságnak novezhetni, amely 
az emberel meg üsmérteti hogy magátol: semmi. és csak a meg vetésre 
érdemes, és az alázatos szivü az, aki szereti a meg vettetést., ennek 
pedig az Isteni szeretet az inditoja., erröl is mondgya sz. agoston. 
hogy az alázatoság egyik része az az Isteni szeretetnek. és az Isteni sze-

2o retet. egyik része az alázatoságnak, ugyan erre is jöt akristus minket 
tanyitani, mind szoval. mind cselekedetivel, rövideden ez is az egész 
évangyehum. hogy alázatos szivüek legyünk. és aki nem alázatos, nem 
azö tanitvánnya, ámbár csudákot tenne is., egy alázatos szivü. nem 
támad soha senkire is. és senki ellen nem 411, hogy ha csak nem kén-

M szeritetik oltalmazni az igasságot., akor is nagy mértékletesógel viseli 
magát; mert soha el nem felejti alacson. és semmi voltát. 

K. akristusban nem valaé még lelki alázatoság is ? 
F. igen is655 vala ugy mint emberben, és ugy mint az ö testére 

valo nézvé.656 de nem vala ugy mint avétekre valo nézve; mivel se 

652 a [Beszúrás.] 
663 tanulyatok (meg) töllem. 
664 alázatoság [után törölt <(a) vagy <u)? ] 
966 is [Beszúrás.] 
656 valo nézvé. [általában: valo nézve alakot használ.] 
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vétek, setudatlanság. se egyéb más emberi gyengeség ö benne nem 
valának. 

K. míformában. gyönyörüséges657 az ö igája, és konnyü az ö terhe. 
mivel ha övé akarunk lenni ellene kel mondani magunknak, és hor-

5 dozni a keresztet életünknek minden napjaiban? 
F. mert akristus szeretetet hint azoknak szivekben, akik[211b:] 

az övéi, a mely szeretet meg könyebiti sullyát az igának, és örömel 
is viselteti, azért is mondgya sz. agoston hogy mikor az Istent szeretik, 
semmi nem nehéz, a szenvedés sem tettzik nehéznek. mert szeretik 

10 a szenvedést. 

SZENT TAMÁS APOSTOL NAPJÁN. 

Epistola. 

Az okáért, már nem vattok vendégek. és jövevények, ha nem aszen-
tek polgár társai vattok, és az Isten háza népei, fel épittettetve az 
Apostolok, és aproféták fundámentumára, a fö szegelet kö, ömaga 
akristus Jésus lévén,658 melyre az egész épület fel rakattatván neveke-

15 dik az urnak szent templomává, melyre tiis, együt épittettök fel az 
Istennek lako holyévé, alélek által. 

Évangyélium. 
sz. Ján. 20. 24 

Tamás pedig egy a tizen kettö közül ki kettösnek. mondatik, nem 
vala vélek, mikor el jöve Jésus, mondának azért néki a több tanit-
ványok. láttuk az urat, ö pedig mondá nékik, hanem ha látom az ö 

20 kezeiben. a szegek liggatását. és az ujomat, a szegek helyére botsátom, 
és akezemet, az ö oldalában botsátom. nem hiszem. és nyoltz nap 
mulva, ismég benn valának az ö tanitványi, és tamás ö vélek, el jöve 
jésus ajtok bé téve, és meg álla középben és mondá békeség néktok., 
az után mondá tamásnak, erezd ide bé659 az ujodot, és lassad az én 

25 kezeimet,. és hozd ide akezedet, és botsásd az én oldalamba. és ne 

657 gyönyórüséges /Első s—r-ből javítva. ] 
658 akristus <(lévén,̂ > Jésus lévén, 
659 ide bé [d—6-ből javítva.] 
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légy hitlen. hanem660 [212a:] hiv, felele Tamás és mondá néki. én 
uram., és én Istenem, mondá néki Jésus, mivel hogy láttál engem 
Tamás hittél, boldogok. akik nem láttak, és hittek, 

SZENT PÁL FORDULÁSA NAPJÁN. APOST TSE. 9. 1. 

Epistola. Saulus pedig még is dul fulván fenyegetésekkel, és öldök-
5 léssel az ur tanitványi ellen. apapi fejdelemhez661 mene, és levelet 

kére tölle Damaskusba a synagogakhoz, hogy ha valakiket találna 
ejárat béli férfiakot és aszszony állatokot. meg kötözve hozná jérusa-
lembe, és midön az uton menno történekhogy Damaskushozközelgetne; 
és hirtelen világoság vévé ötet környül az égböl. és le esvén aföldre 

10 szózatot halla, mely mondá néki, saule, saule. miért üldösz engem. 
ki mondá. ki vagy uram? és amaz. Én vagyok a Jesus. akit te üldösz, 
nehéz néked az ösztön ellen rugoldoznod,662 és reszkedvén, és álmélk-
ván,663 mondá. uram. mit akarsz hogy tselekedgyem., és az ur felelé 
néki, kely fel. és meny bé avárosba. és ótt meg mondgyák néked, 

15 mit kellyen tselekedned; azok pedig a férfiak. akik kisérik vala ötet. 
allanak vala álmelkodván. halván ugyan aszót. de senkit nem látván, 
fel kele pedig saulus a foldröl, és fel nyittot szemekel semmit nemlát 
vala. kezen fogva vonyván pedig ötet. bé vivék Damaskusba. és ótt 
vala három napig nem látván., és nem evék. senem ivék. [212b:] 

20 Damaskusban pedig egy Ananiás nevü tanitvány vala, és mondá néki 
látásban az ur, Ananiás, ö pedig mondá ihol én uram, és az ur mondá 
néki, kely fel. és meny az uttzába. mely egyenesnek hivatik, és keress 
a judás házában, egy Társusi Saulust nevüt, mert imé imádkozik, 
(és láta egy Ananiás nevü ferfiat, hogy bé menne, és kezeit reá tenné, 

25 hogy ismég látna) felelé pedigAnanias, uram sokaktol hallottam efér-
fiu664 felöl, mennyi gonoszokot tselekedet ate szenteidnek Jerusalem-
ben, és itten hatalma vagyon apapi fejedelmektöl hogy meg kötozze 
mind akik segittségül hiják ate nevedet. mondá pedig az ur, menny el 
mert nékem választot edényem ez, hogy hordozza az én nevemet apo-

660 hanem [212a:] lianem 
661 fejdelem<mek)hez mene, [em: sorvégi margóra beszúrva; <(mek) sor 

elején áthúzva.] 
662 rugoldoznod, [nod—nt-ből javítva.] 
663 álmélkván, [Tollhiba? álmélkodván: helyett . ] 
664 [Ékezethiba:] eférfiü 
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gányoknak, fejdelmeknek, és az Izrael fiainak elötte. mért én meg 
mutatom néki mennyit kellessék az én nevemért szenvedni, néki, 
és el mene Ananias, és bé mene aházba, és reá tévén kezeit mondá. 
Saule, atyám fia, az ur Jésus küldot engem. aki meg jelent néked 

5 az uton amelyon jösz vala, hogy láss., és tellyesedgyél szent lelekkel, 
és mindgyárt le esének az ö szemeiröl, mint valami hal héjak, és meg 
jöve szeme világa. és fel kelvén meg keresztelteték. és mikor ött volna 
meg erösödék, lön pedig atanitványokal kik Damaskusban valának 
egy nehány napig és leg ottan a synagogákban predikállya vala a 

10 Jesust hogy ez, azIstenFia. álmelkodnak vala mindnyájan [213a:] 
akik hallyák vala, és mondának, nem ezé, aki üldözi vala jérusalem-
ben azokot akik segittségül hiják vala ezt a nevet, és ide azért. hogy 
kötözve vigye azokot a papi fejedelmekhez, Saulus pedig sokal inkáb 
meg erösodik vala, és meg szegyenitti vala a sidokat. kik damaskus-

15 ban laknak vala, bizonyitván hogy ez, akristus. 

Évangyélium 
sz. Matth 19. 27685 

Akor mondá péter, imé mi mindeneket el hattunk. és tégedet 
követtünk, mi lészen tehát nékünk. Jésus pedig mondá néki, bizony 
mondom néktek, hogy ti kik engem követtetek, az uj születesben. 
mikor az ember fia az ö fölségének székiben ül, tiis tizen két széken 

20 ültök, itélvén Izraelnek tizenkét nemzettségét. és minden aki el 
hadgya házát. vagy attyafiait, vagy nénnyeit, vagy attyát,. vagy 
annyát, vagy fiait, vagy szánto földeit. az én nevemért, száz annyit 
vészen, ésaz örök életet birja, sok elsök pedig utolsokká lesznek, és 
azutolsok. elsökké. hasonlo mennyeknek országa atselédes emberhez. 

25 ki jó reggel ki ment miveseket fogadni az ö szöllöjébe. meg szegödvén 
pedig a mivesekel egy napi pénzben, el küldé öket. a szöllöjébe, és 
ki menvén három ora tájban, láta más hivalkodot állani a piatzon. 
és mondá nékik, mennyetek tiis szöllömbe, és a mi igaz, meg fizetem 
néktok. azok pedig el menének. [213b:] ismég pedig ki mene hat 

30 és kilentz ora tájban, és hasonlo képen tselekedék. tizen egy ora táj-
ban pedig ki mene. és talála más veszteg állokot, és mondá nékik, 
mit áltok it egész nap hivalkodva: ? mondának néki, mert senki nem 

863 [Mátth 19. 27: A kózirat 204b lapjához.J 
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fogadot meg666 minket. mondá nekik. mennyetek tiis a szöllömbe, 
mikor pedig estve lett volna. mondá a szöllö ura a gondviselöjének, 
hidd elé a miveseket. és add meg nékik azö béreket. el kezdvén az 
utolsoktol. az elsökig; mikor pedíg el jö t tek volna akik tizen egy ora 

5 tájban jöt tek vala, vévének egy egy pénzt. el jövének pedig az elsök 
is, ál i t ták hogy tóbbet vennének, vévének pedig ök is egy egy penzt . 
és el vévén morgolodnak vala. a tseledes ember ellen. mondván. ezek 
az utolsok egy oráig munkálkodtak, és egyenlökké te t ted öket hoz-
zánk. kik anapnak terhét. és hévségit viseltük. ö pedig felelvén. egyik-

10 nek közüllök mondá, barátom nem tészek néked hamissat nem egy 
pénzben szegödtélé meg velem, ved el ami tiéd, és meny el, anyit 
akarok pedig ez utolsoknak is adni, a mint néked. avagy nem szabadé 
nékem a mit akarok tselekednem. ta lám ate szemed álnok, hogy im 
én jó vagyok., igy lésznek az utolsok elsökké, és az elsök utolsokká 

10 mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen aválasztottak 

[214a:] GYERTTYA SZENT. B. ASZSZONY NAPjAN. 

Epistola 
malak. prof 3. I.687 

Imé én el küldöm az én Angyalomot és el keszitti az u t a t az én 
ortzám elött. és mingyárt eljö azö templomába az uralkodo, akit ti 
kerestek, és a tes tamentumnak Angj^ala, akit ti kivántok, imé el 
jö ugy mond a seregoknek ura, és ki gondolhattya meg az ö el jövetelé-

20 nek napját, és ki marad meg hogy ötet lássa, mert ö mint az olvaszto 
tüz és mint a ruha festök füve. és ülni fog olvasztván, és t iszti tván az 
ezüstöt és meg tisztit tya a Lévi fiait, és meg szüri öket mint az aranyat , 
és mint az ezüstöt. és az urnak áldozatokot áldoznak igasságal. és 
tetszeni fog az urnak, ajuda, és jérusalem áldozattya, mint az elöbbi668 

25 napokban. és mint a régi esztendökben. 

666 [Sorvégen:] meg [új sor elején:] meg 
667 [malak. 3. 1.: A kézirat 206a lapjához] 
668 mint <(ebb> az elöbbi [A törölt részben lévő második b befejezetlen.] 
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Évangyélium. 
szent luk 2. 22669 

És minek utánna bé telnének az ö meg tisztulásának napjai a 
Mojses törvénye szerént. vivék ötet jerusalembe hogy ötet bé mutat-
nák az urnak. amint meg iratot az ur törvényében, hogy mind férfiu 
aki az annya méhit meg nyittya, az urnak szenteltnek hivatatik., 

5 és hogy áldozatot adnának a szerént amint meg mondatot az ur 
törvényébe egy bokor gerlitztt, vagy két galamb fiat, és imé egy ember 
vala jérusalemben kinek siméon670 vala neve. és ez ember igaz, és 
Isten félö vala, várván Izraelnek vigasztalását, és a szent Lélek vala 
ö benne. és feleletet vett vala a671 [214b:] szent Lélektöl, hogy halált 

10 nem látna, mig nem elöb meg látná az ur kristusát, és alélek altal a 
templomba menvén. és mikor672 bé vinnék a gyermek Jésust az ö 
szüléi, hogy a törvény szokása szerent tselekednének ö érette. ö is 
ölibe vevé ötet, és áldá az Istent és mondá. most botsátod el uram ate 
szolgadot, ateigéd szerént békeségben. mert láttákazén szemeim ate 

15 udvezitödet: kit szerzettel minden népek szine eleiben. világoságul a 
pogányoknak. meg világositására. és ditsöségül a te népedneklzraelnek. 

SZENT MÁTYÁS APOST NAPJÁN. 

Epistola 
act apost 1. 15673 

Azokban anapokban, fel kelvén péter az attyafiak közöt, mondá, 
(:valapedig asereg mindenestöl, közel száz husz ember:) atyám fiai 
férfiak, bé kel tellyesedni674 az irásnak, melyet meg jövendölt a szent 

20 Lélek a David szája által, judásrol, ki vezére volt azoknak, kik meg 
fogtak Jésust, ki közinkbe számláltatot vala, és részes volt. ebben a 
szolgálatban, és ez mezöt birt ugyan a hamiságnak jutalmábol. és 
fel akasztván magát ketté hasada. és minden béli ki omlék. és tudtokra 

««9 [luk. 2. 22 A kózirat 207a lapjához.] 
870 [ Javí tva : simonhól, a szó írása közben.] 
671 vala a [214b:] ^ ls tentöl a) szent Lélektói, 
672 mikor [k — javí tva n-ből ? ] 
673 [act apost 1.15: A kézirat 209a lapjához.] 
674 [ í ráshiba:] tellyededni 
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lött mind a jérusálemben lakóknak, ugy hogy az a mezö az ö nyelve-
ken [215a:] Hatzeldámának neveztetnék az az, vér mezejének, mert 
meg vagyon irva, a soltárok könyvében, légyen puszta az ö lako 
helyek, és ne légyen aki abban iakjék., és az ö püspökségét más vegye 

5 el. szükség azért eférfiak közül akik velünk egybe gyülekeztenek. 
minden idöben, a melyben, ki, s'bé járt mi közöttünk az ur Jesus, el 
kezdvén a János kereszttségetol., mind a napig, a melyen fel vétetett 
mi töllünk, hogy tanuja légyen az ö fel támadásának mi velünk. egy 
ezek közül. és elö állatának kettött, Josefet, ki Barsabásnak hivattatik 

10 vala, kinek vezeték neve igaz volt; és Mátyást, és imádkozván mondá-
nak, Te uram, ki mindeneknek sziveket tudod. mutasd meg melyikét 
választottad a kettö közül. hogy el végye. eszolgálatnak, és Apostol-
ságnak helyét. melyböl vétkéért ki eset judás, hogy azö helyére 
menne, és sorsokat adának nékik, és a sors Mátyásra esék, és a, tizen 

15 egy Apostol köziben számláltaték. 

Évangyélium. 
sz. Matth. 11. 25.675 

Az idöben felelvén Jésus mondá. hálát adok néked Atyám, meny-
nek, földnek ura, hogy el rejtetted ezeket a böltsektöl és az okosoktol., 
és meg jelentetted [215b:] azokot a kis dedeknek, ugy Atyám, mert 
igy volt kellemetes elötted, mindenek nékem adattak az Atyámtol. 

20 és senki nem üsméri a Fiat, hanem az Atya. az Atyát sem üsmeri 
senki hanem a Fiu, és akinek a Fiu meg akarja jelenteni. jöjjetek 
hozám minnyájan a kik munkálkodtok és terhelve vattok. és én meg 
nyugottlak titeket, vegyétek reátok az én igámot, és tanullyatok töl-
lem, mert én szelid vagyok, és alázatos szivü, és nyugodalmat találtok 

25 lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörüséges, ésazén terhem. könnyü. 

676 [Matth. 11. 25.: A kézirat 209b lapjához.] 
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AZ ÉPISTOLÁKNAK 
ÉS 

AZ EVANGÉLIUMOKNAK 

Esztendő által valo vasárnapokra 

és leg fővebb Innepekre rendelte-

te t t Kérdesekkel, és Feleletekkel 

valo Magyarázattya. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Nagy bőjt I I d i k . Vasárnapjátol fog-

vást Husvétig. 





[lb: üres] [2a:] ENNEK A KÖNYVNEK TÁBLÁJA 
[a) hasáb:] 

Nagy böjt 2dik vasárnapon — 1. [3a] 
Nagy böjt 2dik hetin lévö hetf. 6 [5b] 
N. böjt 2dik hetin valo keden 15 [10a] 
N. böjt 2dik hetin valo szeredán 24 [14b] 
N. böjt 2dik hetin valo tsötört. 33 [19a] 
N. böjt 2dik hetin valo pénteken 44 [24b] 
N. böjt 2dik hetin valo szomba. 55 [30a] 
N. böjt 3dik vasárnapján. 70 [37b] 
N. böjt 3dik hetin valo hetfün 77 [41a] 
N. böjt 3dik hetin valo keden 87 [46a] 
N. böjt 3dik het. valo szeredán 96 [50b] 
N. böjt 3dik het valo tsötört. 106 [55b] 
N. böjt 3dik het. valo pénteken. 110 [57b] 
N. böjt 3dik het valo szombaton 122 [63b] 
N. böjt 4dik het. valo vasárnap. 136 [70b] 
N. böjt 4dik hét.. valo hetfün — 145 [75a] 
N: bójt 4dik het valo kedden — 153 [79a] 
N. böjt 4dik het. valo szeredán 161 [83a] 
N. böjt 4dik het. valo tsötört. 172 [88b] 
N.. böjt 4dik het valo péntek. 182 [93b] 
N. böjt 4dik het valo szomb 191 [98a] 
N. böjt 5dik het valo vasárnap 199 [102a] 
N. bójt 5dik het. valo hetfün 206 [105b] 
N. böjt 5dik het valo kedden. 213 [109a] 

[ft) hasáb:] 

N. böjt 5dik hét valo szered. 221 [113a] 
N. böjt 5dik hét valo tsötört 229 [117a] 
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N. böjt 5dik hét valo pénte 238 [121b] 
N. böjt 5dik hét. valo szomb. 245 [125a] 
virág vasárnapján. — 256 [130b] 
A nagy hét. valo hetfün — 259 [132a] 
A nagy het valo kedden — 268 [136b] 
A nagy hét. valo szered — 270 [137b] 
A nagy tsötörtökön1 276 [140b] 
nagy pénteken. — 286 [145b] 
szombaton.2 — 318 [161b] 

A szentek Innepein 
Szent Josef. napján. 1 [164b] 
Gyümölts olto B. A. napján VIII [168a] 

1 A nagy <hét valo) tsötörtökön 276 
2 [t.i. nagy szombaton] 
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[2b: üres] [3a:] Esztendö által valo vasárnapokra és a Legg fövebb 
Innepekre rendeltetett Epistoláknak. és Évangyéliumoknak, kér-
désekel. és feleletekel. valo magyarázattya. 

NAGY BÖJT 2DIK VASÁRNAPJÁN 

Melyet a község nevetlen vasárnapnak hija. 

Imádság 

oh'Istenünk látod, hogy mi magunktol. minden erötöl meg vagyunk 
5 fosztatva. nyujttsad, külsö, és belsö gond víselésedet reánk, ugy hogy 

a mi testünk, semmi veszedelmes dolgokban3 ne essék, se semmi rosz 
gondolatok meg ne motskollyák lelkünket, ad meg ezt a kegyelmet 
nékünk,4 a mi urunk J. k. által. 

Epistola. 
[szent Pál. 1 Thess. 4: 1. 

Atyám fiai. tovabbá azért kérünk titeket, és igen kérünk, az ur 
10 Jesusban hogy a mint vettétek tölünk mint kellyen néktek járnotok, 

és Istennek kedveskednetek. ugy járjatok is. hogy bövölködgyetek., 
mert tudgyátok minémü parantsolatokot adtam néktek. az ur Jesus 
által, [3b:] mert az az Isten akarattya, ati meg szentüléstek, hogy 
meg tartoztassatok magatokot a paráznaságtol. hogy tudgya minde-

15 nitek birni azöedényit szenttségben és tiszteségben, nem akivánság-
nak indulattyában.5 mint apogányok is. kik nem üsmerik az Istent. 
és hogy senki meg ne nyomorittsa. se meg ne tsallya dologban az ö 
attyafiát. mert boszu álló az ur, mind ezekért, amint az elött mondot-
tuk néktek. és bizonyságot tettünk, mert nem hivut minket az Isten 

20 tisztátalanságra, hanem szenttségre. 
3 dolgokban [d—gr-ből javí tva.] 
4 nékünk, [ünk: rag n-je sor fölötti beszúrás.] 
6 <u) indulat tyában. 
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Magyarázat 

K. Mitsoda oktatást ád az Apostol onnek alevelnek a kezdetin? 
F valamint egy szerelmes Atya, arra kéri és kénszeritti öket, hogy 

kövessék a rendet melyet hagyot nékik, hogy mi modon járjának az 
Isten uttyán., és tetzhessenek néki, erre is kel tsak egyedül igyekezni, 

5 de tsak azzal meg nem elégszik-hogy azon járjanak, hanem hogy még 
azon hová továb elöre is haladgyanak., mert aki azon elöre nem 
mégyen. hátra mégyen,. mondgya szent Bernárd és azt, el is hagya. 

K. Mit értesz az Isten uttyán valo elö menetelen ? 
F Az Isteni szeretettel járnak, az ö uttyán, aki ötet nem szereti 

10 azon nem jár, aléleknek lábai akivánságok, és kedveskedések, mondgya 
szent Agoston, és ezek akívánságok. a [4a:] szeretetnek indulatitol 
vannak, aszeretetem mondgya ez az Atya, az én mértékem, és hajlan-
doságom. ez az mérték viszen engcm mindenüvé ahová mégyek. hogy 
ha pedig az Isteni szeretet ez az mérték. aminket az Istenhez viszen. 

15 ez igy lévén elö menni az Isten uttyán. nem más, hanem nevelni, és 
szaporitani ahozzája valo szeretetett, ötet nagyob buzgoságal szeretni. 
ha ez a szeretet gyenge. keveset haladunk, hogy ha nagy. sokat hala-
dunk, azért is mondgya aproféta. ate parantsolatidnak után futottam, 
amidön szivemet meg tágasitottad. ps. 118. 32. tekélleteseb szeretettel, 

20 eléb haladunk azon. a midön ez a szent szerotet nevekedik bonnünk., 
hogy ha el távozunk arosztol. és a roszra vivö alkalmatoságtol, hogy 
ha meg vettyük magunkot, és a földi dolgokot, hogy ha buzgoságal 
ohattyuk a monyoi hazát. hogy ha szorgalmatosabban viszük végben 
ahivatalunkot. hogy ha nagyob békeséges türésel és örömel szenved-

25 gyük anyomoruságokot, hogy ha nagyob hálá adásal vagyunk a 
vett kegyelmekért. hogy ha nagyob szorgalmatoságal foglallyuk ma-
gunkot az imádságokban, hogy ha nagyob siettségel igyekezünk a 
keresztyeni tekélleteségre. 

K Mit joval szent pál az után ahiveknek? 
30 F Azt jovallya. hogy meg tartoztassák magokot minden tisztátalan-

ságtol. hogy tisztán tarttsák6 testeket. azzal tisztességesen bánnya-
nak. atesti kivánságokot ne kövessék. mint a [4b:] pogányok,7 kik 
az Istent nem üsmérik, mind ezekre kel vigyázni, mind a házaságban. 
mind azon kivül, azért is mondgya szent pál, 1 cor 6. 15 hogy ami 

6 [Iráshiba:] tattsák 
7 pogányok, fá—y-ból javítva.] 
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testünk, akristus tagja, és a szent Léleknek temploma, nagy vétek, 
és mint egy szenttség törés, meg fertezni az urnak tagját. és a szent 
Léleknek templomát. az Isten akarattya a, hogy valami bennünk 
vagyon. a szent, és tiszta legyen, hogy pedíg azt meg lehesen8 tisztán 

5 tartani, és azt9 a templomot meg nem ferteztetni, el kel mindenikünk-
nek kerülni az alkalmatoságot az apostol szerént 1 Cor 6.20. ditsér-
nünk, és hordoznunk kel az Istent testünkben, és elménkben, mert 
mindenik az Istené. menyi keresztyén vész el azért. hogy erröl nem 
gondolkodik. el mondhatni az irás szerént, hogy minden test meg 

10 rontotta az utait. 
K Mivel fenyegeti az apostol azokot. kik ezt a rendet által hágják. ? 
F Az Isteni boszu állásal. az Isten., mondgya, boszut áll. ezekért 

avétkekért. tudni illik, az igaságtalanságért. és az eröszak tételért, 
amelyekel el nyomják az ártatlanokot és az tisztátalanságért. amely-

15 ben esnek, vagy magánoson, vagy másal., az emberi igasság tételt el 
lehet kerülni. de el nem rejhettyük magunkot az Isten haragja elött. 
meg nem lehet hajtani az ö örökös igasságát. és azt. tsak a valosagos 
penitentziával lehet meg engesztelni. 

[5a:] K. Mivel fejezibé az apostol ezeket az intéseket melyeket ád 
20 nékünk. 

F Azzal fejezi bó hogy az Isten, nem atisztátalanságra hivut minket, 
hanem a szenttségre, nagy vétek mondgya egy régi Atya, akeresztyén 
nevet víselni, és annak köteleségeit bé nem tölteni. Grimen, immane. 
nomen inane. mitsoda egy keresztyén hanem egy ollyan ember a ki 

25 akristus példájára, és tanitására formáltatot, aki is maga a szenttség 
a nem szent, atsak nével keresztyén, mivel az apostol azt mondgya, 
hogy mikor a keresztyénségre hivatattunk. akor a szenttségre hiva-
tattunk. 

K. Miben áll, az a szenttség a melyre hivatattunk és hogy lehet azt lu 

30 elérni? 
F A szenttség abban áll. hogy ellene mondgyunk a teremtett állat-

nak. és magunknak, hogy tsak egyedül az Istent szeresük tiszta 
szivünkböl, és mindenek felet, semit ne szeresünk se ne kivánnyunk 
más végre, hanem tsak ö érette, ugy az ez az Isteni szeretet tisztittya 

35 meg szivünket, testünket, és érzékenységinket, eszenteli meg gondo-
latinkot. hajlandoságinkot. és minden tselekedetinket, hogy pedig el 

8 meg (h) lehesen [Följebb a 2. sorban elírásból:) fertetni 
9 azt [z — helyén más betűt (t-t)1 kezdett írni, de nem fejezte be.] 
10 [ íráshiba:] az 
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érhesük azt a szenttséget, amelyre egyedül kel tzéloznunk, nem tsak a 
rosz kivánságinknak kel ellene mondani, hanem egyedül, tsak az 
örökké valo jókót kel ohajtani, mivel tsak éppen, ezen az uton. 
lehetünk szentek. 

6 A mái Évangyélium. és annak magyárázattya egy a tegnapival. 

[5b:]NAGY BÖJT 2DIK HETIN VALO HETFÜN. 

Imádság 

Oh' mindenhato Isten ad meg népednek, aki testének Banyargatására 
valo nézve meg tartozkodik az eledelektöl. hogy avétket is elkerüllye. 
ragaszkodván az igazsághoz a mi urunk J. k. 

Epistola.11 

Dan. prof 9. 15. 

Es most mi urunk Istenunk aki ate népedet ki hoztad Egyiptus12 

10 földéböl erös kezzel, és nevet szerzettél magadnak emái nap szerént, 
vétkeztünk, hamiságot tselekedtünk, uram minden te igasságod ellen. 
fordullyon el kérlek ate haragod, és ate busulásod, ate városodrol 
Jérusalemröl. és ate szent hegyedröl; mert a mi büneinkért, és az 
Atyáink hamiságiért, jerusálem, és ate néped, gyalazatra vannak 

15 mindeneknél, mi környulünk., most azért halgasd meg mi Istenünk. 
ate szolgád imádságát. és az ö könyörgésit, és mutasd meg ate ortzádot 
ate szent helyeden. mely el pusztult, tennen magadért. hajtsd le én 
Istenem ate füleidet. és halgass meg. nyisd fel ate szemeidet, és 
lassad a mi pusztaságunkot, és várost, a melyre segittségül hivatatot 

20 ate neved,13 mert nem a mi meg igazulásinkban vettyük a könyör-
géseket, ate ortzád eleibe, hanem ate sok irgalmaságidban.14 halgass 
meg uram. légy kegyelmes uram. figyelmezz. reá, és tselekedd meg, 
ne késsél én Istonem te magadért. mert ate neved segittségül hivata-
tott a városra. és ate népedre 

11 [Elírás:] Epistoltola 
12 Egyiptus [Az u betű szokatlan alakú, hasonlít a-hoz.] 
13 neved, [Javítva: népedböl; a né szótag ékezetét áthúzta.] 

ne<ped,>ved, 
14 irgalmaságidban [A második i fölött hiányzik a pont.] 

268 



[6a:] Magyarázat 

K Mit ád elönkben az Anyaszent egyház ebben a letzkébe ? 
F Elönkben adgya aDaniel proféta imádságát, amelyben kéri az 

Istent, hogy szabadittsa meg népit ababiloniai fogságból, ezekben a 
szent idökben. nékünk is azon kel könyörógnünk, hogy meg szabadul-

5 hasunk. az ördögnek. és avéteknek rabsága alol. 
K Az Isten nem igérte valaé meg Jéremiásnak hogy meg szaba-

dittya népit hetven esztendö után valo rabságábol, miért könyörög 
tehát Daniel azért, mint ha abban kételkednék? 

F Mert azt ö. imádságának alázatoságcával akará meg nyerni, és 
10 hálá adást mutatni Istenhez, azt is meg akará mutatni abünösöknek, 

hogy ne mondgyák azt, hogy az Isten irgalmaságot tészen vélek, ha 
azt el végezte., mivel azt az irgalmaságot ugy nyerik meg, ha azért 
sirnak. suhajtoznak, és penitentziát tartanak. 

K. Az Tston tiszta lélek lévén. miért tulajdonit néki a proféta, szemet. 
15 és fület? 

F Mert tudgya azt hogy az Isten jová hadgya azemberi nyelvet, és 
hogy ö magát is az ember elméjének gyengeségihez alkalmaztattya, 
aki maga modgya szerént fogja meg a dolgokot. és aki gyakorta ugy 
beszél az Istenhez, mint ha más emberel bészéllene: az Isten fellyeb 

20 valo minden gondolatink-[6b:]nál, és mí nem gondolhatunk, se nem 
mondhatunk, ollyat, a mi érdemes lehetne az ö meg foghatatlan valo-
ságához, mi tsak rebegünk mint akis gyermekek. mikor az Istenröl 
szolunk, de a nékünk elég. hogy az Isten láttya gondolatinkot, és 
tudgya mit akarunk mondani. 

25 K. Honnét vagyon, hogy a proféta az után kéri népinek meg szaba-
dulását, minek utánna. sokat szenvedet volna arabságban., amelyre 
itéltetet volt. ? 

F Meg akarja értetni abünösökel, hogy tsak az után várják bünök 
botsánattyát, minek utánna szivesen meg bánták volna, és eleget 

30 tettek volna az Isten igasságának, apenitentzia tartásal 
K Mit tanulhatunk a proféta példájábol, aki meg nem elégedvén oly 

kemény és hoszas rabságal. hanem még ahoz tészi aböjtöt is.? 
F Azt tanulhattyuk hogy egy valoságos penitentzia tartó, soha sem 

tarttya azt, hogy eleget tett volna az Isteni igasságnak, mind azokal a 
35 szenvedésekel. és nyomoruságokal., mollyeket az Istenbotsátotreája. 

büneiért, hanem még azokhoz, szán szándekal valo büntetéseket is té-
szen, amellyekel meg engesztellyo. azlstent., errölsokpéldákotlátunk 

2(i9 



K. Mit kel tselekedni, hogy a profétát kovethessük. a ki le borulva. 
sákban. és hamuban imádkozik? 

F Mennyünk eleibe annak az örökös felségnek nagy-[7a:]töredel-
meségel., és15 valoságos alázatoságaL és borullyunk le elötte. meg 

5 tekintvén semmiségünket, ugy hogy abban a magunk meg alázásában, 
meg találhasuk azt, amit akevélység el vesztetett volt velünk. . 

Évangyélium 
szent Ján. 8. 21. 

Mondá ismég nékik Jésus, Én el megyek, és kerestek engem, és ati 
bünötökben meg haltok, ahová én mégyek ti oda nem jöhettek, 
mondának azért a sidok, vallyon. meg ölié magát hogy azt mondgya, 

10 ahová én mégyek. ti oda nem jóhettek, és mondá nékik, ti innét alol 
vattok, én onnét felyül valo vagyok, ti e világbol vattok, én nem 
vagyok evilágból, mondottam azért néktek, hogy meg haltok ati 
büneitekben, mert ha nem hiszitek hogy én vagyok, meg haltok ati 
bünötökben, mondának azért néki, Te kivagy?, mondá nékik Jésus, 

15 A kezdet, aki szollok is néktek, sokakot kel nékem felölletek szolnom, 
és itélnem, de aki engem küldöt, igaz mondo az, én is amiket hallottam 
ö tölle, azokot mondom evilágon., és meg nem érték, hogy az Istent 
mondaná az ö Attyának, mondá azért nékik Jesus, mikor fel magasz-
tállyatok az ember Fiát. akor meg üsméritek hogy én vagyok, és 

20 magamtol. semmit nem tselekeszem., hanem a mint tanitott engem az 
Atya, azokot szolom. és aki engem küldöt, velem vagyon. és nem 
hagyot engem egyedül, mert én, amik néki kedvesek, azokot tseleke-
szem mindenkor. 

[7b:] Magyarázat. 

K A mái Evangyéliumban lévö fenyegetési akristusnak, tsak 
25 asidokot illetiké ? 

F A mostani keresztyének sokal inkáb felhetnek azoktol. mint sem 
asidok, mert annál inkáb kel kinek kinek inkáb rettegni az Isten 
itéletitöl, mentöl többröl kel számot adni. akeresztyének sokal több 
kegyelmet vévén. mint sem asidok., ahoz képest, inkáb is félhetnek 

15 <és) és 
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attol a fenyegetéstöl, anyi sok kegyelemnek, és intésnek, meg vetésiért, 
és viszá valo élésiért. 

K Mivel fenyegeti akristus asidokot ? 
F Ezekben ahárom szokban foglaltatnak. Én el mégyek, és kerestek 

5 engem.w és aii bünölökben haltok meg. akristus el mégyen akor, a midön 
minden féle uton. modon. azon vagyon hogy az embereket ki vegye 
rendeletlenségekböl., és magához vonnya, de látván hogy nintsen 
haszna el távozik. töllök, és kegyelmit meg tartoztattya, és el hagya 
öket magokra. avétkek pedig arra vezetik öket, hogy a szivek meg 

10 keményedik, és penitentzia nélkül halnak meg. 
K. A kristus azt mondgya hogy keresni fogják, ha keresni fogják. 

nem talállyáké meg. ? 
F Mint hogy a kristus kegyelmévol viszá éltenek, meg is engedi hogy 

roszul keresék ötet, és meg ne talállyák, ez is történik az ollyanokal., 
15 akik noha keresik, de ellene nem mondanak avéteknek, akristus 

magais keresi öket,17 de haszontalanul., igasságosé a? [8a:] hogy 
minek utánna anyiszor viszá éltenek volna jóságával, békeséges türé-
sével, hogy akor talállyák meg. mikor akarják, ? az ollyan akí nem 
akar jót tselekedni. a mikor lehetne. meg érdemli, hogy az után ne 

20 tselekedhesék. mikor akarná. hogy az Isten meg vonnya kegyelmét 
tölle. és el hagya, kitsoda az, aki nem retteg ezekre a szavaira a kristus-
nak., ? ati bünötökben meg haltok, az ollyan, mondgya szent Agoston, 
aki fel nem ébred, erre a meny dörgésre. nem tsak el alut. hanem meg holt. 

K. Az illyen rettegtetö igasság nem vetheté valakit kéttségbe ? 
25 F Azért nem kel kéttségben esni, hanem rettegni, mentöl inkáb fél 

valaki az Isten itéletitöl, annál nagyob bátorságban lehet. ha azzal ugy 
611 amint kell, mentöl kevesebbet félünk, annál több okunk lehet 
afélelemre., az ollyan aki semit nem fél, nem esik kéttségben, mivel 
bátorságban 611. ellenben pedíg az ollyan aki fél. vagyon arra oka, hogy 

30 kéttségben ne essék, üdvesége felöl, mert a félelem azt tselekedteti, 
hogy magokot meg alázzák, hogy modot keresenek a bünböl valo ki 
menetelre, azon is fognak igyekezni, hogy bizonyosá tehesék üdvesé-
geket. apenitentzia tartás. az imádság. és ajó tselekedetek által. 

K. Leheté ebböl a veszedelmes állapotbol ki kelni? 
35 F valamég eföldön elünk, addig mindenkor remélhettyük, az, aki 

tudtunkra adgya a fejünk felet valo veszedelmet, nem akarja18 vesze-
16 <eg) engem 
17 öket, [ö — ékezete szokatlan; -^-] 
18 akarja [ja: utólagos betoldás a sor előtti margón.] 
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delmünket, mint hogy akristus modot mutata asidoknak, a [8b:] 
reménségre, tudni illik, hogy hígyenok ö benne, hasonlot mutat 
akéttségben eset keresztyéneknek is, tsak hogy ollyan élö hitek legyen, 
amely vélek penitentziát tartason, és hogy avéteknek meg halyanak. 

5 azért hogy avétekben19 meg ne hallyanak. 
K20 kitsodák azok akik leg inkáb félhetnek ettöl arettentö itélettöl ? 
F Minden embernek kel attol félni, mivel szent pál szerént philip 

2 12, aleg igazabbaknak is rettegésel, és félelemel. kel munkálodni 
üdveségeken, mivel ö maga is tartot attol hogy meg ne vettessék. 

10 minek utánna másoknak prédikálotta volna az Evangyéliumot, 
mindeníkünk elött el rejtette Isten, az örökké valoságra valo sorsun-
kot, és mostanában senkí nem tudgya, ha haragra, vagy szeretetre 
méltoé,. de föképpen azok, kik rendeletlen életet élnek, vagy éltek, kik 
meg vetik az Isten jóságának kintseit, kik viszá élnek kegyelmivel; 

lo kik nem gondolkodnak vakságokbol valo kí kelésekröl. kik utollyára 
halogattyák meg téréseket. az illyenek mód nélkül félhetnek, és retteg-
hetnek, mert szent Agoston szerént, aki meg igérte abotsánatot 
apenitentzia tartoknak, senkinek apenitentzia tartásra idöt nem igért. 

K Nem leheté halalunk orájánis meg terni? 
20 F Igen is lehet. az Isten mindenhato, ö meg adhattya abünösnek a 

meg térésire valo kegyelmit. halálakor is, de éppen nem igéri azt azok-
nak,21 kik éltekkor, ahalálrol nem gondolkodtanak, és ritkán adgya 
meg azoknak, kik meg vetették22 [9a:] intésit, és sugarlásit. az illyen 
meg térések a szent Atyák szerént igen ritkán történnek meg, söt még 

2o azal fenyegeti azokot kik nem akarták halgatni egéséges korokban,23 

hogy nevetni fog halálok oráján, erröl találunk egy példát, mondgya 
szent Bernárd, a szent könyvekben, hogy nem kel kéttségben esni, de 
arrol tsak egy vagyon, ne allittsad azt magad felöl, hogy te azok közül 
valo légy, akikol ezt a kegyeimet teszi, azt el mondhatni hogy a jó 

30 lator nem azok közül valo akikröl, szollunk, és azt el lehet hinni, hogy 
addig se nem üsmérte az üdvezitöt, se tsudáit nem látta, se az Évan-
gyéliumrol nem hallott, és hogy tsak meg térósekor lett üsmerettsége. 

K. Miért ollyan ritka ameg térés, az utolso orában? 
F Mort a meg térés, a szivnek, ahajlandoságnak. és a szókásoknak 

19 avétek{nek)ben 
20 K kitsodák [K — úgy látszik Ki-hő\ javítva.] 
21 azoknak, [z — helyén más betűt kezdett írni.] 
22 meg vetet ték [meg: első két betűje javítva.] 
23 korokban, < ŝöt még) hogy 
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meg változtatásokban áll, egy ollyan beteg aki fájdalmakot szenved, 
ahaláltol irtozik, keserüségel láttya jószágátol, atyafiaitol., jó-
akaroitol valo meg válását. azon kivül, el is kel rendelni dolgait, az 
ollyan ember; abban az utolso orában meg gyülölhetié egyszers mind, 

5 mind azt24 amit mindenkor igen25 szeretet, hogy lehetne könnyen. meg 
válni ollyan dolgoktol. a melyekhez kaptsolva volt. hoszas szoktatás-
bol, és magát ollyanhoz, kötelezni, amelyhez nem volt soha hajlando-
sága. az egésségben valo meg téréshez is munka kel, és viaskodni kel 
holtig arosz szokások, és hajlandoságok ellen., hát az ollyan a-[9b:]ki 

10 mínden szem pillantásban várja ahalált, hogy vihetné mind ezt végben 
egy szem pillantás alat, 1 hát még az üdveségnek26 ellensége. meg 
vakittya, birtoka alat tarttya. minden27 jó gondolatoktol el fordittya, 
kéttségben ejti, egy szoval minden mesterségit meg veti, hogy térésit 
meg gátolhasa,28 azonkivül,, az Isten, aki tsak egyedül változtathatta29 

10 volna meg szivét, meg vonnya segittségit, és magára el hagya, imádásra 
méltó itéletiböl. de tellyes igaságbol. 

K. Miért mondgya akristus, hogy a sidok meg halnak vétkekben; 
mitsoda okát adgya annak. ? 

P Azért mert ökk. innét alol valok. ö pedig onnét felyül valo. ök 
20 avilágbol valok. ö pedig nem avilágbol valo., hogy valaki büneiben 

meg ne halyon, szükséges hogy a kristusé legyen., az ö lelke legyen 
benne. tsak ö általla lehet az Istenhez menni, ö nála nélkül nintsen 
üdveség., ajó halálhoz. a szükséges, hogy tsak a mennyoi dolgokot. 
szeresük. és betsüllyük. és a földieket megvessük,. a mely nemkönyü 

25 dolog. hogy ha egész életünkben avilágbol valok voltunk, ezenokbol., 
el is mondhatni azt, hogy nagyobb része akeresztyéneknek abban ave-
szedelemben vannak. hogy abünökben halnak meg. mivel kevesen 
vannak, akik felöl el nem mondhatnák. hogy ide alá valok, mert egész 
életekben tsak aföldi dolgokban foglalatoskodnak, és mindenkor tsak 

30 azokhoz fordittyák sziveket. 
[10a:] K. Mire tanit minket a kristus ezekel a szokal. a mik kedve-

sek. az Atyámnak.30 azokot tselekeszem? 

21 [Nyilván íráshiba:] mint azt amit 
25 igen [ig—m-ből javí tva.] 
26 az üdvesógnek <lelke) ellensége. 
27 minden [mindből javi tva, sor fölötti beszúrással. ] 
28 gátolhasa, [sa: szórész sor fölötti beszúrás.] 
29 [Javí tva: változhattából, sor fölötti beszúrással. ] 
30 [ í ráshiba:] a Atyámnak. 
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F Azt akarja velünk meg értetni, hogy egy keresztyének aki tartozik 
példáját követni, nem azt kel tselekedni. a mí kedves atermészetnek, 
hanem tsak ami az Isten elött kedves. tsak egyedül azt kell követni 
amit elönkben ádd. az Évangyéliumban, és tsak az Isten akarattyához 

5 kaptsolni magunkot. akár mely ellenkezö légyen. hajlandoságinkal; és 
szándékinkkal. 

A NAGY B Ö J T 2 B K H E T I N VALO K E D D E N . 

Imádság 

Engedd meg uram jóságodból. szükséginkre valo segittségedet, hogy 
követhessük ebben a szent idöben a mivel tartozunk, légy mi velünk, 
és tölsd' bé azokot ahivatalokot., a melyeknek köteleségire magad 

10 tanitottál minket. a mi urunk J. K. 

Epistola 
3dik király. könyv. 17. 8. 

Lőn pedig az urbeszéde hozája mondván. kely fel, és meny el a sido-
niusok sareftájában, és lakjál ót, mert meg parantsoltam ót egy özvegy 
aszszonynak, hogy táplállyon tégedet, fel kele, és el mene sareftában. 
és mikor aváros kapujához jutot volna, láta egy özvegy aszszonyt fát 

15 [10b:] szedegetni, és szóllittá ötet, és mondá néki, adgy nékem egy 
kevés vizet az edénybe, hogy igyam. és midön amaz menne hogy hozna. 
utánna kiálta mondván, hozz nékem kérlek egy falat kenyeret is 
kezedben, ki felelé, éll ate urad Istened. hogy nints kenyerem, hanem 
tsak annyi hsztom avederbe, a mennyi egy marokba fér. és egy kevcs 

20 olajom. akorsoban31 imé két fát szedek. hogy bé mennyek, és meg 
tsinállyam32 azt magamnak. és a fiamnak, hogy meg együk, és meg 
hallyunk, kinek mondá Illyés. ne félly. hanem meny el. és tseleked-
gyed amint mondád, mind azáltal; nékem tsinály. elöször, egy kis 
hamuban sült kenyeret, alisztetskéböl,33 és hozad nekem. neked, 

31 olajom. akorsoban [A pontot akorsoban u t án kellett volna tennie 
Mikesnek. ] 

32 és <(t) meg tsinállyam 
33 [fráshiba:] alisztetskékeböl, 
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pedig, és a fiadnak, az után tsinály, ezeket mondgya pedig az Izrael 
ura, Istene. aveder liszt34 el nem fogy. sem akorso olaj meg nem keve-
sül, a napig melyen az ur esött ád a föld szinére., aki elmene. és tsele-
kedék az Illyés igéje szerént. és evék ö, és amaz 3s, és annak háza is, és 

5 naptol fogvást35 aveder liszt el nem fogyot; és akorso olaj meg nem 
kevesült. az ur igéje szerént. melyet szollot vala Illyés által. 

Magyarázat 

K. Honnét vagyon hogy az Isten meg szünik Illyést oly tsudáktosan 
táplalni ? 

F Mert alkalmatoságot akara adni egy özvegy Aszszonynak., hogy 
10 magának érdemet szereszhessen. meg [11a:] segitvén profétáját, és bé 

akará ötet tölteni mennyei áldásokal, eszerént hagya Isten gyakorta 
szükségben szolgait, hogy alkalmatoságot adgyon másoknak hogy 
meg segittsék, és meg jutalmaztassa az után jó téteményeket, kel 
vigyázni mindenikünknek az illyen alkalmatoságokra. amelyeket 

15 Isten ádd, hogy meg gazdagulhassunk a mennyei kintsböl. 
K. Az Isten miért küldé a profetát egy idegen özvegy Aszszonyhoz., 

és miért, nem36 anépe közül valo özvegy aszszonyhoz? 
F Mert 1. ebböl apéldábol azt kel meg tanulnunk, hogy azzal tsele-

keszik irgalmaságot akivel néki tettzik, hogy az ö népe közül valo nem 
20 érdemesebb öelöttetsakmagátolakegyelemre. mint az idegen., mert az 

emberek minnyájan bünösöké lettek egyben, és mind egyikének, mind 
a másikának, tsak az37 urban kel ditsekedni, 2 mert ennek az özvegy 
aszszonynak, az Isten bölcs rendelésiböl, apogányokbol fel álitatot 
Anyaszent egyházat kelleték jelenteni. akinek a kristus. akit jelente 

25 Illyés. az Évangyéliumnak kegyelmét adá, minek utánna a sidó nép 
ötet meg veté 

K. Mit jelent ez az özvegy aszszony, aki két darab fát szed. hogy 
pogátsát süssön, ehessék. és az után meg halyon? 

[11b:] F Az Anyaszent egyházat, aki38 hitt. akereszt fára fel feszi-
30 tetet kristusban, hogy érdemes lehesen akristus testében enni. a kit 

34 [íráshiba :] lisz 
35 naptol fogvást [Káldinál: a' naptól-fogva] 
36 nem [Beszúrás.] 
37 az [Beszúrás.] 
38 aki<t> hi t t . 
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jelentet akenyér. anielyi-öl szól az özvegy aszszony., élö hittel kel hinnt, 
a keresztnek titkait, kérni annak kegyelmét, és meg kel halni magunk-
nak. és avilágnak, és azt akenyeret aszeretetnek tüzénél kel meg 
sütni. 

5 K. Mimodon parantsolá az Isten annak az özvegy aszszonynak, 
hogy enni adgyon aprofótának. ? 

F Az ö kegyelmónek titkos sugarlásával parantsolá. és akaratot ada 
néki hogy meg segittse szolgáját, eszerent tselekeszi az ember ajót. 
amelyet az Isten parantsollya néki, sziveben szól hozája. és ugyan 

10 abban is olttya törvényit, és szeretetit, akaratot ád beléje. hogy azt 
tselekedgye amit tölle kiván, és kegyelmit adgya parantsolattyának 
végben vitelére, erre valo nézve tartozunk engedelmeskedni a kegye-
lem sugarlásának. a mely köteleségünkre int minket,, az Istent kel 
ditsöitenünk minden jó tselekodetinkben, és azokért szüntelen valo 

lo hálá adásal3D lenni hozája. 
K. Mitsoda oktatást akar adni az Anyaszent egyház afiainak ezek-

ben aszent idökben, ezen özvegy Aszszonynak példájával? 
F Arra akarja öket inteni, hogy nem tsak a szükségen felet valot 

adgyák a szegényeknek. arend szerént valo szükségekben. hanem még 
20 abbol adgyanak ami szükséges, amidön a szegények nyomoruságban 

vannak, az illyen példa meg itéli az ollyan gaz-[12a:]dagoknak 
keménységit, akik még abbol sem adnak, a mi nekik nem szükséges. és 
az ollyan világiaknak igasságtalanságokat akik annyi rendeletlen 
költtséget tésznok. és akik semit nem akarnak el hagyni kényeségek-

25 ben. és tzifraságokban., es a szegényeket. meg hagyák halni éhel, és 
hidegel. 

K. Mit jelent nékünk a lisztnek, és az olajnak meg szaporitása, 
amelyel meg jutalmaztatá az Isten az özvegy aszszonyt. jó téte-
ménjáért, ? 

30 F Jelenté40 azt a véghotetlen irgalmaságát,41 és böségel valo kegyei-
mét az Istennek, amelyeket önté apogányokra, amidön az Apostolok. 
az Évangyéliumot predikállák nékik. jelenté még azt az száz anyit 
a melyet ád viszá akristus azoknak, kik másokal jót tésznek. és azt a 
ki mondhatatlan gazdagságot, a melyel bé tólti öket az örökségben. 

35 meg jutalmaztatván öket. az idoig valo segittségért, a melyel a szüköl-
ködökhöz voltanak ö érette. 

Mhálá<k> adásal 
40 Jelenté [é—i-nek is olvasható, de alább világosan: jelenté] 
41 irgalmaságát, [i—17-ből javí tva . ] 
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Evangyélium. 
szent Matth 23. 1. 

Akkor szolla Jesus a seregnek, és az ö tanitványinak, mondván. 
a Mojses székin ültek, az írás tudok, és afarisaeusok, az okáért mind 
a miket mondanak. néktek, meg tarttsátok, és meg tselekedgyétek, 
mert mondgyák. és nem tselekeszik. mert nehéz, és el bordozhatatlan 

5 terheket kötöznek, és tésznek az emberek vállaira, ujjokal pedig nem 
akarják azokot illetni, [12b:] minden ö tselekedeteket pedig tseleke-
szik hogy látassanak az emberektöl. mert ki szélesitik az ö emlekeztetö 
hártyájokot, meg öregbitik az ö perémeket, szeretik pedig az elsö 
üléseket avatsorákon, és az elsö székeket a synagogákban, és aköszón-

10 téseket apiatzon és hogy Rabbinak hivatassanak az emberektöl, ti 
pedig ne hivatassatok Rabbinak. mert egy ati mesteretek, ti pedig 
minnyájan atyafiak vattok, és ne hijatok senkit atyátoknak e 
földön, mert egy a ti atyátok ki mennyekben vagyon, se ne hivattas-
satok mestereknek, mert ati mesteretek egy, akristus. aki nagyob 

15 köztetek, ti szolgátok légyen, aki pedig magát fel magasztallya, meg 
aláztatik, és aki magát meg alázza, fel magasztaltatik. 

Magyarázat 

K kit jelentnek, az irás tudok, és a farisaeusok, kik a Mojses székiben 
iilnek, és akiket akarja akristus hogy halgasuk. ? 

F Jelentik az Anyaszent egyháznak pásztorit., akiknek vagyon 
20 szabadságok, és hatalmok. atanitásra, és akiknek szájokbol el kel 

vennünk azokot az igazságokot amellyeket nékünk hirdetik. az Isten 
p ar antsolattyábol. 

K. kellé mind azt hinni és tselekedni amit ök mondanak. ? 
F Mi azzal tartozunk akristus mondása szerént, mind [13a:] azon 

20 által, ugy, hogy ha nem tanitanak ellenkezöt az Isten törvényével, és 
akristus tanitásával, mivel az ö hatalmok, és szabadságok, tsak az 
ígazság meg tartására valok,42 ök semmit nem tehetnek az igasság 
ellen43 mondgya szent pál. 2. Cor. 1,3. 8. Gal. 1. 8. hanem tsak az igaz-
ságért, hogy ha mi magunk, vagy egy Angyal. le száUanaazégböl, és 

42 [k-t utólag írta be:] valo,k, 
43 <el> ellen [Törlés toUhiba miat t . ] 
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néktek más féle Évangyéliumot hirdetne. nem azt a mélyet mi már hirdet-
tünk. néktek, anathéma légyen. 

K De ha ellenkezö életet élnek tanitásokal., kellé halgatni44 öket ? 
F A kristus azt parantsollya hogy olyankor azt tselekedgyük amit 

5 mondanak, az igazság mindenüt. és akár honnét jöjjön egyenlö tiszte-
letet érdemel. akár mely rondeletlon légyen az, aki azt tanittya, 
tselekedgyótek meg azt, a mit mondanak, mondgya az üdvezitö., de 
tselekedetek szerént ne tselekedgyetek, mert mondgyák, de nem tsele-
keszik, a fellyeb valoknak rendeletlenségek, meg nem menti az aláb 

10 valokat, a tisztelettöl, és ongedelmeségtöl; a melyekol tartoznak nékik. 
nem aszemélyeknek, hanem ahatalomnak, melyet akristus adot kezek-
ben, és annak azigazságnak. melyet hirdetnek parantsolattyábol, 
a fellyeb valoknak, rosz példájokot soha45 sem kel követnünk, utál-
nunk kel avétket, akár kiben találkozék, a mi pedig minket arra 

15 kötelez. hogy kövesük[13b:] ajót.46melyetelönkbenadgyák. nem más, 
hanem hogy minden jó az Istentöl jö, és ami minket arra kötelez. hogy 
kerüllyük el a roszat, a melyre példát adnak., nem más. hanem hogy 
arosz tsak ö töllök jö. 

K Az illyen pásztorok, nem igen vétkeseké ? 
20 F két képpen vétkesek, 1. mert aholyben., amelyben vannak helyhez-

tetve: azert vannak. hogy másokot rendben vegyenek, és az Isten 
uttyára vezesék. ö magok pediglen. rendeletlenek, és a veszedelemnek 
uttyán járnak, és oly vak merök. hogy másokot akarnak tanitani. az 
üdveség uttyára, 2. mert az ö példájok sokal veszedelmesebb, mint a47 

25 különös hiveké. sokal könnyebben is meg ejti anépet, kik tölle fügenek, 
és akik öket tisztelik. és okai lésznek. örökös veszedelmeknek. ugyan 
azért is lészen oly irtoztato alelkekért valo szám adások, az utolso 
napon. mivel nem tsak magokért fognak számot adni, hanem mind 
azokért is kik gond viselések alat vannak, és mind azokért a szentt-

30 ségekért, amelyeket szenttség törö kezekel szolgáltatták ki. 
K. A kristus mit hány szemekre az irás tudoknak, és a farisaeu-

soknak, ? 
F Azt hannya. 1. hogy aleg nehezeb terhet a mások vállaira teszik, 

és ö magok. az ujjokal sem akarják azt illetni. [14a:] az az, hogy 
35 másokot. atörvény legg nehezebb részeinek szorgalmatos végben 

44 [Sorvégen:] hal- [új sor elején:] halgatni 
45 so<s)ha sem 
16 kövesük a [13b:] ajót. 
47 a [Beszúrás.] 
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vitelire kénszerittik, önékik pedig tunya lágyságok. meg nem engedik. 
hogy tsak a leg könyebet is kövessék. 2. szemekre hánnya, azt a ke-
vélységet,. a melyért, minden tselekedetekben azon igyekeznek hogy 
másoklássák., és meg ditsérjék, hasonlot tselekesznek az ollyanok. akik 

5 az Isten szolgálattyában nagy buzgoságot mutatnak, a midön abban 
betsületet látnak. és másoktol az által tiszteletet nyernek. ez48 oly 
hathatos méreg. a mely mindenüvé el hatt, és meg ronttya aszivet, és 
annak minden jó tselekedetit meg kezdetiben, a jó, hogy a mi49 jó 
tselekedetinket lássák, de nem azért kel tselekedni hogy lássák, ugyan 

10 ez is a farisaeusok kovásza, amelytöl parantsolá az ur a tanitványinak 
hogy meg oltalmazák magokot 

K. Miért tiltá meg az ur az Apostolinak. hogy magokot mestereknek 
hivasák. és hogy attyoknak nevezenek valakit eföldön? 

F Azért, hogy meg szégyenittse a farisaeusok kevélységit, a kik 
15 vágytak az illyen tiszteletre. hogy a nagyra vágyástol el tilttsa 

szolgait., hogy alázatoságot olttson beléjek., és azt meg tanullyák. hogy 
az ö ditsöségek abban áll, hogy kövessék azt, aki azt mondgya, hogy 
nem azért jött, hogy szolgáltassék, hanem hogy szolgállyon, ezekböl 
azt láttyuk ahitnek szemeivel, hogy a [14b:] valoságos nagyság abbol 

20 áll, hogy magunkot semminek tarttsuk. és hogy Isten elött, az aláza-
toság legg ditsöségesebb; ugy anyira hogy aki legg betsületesebb helyt 
akar nyerni a mennyekben, annak akristusal., legg kisebnek kel magát 
tartani eföldön. és minden tselekedetinek fundamentuma, légyen az 
alázatoság; 

NAGY BÖJT 2 D I K H E T I N VALO S Z E R E D Á N 

Imádság 

25 Uram tekénts kegyelmesen népedre. és meg tiltván néki afras eledelt. 
enged meg kegyelmedet hogy meg tartozkodgyék <* vétektöl. mely 
veszedelmes. kérünk tegedet a mi urunk J. fe-

** ez /(!s-ből javítva.] 
-'a ju v t v , ,.U6J, „ ...: [ív/r^rikét a: beazúrás.] 
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Epistola. 
Ester. 13. 8. 

Mardokaeus pedig könyörge az urnak, meg emlékezvén minden 
ötselekedetiröl mondván. uram. uram, mindenhato király, mert 
mindenek ate birodalmodban vannak helyheztetve. és nints aki ate 
akaratod ellen álhasson., ha el tekélletted meg szabaditani Izraelt, te 

5 teremtetted az eget, és a földet, és valami az ég kerckségiben foglalta-
tik, mindeneknek ura vagy. és nints aki ellene állyon fölségednek. 
mindeneket üsmérsz, és tudod, hogy nem kevélységböl, és boszuságbol, 
sem valami ditsöség kivánásbol tseJekedtem azt, hogy nem imádnám 
a kevélységes Amánt, (:mert az Izrael szabadulásáért örömest az ö lábai 

10 njromdokit is kész volnék meg tsokolni:) hanem féltom hogy az én 
Istenem tiszteletit emberre ne háritanám, és hogy senkit [15a:] ne 
imádnék. az én Istenemen kivül, és most uram királyom. Abrahám 
Istene. könyörüly ate népeden. mert el akarnak minket az ellenségink 
veszteni, és örökségedet el törölni, ne utáld meg ate részedet. melyet 

15 Egyiptusbol váltottál meg megadnak. halgasd meg könyörgésemet, és 
légy kegyelmes ate sorsodnak. és kötelednek,50 és fordisd örömre 
siralmunkat, hogy élvén ditserjük uram ate nevedet. és atéged ditsérök 
száját be ne dugjad. 

Magyaráeat 

K. Mitsoda oktatást akar nékünk adni az Anyaszent egyház a Mar-
20 dokaeus imádságát olvastatván el nékünk 

F Arra tanit minket. hogy anagy kisértetekben, szorgos veszedel-
mekben. tsak egyedül az Istenben kel vetni reménségünket, hozzája 
folyamodni alázatos imádságinkal. és kel kérni mindenhato segitt-
ségit, hogy méltoztassék minket azoktol meg szabaditani. 

K. Mire W>1 leg inkáb vigyáznunk ennek a szent embernek imádságá-
ban, aveszedeleinsi közöt amelyben látá hogy volna a népe ? 

F Figyelmezünk leg ™káb arra atsudalatos hitre, a melyel várja az 
ö népének meg szabadulását, tsak egyedül az Istennek mindenhato-
ságátol. és jóságátol, uram mindenhalo király, mondá, mindenek ate 

30 birodalmodban vannak helyheztetve, és htnts aki ate akaraiod ellen 
50 [ í ráshiba:] köteledned, 
51 [ Javí tva : aveszedemből.] 
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álhasson ha eltekélletted meg szabaditani Izrae.lt. erös reménsége vagyon 
népének meg szabadulása felöl., de tsak az Isten mindenhatoságában, 
és [15b:] akarattyában veti reménségit, aki ellen senki nem álhat, 
mindent attol vár. és nem embertöl, tselekedgyünk mi is eszerént 

5 higyük52 elö hittel akegyelemnek mindenhato erejét, és az Istennek 
véghetetlen jóságát, nintsen ollyan hatalom, a mely minket ki vehes-
sen akristus kezéböl, ha üdveségünket akarja, de mindent az ö kegyel-
métöl várjunk, mert minden attol füg és munkalodgyunk ugy amagunk 
résziröl., mint ha minden rajtunk állana, akristus meg gyözte avilágot,. 

10 és mind azt a mi meg gátolhatná üdveségünket., hogy mi is meg 
gyözhesük lelkünk ellenségit 

K. Mit jelent nékünk a Mardokaeus álhatatosága nem akarván 
imádni a kevély amant. ? 

F A meg változhatatlan álhatatosága ennek a nagy embernek, aki 
15 inkáb veszedelemre tészi magát, és népét. mint sem valamit tseleked-

gyék az Isten törvénye és akarattya ellen; nagy példa, a melyböl meg 
tanulhattyuk, hogy mindent el hagyunk az Istenhez valo hüségért. és 
mindent szenvedgyünk inkáb, mint sem meg sérttsük lelkünk üsmé-
retit. 

20 K. Mitsoda indulatbol nem akara Mardokaeus le borulni Amant53 

elött. holot avolt akirály parantsolattya, és mindenek azt követték. ? 
F Azt, sonem kevélységböl; se nem meg vetésböl tselekedé, hanem 

tsak egyedül. attol tarta, hogy embernek ne ad-[16a:]ná azt atiszte-
letet, amely az Istenhez54 illik. tanullyuk meg ebböl apéldábol, hogy 

25 mit tselekedgyünk a midon hasonlo állapotban találkozunk. és hogy 
mitsoda indulatban kel lennünk, azt is meg láttyuk, ebböl, hogy 
mitsoda veszedelmes bal itéletet tenni a jó erkölcsüeknek tselekedetek 
felöl. ha szinte azokban valami nem tettzenék is. és nem kel kevélység-
nek tulajdonitani azt, a mit ök az igaságra. és az Isten ditsöségire valo 

30 nézve tselekesznek, 
K. Mardokaeus miért hozza elö az Istennek azokot akegyelmeket, 

melyeket tett volt népével még annak elötte régen 1 
F Mert Istennek atettzik. hogy atölle vett kegyelemnek emlékez-

tetésivel akarják meg engesztelni, azért hogy mi magunk emlékezünk 
35 azokra, ós hozája valo hálá adoságunkért. többet is vehesünk tölle, 

másként is azt akarja, hogy mindenért néki adgyuk aditsöséget, és 
52 higyük [íf lielyé^ mfts betfit kezdett , de gr-re javlmjLt^i 
63 [Helyesen: Aman] 
34 az Istenhez <az> illik. 
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hogy reá emlékezünk arra hogy az ö jóságábol. és kegyelméböl 
vagyunk a mik vagyunk 

K Miért könyörge ez a szent ember; az Izraéliták életek meg 
tartásáért ? 

0 F Hogy azt az Isten ditséretire fordittsák. erre is kel tzéloznunk 
minden imádsaginkban, és tsak azért kel világi áldásit kérni, hogy 
azokot az ö szolgálattyára, és ditsöségire fordittsuk. nem is kel tölle 
illyeneket más végre kérni. hanem hogy az üdveségünk hasznára, és az-
ö akarattya szerént55 légyen. 

[16b:] K Miért mondgya Mardokaeus hogy az Isten meg váltotta az 
ö népit magának. ? 

P Hogy abbol meg lássuk. hogy mindenkor az Isten jó téteményiröl 
kel gondolkodnunk, mert mentöl többet vettünk, annál többel tar-
tozunk néki, és annál inkáb tartozunk övé lenni. 

Évangyélium. 
szent Matth 20. 1856 

15 Imé fel megyünk Jérusalemben, és az Ember Fia el árultatik, a papi 
fejdelmeknek. és az irás tudoknak, és halálra kárhoztattyák ötet, és 
adgyák ötet apogányoknak meg tsufolásra. és meg ostorozásra, és meg 
feszitésre, és harmad nap fel támad, akkor hozzája mene a Zebedaeus 
fiainak annya két fiaival. imádván, és kérvén valamit töle, ki mondá 

20 néki, mit akarsz, mondá néki, mondgyad hogy üllyön az én két fiam, 
egyik a jobbodra, és egyik abalodra, ate országodban. felelvén pedig 
Jésus mondá; nem tudgyátok mit kértek, meg ihattyátoké a pohárt. 
melyet én meg iszom, mondának azért néki,meg ihattyuk. mondá nékik, 
az én poháromot meg iszátok ugyan., az én jóbbomra ülni pedig vagy 

25 balomra, nem enyim hogy néktek adgyam., hanem akiknek készitetett 
az én Atyámtól. 

Magyarázat 

K. Az ur miért mondá meg, még elöre az Apostolinak szenvedésit és 
fel támadását. ? 

F 1. Azzal meg akará nékik mutatni, hogy s^abad aka-[17a:]rattyá-
30 bol. és egyedül hozzánk VBI* o^iöteuüoi meax^. a halálra 2. hogy öket 

55 [Durvégen:] sze-[új sor elején:] szerént 
56 2 0 . <17.> 18 
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meg oltalmaza attol abotránkozástol. a melyet halálának kelleték 
okozni, 3. hogy meg üsmértesse vélek, Embersége alá rejtetet Isten-
ségit, meg mutatván nékik, hogy minden idö elötte jelen vagyon, és 
hogy ugy beszél halálárol; mint valamely el mult dologrol, 4. hogj^ 

0 öket bátorittsa avéle valo szenvedésre. ugy hogy vele együt, fel is 
támadhassanak. 

K. Miböl áll akristus szenvedése. ? 
F Gyalázatból, és fajdalmakbol., agyalázatokal, eleget tészen az 

ember kevélységiért,57 és a fajdalmakal. az ö mértekletlenségiért, az 
10 Anyaszent egyház, arra avégre. adgya elönkbe ezeket illyen szent idök-

ben, hogy ezekröl gondolkodván. részt vegyünk a kristus szenvedési-
ben, gyalázattyában, és halálában., hogy részünk lehesen, az ö fel 
támadásának, új életének. és ditsöséginek58 kegyelmében. 

K. A kristus beszéde,. mitsoda gondolatokot ada az Apostolok el-
lo méjében? 

F ök abban semit nom értének mondgya szent lukáts. az a titok, el 
vala elöttök rejtve, sött még kettö közulök. jakab. és János. az 
országaban valo két elsö helyt kérék töle, a többi ezt halván. igen 
boszonkodának ellenek, mert még, gyengék. és földiek valának, oh! 

20 mennyi keresztyének, de [17b:] söt még az egyházi szolgák közöt is. 
vannak ollyanok, kik tsak amagok hasznokot. és tiszttségeket keresik, 
kik telhetetlenek ahivatalokban., és elömenetelekben, azonban pedig. 
tsak akeresztröl. penitentziárol. és azalázatoságrol prédikálanak, 

K. Miért szenvedé el akristus az Apostoliban az illyen fogyat-
25 kozásokot? 

F El szenvedé 1. azért., hogy magokon tapasztalhasák, és mi is 
óvélek, hogy mi légyen a természet, a szent Lélek kegyelme nélkül, aki 
is az után ki törlé belölök. az ó embernek hajlandoságit. 2. hogy abbol 
meg tanullyuk, el szenvedni felebarátunknak gyengeségit. a mely 

30 gyengeség még maga meg jobbitására szolgálhat., erre valo nézve, 
hágy az Isten fogyatkozásokot még aleg igazabbakban is. hogy öket 
avigyázásban tarttsa, és az után az alázatoságal eléb vigye öket. az 
üdveség uttyán. 

K. Ez a két tanitvány ki által kérék akristustol az elsö helyeket ? 
F Az annyok által, akristus azt meg engedé az Atyák, és az anyák 

oktatásokra, akik tsak az elö menetelt, és a hasznot tekintvén., igen vi-

57 kevélységi^nek,) ért, [A javítás a sorban.] 
58 ditsöséginek [i—e-ből javítva, föléje írt pont tal . ] 
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gyázok és serények a midön valamely egyházi hivatalt, vagy más tisztt-
séget akarnak szerezni fioknak, gondolván, hogy a [18a:] hozájok valo 
szeretet köteledzi öket arra, hogy minden uton modon egyházi joszá-
gokot. és elömeneteleket szerezenek, és betsületes helyre helyhez-

5 tessék, de arra nem vigyáznak, hogy ha agyermekek buzgoké, alkalma-
tosoké, vagy értelmeseké, hogy ha arra ahivatalra az Isten hittaé. hogy 
annak köteleségit hasznoson bé tölttsék, és abban magokot meg 
szentellyék, mivel akristus maga mondgya nékik, hogy nem tudgyák 
mit kivánnak, hogy ha pedig valoságos koresztyéni szeretettel volná-

10 nak gyermekekhez, tartanának kéttség nélkül oljr rettentö terhet adni 
reájok, amely le nyomja, és meg öli mind azokot kik emberi tekénte-
tért, és ahaszonért adgyák alája magokot, de söt még magokot is fél-
tenék, az Isten itéletekor, hogy számot ne adgyanak mind azokért 
avétkekért, a melyekben esnek gyermekek. a szenttségek, és az egy-

15 házi joszágok ki szolgáltatásában. a midön arra nem hivatatnak 
Istentöl, hanem tsak a fösvénységért. és az elö menetelért köteledzik 
arra magokat. 

K Miért mondá akristus, hogy atanitványok59 nem tudták mit 
kérnek ? 

20 ~p l. Mert ollyan dolgot kértenek, amelyet tsak az Isten adhattya 
meg, és tsak azoknak adgya akik arraér-[18b:]demesek. és akiknek 
rendelte. 2. mert az érdemlés elöt kivánák a jutalmat. és agyözedelem 
elött az uralkodást, ezt pedig ollyankor, amídön az üdvezitö. a szen-
vedésre inté öket. 

25 K. Mitsoda kérdést ténn00 nékik a kristus, és ök mit felelének arra, ? 
F Azt kérdé töllök. ha meg ihattyáké szenvedésinek61 pohárát., az 

az, ha készeké életeket le tenni ö érette ? és felebaráttyokért, azt felelék 
bátran hogy meg ihattyák, az után meg jövendölé nékik hogy valojá-
ban meg fogják innya azt a pohárt, de azokot ahelyeket nékik nem 

30 igeré, mivel tsak azokot illeti. akiknek az Isten öröktöl fogva rendelte. 
K Mitsoda indulatbol boszonkodának atöbb tanitványok. ekét 

atyafi ellen. ? 
F Másbol62 nem lehete. hanem a nagyra vágyásbol; a mely nem 

szenvedheté hogy ez akét atyafi az elsö helyekre vágyannak,. mivel 

59 hogy atanitványok (hogy atanitványok) 
60 [A.m. tőn, teve.] 
61 szenvedésinek [i-r6l hiányzik a pont.] 
02 Másbol [Űgy látszik Miérlet kezdett írni, mert az á betűt ie'-ből javí-

totta; az i pontját nem törölte.] 
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azokot magoknak kivánták volna, ugyan illyen indulatbol is vetokc-
dének gyakorta. egy más közöt. az elsöségért. ezekböl sokat tanul-
hatunk. és meg láthattyuk mitsoda szükséges a szivünk belsö indula-
tira vigyázni, nem tsak azért hogy mi magunk nagyra vágyok ne 

11 legyünk. hanem azért is hogy nagyra vágyásbol. amások elö menetelét 
meg ne gátollyuk. és hogy ne legyünk azokhoz irigységel. akiket 
elönkben tesznek. 

[19a:] K Miképpen feddé meg az ur nagyra vágyodásokrol ? 
F Meg mutatá nékik hogj^ az ö országát. alázatoságal érik el. és hogy 

10 amely hatalmat ád nékik a lelkek igazgatására. nem arra tzéloz hogy 
azokon uralkodgyanak. és hatalmaskodgyanak. valamint apogányok. 
fejedelmi. az alattok valojokon, hanem hogy lelki hasznokra legyenek, 
és hogy az, aki leg elsö akar lenni, annak szolgának, és leg utolsonak 
kel lenni. 

NAGY BÖJT 2 » I K H E T I N VALO TSÖTÖBTÖKÖN 

Imádság 

la Enged meg uram nékünk segittségednek kegyelmét. ugy hogy 
keresztyénhez illendö kópen vivén végben a böjtnek,63 ós az imádság-
nak köteleségit, meg is szabaditassunk lelki és testi ellenséginktöl,64 

ami urunk T. k. 

Epistoia 
jórem. 17. 5. 

Ezeket mondgya az ur, átkozot ember. a ki emberben bizik, és 
20 atestet tészi az ö karjává. és az urtol el távozik a szive. mert lészen 

mint atamarik tsemeték apusztában, és nem láttya mikor eljö a jó, 
hanem szarazságban lakik a pusztában. a sovány, és alakhatatlan 
földön, áldot férfiu aki az urban bizik. és az ur lészen az ö bizodalma, és 
lészen mint a vizek mellet plántáltatot fa, mely a nedveségre erezti az 

20 ö gyükereit, és nem fél midön eljö ahóvség, és az ö levele zöld lészen 

63 a böjnek, 
64 [ íráshiba:] ellenségintöl, 
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[19b:] és aszarazságnak idején nem lészen szorgalmatos, és soha meg 
nem szünik. gyümöltsöt termeni. tsalárd mindenek felet a sziv, és 
visgalhatatlan., ki üsméri meg azt, en vagyok az ur a ki a szivet meg 
visgálom, és aveséket meg prohálom, ki meg fizetem kinek, kinek, az ö 

5 uttya szerént, és az ö találmányinak gyümöltse szerént. 

Magyarázat 

K. Mitsoda emberöl beszél a proféta akit az Isten meg átkozot mert 
emberben teszi bizodalmát? 

F Az ollyanrol. aki atestet65 teszi karjává, vetvén minden bizodal-
mát amaga erejében. elméjében., és az emberek segittségében, semit 

10 nem vár az Isten segittségitöl. és kegyelmitöl. az Isten utállya az 
illyen embert, mert ugy fog adolgokhoz, és ugy gondolkodik azokrol. 
mint ha Isten nem volna, és az embert eleiben tészi. 

K. Nem leheté szükségünkben. amagunk erejével tehettségivel, és 
elménkel élni, de söt még ollyanokhoz is folyamodnunk. kik nékünk 

15 szolgálhatnak. ? 
F Nem tsak nem lehet, de ugy is kel tselekedni, és ugy az Istent 

kisértenök, hogy ha azt kivánnok. hogy tsudálatosan munkálodgyék 
érettünk, ha mi el mulatnok az emberi ezköszt, melyet az okoság. és az 
isteni bölcseség ád elönkben, az Isten azt akarjahogy éllyünkazokal az 

20 ezkö-[20a:]zökel. a mellyek az ö rendelése szerént vannak. és a 
mellyeket elönkben adgya, de azt nem akarja hogy azokban az 
eszközökben vessék aremónséget, sem azt. hogy azoktol várják a dol-
goknak. jól végben valo menetelét., mint ha ö reája szükségek nem 
volna, és mint ha nem az ö akarattyán. és áldásán állana azoknak vég-

25 ben vitelek, ugy kel tselekednünk mint minden rajtunk állana, de tsak 
az Istentöl kel várni arra segittséget, semit pedig ne várjunk munkánk-
tol. vagy embertöl, hanem tsak annyiban. amenyiben. áldását akarja 
arra adni. 

K. Nem testböl valo karunk vagyoné ollyankor., és nem számlálta-
30 tunké azok köziben, kiket az Isten meg átkozot. midön a szenteket 

hijuk segittségül. és az ö esedezéseket kivánnyuk Isten elött? 
F Nem teszük atestet karunká, se Isten átkában azért nem esünk, ha 

lelki, és testi szükséginkben, a szenteket hijuk segittségül, hogy ha 
tsak anyiban bizunk*eö bennek, mert ök akristusé, és Istennek baráti. 

66 atestet testet [A 19. sorban is elírásból:] az akarja 
66 bizunk, [u fölött törölt ékezet van.] 
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hatsak egyedül ö tölle várunk segittséget, és kegyelmet. mint minden 
jónak kut fejétöl, hogy ha pedig a szentekhcz folyamodunk, nem egyéb 
képen., hanem hogy mutassák bé könyörgésinket, esedezenek éret-
tünk, és nyerjék meg nékünk kérésinket. az ö Fiának közben járása, és 

5 érdemi által, amidön az Istentöl magátol kérünk. valamit, azt mond-
gyuk, ad meg mi nékünk kenyerünket, botsás meg minékünk, adgyad 
nékünk kegyelmedet, térits meg., és üdve-[20b:]zits minket, de 
amidön aszentekhez folyamodunk, tsak azt mondgyuk, könyörögjetek. 
és esedezetek érettünk, ök az Isten baráti, akik mellette vannak, és 

10 mi hozajok folyamodunk hogy kegyelmit nyerjék., mert Isten elött ök 
kedvesebbek mi nálunknál, illyen formában folyamodék a kananeabéli 
aszszony az Apostolokhoz, hogy meg nyerhesse leánya gyogyulását. és 
a százados a fö renden lóvö sidokhoz a szolgája meg gyogyulásáért. 
ha a földön lévö szenteknek imádságok hasznos, hát azoknak hogy ne 

15 volna foganatos imádságok., kik Istennel élnek, és akik ötet láttyák. 
K. Miért hasonlitatik a pusztában lévö tamarik tsemetéhez az 

ollyan aki emberben veti bizodalmát. ? 
F Mert mint hogy atamarik tsemete az esö után is szárazon marad 

a sovány földben, nem hozván soha gyümöltsöt, hanem tsak leveleket, 
20 ugy az ollyan aki tsak emberben veti bizodalmát, el távozván Istontöl. 

vagy a kegyelemnek harmattyát nem veszi, vagy gyümölcsit nem 
veszi, mert valamikor akor, a támaszal. akiben bizot le esik, és akoron 
küJsö képen el hagyatik az embertöl a kitöl mindent várt, és belsö 
képpen, az Isteni segittséget nem várhattya. mivel abban nem bizot. 

25 K. Miért hasonhttatik az ollyan aki az urban bizik a vizek mellé 
plántáltatot fához? 

[21a:] F Mert valamint hogy az ollyan fa, aviz felé botsátván 
gyükereit, mindenkor nedveségben vagyon, és erejében marad, ugy 
az ollyan aki tsak Istenben bizik, nem félhet attol hogy el veszesse 

10 kegyelmét. mert szüntelen hozzája fordittya kivánságit, mint az élö 
viznek kut fejéhez. amely mindenkor szent vigasztalásban tarttya. 

K. Miért mondgya az irás hogy tsalárd minden emberek szive. ? 
F Mert Adám esetétöl fogvást az emberek szivemeg romlot, és 

aroszra hajlandó. a melyet az irás Concupiscenciának nevezi, és a mely 
35 avétekben ejti ötet. amidön enged rosz indulatinak. az emberi szivnek 

érzékenységi. és gondolattya. mondgya az irás. a gonoszra hajlandok 
iffiuságától fogvást. Genes. 8. 21. 
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Evangyélium 
szent luk. 16. 19. 

Vala egy gazdag ember, ki bársonba, és biborba öltözik vala, és 
minden nap frissen lakik vala, és vala egy lázár nevii koldus, ki annak 
ajtaja67 elött fekszik vala, rakva fekéllyekel, kivanván meg elegittetni 
amorsalékokbol melyek agazdagnak asztalárol hullanak vala. és 

5 senki nem adgya vala néki, de az ebek is el jönek vala, és nyallyák 
vala az ö fekéllyit. lön pedig hogy meg halna akoldus [21b:] és 
vittettetnék az Angyaloktol. az Abrahám kebelében, meg hala pedig 
a gazdag is, és pokolban temetteték, fel emelvén pedig a szemeit 
midön akinokban volna. látá Ábrahámot távul, és lázárt az ö kobelé-

10 ben, és ö kiáltván mondá. Atyám Abrahám könyörüly rajtam, és küld 
el lázárt, hogjr márttsa vizben az ujja végit, hogy hivesittse meg 
az én nyelvemet, mert gyöttrettetem, elángban. és mondá néki Ábra-
hám, Fiam jusson eszedben hogy el vetted javaidot68 ate életedben. 
és lázár azon képen gonoszit, most69 pedig evigasztaltatik. te pedig 

15 gyöttröttetel.70 és mind ezek felet, kózöttünk,71 és közöttetek., nagy 
köz erösitetett meg. hogy azok akik innét által akarnak menni hozzá-
tok, ne mehessenek, se onnét ide által ne jöhessenek. és mondá, 
kérlek azért téged Atyám hogy küldgyed ötet atyám házában., mert 
ött atyám fia vagyon. hogy bizonyságot tégyen azoknak, hogy ne 

20 jöjjenek ök is, e kinok helyére. és mondá néki Abraham. vagyon 
Mojsesek és profétájok. halgassák azokat. ama pedig mondá, nem 
Atyám. Ábrahám. de havalaki aholtak közül hozzájok mégyen,. 
penitentziát tartnak., mondá pedig néki, ha Mojsest, és a profétákot 
nem halgattyák. ha valaki a halottak közül fel támad is nem hisznek. 

[22a:] Magyarázat 
25 K. Mi okozá amái Evangyéliumban lévö gazdagnak boldogtalan-

ságát ? 
F Másut azt nem kel keresni. hanem ugyan az Évangyéliumban; 

azzalnemvádoltatékhogylopo, bitangolo, házaságtörö, vagykáromlo72 

07 ajtaja elött [ja: sor fölötti beszúrás.] 
68 javaidot (efóldón) ate életedben. 
09 [Elírás:] mest 
70 gyöttröttetel. [Második ó'—• úgy látszik e-ből javítva.] 
71 (közöttetek,) közöttünk, és közöttetek., 
72 káromlo [A szóvégi o-t a-szerűen írta; a tinta összefutott. ] 
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let volna, az ur nem monda egyebet felölle, hanem hogy bársonyban. 
és biborban járt, és mindennap jóllakozot, és hogy nem szánakozot, 
akapujánál lévö szegényen; hová kelleték ennél több, hogy boldogta-
lan legyen 

5 K. Mi rosz vagyon abban. hogy valaki pompáson. és tzifrán öltö-
zék. ? 

F Ha abban rosz nem volna. mondgya anagy szent Gergely, az 
ur azt oly73 egészen fel nem tette volna, hogy agazdág bársonyban. és 
biborban öltözöt, a tzifra köntösök. a világ, es a sátán pompái. közi 

10 számláltatnak, amelyet az Isten kárhoztattya. és amelynek ellene 
mondottak a kereszttségkor. a tzifrálkodást, akét fö Apostol. 1 tim. 
2. 9. 1 petre. 3. 34.74 még az aszszonyoknak is tilttyák,, annál inkáb, 
a férfiaknak, akiknek meg állapodtabb elmejüeknek kel lenni, és 
inkáb el kel távozni, az ollyan hejában valoságoktol. 

15 K. A fö renden lévök nem külömböztethetiké meg magokot akön-
tösokben is. ? 

F A fö renden lévök. és az ollyanok, kik másoknál fellyeb75 

valo hivatalban vannak, meg külömböztethetik magokot76 [22b:] kön-
tösökel. de annak modgyával., és rendivel 

20 1 szükséges, hogy a77 keresztyéni szemérmeteségre vigyazon köntö-
sében, egy keresztyének, akár mely fö renden lévö legyen. de meg nem 
kel azért pirulni, hogy akristus szemérmeteségének, egy ügyüségének. 
és alázatoságanak jelit viseli, mivel ö maga nem szégyenlette magát 
anyira meg alázni érettünk, hogy a szolgának formáját vette fel. 

25 aki ötet valoságal szereti, gyönyörüségel is követi ötet mindenben 
amiben lehet, és ha kételen rendire valo nézve. nagyob fényeségel 
lenni, azért nem kel fellyeb emelni magát másoknál, se ditsekedni, 
abban nem kel mást tekénteni, hanem tsak azoknak javokot akik 
tölle függenek. 

30 2 Arra kel vigyázni, hogy aköntösökre, tehettsége felet valo kólttsé-
get ne tegyen. a familiát azzal meg ne78 ronttsa, magát adoságban 

73 oly [Beszúrás.] 
71 [Helyesen: 3. 3—4.] 
'« fel<J>lyeb 
76 [ íráshiba:] mago [lapalji, sorvégi elválasztás u tán nem folytat ta az 

új oldalon.] 
77 a [Beszúrás. ] 
78 ne [Beszúrás.] 
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ne verje, ne hogy a kalmároknak., és akiktöl hitelben vásárlot, meg 
ne fizethesen, amely égre kiáltó vétek volna. noha eközönséges. 

3. Nem kel azzal meg gátolni a szegényeknek valo alamisnálkodást, 
amelyel nékik tar toznak. igaságbol. és a melyel. meg kel váltani vétke-

5 ket 
4. Az egyházi szolgáknak különös rendek vagyon,. mert ök 

fellyebbek lévén ahiveknél. inkáb is tar toznak. az Évangyélium, 
és79 a Conciliumok szerént követni a kristusnak szegénységit, és igen 
el távozni a világi pompátol . 

10 K. Mi rosz vagyon ajó lakozásban, és ajó asztal tar tasba ? 
F Erröl hasonlot mondhatni , valamit mondot tunk [23a:] a tzifra-

ságrol ;a jólakozásrendszerént , apuha életet, és atelhetetlenséget oko-
za, amelyek eppen ellenkeznek azal a penitentzia ta r to élettel. melyet 
az Evangyélium parantsol. és azal az élettel, melyet éltek a szentek 

15 eföldön 
K Hogy ha mentek vagyunk a nagy nevezetes vétkektöl, nem elhe-

tünké tsondesen avilági gyönyörüségekol. és nem remélhettyüké az 
üdveséget ? 

F. 1. Nem lehet két urnak szolgálni., aki avilágot, és80 annak 
20 gyönyörüségit szereti, az Is tent nem szereti, aki avilágért éll, nem élhet 

Istenért . hogy lehet tehát üdvezülni, ha az Is tent nem szeretik,. 
és ö néki nem élnek, az egész Évangyélium egyebet nem ád elönkben 
hanem hogy az Is tent szeresük. és avilágot utál lyuk. 2. az Isten azt 
akarja hogy tsak éppen a szükségre éUyünk ateremtet t állatokal, 

25 mivel tsak éppen az Is tent kel szeretni magáért mondgya szent Agos-
ton. minden más egyéb tsak eszköz legyen. a melyel hozzája mehes-
sünk., lehet a világi jókot szükségünkre forditani, tsak a mértékletesé-
gel legyen., de nem kel azokban vetni agyönyörüséget, se aboldogságot, 
mert másként a hasunk volna az Istenünk, valamint az Apostol 

30 mondgya., 3 azért kárhozot el. mert pompáson élt. és lakozot, és 
hogy a jószagit tsak magáért szeretto a mái rosz gazdag. 

K Mitsoda vétekel vádoltaték még a81 dus gazdag ? 
F Azzalhogy igen kemény volt, a kapujaelöt t valo szegé-[23b:]nyek-

hez, rend szerént az illyen vétekben is esnek az ollyanok a kik abuja-
3o ságot szeretik, aköntösben. az ételben, és aházi öltözetekben. ezek 

annyira meg emésztik agazdagságot, hogy a szegényeknek semi nem 

79 <(és^ és 
80 [Sorvégen:] ós [új sor elején:] és [alább . . .] lehet^ne^ tehá t 
81 a [Beszúrás.] 
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marad, mind azon által. az lsten azt akarja., hogy agazdagok, ne urok 
legyenek joszágoknak. hanem gond viselöjök, és ki osztogatojok. a 
szent Atyák tanitási szerént, ugy hogy bé töltvén amagok szükségeket, 
atobbit tartoznak. nem atzifraságra, és atelhetetlenségre költeni, 

0 hanem a szegényeket segiteni, mivel minnyájan, azok a szentek. kik 
gazdagok valának, eszerént tselekedtenek. aki ezt aköteleséget vég-
ben nem viszi, a szegényektöl vétkes keménységel veszi el a mi az 
övék, és ami a kristus öröksége,82 valamint tselekedék lázáral amai 
gazdag 

10 K. Mitsoda vége lön adus gazdagnak. és lázárnak. ? 
F Igen külömbozö vala mindéletek. mindvégek, agazdag meg hala, 

és pokol lett atemetö helye; lázár is meg hala. ós az Angyalok. az 
Abrahám kebeliben vivék. tudni illik abban a nyugodalomban, & 
melyben valának az ó testamentumbéli szentek., mind addig még 

10 az üdvezitö el nem jött. és meg nom nyittá nékik amenyeknek kapuját, 
ezt várhattyák tehát magokra, mind az ollyan gazdagok, kik roszra 
fordittyák gazdagságokot, és a szegények. kik szegénységekel. és 
nyomoruságokal jól élnek, az elsóknek büntetésül, avilági, és az örökös 
joktolvalo meg fosztatások lészen., és az utolsoknak., az örökös jok-

'20 nak birtoka jutalomul adatik. 
[24a:] K. Leheté ebböl apéldábol azt ki hozni. hogy agazdagok 

tartoznak el hagyni gazdagságokot, és szegénységre adni magokot. ? 
F A kristus öket arra nem kénszeritti, etsak atekélleteségre valo 

tanáts, a melyre tsak azok kötelesek. akiket az Isten arra hi különös 
2o kegyelméböl. hanem arra köteledzi öket, hogy szegények legyenek 

agazdagságok közöt is. az az, hogy azokhoz ne kaptsollyák sziveket, 
azokot ne szeresék. azokot az Isteni rendelés szerént költtsék. és 
aszegények szükségire valo nózve, a sziv, és a szeretet által érdemli 
meg mindenikünk ajutalmat. vagy abüntetést, egy gazdag üdvezülhet 

30 gazdag létiben is, ha sziviben, és elméjiben szegény, és egy szegény el 
kárhozhatik ha gazdag sziviben. és elméjiben és ha meg nem elégszik 
sorsával. 

K. Mit tésznek ezek a szavai Ábrahámnak, agazdaghoz, fiam, jus-
son eszedben. hogy el vetted javaidot ate életedben. és lázár azon 

So képpen gonoszit. ? 
F Ezekböl azt láttyuk. hogy nem lehet valaki boldog mind83 ezen. 

mind amás világon. választani kel., nagy boldogtalanság ezen a 
82 <(ok) öröksége, 
83 mind <^mind) ezen. mind amás világon. 
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világon boldogságban élni, mivel örökké valo szenvedéseket fog 
okozni. 

K Mitöl vagyon hogy ez a gazdag egy tsep vizet84 nem nyerhete. 
hogy tsak anyelvét meg nedvesithesse ? 

5 F Igaságos dolog volt hogy azt meg ne nyerje, mivel ö lázárnak, 
tsak akenyér morsalékjábol sem adot. anyelve szenved, mert a szája 
mértékletlenséginek. és a véteknek., eszköze volt. vagy is [24b:] 
azért, hogy meg tiltotta volt a szegényeket segiteni. vagy azért. hogy 
arra parantsolatot nem adot, a kinok, avétkekhez hasonlo nagysá-

10 guak. 
K Mit kel gondolni arrol a haszontalan szánakozásrol. a melyel 

vagyon attyafiaihoz. holot életében oly kemény volt másokhoz, ? 
F Ebböl láttyuk meg kel elözni jó tselekedetekel. ahalálnak idejét. 

hogy most tselekedgyük azt, amit akor akarnok hogy tselekedtük 
15 volna, kezdgyük el mostanában azt nem tselekedni, a mit örökké 

fogunk bánni, hogy tselekedtük, de akor már haszontalan lészen. 
K. Miért mondgya azt Abrahám hogy ha az irásoknak nem hisznek., 

ahalottaibol. fel támadot embernek sem hinnének. ? 
F Mert aleg nagyob tsuda sem teritti azt meg, aki az igasságot 

20 utállya; azok akik az irásokot meg vetik, egy holtnak meg jelenésit 
is szemfény vesztesnektartanák., mithasznála a sidoknak, alázár valo-
ságos fel támadása. akit meg akarák öletni; mit használa a kristus 
fel támadcása azoknak. kik azö koporsoját örzötték. és az irás tudok-
nak, ki azt hirdeték hogy a tanitványok lopták volna el atestét akopor-

25 sobol. 

NAGY BÖJT 2DtK HETIN' VALO PÉNTEKEM". 

Imádság 

Enged meg minden hato Isten, azt a kegyelmedet. hogy meg tisz-
tittassunk ebben a szent böjtben, és hogy igaz szivel érhessük el akö-
vetkezendö innepeket, a mi urunk J. k. 

[25a:] Epistola. 
Genes. 37. 6. 

És85 mondá nékik hallyátok az én álmomot melyet láttam, azt 
30 álitom86 vala hogy mi kéveket kötnénk. a szánto földön, és az én 

84 vizet {meg) nem 
85 És [É—i?-ból javítva.] 
86 [Káldinál: alitom] 
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kévém mint ha fel kelne. és fenn állana, és ati környül álló kéveitek 
imádnák, az én kévemet, felelének az attya fiai nem de mi királyunk 
lészszé, avagy birodalmad alá vettetünké, és azért, az álmoknak, és 
beszédeknek dolga,8' irigységnek, és gyülölségnek gerjesztö taploja 

5 lön, más álmot is láta, mellyet meg beszélvén az attyafiainak,88 mondá 
láttam álmomban mint ha, anap, és ahold és tizen egy tsillagok, 
imádnának engem, mellyet midön az attyának, és attyafiainak meg 
beszelette volna, meg feddé ötet az attya, és mondá. mit akar ez 
álom, mellyet láttál, nem de én, és az anyád, ós az atyád fiai imádunk 

10 téged eföldön, irigykednek vala azért reája az attyafiai, az attya 
pedig edolgot halgatva az elméjében forgattya vala,. és mikor a báttyai 
az attyok. nyájai legeltetésiben mulatnának sikemben. mondá néki 
Izrael, abátyaid a juhokot sikemben legeltetik, jöszte, el küldelek 
hozájok, ki felkelvén, jelen vagyok mondá néki, meny el és lasd 

15 meg ha mindenek jól vannaké. abátyáid és abarmok körül,89 és ad90 

hirré nékem mint vagyon adolog, el küldetvén91 Hébron völgyéböl, 
mene sikembe., és találá ötet egy férfiu, hogy a mezöben bujdosnék, 
és kérdé mit keresne, ö pedig felelé. abátyáimotkeresem., jelensdmeg 
[25b:] nékem, hol legeltetik anyájakot,92 és mondá néki a férfiu, el 

20 mentek93 erröl ahelyról, hallám pedig hogy mondák, mennyünk Dotá-
imba., el mene azért josef a báttyai után, és találá oket Dotaimban, 
kik midön látták volna ótet, távul, minek elötte hozzájok jutna. 
gondolák hogy meg ölnék ötet, és egy más közöt szolnak vala, ihol 
jő az álom látó, jertek öllyük ötet. és vessük egy ó kutba, és mondgyuk, 

25 hogy egy gonosz vad ette meg ötet., és akkor fog ki tettzeni mit 
használlyanak néki az ö álmai. halván pedig ezt Ruben. igyekezik 
vala ötet, kezekböl ki szabaditani. és mondá, ne öllyétek meg az ö 
lelket. se kine onttsátok vérét, hanem vessétek ötet, eme kutban. 
mely apusztában vagyon, és kezeteket tarttsátok ártatlanul, ezt 

30 pedig mondgya vala. akarván ótet ki szabaditani kezekböl, és meg 
adni az attyának, mindgyárt azért hogy el érkezék abáttyaihoz, 

87 <g> dolga, 
88 attyafiainak, [in: betűk javí tva: mből?] 
89 körül, [kózül-hől javí tva.] 
90 ad [Beszúrás.] 
91 el kül<dete)detvén [Úgy látszik, a <dete) részt utólag ír ta a sorlioz 

lapszélen, és tórölte is.] 
92 [ Javí tva: anyájat,-hól, hot, hozzáírásaval; h — í-ből javítva.] 
93 el <(mek> mentek 

293 



meg foszták ötet, a hoszu, sok szinböl94 szöt köntöséböl, és ereszték 
ötet egy ó kutban, melyben viz nem vala, és le ülvén hogy kenyeret 
ennének, látának Galaádbol jövö uton járo ismaéhtákot, és azoknak 
tevéjeket,95 kik egyiptusba fü szerszámot és fenyö viaszszat, és myrha 

5 zengét visznek vala, mondá azért judás az attyafiainak, mit használ 
nékünk ha meg öllyük az atyánk fiát, és vérét el titkollyuk, jóbb hogy 
el adatas-[26a:]sék az ismaélitáknak, és kezeink meg ne ferteztesse-
nek, mert atyánk fia, és mi testünk. meg nyugovának az atyafiak a 
beszéden, és elö menvén a kereskedö mádianiták, ki vonák ötet akut-

10 bol, és el adák ötet, az ismaélitáknak,. husz ezüst szikluson. kik vivék 
ötet Egyiptusba. 

Magyarázat 

K Az atyák követhetiké jákóbót, josefhez valo különös szereteti-
ben? 

F Lehet nékik is aztot inkáb szeretni amelyik érdemesebb, és oko-
15 sabb, de veszedelmes azt ki nyilatkoztatni, és külsö jelit adni, atöbb 

gyermeki elött, ajosef báttyainak gyülölségek, és irigységek, erröl 
nagy példa, egy atyának a szeretetit. el kel osztani agyermeki96 közöt. 
és hogy ha helyes okbol valamelyikét inkáb szereti atöbbinél. azt 
tellyeségel el kel titkolni. ne hogy atöbbinek irigységekben ejttse, 

20 és gyülölségeket no okozon házánál, mivel az egyeségnél drágáb joszá-
got nékik nem hagyhat. 

K. Hogy ha. egy atya, vagy anya, több szeretetet mutat valame-
iyikéhez agyermeki közül. leheté atöbbinek arra 'ökok, hogy azt 
gyülöilyék. ? 

2o F Arra éppen semi okok nem lehet. és az ö gyülölségek igen vétkes 
valamint kettség nélkül vétke vala ajákób fiaié, de sött még, a mely 
tiszteletel, és háláadásal tartoznak azokhoz, akiktöl Isten után vették 
az életet. bé-[26b:]keségel is tartoznak el szenvedni azt a külöm-
böztetést, és nem hogy azért gyülölségel legyenek testvér atyok fiá-

30 hoz, de még annál inkáb kel szeretniek., és követni hajlandoságát 
azoknak. akiknek mindenel tartoznak Isten után. 

94 szinböl /* fölött nincs pont .] 
95 tevéjeket, [Előtte, a soreleji margón 3 betűnyi olvashatatlanul tö-

rölt szó.] 
96 agyermeki /</ lielyén más betűt kezdett írni, de nem fejezte be s 17-re 

javí tot ta . ] 
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. K. Mit tartasz a josef báttyainak tselekedetek felöl. akik azért 
hogy rajtok ne uralkodhasék. el adgyák akereskedöknek. kik Egyip-
tumba vivék., ahol., ugy mondván, akirályi székben emelték, es ura 
let báttyainak? 

5 F Azt tartom, hogy nintsen olyan emberi okoság ki meg gátolhassa 
az ur akarattyának végben menetelit. nagy bolondság volna az ellen 
állani leg kiseben is, és meg akadályoztatni, mivel ö tudgya, ugyan 
azt az emberi akadályt amaga rendelésinek végben vitelére forditani. 
tsudálatos dolog azt Iátni, hogy a mitsoda modokal akarják meg gátolni 

10 öttsöknek fel magasztaltatását, ugyan azon modokal,'J? magasztallya 
fel Isten ötet a fejekre. ezekböl meg láttzik hogy mitsoda haszontalan 
igyekezetek, az ollyan keresztyéneknek, kik azokot akarják el vesz-
teni. akiket az98 Isten meg akarja" szabaditani, mivel az ö káromlá-
sok. ígaságtalanságok, és üldözések. az Isteni bölcseségnek rendelése 

lo szerént, az ö elö menetelekrefógszolgálni. valamint szent pál mondgya, 
hor/y az [27a:] Istent szerelöknek, mindenek jóra szolgálnak., azoknak 
kik a szándék szerént, hivatattak szenteknek, rom 8.28. 

K100 Ez a Josef historiája, nem adé valamely más elmélkedésre 
valo okot is. ? 

2(1 F Ád egy nehány félét,101 hasonlatoságot látunk Josef és akristus 
közöt 

1 Jákob el küldvén Josefet. hogy kerese fel báttyait, jelentí102 

akristust. akit a Menyei Atya el küldé hogy fel keresnó atyafiait. 
2 Irigységiben, és gyülölségiben esék báttyainak. azért hogy nékik 

20 meg mondá az álmát, és a sidok halálos irigységel valának akristus-
hoz azért, hogy igaságit hirdette nékik. 
3.Josefet. irigységböl. és gyülölségból adák el báttyai, és akristus103 

el adását. a sidok. irigységi, és gyülölségi okozák. 
4. Josef. tömlöczben lévén. és véle együt két fö tiszt, az egyikének 

30 meg jövendölé halálát. amásikának pedig tiszttségiben valo viszá 
térésit. akristus a kereszt fán lévén, az egyik tolvajt el hagyá. és a 
másikának meg igeró. hogy véle fog uralkodni országában 

37 vigyan azon modokal, ^ugyan azon modokal) 
118 az (az^ Isten 
99 akarja [j utólagos beszúrás az r és a betűk közé.] 

100 K [Javí tva F-ből.] 
101 [Ékezethiba:] egy nehány félet 
")2 jelentí [í javítva c-ből; a vesszőt nem javí tot ta pontra .] 
l ü 3akristus<t> 
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5. Josef meg szabadul a tömlötzböl. és akirály az egész egyiptumot 
keze alá adá. a kristus fel tamadván akoporsobol. örökos hatalmat 
vett az Attyátol, mind az égben, mind a földön. 

6. Josefet meg üsmérvén báttyai, imádák ötet, és az egész [27b:] 
5 Egyiptum béliek, a kristust még meg üsmérik, és imádni fogják a 

sidok, világ vége elött. a kit most imádgyák a nemzetek 

Évangyélium. 
szent Matth. 21. 33. 

Más példa beszédet hallyátok, vala egy tselédes ember, ki szöllöt 
plantála, és bé kerité azt fövénnyel, és sajtót ása benne, és tornyot 
épitte, és bérbe adá azt amiveseknek, és mesze mene, mikor pedíg 

10 a gyümölcsök ideje el közelgetet volna, a szolgait amivesekhez küldé, 
hogy bé szednék annak gyümölcsit, és a mivesek meg fogván annak 
szolgait. némelyet meg verének. nemellyet meg ölének, nemelyet 
pedig meg kövezének, ismég más szolgakot külde, az elsöknél többeket, 
és hasonlo képen tselekedének azokal. utolszor pedig a fiát küldé 

15 hozzájok. mondván meg betsüllik á fiamot. a mivesek pedig látván a 
fiát mondák magok közöt; ez az örökös, jertek. öllyük meg ötet, és 
miénk lészen az ö öröksége, és ragadván ötet ki veték, a szölöböl, és 
meg ölék, mikor azért el jö az szöllö ura, mit tselekeszik azoknak a 
miveseknek, mondák néki, a gonoszokot gonoszul veszti el, és az ö 

20 szöllöjét más miveseknek adgya bérbe, kik meg adgyák neki a gyümöi-
csöt annakidejében, mondá nekik Jésus, soha nem olvastátoké az irá-
sokban., a mely követ az épittök meg vetettek, a let104 szegelet fc-
jévé., az urtol lött, és tsu[28a:]dálatos ami szemeink elött, az oká-
ért, mondom néktek, hogy el vétetik tölletek az Isten országa, és 

25 az ö gyümöltsét hozo nemzetnek adatik, és a ki e köre esik, meg 
romol, akire pedig esik, el ronttya azt, és mikor hallották volna apapi 
fejedelmek, és a farisaeusok, az ö példa beszédit, meg érték hogy rol-
lok mondaná. és keresvén ötet meg fogni, félének a seregektöl, mert 
mint egy profétát tarttyák vala ötet. 

Magyarázat 
30 K Magyarázd meg nékünk a mái Evangyéliumba valo példa105 

beszédet. ? 
10i a <sz) let szegelet 
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F: A tselédes gazda, az Atya Isten. a szöllöt melyet ültetet, a sidó 
nép, a kit az Isten arra választotta volt, hogy abbol álittsa fel Anya-
szent egyházát, ugy hogy azt maga mivelvén, az igazságnak, és a 
szenttségnek gyümöltseit hoza, a sövény, a sajto, és atorony. jelentik 

0 az Isteni gond viselést., a melyel Isten meg segitette szölöjét, hogy 
magat meg oltalmaza azok ellen kik azt el akarják rontani. egy szóval 
valamit kelletet tselekedni, azt mind meg tselekedte Isten szöllöjiért, 
Isa. 5. 4. a szöllö mivesek akiknek bérben adta, az egyházi szolgák. és 
birák, a kikre bizta népének igazgatását. atselédes gazda pedíg el ment 

10 akor. a midön meg szünt atsudatételektól. agyümölcs melyet vár 
szöllöjiböl, atörvénynek meg tartása, az aka-[28b:]rattyához valo 
engedelmeség. az igasság és a jó élet, a gyümöltsnek pedig ideje, 
mind azon idö, mig a szöllö meg volt. de ]eg inkáb az az, idö, amiolta 
népének, gondviselöket. mestereket, birákot, és királyokot adot, akik 

15 tanittsák és törvénye106 alat tarttsák. aszolgák, akiket némely idökben 
külde a mivesekhez., és akiket gyalázattalilleték, azok, az egy nehány 
rend béli proféták., kik a szöllönek gyümoltsiért küldettek vala, és 
á kikel a sidok roszul bántanak, vagy meg ölték, a fiu akit a mivesék 
a szöllöböl, kiveték107és meg ölék, a kristus Jésus maga, aki aprofé-

20 ták után jöve ell, és akit az irás tudok, a farisaeusok, és apapok 
ahalálra adák.felfeszitvénötet jerusálemen kivül. végtire azok a más 
mivesek,108 akiknek a tselédes gazda bérben fogja adni szöllöjét, az 
Apostolok, és az ö utánnok valoi, akiket az Isten. az Anyaszent egyház 
igazgatására rendelte., a melyet jelenté a szöllö. ugy mint a syna-

2? goga. 
K. A kristus tsak asidokot tekentéé midön ezt a példa beszédet 

mondá nékik ? 
F Leg inkáb amaga Anyaszent egyházára tzélozot. a mely a maga 

tulajdon szöllöje. a melyet. mind hivebb, mind vigyázobb mive-
i0 seknek adá109 bérben, hogy a gyümöltsét meg adgyák néki, azok pedig 

az egyházi pásztorok de még ezen kivül. mindenik keresztyének bérbe 
adá aléleknek110 szöllöjét, hogy azt mivellyék az Isten áldásával. igjre-

106 példa <p> beszédet. ? 
106 tórvénye ( n e ) alat 
107 ki veték [Beszúrás. ] 
108 azok a más mivesek [más: sor fólótti beszúrás. ] 
109 adá {kezekben) bérben, 
110 aléleknek(nek) [Törlés a sor elején; a elött más be tű t (hosszú J-et?) 

kezdett írni, de nem fejezte be.] 
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kezvén azon. hogy minden féle jó tselekedetnek gyümoltsét. hozhas-
sák. 

[29a:] K. Hová lett a sidó nép, aki az elöt az urnak szöllöje vala. 
F Azt a népet az Isten meg vetette hálá adatlanságaért. el felejtvén, 

5 és meg vetvén tölle vett kegyelmeségit, ugy anyira hogy meg ölették 
a profétáknak Istenét, holot azért jött volt hogy üdvezitöjök. és meg 
szabaditojok legyen. ez a nép meg érdemlé hitetlenségiért hogy az 
Isten el üzze, és el111 terjesze az egész földre. ugyan attol fogva is 
vagyon rajtok az Isten haragja, mind addig még az idök bé nem tellye-

10 sednek, hogy magában terittse, és szemeit fel nyisa. ugy hogy akor 
meg váltojának. és szabaditojának üsmérje azt., a kivel oly gyaláza-
tosan bánt. 

K. Mitsoda lelki hasznot vehetünk a sidó nép vakságának, és el 
hagyatásának példájából? 

15 F Egy illyen irtoztato példára valo nézve, igen retteghetünk, hogy 
hasonlo nyomoruságban ne essünk., hogy ha ugy nem elünk amint 
kivántatik. a kristusban valo hittel, az ö titkaival. és Évangyéliumá-
val, és annyi kegyelemel, amelyekel Isten bé töltöt, az üdvezitö érdemi 
által, azzal fenyeget. hogy más helyre viszi országát. és vallását. 

20 hogy ha háláadásal nem Iészünk. az ö irgalmaságának anyi jó téte-
ményiért., 

K. Miért hogy a kristus egy nehányszor el kerülvén a sidok dühö-
ségit, mostanában a halálra tészi magát. ? 

F Azért hogy engedelmeskedgyék az Attyának. és hogy mi meg lásuk 
25 példájábol, hogy se az életet nom kel kivánni, se ahalált, hanem tsak 

addig élni. még Isten akarja, és akor [29b:] meg halni, mikor néki 
tettzik, el kerülte ahalált mind addig még az ö orája el nem jöt volt, 
mihent az el érkezék, maga mene ellenségi eleiben, eszerént kel pél-
dáját követni egy keresztyenek az Isten kezében; minden szem pil-

30 lantásban vagy az életre, vagy ahalálra készen légyen. 
K A kristus azt minden bizonyal jól tudta. hogy beszéde még 

jobban fel gerjesztené ellene az irás tudokot, és a farisaeusokot, miért 
beszélle tehát nékik illyen formán. ? 

F. Mert másoknak kelleték annak használni,. ö elöttök szollot, de 
35 nékünk beszélt, nékünk kel tehát azokot hasznunkra forditani, haazt 

nem akarjuk hogy azon sorsunk ne légyen mint azoknak akristus 
ellenséginek., az Isten azt tudgya hogy az emberek roszra fordittyák 

111 el <tej> terjesze 
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kegyelmit, de kegyelmit adgya nékik,. mert azt mások hasznára for-
dittya, az ö választatinak meg szentelésekre. és amaga ditsöségire, 
nem kel hogy némellyek meg romlása, és hüségtelensége., meg gátollya 
a másokhoz valo irgalmaságát, és meg tartoztassa rendelésit. 

° K. Mitsoda az a szegeletes kö. amelyröl szól a mai Evangyélium? 
F A maga akristus. aki magában meg egyezteti a sidó népet, atöbb 

nemzetekel. hogy a kettöböl egy épület légyen. a mely az ö Anyaszent 
egyháza., hogy akettöt ö maga által egy új emberré teremlse, békeséget 
szerezvén közöttök. mondgya szent pál ephes. 2. 15. és szent péter 

10 szerént.ö az az drúgalátos kö. ahivöknek, anem hivöknek pedig az a kö 
a mellyet az épittök meg vétették., fö szegelet kövé lett, és botlásnak köve. 
és botránkozásnak kö sziklája. 1 petr. 2., 7. 8. 

[30a:] K. Mit kel azon érteni az ur azt mondgya aki arra aköre 
esik. Etc. 

15 F Azt kel azon érteni, hogy ha mi meg botránkoznánk valamint a 
sidok., az ö szegénységin, alázatoságán, és tanitásán, hogy ha tani-
tásival ellenkeznék tanitásink és tselekedetink, a mint emeg történik 
a fél keresztyénekel., kik meg vakitván magokot, meg botlanak ebben 
aköben. és magokot meg ronttyák. 

20 K Az iránt akö iránt, nem félhetneké még valamely más irtoztato 
dologtol is. 

F A mitöl leg inkáb félhetnek, ahogy, a kristus lévén az a kö. az 
irás szerént, aki112reájokesikazitéletkor, és esze töri öket a kárhozatra 
valo itéletivel. és reájok botsáttya igazságának113 terhét. mely öket 

25 örökösön Ie nyomja. niert mind egyikének, mind amásikanak holtig 
ellenségi valának. 

NAGY BÖJT 2DLK H E T I N VALO SZOMBATON. 

Imádság 

Adgyad uram hogy böjtolésünknek üdveséges hasznai legyenek, és 
högy atesti sanyaruság a mely alá vetettük114 magunkot ujab eröt 
adgyon lelkünknek, ami urunk. J. k. 

112 a k i [a — sor fölótti beszúrás.] 
113 igazságának, és igasságának [Igy, fölöslegesen ismételve.] 
1U {ve t te t tünk) vetet tük 
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Epistola. 
Genes. 27. 6. 

Mondá a fiának Jákobnak, hallám az atyádot Ésauval. a batyádal 
szollani, és mondani néki, hozz nékem ate vadászatodbol, és tsinály 
étkeket. hogy egyem és meg aldgyalak téged az ur elött, minek elötte 
meg hallyak, most azért [30b:] fiam engedgy tanatsimnak, és el 

5 menvén a nyájhoz. hozz nékem két jeles jó gödölyét. hogy azokbol 
étkeket tsinállyak az atyádnak, a mi némüeket örömest eszik, melye-
ket mikor bé viszed, és észi, áldgyon meg téged minek elötte meg 
hallyon. kinek ö felelé, tudod hogy a bátyám Ésau szörös ember, és 
én sima vagyok, ha meg tapogat engem az atyám. és meg érzi, félek 

10 hogy ne115 vélye hogy ötet meg akartam játzottatni, és átkot hozak 
magamra az áldásért, kinek az anya, rajtam légyen ugy mond ez az 
átok, édes fiam, tsak hallyad szomat, és el menvén. hozz a miket 
mondottam. el mene és el hozá, és az anyának adá, ki étkeket készite 
amint tudgya vala hogy akarná az attya, és Esaunak igen jó ruháiba, 

15 melyek othon nála valának, fel óltözteté ötet, és a gödölyék börötskéit 
kezeikörül tévé, és a nyaka mezitelenét116 bé fedé. és odá adá117 az 
ótket. és a kenyereket is melyeket sütöt vala oda adá, melyeket bé vivén 
mondá Atyám, ö pedig felelé, hallom, ki vagy te fiam, és mondá 
Jákób, én vagyok ate elsö szülötted Ésau, ugy tselekedtem a mint 

20 nekem parantsoltad, kely fel. üly le, és egyél118 az én vadászatombol, 
hogy meg áldgyon engem ate lelked, és mondá ismet Isáak a fiának. 
miképen talalhattál ily hamar édes fiam. ki felelé. Isten akarattya 
volt hogy hamar elömbe jöne a mit akarok vala, és mondá Isáak, 
járuly ide hogy tapogassalak meg119 téged fiam, és probályam meg ha 

25 te vagyé az en fiam Esau, vagy nem, ki az attyához járula, és meg 
ta-[31a:]pogatván ötet. mondá Isáak, a szó ugyan jákob szava, de 
a kezek, Esau kezei, és meg nem üsmeré ötet, mert a szörös kezek a 
nagyobik hasonlatoságát jelentik vala, meg áldván azért ötet mon-
dá, te vagyé az én fiam Esau, felelé én vagyok, ö pedíg hozd elö ugy 

30 mond nékem. ate vadászatodbol valo étkeidet, édes fiam, hogy áld-
gyon meg téged az én lelkem. mellyeket oda vivén. mikor meg ette 

115 ne [Beszúrás.] 
116 mezitelenót <(fé^ bé fedó 
117 [Ékezethiba:] odá adá 
118 egyál [l — javítva n-ből.] 
119 tapo<(ss)gassaIak meg [Törlés a sorvégen.] 
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volna, bort is nyujta néki, melyet meg iván, mondá néki, járuly 
hozzám és adgytsokot nékemédes fiam, oda járula. és meg tsokolá 
ötet, és mingyárást hogy érzé az ö ruháinak jó illattyát meg álda ötet 
mondván. imé az én fiam illattya mint a tellyes mezö illattya. melyet 

5 meg áldot az ur, adgyon néked az Isten, az ég harmattyábol és a föld 
kövérségéböl. gabona, és bor böségét. és népek szolgállyanak 
néked, és imádgyanak téged a nemzettségek, urok légy ate atyád 
fiainak, és meg halyollyanak elötted. a te anyád fiai. aki téged meg 
átkoz, a légyen átkozot. és a ki meg ald téged, áldomásokkal bé töl-

10 tessék. alig végeszte vala el beszédet Isaák. és kimenvén Jákob, el 
jöve Ésau, és a vadászatbol valo étkeket bé vivé az attyának, 
mondván. kely fel. atyám, és egyél a fiad vadászattyábol, hogy 
áldgyon meg engem ate lelked, és mondá neki Isaák, de ki vagy te, 
folelé. én vagyok ate elsö szülöt fiad Ésau, el ijede felette Isaák. nagy 

lo álmélkodásal., és inkáb mint sem hogy hihetö volna, tsudálkozván mon-
dá kitsoda tehátamaz. aki vadászattal fogottatt régen hozott nékem, 
és ettem mindenekben minek elötte te jönél, és meg ál-[31b:]dottam. 
ötet, és áldott lészen, halván Ésau az attya beszédít nagy kiáltásal 
ordita, és meg rémülvén mondá, álgy meg engem is édes atyám, ki 

20 mondá el jött az ötséd álnokul, és el vette áldásodat. ö pedig utánna 
veté, igazán hivatatot Jákóbnak az ö neve, mert im másod izben tsalt 
meg engem. az én elsö szülöttségemet az elött el vette, és most má-
sodszor el ragadta alatomba áldásomot, és ismot mondá az attyának, 
nem tartottálé nékem is áldást,, felelé Isaák uraddá tettem ötet, 

25 és minden attyafiait az ö szolgálattyának igája alá vetettem, gaboná-
val. és boral meg erösitettem ötet, és te veled120 fiam ezután továb 
mit mivellyek: ? kinek mondá Ésau, tsak egy áldásod vagyoné atyám, 
kérlek álgy meg engemet is, és mikor nagy jajgatásal sirna, meg in-
dulván rajta Isaák. mondá néki, a föld kövérségében. és az ég har-

30 mattyában onnét felyül lészen áldásod. 

Magyarázat 

K. kitsodák ollyanok mint Ésau ki el adá az elsö szülöttségit. egy 
tál lentséért. % 

P A ollyan keresztyének. kik egy alá valo haszonért és egy kis 
ideig tarto gyönyörüségért, el adgyák az örökös örökségben valo 

33 részeket 
120 te veled [te: u tán más be tű t kezdett (l-etl); veled külön szóba írva.] 
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K. Mit jelentnek azok az áldások melyeket Isaák ád Jákobnak. ? 
F. Jelentik a kegyelemnek áldásit, amelyeket hint a [32a:] kristus 

alelkekben hogy termékenyek121 legyenek ajó tselekedetekben. 
K Mitsoda külömbözés vagyon azemberi és az Isteni áldás közöt? 

5 F Igen nagy külömbözés vagyon, az emberi áldás tsak kivánság., 
és az Istenhez valo imádság. hogy nyerhesen holmi kegyelmeket va-
lakinek, de az Isteni áldás adomány, meg adván azokot a kegyelme-
ket, melyeket tölle kérnek. 

K.Mit jelent Jákobki az Esau köntösében öltözék. és a gödölye bö-
10 rével bé fedezé kezeit hogy az attya áldását el nyerhese. ? 

F Jelenti122 a kristust, ki ami vétkeinket, és abünös testnek formáját 
magára vette, hogy meg érdemellye nékünk az Attyának áldását. és 
véle meg békéltessen. 

K. Jákob hazudaé amidön azt felelé az attyának hogy ö volna Esau, 
lo az elsö szülöt fia. ? 

F Szent Agoston szerént Jákoban a nem123 vala hazugság. mivel 
valoságosan a volt, és azt a közit Esau, szabad akarattyábol adta 
vala el néki, valami történek közötte, és az Attya közöt, amind nagy 
titok., és it ajövendölés, anemzetekröl szol., akiknek ö vala képe. és 

20 akik a sido nép helyében tétetének, a kit jelente Esau, és azt is fel 
teszi, hogy azok a nemzetek el veszik annak idejében a kegyelemnek ál-
dásit,124 a mellyekre méltatlanná tevé magát a sido nép, meg ölvén 
azt, akinek azok az áldások, és az örökség. meg vala igérve az Ábrahám 
személyében. 

[32b:] K. Nom valaé szabad hazudni jákobnak mind azokért 
anagy jókórt, melyeket vett, az attya áldásábol? 

F Nem szabad sohais haziidni akár mely nagy jóra fordulnais a, ha 
szinte valakinek az életét meg menthetnök is véle, mondgya szent 
Agoston; vagy ha sokaknak üdveségekre szolgálhatnánk is véle, az 

30 Istennek nintsen szüksége hazugságunkra, hogy szándekát végben 
vigye; szent pál meg felelt erre akérdésre a midön azon panaszolkodik 
hogy azal karomollyák, és azt hirdetik felölle, mint ha azt tanitotta 
volna. hogy szabad,125 roszat tselekedni, hogy abbol jó jöjjön ki., 
azolc kik uzalvádolnak, hogy ezt tanitottam, igasságosan megitéltetnek. rom. 

121 termékenyek [Második e fölött á thúzot t vessző.] 
122 Jelenti [i—e'-ből javí tva; a vesszőt is pontra javí tot ta . ] 
123 nem [Beszúrás. ] 
1 2 4áldásit , [l—<2-ből javítva.] 
125 hogy szabad, (hogy szabad]> 
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3. 8. a hazugság tehat. akár mely jora fordulhatna is, de mindenkor 
vétek., mert tellyeségel ellenkezik az igazságal. a melyet soha meg 
nem kel sérteni, a sem lehet. hogy az Isten vétekül ne tulajdonittsa a 
hazugságot annak. a ki valamely jó végre kivári hazudni, mert ö maga 

5 az igazság, és maga ellen nom szolhat. epedig meg történnék. hogy ha 
jóvá hagyná. és meg engedné ahazugságot. ahazugság nem más, ha-
nem az, a mi agondolatunkal ellenkezik, vagy azal amit érzünk. hogy 
tartaná az Isten jónak azt, hogy gondolatunk ellen szollyunk, holot 
ö azért adta aszózatot helénk, hogy az által gondolatunkot ki te-

10 gyük. 

[33a:] Évangyélium 
szent luk. 15. 11. 

Mondá126 pedig. egy embernek két fia vala, és mondá az iffiabik 
közüllök az attyának, atyám ad ki nékem az örökség részét, mely 
engem illet, és el osztá nékik az örökséget, és nem sok napok 
után. egybe gyüjtvén mindeneket, az iffiabbik fia mesze mene távul127 

15 valo tartományba, és ótt el tékozolá az ö örökségét. buja élettel, és 
minek utánna mindeneket meg emésztet volna, nagy éhség lön abban 
a tartományban. és ö szükölködni kezde, és el mene, és annak atarto-
mánynak polgárához adá magát. és az ö majorjában küldé ötet, hogy 
a disznokot órizné, és kivánnya vala ahasát bé tölteni a malatával. 

20 melyet adisznok esznek vala, és senki nem adgya vala neki, magában 
térvén pedig mondá, mennyi béresek az atyám házánál bövölködnek 
kenyerekel, én pedig itt éhel halok meg, fel kelek és az atyámhoz 
megyek, és ezt mondom néki, atyám, atyám vétkeztem az ég ellen. 
és te ellened, már nem vagyok méltó hogy te fiadnak hivatassam. 

25 tégy engem mint egyet ate béresid közül, és fel kelvén el mene az 
attyához, mikor pedig még távul volna, meg látá ötet az ö attya, és 
irgalmaságra indittaték, és hozája futván. anyakéra esék, és meg 
tsokolá ötet, és mondá néki a fia. atyám vétkeztem az ég ellen, és te 
ellened, már nem vagyok méltó hogy te fiadnak hivatassam, [33b:] 

30 mondá pedig az attya a szolgainak., hamar hozzátok elö aleg jóbb 
ruhát. és öltöztessétek fel ötet, és adgyatok gyürüt a kezébe, és sarut 
alábaiba. és hozzátok elö a hizlalt borjut,128és öllyétek meg, és együnk. 

126 Mondá [M —E-ie írva. ] 
127 távul valo [t—u-ből javítva.] 
128 borjut, [r—i-ből javítva; bojjut volt.] 
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és vigan lakjunk, mert ez az én fiam meg holt vala. és meg elevenedet, 
el veszet vala, és meg találtatot, és vigan kezdének lakni., az ö üdö-
sebik fia pedig amezön vala. és midön meg jöne, és a házhoz közelgetne. 
hallá az éneklést. és a tántzot., és hivá egyet a szolgák közül. és meg 

5 kérdé mi dolog volna az, és a mondá néki, az ötséd jött meg, és atyád 
a hizlalt borjut ölette meg, hogy egésségesen meg jött, boszonkodék129 

pedig. és nem akara bé menni, az attya azért ki jövén, kezdé kérni 
ötet, ama130 pedig felelvén, mondá az attyának, ime enyi esztendeig 
szolgálok néked, és soha parantsolatodot által nem hágtam. és soha 

10 nem adtál nékem egy gödölyét hogy barátimal vigal laktam volna., 
de minek utánna ez ate fiad, ki az ö örökségét akurvákal meg emész-
tette. meg jött, ahizlalt borjut öletted meg néki, ö pedig mondá néki, 
fiam te mindenkor velem vagy, és mindenem tiéd, vigan lakni pedig, 
és örvendezni kell vala, mert ez a te ötséd, meg holt vala, és meg 

15 elevenedet, el veszet131 vala, és meg találtatott. 

[34a:]Magyarázat 

K. Magyarázd meg nékünk atékozlo fiurol valo pelda beszédet? 
F Az Atya, akinek két132 fia vala, az Isten; akét fiu pedig a sidok, 

és a pogányok, vagy is az igazak. és abünösök. aziffiabik hagyá el az 
attya házát, a távozék el az Isten uttyátol; hogy szabados életet él-

20 hesen., és senkitöl ne fügjön. az ifiuságnak ideje, leg veszedelmeseb 
idö. mivel rend szerént az ifiak, amagok rosz kivánságok alá vetik 
magokot, nem léven anyi okoságok. hogy magokot rendbe vegyék. és 
magokot igazgassák. se elegendö engedelmeségek arra. hogy magokot 
igazgattathassák. azért is történik gyakorta, hogy levetik nyakokrol 

25 az atyai hatalomnak igáját. hogy szabadoson élhessenek. arész me-
lyet kér az ifiu az attyátol, azok az Isten ajándéki, vagy a természet-
nek, vagy a kegyelemnek ajándéki. a melyekel viszá éll abünös, hogy 
senkitöl ne fügjön, és gondolattya szerént éllyen 

K. Hová mégyen az az ifiu. el hagyván az attya házát, vagy is 
30 inkáb el távozván az Istentöl. ? 

129 boszonkodék [Szóvégi h—g-h6\ javítva.] 
130 [íráshiba:] a ma 
131 [Sorvógen:] el ve [új sor elején:] veszet 
132 két fia [k—/-ből javítva.] 
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F Mesze földre mégyen, mely jelenti az Istenröl, és az igazságrol 
valo feledékenységet. a melybe élnek abünösök. mivel nem ahely 
tselekeszi azt, hogy el távozunk, vagy közelgetünk az Istenhez. ha-
nem a sziv béli kivánság. és akor igen mesze vagyunk tölle. a midön 

5 rola nem gondolkodunk., vagy ötet nem szerettyük. 
[34b:]K. Mit tselekeszik az az ifiu, abban atávul valo létiben, és 

az Istenröl valo feledékenységiben ? 
F Az Attyának minden joszágát el tékozollya. viszá élvén az Isten 

kegyelmével; a meg maradot ártatlanságát elveszti, az Isten félelmét, 
10 £8i33 m i n ( j e n jó hajlandoságit, meg ronttya, a természetnek ajándékit, 

testét, érzékenységit, elméjit. avétekre eszközül adgya., lassanként 
az elmének vakságában esik, a szivnek keménységiben, amelyek után, 
semi meg nem tarthattya, se meg nem határozhattya. végtire utolso 
szegénységre jut, irtoztato134 szükségben esik, minden jó erköltsök 

lo iránt, minden jótól meg fogyatkozik, és ollyan állapotban esik. a 
melyben kel lenni egy ollyannak aki Istentöl el távozik., az ö teremtö-
jétöl. és valoságos jovátol. akoron nagy éhséget fog szenvedni. éhezi 
rosz kivánságinak tzéllyát, a melyeknek eleget tene, ha abban mód 
adatnék, mindenüt azt keresi hogjr bé tölttse szivének kivánságit135 

20 ateremtet állatokal., a kit tsak az Isten töltheti bé.130 az ö nagy ki-
vánsága, minden tisztátalan és otsmány dolgokra vezoti, hogy annak 
eleget tégyen, de semmi meg nem elégitheti, mert rosz kivánságitol 
fel inditatván, és szorongattatván, ugy vagyon mint ha anagy nyava-
lya törné. és szüntelen valo kinban vagyon 

20 K. Mitsoda szoJgálat a, mely oly gyalázatoságban veté és arra jutta-
tá hogy a disznokot örizné. ? 

F Az., azö lelkének, és okoságának szolgálattya, el merül-[35a:]vén 
az emberhez illetlen rut kivánságokban, amelyek ötet a leg nagyob 
rendeletlenségekre vivék, és el temeték atestben, és agyönyörködte-

30 tésekben, az utan tsak azon volt. hogy azokot legeltesse. és azoknak 
eleget tegyen., és mentöl többet engede nékik, annál többet kiváná-
nak., mert az embernek szive tsak az Istenben találhattya meg béke-
séget, nyugodalmát, és boldogságát, illyen nyomoruságban veti 
avétek alelket lassanként a midön egyszer el hagya Istenét. 

K. Mit tselekedék a tékozlo fiu ebben anyomorult állapottyában ? 

133 és [Beszúrás.] 
134 ir toztato [r—í-ből javítva.] 
135 kivánságit [Utólag írta be a sor u tán és a sor elé a lapszélen.] 
13S töltheti bé [i-t utólag szúrta be a betűk közti bózagba.] 
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F Végtire az137 Isten meg könyörülvén rajta, irgalmaságal tekinte 
reája, és magában tére, és érezni kezdé nyomoruságát, rendeletlen-
séginek gyalázatoságát. lelke üsméretinek el fordulását, az attya 
házátol távul valo létit, az attya szolgainak jó állapottyokot, mind 

5 ezek meg haták az ö szivit, és meg nyitták szemeit, magát meg üsméré 
hogy mi volt, és mivé lett, és el tekéllé magáhan. hogy ahoz viszá 
térjen akit oly nagy bolondságal hagyot volt el. 

K. Mit mivelének ö benne ezek a gondolatok. ? 
F Fel tévé magában, hogy fel kellyen. és ki menyen abbol a mely-

10 ségböl a melyben vetette vala a szabados életnek szeretete. hogy el-
hagya avétekre vivö alkalmatoságot. viszá térjen ahoz, a kit attyá-
nak üsmeri lenni, meg emlékezvén jóságirol, noha magát érdemetlen-
nek tartá arra hogy fiának138 üsmérje. és ugy bánnyék véle. mint 
fiával, ha-[35b:]nem hogy ötet le vesse. és szolgai közi tegye, tsak 

15 aházához fogadgya. öis azt mondá valamit szent Agoston. én Istenem 
én meg elégszem azzal. akár hová tégy, tsak ate házadnak kapuján 
kivül ne légyek, in quo cumque loco, modo non extra limen végtire fel 
tévé magában. hogy alázatoságal meg vallya attyának vétkeit 

K. A tékozlo fiu meg elégedéké tsak ajó szándékal? 
20 F A ki néki azokot sugarlá és szivében adá. az ö néki eröt is ada. 

azoknak végben vitelére, az okáért semit nem139 mulata, hanem fel 
kele. és sietve viszá tére az attyához, aki is meg üsmervén ötet még 
mesze. a szive meg esék rajta, eleibe futa, meg ölelé. és meg tsokolá, 
az az, hogy az Isten nagy jóságábol. meg elözé ötet, kegyelmének 

25 kegyeségével, nagyob böségel valo szeretetét hinté szivében. nagyob 
buzgoságot gerjeszte benne, magához voná, és bé tölté irgalmaságá-
ban140 valo bizodalomal. 

K. Mit tselekedék az után ez a meg térö bünös? 
F vallást tén az Attyának szivének mélységéböl, mondván, Atyám 

30 vétkeztem az ég ellen, és te ellened, már nem vagyoh méltó hogy te fiadnah 
hivatassam. az az, meg gyaláztam szenttségedet. ésörökös tisztaságodot, 
az én rut és fertelmes életemel. az en engedetlenségemel meg vetettem 
Isteni141 törvényedet, vétettem az emberek ellen rosz példa adásimal, 
és botránkoztatásimal. le tettem vala az Isteni, és az emberi hatalom-

137 az [Beszúrás.] [5. sor:] szivit, ^m^ és meg nyi t ták 
138 [ Javí tva : fiainakhól, az i betű áthúzásával és a vessző kitételével] 
139 nem [Beszúrás. ] 
140 [ Javí tva: irgalmaságávalh6\. ] 
141 Isteni [Beszúrás a sor előtti margón.] 
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nak ígáját, és tsak magamé akartam lenni, a magam szabadságában 
élni, és tsak amagam akarattyá-[36a:]tol., és rosz kivánságitol akar-
tam függeni. látom kegyeségedböl, hogy mindenkor meg tartottad 
hozám atyai szivedet, de az én gonoszságom méltatlanná tészen arra 

5 hogy fiadnak hivatassam, bányál ugy velem a mint néked tettzik. 
nintsen olyan büntetés amelyet meg nem érdemlek, de elne vess szined 
elöl, meg ne fosz irgalmaságod hasznaitol., illyen gondolatok valá-
nak. az ifiunak szivében, az ö büneinek alázatoságal valo meg vallá-
sakor. és illyen indulattyoknak is kel lenni minden valoságos peniten-

10 tzia tartoknak. 
K. Mit jelent aleg jóbb ruha. agyürü, és a saru, melyeket az attya 

hozata afianak ? 
F Azok a meg tért bünöshöz, meg engesztelödésre valo jelek, a ru-

ha jelenti a kereszttségnek kegyelmét. vagy is egy új embernek köntö-
10 sét. ki Iston szerént teremtetett igaságban. és szenttségben., és ame-

lyet magára vészen a meg tért bünös, apenitentzia tartásnak szenttsé-
giben., le vetvén elsöben magárol azó embert, agyürü, melyet ujában 
tészen, jelenti a szent léleknek zálogját; a ki magának el foglallya lel-
két., a ki meg bélyegezi bélyegével, aki munkálkodtattya, könyörög-

10 teti, az ö kegyelmének indulatibol., a saruk jelentik az Isteni eröt, 
a mely tarttya a meg tért bünöst, és amely meg erösitti lépésit. hogy 
az Isten uttyán járhason. minden bótlás, és vétekben valo esés nélkül 

K Mit kel érteni a borjun, avendégségen, és amusika szón? 
[36b:] F A borju jelenté akristust, aki fel kenetetett a szent lélek-

2o nek kenetével, a ki fel áldoztaték akereszt fán, vérit ki ontván. és akit 
vere ki ontása nélkül áldoznak az oltáron, hogy eledele, és gyönyörü-
sége, lenne, az igaz, és ártatlan lelkeknek., avendégség azö142 testében, 
és vériben143 valo reszesülés, amely bélyege, abünös valoságos meg 
térésinek, amusika szó, és tántz, jelenti azt az örömet a melyben va-

30 gyon az Anyaszent egyház. abünös meg térésin. és aháláadásokot me-
lyeket ád Istennek. 

K. Mit kel tselekedni egy olyan bünösnek, aki atékozlo fiat követte 
tévelygésiben ? 

F Penitentzia tartásában is kel ötet kóvetni, magában kel térni, 
15 valoságosan gondolkodgyék az ártatlan lelkeknek boldogságán, és 

amaga nyomorult állapottyán. mert az oktalan állatok közi tette ma-

142 [íráshiba:] aö [A 17. sorban is:] aó 
143 vériben [i javítva; 6-t kezdett írni.] 
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gát a midön magát rosz kivánsági alá vetette., siratni kel nyomorusá-
gát. és kérni az Istent, hogy üsmértesse meg véle vakságát.144 és vi-
lágosittsa meg szemeit világoságával. 

K. Mit kellesék azután tselekedni ennek anagy bünösnek példájára, 
D akinek szivit az Isten meg hatotta, 

F légyen hasonlo bizodalomal az Istenhez, mint a melyel volt ez az 
ifiu az attya joságához; büneinek sokaságára, és nagyságára valo néz-
ve. el ne veszesse areménséget [37a:] meg gondolván azt, hogy az 
Isten mindenkor Atya. és ötet szereti, borullyon öliben szeretettel 

10 mert ö elnem távozik hogy el esék. de söt még eleiben mégyen. hogy 
meg tarttsa, meg ölellye és elsö állapottyában tégye, de arra vigyázon. 
hogy a véteknek nagyságához illendö nagyságu légyen penitentziája, 
amenyiben szerette és kivánta a világot, anyiban szerese145 az 
Istent, az igazságot. és ajó erkölcsöt,. amenyiben el távozot az Isten-

15 töl. anyiban kel hozája sietni 
K. kitsoda az az idösbik fiu. ki amezön vala. 
F Hogy ha az ifiabikon apogányokotérttyük.azidösbikenasidokot 

kel érteni, akik amazok elött valának az Isten népei, hogy ha pedig az 
ifiabikon a bünösököt érttyük, az idösbik az igazakot jelenti, akik nem. 

20 amértékletlenségben, se nem a heverésben éltenek., hanem akik a 
munkában töltik életyeket. foglalatoskodván az Isten dolgaiban és a 
felebaráti szolgálatban, valamint az idösbik fiu. ki amezön dolgozék. 

K. Hogy ha az idösbik fiu. a sidokot jelenté., azt észre veszem, hogy 
azö zugolodási146 jelentik147 a sidoknak, apogányok ellen valo irigysé-

25 geket, azért hogy ök is a148 hitre hivatatának. de ha az igazakot jelen-
té, nem látom hogy leheson meg egyeztetni azal az igazságal. a me-
lyet tart maga felöl. ? 

F Erre azt felelem hogy az idösbik fiu. nem az öttsének meg térésin, 
és viszá jövetelén háborodék meg. hanem a nagy vigasságon, melyet 

30 inditottak viszá jöveteliért, amelyben [37b:] nékem hasonlonak láttzik 
az ollyan igazakhoz, kik irigyelik nem a meg téresit a bünösöknek, ha-
nem az Istennek rajtok valo böséges áldását, mert azoknak ugy tettzik, 
mint ha hozájok tsak keménységet mutatna. meg vallom hogy a 
bennek igen nagy gyengeség, és veszedelmes kisértet, és ha az ellen 

14á [Ékezethiba:] vákságát. 
145 szerese (avila) az Istent, 
146 zugolodási [i—ok-hól javítva.] 
147 jelentik [i—e-ből javítva, a pont kitételével.] 
148 a [fölött vékony vessző.] 
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nem állanának. tsak azért le eshetnének abbol az igaz voltokbol., és 
el veszthetnék. minden tselekedeteknek hasznát. 

K. Mit kel tselekedni, hogy el lehesen kerülni ezt a fogyatkozást. 
és meg oltalmazni magunkot illyen veszedelmes kisértettöl? 

5 F Igen kel vigyazni szivünknek minden indulatira, és ellene kel 
állani, ezt az kisértetet az imádságal kel el üzni, el kel tehát az iga-
zaknak szenvedni alázatoságal ha. a bünösök melléjek. vagy elejekben 
tétetnek. és nem hogy azt neheztellyék. ha az Isten kegyelmit 
mutattya azokhoz, de söt még áldgyák azért az Istent, és örüllyenek 

10 azért az Angyalokal. 

NAGY B Ö J T 3MK VASÁRNAPON. 
vagy böjt közép vasárnapján 

Imádság 

kérünk minden hato Isten tégedet tekintsed a mi alázatos ohaj-
tásinkot, és nyujttsad jóbb kezedet oltalmunkra, kérünk tégedet a 
mi urunk J. k. 

[38:]Epistola 
Szent Pál ephes. 5. 1. 

Legyetek azért az Isten követöi mint szerelmes fiak, és járjatok a 
35 szeretetben. a mint a kristus szeretet minket, és önnön magát adta 

érettünk, ajándékul, és áldozatul az Istennek gyönyörüséges illatra, 
paráznaság.149 pedig és minden tisztátalanság vagy fösvénység, ne 
is neveztessék ti köztetek., a mint szentekhez illik, vagy ruttság,150 

vagy bolond beszéd, vagy trágárság, mely nem illik a dolgokhoz, 
20 hanem inkább háláadás, mert ezt tudgyátok meg, értvén hogy egy 

paráznának is, vagy tisztátalannak. vagy fösvénynek, mely bálványi 
szolgálat, nints öröksége a kristusnak, s' az Istennek országában, 
senki titeket meg ne tsallyon heában valo szokal. mert ezekért jö az 
Isten haragja ahitetlenségnek fiaira, ne legyetek151 azért részesek 

149 paráznaság [Második a — fölött á thúzo t t vessző.] 
160 <t> rut tság, 
151 ne (\e) legyetek [Törlés a sorvégen, tollhiba miat t . ] 
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azokban. mert valaha setéttség valátok, most pedíglen világoság 
az urban. mint a világoságnak fiai járjatok, mert a világoságnak 
gyümöltse minden jóságban, és igazságban, és igaz mondásban vagyon 

Magyarázat 

K. Az Apostol az Is ten követésire intvén akeresztyéneket, miért 
5 nevezé152 öket szerelmes fiainak? 

F Mert a természet szerént valo dolog hogy a fiak kövessék az 
at tyokot , és semi öket ugy arra nom köteledzi mint a, hogy ha nékik 
meg muta t tyák , hogy öket különös szeretet-[38b:]tel szeretik, tsak 
azok tehát az Is tennek valoságos fiai. kik ötet követik, és tsak akor 

10 viselik magokot ugy mint menyei a tyának gyermekei, amikor ötet 
követik. 

K. Hogy kel az Is tent követni? 
F Rendbe kel vennünk minden magunk viselésit kivánságit, beszé-

dit, és tselekedetit. az igazságrol. és el kerülni mind azt valami nem 
15 az Is ten akara t tyának rendi szerént vagyon, az Apostol mindent tsak 

abban foglal., hogy az Is tent szeresük. és felebarátunkot., valamint 
akristus szeretet minket, hogy néki meg botsásuk. és el szenvedgyük 
mikor meg bántásal illet, valamint nékünk akristus meg botsátot és 
el szenvedi a mi minden napi elleno te t t vétkünket, hogy mindenünket, 

20 söt még életünket is oda adgyuk felebarátunk üdveségiért, amely sokal 
drágáb életünknél, valamint a kristus fel áldozta éret tünk életét; 

K. Miért hogy az Apostol atisztátalan beszédet meg ti l tván, a 
hiveknek, azt az okát adgya, mert ök szentek. ? 

F Mert a keresztyéni szenttségnek, anyira meg kel vélek utá l ta tni 
25 azt, hogy félhyenek. szájokot. és nyelveket meg motskolni az utálatos 

beszédekel., és fülököt, ha azokot halgattyák, mert az u tán abeszédböl, 
és ahallásbol, könyen az elmében; és a szivben ha t t , nem lehet tehát 
eleggé el kerülni, az alkalmatoságokot beszédekot, és a könyveket, 
kik a tisztátalanságra vezethetnének. 

30 K. Miért mondgya, hogy még hallani sem kel a fösvénység felöl? 
[39a:] F Mert ez is oly veszedelmes mint az elsö, agyengék halván 

agazdagságrol valo beszédet. azt mitsoda utakon lohet keresni, és 
hogy az által mire lehet menni. könyen az elméjekben veszik, és a 

152 n evezé(z ) öket 
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gazdagságra vágynak, tsak abbol az okbol is, hogy minden féle ki-
vánságokot bé tölthesék. 

K. Melyek azok a trágár. vagy bolond beszédek melyekröl mondgya 
az Apostol hogy a keresztyének közöt neis halasék? 

5 P Tisztátalanságrol valo könyvek, a szerelemröl valo versek, és éne-
kek, de söt még a katzágásra valo szók is, a helytelen tréfák, a két 
értelemre valo szók, és többek illyenek, szent pál tilttya az illyen 
beszélgetéseket.153 mint olyanokot. melyek nem méltok a keresztyéni 
szenttséghez, és szemérmeteséghez, akinek nem a nevetésben. és rnn-

10 lattságban kel az idöt elveszteni, hanem a sirásban, és a suhajtásban 
kellene tölteni, hogy a halálhoz készülne, és ahoz a menyei ditsöség-
hez, a mely tsak azoknak vagyon meg igérve, akik it alat sirnak, azt 
is hozája tészem, hogy az olyan beszélgetesek. szent Chrysostomus 
szerént lassanként mesze visznek minket, atisztátalan gondolatok-

10 ra, és kivánságokra indittanak, és jó ha a tselekedet is utánna nem 
mégyen. 

K. Mitsoda oktatást ád nékünk az Apostol ezek után. ? 
F Azt hogy. semiben ne közösödgyünk azokal, kik ezeket tselekeszik, 

és hogy jobbaneltávoztassaahiveketezektöl.eszekbenjutattya.hogyö 
20 magok az elött, setéttségek, tudatlanok[39b:] és vakok valának. és 

hogy akristus kegyelme által lettek világoságok, azért is inti arra. 
hogy ugy járjanak mint világoságnak fiai, a kik nem üsmérik a setétt-
ségnek tselekedetit, hanem avilágoságnak gyümoltsit mutattyák 
meg egész életekben, a mely áll a joságban, igaságban, ajoságban.154 

2,> hogy minden jóval légyen felebaráttyahoz, az igaságban. hogy meg 
adgya mindennek azt, a mivel tartozik, és senkinek kárt ne tégyen. 

Evangyélium. 
szent luk. 11. 14. 

Es ördogöt üz vala ki, és anema vala, és midön ki üzte volna az 
ördögöt, szolla anéma, és tsudalkozának a seregek, némellyek pedig 
közüllök mondának, beelzebubnak,155 az ördögök fejedelmének ál-

30 tala üzi ki az ördögököt, és egyebek kisértvén. az égböl kérnek vala 
153 beszélgetéseket. [I—3-ből javítva.] 
154 a mely áll a joságban, igaságban, ajoságban. [A második: ajoságban. 

új mondatot kezd.] 
155 beelzebubnak, [z betű hasonlít s-hez; alább világosan: z] 
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jelt tölle,. ö pedig hogy látá az ö gondolattyokot, mondá nékik, min-
den magában meg hasonlot ország el pusztul. és aház, aházra omol, ha 
pedig a sátán is meg hasonlot maga ellen, mi modon áll meg az ö or-
szága, mert aztmondgyátok,hogy beelzebub által üzöm ki az ördögö-

5 ket, ha pedig én belzebub által üzöm ki az ördögöket, ati fiaitok ki 
által üzik ki, az okáért ök lésznek ati birátok, ha pedig az Istennek 
ujjával üzöm ki az ördögöket, bizonyára el érkezct hozzátok az Isten 
országa, mikor az erös fegyveres az ö pitvarát örzi, békeségben vannak 
amiket bir, hapedig erösebb nálánál jövén[40a:]meg gyözi ötet, 

10 minden fegyverit el veszi, a melyekben bizott, és az ö ragadományit el 
oszttya, a kivelem nintsen ellenem vagyon. és aki velem nem gyüjt. 
tékozol; mikor atisztátalan lélek, ki megyen az emberböl. vizetlen 
helyeken jár, nyugodalmat keresvén, és nem találván, mondgya, 
viszá térek az én házamba, a honnét ki jöttem. és mikor eljö, meg 

15 tisztitva talállya, azt seprüvel, és fel ékesitve. akoron el mégyen, és 
melléje veszen más hét magánál gonoszab lelkeket. és bé menvén ót 
laknak, és annak az embernek, utolso dolgai. gonoszabbak lesznek. az 
az elsöknél, lön pedig midön ezeket mondaná, fel emelvén szavát egy 
aszszony állat.156 aseregböl. mondá néki, Boldog a méh, mely téged 

20 hordozot, és az emlök mellyeket szoptál. ö pedig mondá. söt boldogok, 
akik az Isten igéjét, halgattyák, és meg örizik azt. 

Magyarázat 

K Mitsoda néma ördögröl szól amái Évangyélium ?157 

F Egy ollyan emberöl kit agonosz lélek meg szálván némavá tette, 
volt, szent Mathé azt mondgya, hogy ez az ember. néma, és vak volt, 

25 akristus három féle tsudát tett108 ebben az emberben. ki üzé159 az 
ördögöt, a néma meg szollala, és avak láta, ez az ember. 1 képzelé 
azokot a sok számu keresztyéneket, akiknek sziveket meg szálotta a 
tisztátalanságnak ördöge, akik némák amidön meg kel vallani vét-
keket, vagy predikállani az ollyan igaságokot. a melyeket a világ 

30 gyülöli. vagy a fösvénységnek, kevélységnek. és[40b:] a nagyra va-
gyásnak ördöge. 

156 állat. [állátból javítva, az ékezet áthúzásával.] 
15' Évangyélium [n — sor fölötti beszúrás. ] 
158 tett (em) ebben [eb (em) fölé írva.] 
159 ki üzé [ki: előtt egy áthúzott betű vagy számjegy: <a) vagy (1)?] 
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2. Azokot jelenti, akiket meg vakittya a haszon keresés. vagy is az 
ollyan kevély vakokot, akik okosabbaknak tarttyák magokot mások-
nál, de akik magokban meg sem üsmerik azt amit minden ember lát. 
hasonlok azokhoz a farisaeusokhoz akiknek mondgya az ur, ha vakok 

5 volnálok nem volna bünötök, most pedig azt mondgyátok hogy látunk, 
ugyan azért ati bünötök, meg marad. joan. 9. 41. ha magokot vakoknak 
üsmérnék meg aláznák magokot. és a kristus meg világositaná ke-
gyelmével, de mint hogy magokot igen értelmeseknek tarttyák, azért 
ö sem gyógyittya meg öket vakságokbol. sem azö kevélységekböl. 

10 a melytöl származik avakság. 
K. kitsodák azok a farisaeusok., kik azal vádölák, az üdvezitöt hogy 

beelzebub által üzi ki az ördögököt? 
F Azok az irigyek, kik irigyelvén az Isten szolgainak erejeket, és 

böltseségeket, arosz kezdetnek tulajdonittyák azokot: ugyan az illyen 
10 irigységböl származnak abal itéletek, káromlások, üldózések, valamint 

történékakristusal. a farisaéusoknak, ellene valo irigységekért 
K. kitoda az az erós fegyveres ki az ö pitvarát örzi. és békeségben 

tarttya, és az az eröseb nálánál. ki meg gyözi. 
F Az elsö az ördög, ki mint egy kegyetlen urává lett volt tsak nem 

20 az egész világnak, abálványozás által, és minden féle vétkek által, a 
második akristus. aki erösebb, és hatalmasabb lévén agonosz léleknél; 
evilagra jött el rontani országát. [41a:] amidön azördög rabsága alá 
vett valamely lelket, föképen a rosz szoktatások által. azokot tsalárd 
nyugodalomba, és békeségben tarttya, hogy160 bizvást kövessék rosz 

25 kivánságokot de a mikor akristusnak tettzik fel háboritani azt161 a-
bekeséget az Isten itéletitöl valofélelemel., és szeretetit önti beléje, 
akor el veszi a setéttségnek hatalmátol, el üzi az erós fegyverest, és 
uralkodtattya benne az igasságot. 

K Mit tésznek ezek a szavai akristusnak, akivelem nintsen, elle-
30 nem vagyon, és aki velem nem gyüjt tékozol. ? 

F Azt tészik, hogy aki tölle el távozik vagy eretnekség. vagy avétek 
által. ellenségévé lészen, és hogy vagy az övé, vagy az ördögé kel lenni, 
mert harmadik nintsen, nintsén közép. a kristus, és avilág közöt. vagy 
az egyiké. vagy amásiké kel lenni, ha akristus ami Istenünk. egészen 

hogy <bo) bizvást 
azt [t — sor fölötti beszúrás.] 
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ö vé legyünk, ö azt nem szenvedi hogy a sziv el légyen osztva, ö közötte, 
és valami más közöt, egy ollyan lélek ki nem egészen az övé. a vilagé, 
ket urnak pedig nem lehet szolgálni 

NAGY BÖJT 3DiK HETIN VALO HETFÜN. 

Imádság. 

Meltoztasal uram kegyelmedet hinteni szivünkben, hogy meg tar-
5 toztatván magunkot ahus ételtöl. meg tartoztasuk az érzékenységin-

ket is mind azoktol. melyek nékünk árhatnának, kérünk162 tégedet 
a mi urunk J. K. 

[41b:]Epistola. 
királyok 4. könyv. 5. 1. 

Náámán a syriai király seregének hadnagya, fö ember163 vala az ö urá-
nál, és betsületes, mert ö általa adot az ur szabadulást syriának, erös 

10 vala, és gazdag férfiu, de poklos. syriábolpedig ki mentek vala a ko-
borlok, és fogva vittek vala az izrael földéböl egy kis leányt, ki a 
náámán feleségenél szolgál vala, ki mondá az aszszonyának, vajha 
az én uram aprofétánál lött volna, a ki samariában vagyon., bizony 
még gyogyitotta volna ötet a pokloságbol. a melyben vagyon, bé 

15 mene azért náámán az urához. és meg jelenté néki mondván, ezeket 
mondgya egy izrael földéböl valo leány. és mondá néki a syriai király, 
meny el. és levelet küldök. az Izrael királyának. ki mikor el ment 
volna. és magával tiz tálentum164 ezüstöt vit volna, és hat ezer ara-
nyat, és tiz változtato ruhákot,. el vivé alevelet az Izrael királyá-

20 nak, ez igékel, mikor el veszed elevelet, tudgyad hogy hozzád kül-
döttem a szolgámat náámánt,, hogy meg gyogyittsad ötet poklosá-
gábol, és mikor az Izrael királya el olvasta volna alevelet, meg 
szaggatá ruháit és mondá, Isten vagyoké én, hogy ölhesek. és ele-
venithessek, hogy hozárn küldöd hogy meg gyógyittsam az embert 

23 pokloságáboL vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy okokat keres 
162 (ker) kérünk [Törlés tollliiba miatt. ] 
163 [Sorvégen:] fö ember [új sor elején:] ber 
161 tálentum [n—m-ből javítva.] 
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ellenem, mellyet mikor[42a:] hallotta volna Eliséus, az Isten em-
bere, hogy meg szaggatta volna ruháit az Izrael királlya, hozája 
küldvén mondá. miért szaggattad meg ruháidot. jöjjön hozám, és 
tudgyon profétát lenni Izraelben. el mene azért Náámán. lovakkal. 

5 és szekerekel, és meg álla az Eliséus háza ajtajánál. és követet 
külde Eliséus hozája, mondván, meny el és mosodgyál meg hétszer 
a jordánban, és meg gyogyul atested, és meg tisztulsz meg hara-
guván Náámán. viszá mégyen vala mondván, azt álitom165vala hogy 
ki jöne hozám, és álván166 segittségül hiná az ura Istene nevét, és 

10 illetné kezével a pokloság helyét. és meg gyogyitana engem. nem 
jobbaké Abana, és farfár a Damaskus folyo vizei izraelnek minden 
vizeinél, hogy azokban mosodgyam meg, és meg tisztullyak., mikor 
azért el fordult volna, és el menne boszonkodván, hozája járulának 
a szolgai és szollának néki, atyám ha nagy dolgot mondot volnais 

lo néked a proféta. bizony kelletet volna meg tselekedned. menyivel in-
káb, hogy most mondotta néked. mosodgyál meg és meg tisztulsz., alá 
mene, és meg mosodék a jordánbanhétszer, azlsten embere beszéde 
szerént. és meg ujula ateste, mint a kis gyermek teste, és meg tisz-
tula, és meg térvén az Isten emberéhez minden uti társaival, el jöve 

20 és meg álla elötte és mondá. bizonyal tudom hogy nintsen más Isten 
az egész földön. hanem tsak Izraelben. 

[42b:]Magyarázat. 

K. Mitsoda gondolatod vagyon ennek arab leánynak historiájárol, 
akinek tanattsa egy nagy generálisnak mind tsudálatosan valo meg 
gyogyulását. szerzé. mind pedig lelke üdveségét? 

2o F ollyan gondolatom vagyon. hogy az Isteni gond viselés tsudálatos 
áz eszközben. amelyet fel veszen. végben vitelére rendelésinek, na-
gyob dolog nem lehet. mint az, a melyet itt ád elönkbe a szent Lélek, 
abbol láttyuk. hogy az Isten tudgya mikor néki tettzik. aleg alább 
valo személyeket., és aleg167 közönségesebb dolgokot. az ö választati-

30 nak üdveségekre forditani Náámán, hatalmas, és gazdag ember vala, a 
syriai király hadának generálisa. de poklos volt, és az Isten meg akarta 

166 [Káldinál: alí tom] 
166 és <se> álván segittségül 
167 és aleg ^aláb valo) közönségesebb 
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ötet gyogyitani pokloságábol. ahitre hini. és üdveséget adni néki, ez 
okáért. meg engedi hogy egy sidó leányt rabságra vigyenek syriában, 
és hogy ennek anagy ur feleséginek rabja légyen, a ki is azt jovallá 
ennek a nagy urnak. hogy mennyen kerese fel Eliséus profétát. aki 

5 meg gyogyittya pokloságábol, és az igaz vallásra térité. egy jó ta-
nátsnak mely boldog kimenetele lehet, akár kitöl jöjjön a. 

K. Mit tselekedék Naámán a midön ilyen tanátsot adának néki? 
F Mindgyárt el indula és fel keresé aprofétát. ebböl a példábol, meg 

tanulhattyák azok, kik avéteknek pokloságában [43a:] vannak, hogy 
10 ajóerkölcsüeknektanátsokotkövetni kel. halogatás nélkül. vagy is 

alélek üsméretinek indulatit, melyek öket arra ingerelik. hogy az ur 
egyházi szolgaihoz folyamodgyanak. és azoknál keresék meg gyogyu-
lásokot. apenitentzia tartásnak orvoságával. ne hogy halogatások, 
vagy valamely üdveséges tanátsnak el mulatása; és az Istenhez valo 

15 meg téréseknek. alkalmatoságát, és nyavalyályoknak meg gyogyulá-
sát, haszontalanná. és meg gyogyithatatlanná ne tegye. 

K. kitsoda sugarlá ennek arab leánynak hogy azt a tanátsot adgya. ? 
F ugyan az, aki szerzé az ö rabságát. hogy eszközül lenne az ö 

irgalmas szándékának, amelyel volt Náámánhoz, mivel ugyan ö is 
20 sugarlá ennek az urnak, azt asiettségel valo168 engedelmeséget, 

K. Mitöl vagyon hogy azlsten ezt az idegent választá arra hogy 
ezt a kegyelmit adná néki, holot anyi sok poklos sidok maradának 
betegségekben, az169 kiket nem küldé aprofétához, ? 

F Hogy meg mutassa nekünk 1. hogy az Isten nem tekénti a személyt, 
25 hanem azzal tészen irgalmaságot, a kivel néki tettzik, az egyedül az ö 

akarattyán áll, 2. hogy amennyei kegyelem nem köteles anemzethez, 
vagy a nemzettséghez, nem azok nyerik azt el, kik azt kelletlen te-
kéntik, hanem azok170 kik buzgoságal kivánnyák, kik azt alázatosá-
gal. és bi-[43b:]zodalomalm kérik, és akik siettségel engedelmesked-

30 nek az Isten parantsolattyának, de azt is meg kel tudni hogy azok 
ajó kivánságok., engedelmeségek. és mind a, valamivel meg nyer-
hettyük gyogyitásunknak kegyelmét. a kegyelemtöl származnak, 

K Ez a historia. nem foglalé még magában valamely titkot, és 
valamely nagy igazságot? 

168 valo [Beszúrás; a sorban fölötte lévö név elirásból:] Náámhoz, 
169 az [éa-hől javí tva . ] 
170 hanem azok {han) kik 
« ' bi- [43b:] bizodalomal 
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F Mint hogy valamik történtenek az ó törvény alat, a jövendöket 
jelentették, mi is elmondhattyuk. 1. hogy Náámán jelenté a pogányo-
kot, kiket el lepte vala. avéteknek poklosága, a melyet születésekor 
veszen magához az ember. és akik annak idejében a hitre hivatának 

5 akristus által. akit jelenté. Ehséus proféta 
2. Hogy ajordán vize. a melyben ez atiszt meg mosodék, és meg 

gyógyula, jelenté a kereszttségnek vizét. a melyben a lelkek meg 
mosatatnak. és meg tisztittatnak. az eredendö vétoknek motskábol. és 
más egyéb vetkekböl. melyekben eshetett volna, 

10 3. Hogy Náámán, aki minek utánna meg mosodot volna ajordánban, 
az idegen Isteneknek ellene monda, jelenté akeresztyént aki ellene 
mond a kereszttségben, az ördógnek. tselekedeteinek, pompáinak. 
a véteknek, avilágnak, és magának. 

4. Hogy ez az idegen, ki minek elötte meg nem vilagositaték 
13 [44a:] ahitnek világoságával. meg nem foghatá hogy a jordán vizé-

nek nagyob ereje volna agyogyitásra, mint sem amás vizeknek, jelenti 
ezel nékünk. hogy ahit nélkül valo ember, meg nem foghattya azokot 
atsudákot melyeket mivelIsten alelkekben. semi nintsen tsudálatosabb 
mint amelyre tanit minket availás, akereszttsógben. amelyben egy 

20 kevés viz. egy nehany szokal el töröli avétket, meg szenteli az embert, 
az Isten fiává tészen. meg mutattya nékünk az eget. és részt ád, az 
örökös országban 

5. Hogy ez az ur, mihent meg világositaték ahitnek világoságával. 
meg változtatá gondolatit. és más emberré lén. ebböl valoságosan 

20 meg láttyuk, hogy az a viz a melynek magában semi ereje nintsen, 
olyan vizé lészen. hogy meg gyógyithattya avéteknek sebeit, a kegye-
lemel. amelyet ahoz foglalt akristus. ebben tsudálhattyuk minden 
hatoságát annak, akinek lehet leg kisebb dolgokot is fel magasztalni 
a szenttségek köziben. 

Évangyélium. 
szent luk. 4. 23.. 

30 És mondá nékik, bizonyára ehasonlatoságot fogjátok nékem 
mondani, orvos magadot gyogyittsad, mennyit hallottunk hogy 
kafarnaumban lettek, tselekedd itt is ate házadban. mondá pedig, 
bizony mondom néktek, hogy egy proféta sem kellemetes a maga 
hazájában, igazán mondom néktek, sok özvegyek valának Illyés 
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napjaibanlzraelben., mikor bé záratott [44b:] az ég három esztendeig, 
és hat holnapig mikor nagy éhség lett volna az egész földön, és egyik-
hez172 sem küldetet azok közül Illyés, hanem tsak sidonnak sarep-
tájába, az özvegy aszszonyhoz, és sok poklosok valának Izraelben. 

5 Eliséus proféta alat. és senki azok közül meg nem tisztittatott, hanem 
tsak a syriai Náámán. és ezeket halván, bé telének minnyájan hara-
gal.173 a synagogában. és fel kelének, és ki vetek ötet a városbol., 
és vivék ötet a hegy tetejére, melyen az ö városok vala épitve, hogy 
onnét le vetnék ötet, öpedig által menvén közöttök, el mene. 

Magyarázat 

10 K. Mitöl vagyon hogy akristus oly kevés tsudákot tett Názareth-
ben? 

F Mert az oda valo lakosok, nem hajtánaka tsudákra, de a mi leg 
hihetetlenebbé tevé öket, ahogy. üsmerték akristusnak alatson renden 
valo születésit, a Boldogságos szüznek., szent josefnek, ésaz attyafiai-

15 nak szegénységeket, és hogy mitsoda szegényen neveltetett volt gyer-
mek korában, mind ezekre valo nézve, nem adhatának hitelt szavai-
nak, erre a példára, tarttsunk attol. hogy hasonlo vakságban. ne 
esünk. hanem éllyünk ajó orkölcsü embereknek intésekel, akár mely 
meg vetni valok legyenek is avilág elött, azért hogy alatson renden 

20 lévök, vagy szegények. avaloságos jó erkölcs nem ezeken áll, az jó 
erkölts az embert mindennél felyeb magasztallya. akár mely alá valo-
nak tessék is külsö képen. 

K. A názarethbéli lakosok mit mondhatának a kristus ellen? 
[45a:] F Azt hányák szemére irigységböl. hogy közöttök neveltetett 

25 fel; minden nemzettsége nálok lakik., még is más városokban jár 
tsudákot tenni, és amaga hazájával nem gondol, ezekért is mondá 
nékik illyen formán. ehasonlatoságot, fogjátok mondani, orvos maga-
dot gyogyittsad, azért hogy az ö városokbol valo volt, azt tartották 
hogy hozzája több közök vagyon mint másoknak, és ugyan ezért 

30 akevélységért is. nom érdemlék meg kegyelmét. 
K. Miért mondá hogy egy proféta sem kellemetes hazájában. ? 

172 [Javítva: egyikezhől; előbb a sor fölött, aztán, mivel itt ósszefolyt a 
tinta, a sor alatt írta oda a h-t.] 

173 <h) haragal. [Törlés tollhiba miatt.] 
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F Mert valamit könnyen, és magunknál fel találhatunk, rend szerént 
nem ollyan betses, mint az, amit nehezen. és mesze földön találnak 
fel. a mi még okoza. hogy egy ember., kevesebb hitelt és engedelmesé-
get talál amaga hazájában mint másut, nem más hanom hogy ót 

5 üsmérik fogyatkozásit, szüléit, nemzettségit, valamint a Nazárethbé-
liek, meg botránkozának ók nélkül, a kristusnak. oly alatson renden 
valo születésin, nem igen jo szemel szokták nézni amagok hazája 
bélit, kit, magokhoz. hasonlonak, vagy aláb valonak tartottanak, hogy 
az ollyan magát meg külömbóztesse erdemi, és érteki által, ettöl is 

10 vagyon. hogy a világiak az egyháziakal társalkodván, és meg üsmér-
vén fogyatkozásokot, el hagynak abban atiszteletben., amellyel tar-
toznak lenni a papi rendekhez.. és a tanitásokhoz, és el vesztik azt 
a174 betsületet, és tiszteletet. amelyekel nékik tartoznak, 

K Az illyen nagy roszat miképen lehetne meg orvosolni ? 
lo F Ulyen formában meg lehet, hogy az egyháziban meg [45b:] 

kel külömböztetni az embert., aki emberi gyengeségek alá vagyon 
vettetve, az embertöl, aki az Isten hivatalyábol, és parantsolattyá-
bol. emeltetet az ö szolgálattyának méltoságara. az ö akarattyának. 
meg magyarázására, és az ö titkainak, és kegyelminek ki osztogatá-

20 sára., de mint hogy nehéz volna a közönséges embereknek., illyen két 
féle dolgot meg külömböztetni, és egyik gondolatrol amásikára menni, 
az egyház béliek, ki ne terjeszék mindenek láttára fogyatkozásokot 
vonnyák el magokot a menyiben szolgálattyok meg engedi a vilá-
giak társaságoktol., és tsak akor menyenek közikbe a mikor hivatalok. 

2o és a felebaráti szeretet fogja öket arra kötelezni. 
K. Mi indittá fel a Názárethbélieket akristus ellen. ? 
F A hogy szemekre hányá hihetetlenségeket, és az a két példa, a 

melyeket elejekben adá, az elsö az Illyes proféta példája, akit az 
Isten egy idegen özvegy aszszonyhoz küldé, mert a maga hazájabéli 

10 özvegyeknél, fel nem találta volna azt az engedelmeséget, és felebaráti 
szeretetet, melyet talála annál az idegenél., a második az Eliséus 
példája, akihez nem egy Izraélitát, hanem egy idegen poklost, és 
pogányt külde. mert az Izraéliták nem lettek volna olyan engedel-
meségel és hitelel. az175 magok hazájok béli profétához, akristus 

35 tanitása tettzék mindgyárt eleinte176 a Názáreth bélieknek, és tsudá-
174 a betsületet [a — helyén először &-t kezdet t írni.] 
175 az [és-hől javí tva. ] 
176 (e len) eleinte [Az {elen)ra-je fölé ki te t te a vesszőt, liogy in-re javí tsa, 

de nem folytat ta a javítást , hanem újra leírta a szót.] 
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lák szájában a kegyelemnek szavait, de ezek az igazságok [46a:] 
fel háboritták öket, mert szemekre hányá hihetetlenségeket. de még 
azonkivül is valabennek ollyan hamis szándék, a mely ki nyilatkozék, 
ugy annyira, hogy egyfelölaz a kevés tisztelet a melyel valának hozája, 

5 és más felöl az irigység. gyülölségre indittá öket, és agyülölségröl, 
aharagra fokadának, a haragrol; a dühöségre, és az eröszak tételre 

K. Mitsoda lelki hasznunkra fordithattyuk ezt177 a példát? 
F Azt meg tanulhattyuk ebböl. hogy igen kel vigyáznunk az elsö 

indulatinkra, ellene kel állani még elöre rosz kivánságinknak, kerülni 
10 kel az alkalmatoságot. és az ókót, melyek azokot fel indithatnák, a 

melyek végtire. egy szikrábol, rettenetes gyuladást tehetnének 
szivünkben 

NAGY BÖJT 3DIK H E T I N VALO K E D D E N . 

Imádság 

Halgass meg minket mindenhato irgalmas Isten, és jóságodbol 
engedd meg nékünk, az üdveséges meg tartozkodásnak ajándekját. 

1D a mi urunk J. k. 

Epistola 
királyok. 4. könyv. 4. 1. 

Egy aszszony pedig a proféták feleségi közül kiált vala Eliséusra178 

mondván, ate szolgád az én férjem. meg holt, és te tudod hogy ate 
szolgád az urat félte, és imé a költsön ado eljött, hogy el vigye akét 
fiamot maga szolgálattyára, kinek mondá Eliséus, mit akarsz hogy 

20 tselekedgyem veled, mond meg [46b:] nékem mi vagyon házadban. 
ama pedig felelé. nintsen nékem te szolgálodnak semmi az én házam-
ban. hanem egy kevés olaj melyel meg kenödgyem, kinek mondá. meny 
el. kérj költsön minden szomszedidtol sok üres edényeket. és meny 
be. és zárd bé az ajtodot, mikor benn lész te, és a fiaid, és tölts abbol 

25 mind az edényekbe. és mikor tele lesznek. vidd el, el mene azért az 
aszszony, és bé zárá, az ajtot magára, és afiaira, azok edényeket 
adogatnak vala, és ö meg tölti vala, és mikor teli volnának az edények, 

177 ezt [e — z-ből javí tva. ] 
178 [ í ráshiba: ] Eliséura, 
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mondá afianak, hozz még edényt nekem, ki felelé,179 nintsen, és meg 
álla az olaj, el mene pedig ö, és meg jelenté az Isten emberének, aki 
mondá. eredgy ad el az olajat. és fizesd meg adoságodot, te pedig, és 
a fiaid, éllyetek atöbbiböl. 

Magyarázat 

5 K. Magyarázd meg nékünk, ebben ahistoriában valo figurákot, 
mellyek illetik akristust, és az Anyaszent egyházat? 

F Eliséus proféta. jelenté akristust. az özvegy aszszony aki meg 
nem fizetheté adoságát. és Eliséushoz folyamodék. jelenté az Anya-
szent egyházat, aki tehetetlen lévén meg fizetni az Istennek. amivel 

10 néki tartozik, akristus. érdemihez, ésközben jároságához folyamodik, 
a ki halála által. modot adot néki hogy meg fizethesse adoságit, az 
özvegy aszszonynak adosági, azok alelki adoságok. amelyekel tartoz-
nak az Istennek a hivek, minden napi tet vétkekért, az a tsudálatos 
olaj a melyel meg fizeté adoságit ez az aszszony, jelenté az irgalma-

15 ságnak, és a szeretetnek olaját, amelyel meg fizethettyük Istennek 
adoságinkot. [47a:] aki irgalmaságát igérte nékünk, hogy ha irgal-
masok leszünk felebarátunkhoz., az üres edények, amelyeket, elö 
készitett aproféta az aszszonyal. jelentik azokot a sziveket. akiket 
meg kel üresiteni a magunkhoz. és a teremtett állatokhoz valo szere-

20 tettöl., ésa kiket az Istennek kel ajánlanunk, hogy meg tölttse azokot a 
szent lélek kegyelmének olajával., amely a penitentzia tartásnak, és 
az Isteni szeretetnek tselekedetit miveltetvén velünk. meg fizetethesse 
adoságinkot. azok az edények jelentik még felebaratinknak sziveket, 
akiket segittünk, és akiket az Istennek kel ajánlanunk imádságink-

2o ban, az özvegyaszszonynak.tsakamaga edényiben valo olaj nem vala 
elegendö az adosága meg fizetésire, ugy az ollyan. aki tsak magáért 
szereti magát, és aki tsak magárol gondolkodik, nem fizetheti meg 
adoságit vétkeiért, szintén ugy kel fáradoznunk a mások üdveségiért, 
valamint a magunkéért, fö képen az ollyanokért, akik reánk vannak 

30 bizatatva és akikröl számot adunk Istennek az utolso napon, hogy 
ha pedig egyebet nem tselekedhetünk felebarátunkért, leg aláb jó 
akarattal legyünk hozzája, imádkozunk érette, és adgyunk jó példát 
néki, 

179 [ í ráshiba] fe lé [sorvégen és sor elején.] 
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K Mit jelent180 még ez az aszszony. aki meg töltvén a szomszéditol 
kért edényeket, elegendö olaja vala, mind maga szükségire, mind ado-
sága meg f izetésire. 

F Nyilván jelenti nékünk, hogy a midön aszegénj^ek kebeliben 
5 hinttyük jovainkot, nem tsak büneink meg botsátatnak, de még bé 

töltetünk Isteni szeretettel., melyet jelenti az olaj. 
[47b:] K Mi az oka. hogy az olaj akor állapodék meg. a mikor 

már több üres edények nem valának. ? 
F Ebböl azt tanulhattyuk, hogy mind addig tegyünk jól másokal. 

10 valamég ollyan szegényekre találunk., a kiknek szükségek vagyon 
reánk,. és hogy felebarátunknak,181 mind lelki, mind testi szükségiröl 
kel tennünk, mivel valamég eföldön élünk, a nyomoruság. és avétek 
addíg fog tartani. és a felebaráti szeretetnek, vagy egy képen. vagy más 
képen kel munkálodni. és nyugodalomban, soha ne légyen. 

15 K. Ez az aszszony. miért zárá bé aháza ajtaját. a midön olajat 
kezde tölteni az edényekben? 

F Mert a midön keresztyéni modon akarunk jót tselekedni, és 
alamisnát adni, azt el kel titkolni, amenyiben lehet, és a jót. tsak 
egyedül a kristushoz valo szeretetért, és az Istennek valo tettzésért. 

20 kel tselekedni, és nem az emberi ditséretért, egyszoval tsak azért 
kel irgalmaságal lenni másokhoz, hogy az Isten irgalmaságát vehesük, 
másokra, és magunkra. 

Évangyélium. 
szent Matth. 18. 15. 

Ha pedig vétkezik ellened az atyád fia, meny el és fedd meg ötet 
te közötted, és ö maga közöt, ha téged meg halgat, meg nyerted az 

25 atyád fiát, ha pedig meg nem halgat téged, végy magadal még egyet 
vagy kettöt. hogy két vagy három tanu szájábol állyon minden ige,. 
hogy ha meg nem halgattya azokot. mond meg az anyaszent egyház-
nak, ha pedig, az182 anyaszent egyházat nem halgattya, légyen néked 
mint apogány, és a publikánus., bizony mondom néktek, valamiket 

30 meg kötöztök eföldön, meg lésznek kötözve menyben is [48a:] és 

180 jelent<(vén) 
181 [Ékezethiba:] felebarátünknak, 
182 ^iy j- j ] az a n y a s z e n t 
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valamiket meg oldoztok eföldön, meg lesznek oldozva menyben is, 
ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egyeznek a földön, 
minden dologrol a melyet kérnek. meg lészen nékik az én atyámtol, 
ki menyekben vagyon, mert ahol ketten. vagy hárman esze gyülnek 

5 az én nevemben, ótt vagyok közepettek. akor hozája menvén péter. 
mondá. uram valahányszor vétkezik ellenem azatyám fia. meg botsá-
saké neki. hétszeré, ?183 mondá néki Jesus. nem mondom néked hét-
szer. hanem hetven184 hétszer. 

Magyarázat 

K. Mire kel vigyázni az atyafiságos intésben, ? 
10 F Azon kezdgyük el. hogy különösön meg inttsük azt aki meg bán-

tot, vagy akinek tudgyuk vétkit, nem kel ki nyilatkoztatni atyánk 
fiának fogyatkozásit, se abirák elött nem kel ellene panaszt tenni, 
mivel ami urunk azt akarja, hogy meg menttsük ötet agyalázattol 
az emberek elött. és a szégyen vallástol. és ugy vigyazunk az ö betsü-

15 letire valamint amagunkéra, ugy hogy az illyen mértékletes feleba-
ráti szeretettel., és értelemel valo tselekedetinkel, az Istennek ötet 
meg nyerhesük, és lassanként, az intésnek bé vételire készittsük 

K. Mi formában kel ötet meg feddeni? 
F Meg kel ötet feddeni kegyeségei. felebaráti szeretettel. és ollyan 

20 formába, hogy magával el hitethesse, hogy tsak az üdveségét teként-
tyük, azért szükséges, hogy minden kemény [48b:] szót. indulatot, 
és haragot el távoztassunk. 

K Mindenkor illyen mértékleteségel kellé meg feddeni másokot, 
F A midön valoságos felebaráti szeretet vagyon szivünkben, köve-

25 sük annak indulatit. észel, és okoságal., mert valamit eszerént tseleke-
szünk, jól lészen tselekedve., de akár mi modon fedgyünk másokot., 
mindenek felet mutassuk meg azt néki, hogy se nem irigységböl, 
se nem haragbol, hanem igaz szivböl kiványuk magában valo térésit. 
annak akit feddünk, de elöször visgállyuk meg magunkot. hogy mi 

30 még nagyob vétket tselekedhetünk, mint amelyet másnak hányunk 
szemére. erre valo nézve, mindenkor nagy alázatos szivel kel feddeni 
másokot, 

183 ^hes) hétszeré, ? 
184 hetven [hatvanhól javí tva.] 

21* :m 



K. Ez aköteleség tsak a mi ellenünk tett vétket tekéntié ? 
F Ez el terjed, az Isten és afelebarátunk ellen tett vétkekreis, ame-

lyeket ugy kel tekéntenünk. mint ha ellenünk tettók volna, mivel az 
Isten ditsöségéhez, és a felebarátunk üdveségéhez valo buzgoság. 

5 arra kötelez, hogy azokban részt vegyünk. mert mindenben. az Isten 
ditsöségét. és a felebarátunk hasznát kel keresnünk. valamint a 
magunkét. 

K A kristus miért mondá ezeket a szokot, ha téged meg halgat. 
meg nyerted atyád fiát? 

10 F Azért hogy meg éreztesse velünk., mitsoda185 szükséges hogy afed-
dés jól légyen, mivel azon áll. az üdvesége annak, aki minket meg bán-
tot, ezért is tartozunk eleiben adni vétkit olyan felebaráti szeretettel, 
hogy mint egy kénszerittsük [49a:] minket halgatni, és jó neven venni 
amit néki mondunk, ugyan ezért is tartozunk minden képen azon 

15 lenni. ellene mondván a magunkhoz valo szeretetnek. és minden indu-
latoknak., tsak hogy meg nyerhesük felebarátunkot a kristusnak. 

K. Mit parantsol még az ur. hogy tselokedgyünk186 az atyánk fiát 
valo feddéskor? 

F Azt hogy, két vagy három tanu bizonyságot vegyünk mellénk. 
20 ha minket meg nem halgat, akik elött. mindent el kövessünk. hogy 

magában térittsük, atyánk fiát. és az Istennek meg nyerjük. 
K. Mit kel még harmadszor is tselekednünk. hogy atyánk fiát meg 

térittsük ? 
F Azt hogy, adgyuk tudtokra, az egyházi pásztoroknak; ha amí, és 

25 abizonyságok, intéseket meg veti, vagyon valamely gyalázat ebben 
aharmadik orvoságban. de akristus inkáb vigyáz a lelkek üdveségire, 
mint sem abetsületekre. 

K. Ha az Anyaszent egyházat sem hallgattya. mi vagyon még 
hátra ? 

30 F vagyon még egy leg utolszori orvoság, mely keményeb atöbbinél, 
mert arosz is. inkáb meg nevekedet, ez az orvoság, az excommunicatio 
a mely abbol áll, hogy el tilttyák, attol, hogy, avallásnak, semi féle 
dolgaiban ne187 kózösüllyön, atöbb hivekel., és asátán hatalma alá 
adgyák. ugy hogy el lévén választva az anyaszent egyháznak tagjai-

185 {hogy) mitsoda szükséges hogy 
186 tselekedgyünk [Sor fölötti beszúrással javí tva: telekedgyünkhoí; tse: 

<(te) fölé írva.] 
187 ne [Beszúrás.] 
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tol., és a hiveknek egyeségétöl., valamint egy meg rothadot tag, illyen 
nagy gyalázat által, meg gyogyulhason kevélységéböl. és engedetlen-
ségéböl, vagy is leg aláb, hogy mások ötet [49b:] el kerülvén, rosz 
példáját bé ne vegyék. és ne kövessék 

5 K. Mikor az atyánk fiát meg fedgyük, tartozunké, mindenkor 
ezt a rendet követni? 

F Nem lehet mindenkor betü szerént ezt a rendet követni,188 a 
kristus mi nékünk. tsak ugy akarta ezt a rendet elönkben adni, mint 
a mely leg természet szerént valobb, és illendöbb., hogy ha nintsen 

10 valamely ók hogy azt meg változtassák, az189 okoság. és afelebaráti 
szeretet azt kivánnya, némelykor., hogy abbol. vagy el vegyenek, 
vagy ahoz tegyenek., az idöre. és a személyre valo nézve. akár mí 
formában mennyen a végben, de tsak az atyánk fiának. meg térésire 
kel tzélozni, mivel ez a törvénynek. lelki értelme. a melyet meg nem 

15 lehet változtatni. abetü szerént valo értelem meg változik, az idö, 
ahely, és a személy szerént. 

K. Tartozunké mindenkor meg feddeni másokot? 
F Vagy egy képen, vagy más képen., de arra tartozunk. az alattunk 

valokot. és azokot kik gond viselésünk alat vannak. meg kel feddeni, 
20 de arra, idöt, és helyt kel választani, ami pedig másokot illeti, azal 

tartozunk hogy ha avaloságos felebaráti szeretetnek indulattya viszen 
arra, és hogy ha gondollyuk hogy használni fog, mert másként. azt 
el mulathattyuk. de az érettek valo imádságot elnem kel mulatni. 
vannak pedig ollyanok. akiknek másokot, nem lehet meg feddeni. 

25 K kitsodák azok. akiknek. másokot nem lehet meg feddeni ? 
F 1. Az ollyannak, akik ellen,190 a vétkesnek gyülólsége vagyon, 

az illyeneknek intések, meg nagyob roszat gerjesztene, 2 azok, akik 
azon nem munkálodnak. hogy magokot [50a:] meg jobbittsák, aki 
másokot akar meg feddeni, annak meg fedhetetlennek kel lenni, 

30 vagy leg aláb azon kel lenni, hogy meg jobbittsa magát fogyatkozási-
bol., 3. azok, akiknek nintsen a feddéshez elegendö értelmek. mivel 
ha arra elegendök nem vagyunk., inkáb ahoz neis fogjunk, másképen 
nem hogy hasznot tennénk., de még annál inkáb fel inditanok, mint 
hogy a szent irás szerént. az Isten mindenikünkre bizta hogy gondunk 

35 legyen felebarátunk üdveségire, azért egy keresztyének ugy kelélni, 
hogy hasznokra lehesen attyafiainak. 

188 <k> követni, [Törlés tollhiba mia t t . ] 
189 az<(t> okoság. 
190 akik ellen, [ Javí tva : aki ellenből, h be tű közbeszúrásával.] 
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K. Miért hagya azt az ur, hogy minyájan meg egyezünk az imád-
ságban. ? 

F Azért hogy inkáb meg nyerhesük imádságinkban valo kérésinket. 
mert a mi fogadásink. és kivánságink meg egyezvén. az Istenen, mint 

5 egy eröszakot vesznek. a mely kedves ö elötte, ezért is igéri, hogy 
közöttök lészen azoknak., kik eszo gyülnek az ö nevében, ezért is 
szoktak eszo gyülni ahivek aparokiákban,191 hogy imádkozanak. a 
szent áldozatot ajánlyák, és az Isteni ditséreteket. énekellyék, egy 
szivel. és szájal. 

10 K. Hányszor akarja az ur. hogy meg botsásunk annak aki minket 
meg bántot ? 

F Azt akarja hogy hetven hetszer botsásunk meg, az az. valahány-
szor meg bánt, és botsánatot kér, anyiszor botsásunk meg néki, és 
ez által arra tanyit, hogy a felebárátunhoz valo szeretetet anyira meg 

15 gyarapittsuk szivunkben, hogy akármiben meg bánttson is. de azért 
a szeretet melyel néki tartozunk, meg ne gyengülyön. 

[50b:]NAGY BÖJT 3MK HETIN VALO SZEREDAN. 

Imádság. 
böjt közép 

Adgyad uram hogy ezen üdveséges böjtölések által. meg jóbbitván, 
magunkot. és ellene mondván rosz erkölcseinknek, irgalmaságodot 
meg nyerhosük. a mi urunk J. k. 

Epístola. 
Exod. 20. 12. 

20 Atyádot, és anyádot tisztellyed. hogy hoszu életü lehess a földön-
melyet ate urad Istenodádtenéked. ne öly, ne paráználkodgyál, ne 
lopj. ne szoly felebarátod ellen hamis tanuságot, ne kiványad ate 
felebaratod házát, se ne kivánnyad a feleségét, se szolgáját, se szol-
gáloját, se ökrét, se szamarát, se semit az mi övé az egész nep láttya 

25 vala aszozatokot. és villámlásokot, és atrombita zengést, és a füstölgö 

191 a (pro> parokiákban, [Javítá3 a törlés fölött.] 
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hegyet, és meg rettenvén, és félelemmel. meg rémülvén, távul állá-
nak, mondván Mojsesnek, szoly te nékünk. és meg halgattyuk. ne 
szollyon nekünk az ur, hogy talám meg ne hallyunk. és mondá Mojses 
a népnek, ne félyetek, mert azért jött az Isten hogy meg probálna, 

5 titeket, és hogy az ö félelme lenne bennetek, és ne vétkeznétek, és 
távul álla anép, Mojses pedig a homályhoz járula, a melyben az 
Isten vala, mondá. annak fölötte az ur Mojsesnek. ezeket mondgyad 
az Izrael fiainak., ti láttátok hogy menyböl szollottam néktek, ne 
tsinállyatok ezüst Isteneket. se arany Isteneket ne tsinállyatok 

10 magatoknak., óltárt földböl tsinállyatok nekem, és azon mutassátok 
bé, ati éppen égö. és békeségcs áldozatotokat., ajuhaito-[51a:]kot, 
és ökreiteket. minden hellyen, amelyen emlékezeti192 lészen az én 
nevemnek, el jövök hozád, és meg áldalak téged. 

Magyarázat 

K Mitsoda tiszteletet akarja az Isten, hogy a193 fiak adgyanak szülé-
15 jeknek. 

F Ez a tisztelet abban áll, hogy minden betsülettel és engedelmesé-
gel legyenek hozájok. az Evangyélium tanitása szerént, fogadgyák 
szavokot. szükségekben. és betegségekben. öket könnyebittsék. és 
segittsék., mindenben. amiben töllök lehet. fogyatkozásokot, zugolo-

20 dás nélkül békeséges türésel szenvedgyék. 
K Mit igér Isten. az olyan fiaknak. kik ezt a köteleséget végben 

viszik ? 
E Hoszu életet igér nékik eföldön, de az a hoszu élet, az örök, és 

boldog életet példáza., amely jutalma mind azoknak kik attyoknak. 
25 anyoknak., és reájok valo gond viselöjöknek illendö igaz tiszteletet 

adnak szeretettel; ugy valamint az Istennek, a kinek194 is, ezek képei, 
de még hoszu életet is ád nékik némelykor eföldön, és rend szerént. 
ö nékik magoknak is. olyan gyermekeket ád, amitsodások ök voltak 
szüléjekhez tuni illik. betsület tudokot. engedelmeseket, és szó foga-

30 dokot. 
K. Mit tilt az Isten ebben aparantsolatban ne öly ? 

192 [Javítva: emlékezihől, sor alatti beszúrással.] 
193 a [Beszúrás.] 
194 a kinek [Javítva: a kiknekhőlt — A Felelet végén: tudni illih helyett:] 

tuni illik. 
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F Azt tilttya. hogy roszul bánnyunk felebarátunkal. hogy testében 
rongállyuk,. vagy kinozuk ötet. vagy lelkében, hogy ötet a vétekre 
ingerellyük, rósz példánkal, vagy tanátsunkal., vagy más [51b:] 
egyéb utakon, a melyekért el vesztetnök véle akegyelmet. és az Isteni 

5 szeretetet. a mely élete a léleknek, az illyen botránkoztatásrol szol a 
kristus az Évangyéliumban oly rettentö képen. 

K. Mit tilt az Isten akövetkezendö parantsolatban ? 
F Meg tiltván aparáznaságot, meg tilttya mind azt, valami ellen-

kezhetnékatisztaságal., vagy tselekedetben, kivánságban. beszédben, 
10 tekintetben., illetésben. és más illyenekben., és meg tiltván alopást. 

meg tilttya; mind azt az igaságtalanságot, mesterséget, tsalárdságot, 
a mellyekel szokták keresni, vagy meg tartani amás jószágát. 

K. Mi foglaltatik ahamis tanuságban, a mely tiltatik né-
künk? 

15 F A hamis tanuságon kivül. melyet mondunk atörvényben. élete, 
joszága, és betsülete ellen felebaratunknak, a mely irtoztato vétek 
minden hazugság, ember szollás, gyalázás, rágalmazás, egy szóval 
minden nyelv béli vétek. mely a mások betsületinek kárára igyekezik, 
mind ezek meg vannak tiltva ebben aparantsolatban. 

20 K. Mitiltatik még akót utolso parantsolatban, melyek a felebará-
tottekéntik? 

F Az elsöben az Isten tilttya, az akarattal valo rosz gondolatot, 
és a szán szándékal valo rosz kivánságot. hogy valamely házas szemé-
lyel, azt az otsmány vétket tselekedgyék; a melyet házaság törésnek 

25 nevezik, de söt még az ollyan kivánságot is, tilttya, a melyel kiván-
hatná valaki, még ferje éltében feleségével valo házaságát, vagy az 
aszszonynak éltében, férjéhez valo menetelét, igasságtalan ollyan 
joszágot kivánni. mely [52a:] a felebarátunké. mert ollyan veszedel-
mes kivánscág, a melyért veszedelem követheti, mind egyikét, mind a 

30 másikát. és amely kivánság némelykor anyira menyen., hogy halálo-
kot kivánnyák, még gyilkoságban is eshetnek. 

Az utolso parantsolatban meg vagyon tiltva, hogy ne kivánnyuk 
se szolgáját, se marháját. se semminémü joszágát felebarátunknak, se 
ne vágyunk semmi joszágára, hogy ha nem tudgyuk ha el akarjaé 

35 adni, ambár ne kivánnyuk is azokot igaságtalanul. de akivánságnak 
nintsen határa, és soha meg ncm elégszik. azért is tilttya azt az Isten. 
és arra különös parantsolatot ád. mert ha ez a kivánság a szivet 
birja., és abban uralkodik, az Isteni szeretetet el olttya, és igy halálos 
vétekben esnek. 
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K Az Isten nem tilttyaé ebben a lettzkében. a képeket valo tiszte-
lést. honnét vagyon tehát hogy az Anyaszent egyház nem tilttya. ? 

F Azlsten az ó törvénybenmegtiltáhogybálványokot tsinállyanak., 
hogy azokot imádgyák, és tisztellyék., mert a tsak az Istent illeti, 

5 az Anyaszent egyház meg engedi a kristus. és a szentek képeit, de 
azokot nem imádgya., se nem tiszteli, mert ezekel tsak az Istennek 
tartozunk, azt tudgya hogy azok aképek tsak aranybol. ezüstböl, 
köböl. fábol vannak tsinálva, atridentinumi Concilium tellyeségel 
tilttya. hogy azokban higyünk valamely eröt lenni, hogy ha a képe-

10 ket meg engedi az Anyaszent egyház, nem egyébért, hanem hogy, 
azokal meg tartoztassa ahivek- [52b:] nekgondolatit az imádság alat., 
és hogy annál inkáb elméjekben vegyék, és meg tarttsák atitkokrol 
valo emlékezetet és azoknak a szenteknek jó erköltsöket., akiket le 
irnak elejekben. azért is mondgyák. hogy a képek, atudatlanok 

15 könyve., a pedig tudni valo, hogy tsak egyedül akristust imádgyák, 
vagy a szenteket tisztelik, a midön. meg hajttyák magokot aképek 
elött, hogy ha pedig ugy láttzik, mint ha ahivek valamely ragaszkodásal 
volnának aképekhez., és ha nem szenvedik hogy azokot meg bestele-
nittsék, és ollyan okbol vagyon., mint a mely okbol. egy fiu meg tart-

20 tya, és gondot visel az attya képire, vagy amikor, tisztelettel meg 
tarttya valaki királya képit, és nem engedi hogy azal tiszteletlenül 
bányanak, mert szeretik, és betsülik azokot, akiket akép elméjekre. 
ád, de ezen kivül. anem igaz, valamint az eretnekek tarttyák. hogy 
az Isten. egészen. és tellyeségel meg tiltotta volna az ó törvényben. 

25 a kép tsinálást, mivel mojses az Isten parantsolattyábol két kérubin 
képet tsináltata, és a frigy ládára téteté. 

K A hivek nem vallás béli tiszteletet adnakó akeresztnek amidön 
imadgyák ? 

F Tellyeségel. se nem az aranyat. se nem az195 ezüstöt, se nem a fát 
30 imádgyák, a mely tiszteletet adnak akeresztnek. azt akristus szemé-

lyének adgyák, az ö kereszte elött le borulván; akristust imádgyák, 
Ilona Császárné. mondgya szent196 Ambrus, oratio. funebr: de Theod., 
meg találván a keresztet, imádá akirályt, és nem a fát. mivel anagy 
bálványozás let volna, hanem azt imádá. aki afára volt szegezve. 

az <(üst) ezüstöt, 
szent szent Ambrus [Fölösleges ismétlés.] 
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[53a:] Évangyélium 
szont Matth 15. 1. 

Akkor jövének hozája Jérusálemböl irás tudok, és farisaéusok 
mondván, miért hagyák el a tanitványid arégiek197 hagyományát, 
miért nem mossák meg kezeket mikor kenyeret esznek, 1 ö pedig 
felelvén mondá nékik, miért hágjátok tiis által az Isten parantsolattyát 

5 ati hagyományotokért, mert az Isten mondotta, Atyádot és anyádot 
tisztellyed, és aki az attyát vagy annyát átkozza, halálal hallyon meg, 
ti pedig mondgyátok, valaki attyának, vagy annyának azt mondgya, 
valamely ajándék én töllem vagyon néked használ, és nem tiszteli 
az ö attyát. vagy annyát. és meg vetettétek az Isten parantsolattyát. 

10 ati hagyományotokért. kép mutatok jól profétálta felöletek Isaiás, 
mondván. enép ajakival tisztel engem. a szivek pedig távul vagyon 
töllem, ók nélkül tisztelnek pedig engem, tanitván az emberek tudo-
mányit, és parantsolatit, és hozzája hiván a seregeket. mondván. 
hallyátok, és értsétek nem az fertezteti meg az embert a mi bé megyen 

15 aszájába, hanem a fertezteti meg az embert. a mi aszájábol származik, 
akkor hozája járulván atanitványi, mondának néki, tudodé hogy a 
a farisaeusok halván ez igét meg botránkoztak. ö pedig felelvén 
mondá. minden plántálás melyet az én mennyei Atyám nem plántált, 
töviböl ki szaggatatik. hagyátok el öket, vakok, és vakok vezéri, a 

20 a vak pedig ha vakot vezet mind aketten a veremben esnek., felelvén 
pedig péter, mondá néki, magyarázd meg nékünk a példa beszédet, 
öpedig [53b:] mondá, még tiis, értelem nélkül vagytoké; nem értiteké 
minden ami aszájban megyen. ahasba megyen, és az árnyék székbe 
botsátatik. amik pedíg aszájbol származnak, aszivböl jönek ki, és 

25 azok ferteztetik meg az embert, mert aszivböl jönek ki agonosz gon-
dolatok, gyilkoságok, házaság törések, paráznaságok, lopások, hamis 
bizonyságok, káromlások, ezek a melyek meg ferteztetik azembert, 
mosdatlan kezel enni. pedig. nem fertezteti meg az embert. 

197 arégiek <tudományát,]> hagyományát , [A törlés sorvégen, javítás az 
új sor elején.] 

330 



Magyarázat. 

K. Mitsodás amái Évangyéliumban lévö farisaeusoknak magok 
viselések? 

F Az ö magok viselések igen igaságtalan, azt vétekül tulajdonitták 
az Apostoloknak, hogy meg nem mosdának, minek elötte ennének, 

5 mondván hogy ugy meg nem t a r t t yák a régiek hagyományit , ö magok 
pedig198 meg szegik az Is ten parantsolati t , hogy a magok hagyomá-
nyokot követhessék., ezt is hányá szemekre akristus., és ebben azokot 
jelentik, akik leg kiseb vétekért nagy keménységel kárhoztatnak 
másokot; holot az ollyanoknak nagyob vétkeket lehetne szemekre 

10 hánni, amelyekböl, még nem is gondolkodnak. magokot meg jobbitani. 
K. A farisaeusok babonaságok, kik nagyobra betsülik hagyományo-

kot az Is ten törvényénél, nem szállottaké mi reánk? 
F Azt kivánnok, hogy ne kénszeritetnénk azt meg mutatni , de 

[54a:] az igen valo szent Hieronimus mondása szerént, hogy a farisa-
15 éusok szokási mi reánk szállottak, példának okáért, nagy szorgalmato-

ságal, és tartalékal. kötelezük magunkot bizonyos imádságokhoz, és 
Ceremoniákhoz, a melyek nintsenek se köteleség. so parantsolat alat . 
és azonban el mula t tyuk aleg nagyob és szükségesebb köteleséginket, 
a vallás béli külsö hivatalokot szorgalmatoságal végben vinni, és 

20 azonban ki nyitani szivünket arosz kivánsagoknak, nem farisaeusi 
erkölesöké ezek, ha ezeket követtyük, akeresztyénségnek., tsak a 
külsö részire vágyunk. 

K. Nem követ tyüké meg más valamiben is a farisaeusokot ? 
F Minden bizonyal követ tyük öket sok féle képen. abban a nyomoru-

25 ságban esnek példának okáért . amidön nem hogy az Evangyéliumi 
tudományokot követnék, hanem azoknak helyében. a magok elmé-
jeknek199 találmányit helyheztetik., eleiben tévén azokot akristus 
tudományinak. a melyeket mindenkor tan i to t ták az Anyaszent 
egyházban., és amelyekot meg nem lehet vál toztatni nagy vétek 

30 nélkül. 
K. Az Eretnekek nem hányhatnaké hasonlo állapotokot a Chato-

licusoknak szemekre. a hagyományok iránt, mint a mellyeket hánt 
akristus a farisaeusok szemekre? 

F Igen nagy külömbség vagyon az Anyaszent egyház. és a farisaeu-

198 pedig <pedig> 
199 elméjek<(et)nek 
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Bok hagyományi közöt. az elsö az Apostoloktol vette vagy pedig az 
Anyaszent egyház. akit a szent Lélek igazgattya. rendelte azokot; 
a mellyek tellyeségel nem ellenkeznek az Isten törvényével, de söt 
még annak meg magyarázására, ésvégben-[54b:]vitelére rendeltettek. 

5 apediglen bizonyos, hogy az Anyaszent egyház. a hagyományokot 
nagyobra nem betsülli. az Evangyéliumnál, valamint a farisaeusok 
nagyobra betsülék az Isten parantsolattyánál. az emberi. és babonás 
hagyomásokot. 

K Nem lehetneé sok20° keresztyének felöl azt el mondani hogy 
10 tsak szájal tisztelik az Istent. a szivek pedig távul vagyon tölle? 

F Ezt mód nélkül láttyuk mostanában, és aleg nagyob részének 
áitatoságok tsak szóból áll, és akülsö Ceremoniákbol, ahoszu imádsá-
gok meg vagyon; de nem belsö lélekel vagyon. senem figyelmeteségel, 
azt sem tudgyák mit mondanak, tsak épen szokásbol201 imádkoznak. 

15 mind azon által azokal reménlik az üdveséget, holot azok az imádsá-
gok tsak haszontalanok, hogy ha azokhoz nintsen foglalva az Isteni 
szeretet. és asziv béli figyelmeteség. az igazán valo imádság. és ava-
loságos áitatoság, -az Isteni szeretetböl áll, amely ö hozzája fordit-
tya kivánságit, és suhajtásit. 

20 K. Miképpen érted akristusnak ezeket a szavit,202 hogy nem a fertez-
teti meg az embert., ami aszájban megyen., hanem ami abbol szár-
mazik. ? 

F Azt ugy kel érteni. hogy nem az eledelek., senem akülsö dolgok 
teszik magokban tisztátalanná az embert, hanem ami vétkeink, 
amelyek aszivnek rendeletlenségitöl jönek, igen kel tehát arra vigyázni, 
hogy tsak ollyan jó jöjjön, amely tetzhessék Istennek, aki meg vett 
minden tiszteletett. és szolgálatot hogy ha tsak nem a szivböl szárma-
zik, ebböl az eredetböl jö tehát az embernek minden érdeme, és érde-
metlensége. 

30 K. Miképpen nyerhettyük a szivünkre, azt a szüntelen valo vigyá-
zást? 

[55a:] F Azt tsak egyedül akegyelemböl nyerhettyük el. amelyet 
gyakorta kel kérni Istentöl; de hogy ezt a kegyelmet meg lehesen 
nyerni, annak jóbb mondgya nintsen, mint a, hogy el távozunk-avilági 

35 szorgalmatoságoktol., amennyiben lehet, és azoktol a mikhez kapt-

200 <azt) sok keresztyének felöl azt 
201 szokásbol [Az első o fölött áthúzott vessző.] 
202 [szavait,] 
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solva vagyunk, de hogy valaki azt gondollya hogy meg nyerheti azt 
avigyázást, amidön. a játékban, látogatásban., dorbézolásban., a sok 
trétsélésben tölti az idöt, egészen el merül avilági dolgokban anyira., 
hogy egy szem pillantásig valo ideje nintsen., az üdveségröl valo gon-

5 dolkozásra, igy az Istent kisértené, és azt akarná hogy tsudát tenne, 
hogy ne kivántatnék. a rend szerént valo modokal élni. 

K. kire203 tzéloznak akristusnak ezek aszavai, avak, ha vakot 
vezet, mind aketten averemben esnek. ? 

F Ezeket aszokot, amellyekel akristus feddi afarisaeusokot. kik 
10 vakok lévén, vakságban lévö népet igazgatának. lehet az ollyanokra 

szabni, kik lágy, és tudatlan gyontato papokot keresnok, kik ketseg-
tessék rosz szokásokot, és akik aveszedelomre vezetik öket magokal. 
ogyüt,. ebböl ki tettzik mitsoda szükségos egy ollyan lelki vezérlöt 
keresni, aki tudos, és szorgalmatos légyen, hogy bizodalomal lehesen 

15 oktatásit követni, mivel rend szerént az üdveségünk azoh áll, a mint 
igazgat minket agyontato pap, és azon is, amitsoda gondal viszük 
végben intósit, ez okáért is akarja szent Basylius, hogy ollyan embert 
keresünk. aki meg ne tsallyon, se meg ne hagya magát tsalni, aki 
meg holt légyen avilágnak, és akiben. se hejában valoság, se nagyra 

20 vagyás ne legyon, a kinek maga viselése meg fedhetetlen légyen 

[55b:]NAGY BÖJT 3 D I K H E T I N VALO TSÖTÖRTÖKÖN. 

Imádság 

Enged meg mindenhato Istenünk. kegyelmedet. hogy meg tisztittas-
sunk aböjtölésnek szentül valo végben vitelével. és adgyad hogy hová 
továb kedvesebbek lehessünk szent Folséged elött. ami urunk J. k. 

Epistola. 
Jérem. 7. 1. 

Az ige mely jérémiáshoz lött az urtol mondván, ály az ur háza 
25 kapujában, és hirdest ót az igét, és mondgyad, halgassátok azur204 

203 ^A v> k i r e 
204 [ í ráshiba:] aur 
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igéjét egész juda, kik bé mentek akapun., hogy imádgyátok az urat, 
ezeket mondgya aseregek ura. az Izrael Istene, jóbbittsátok meg ati 
utaitokot. és ati tselekedetiteket, és veletek lakom ehellyen., ne205 

bizzatok ahazugság igeiben, mondván, az ur temploma, az ur temp-
5 loma, az ur temploma ez, mert ha jol igazgattyátok az utaitokot, és 

tselekedetiteket,206 ha igaságot tésztek a férfiu. és az atyafi közöt, 
ajövevényen, és az árván, és az özvegyen nem tselekesztek igaságta-
lanságot. sem ártatlan vért nem ontotok. ehellyen. és az idegen Iste-
nek után nem jártok, magatok veszedelmére, veletek lakom ehellyen, 

10 a földön melyet az atyáitoknak adtam órökkön örökké. 

Magyarázat. 

K. Mire tzéloz ez a mai letzke. ? 
F A proféta, arra tzéloz, hogy szemekre hánnya asidoknak., mitsoda 

hittségel bizakodnak, avallás béli külsö szolgálatban, a melyel szolgál-
lyák az Istent, nem gondolkodván [56a:] azon., hogy ö néki aszivek 

15 tisztaságáért tessenek, és azö törvényihez valo szeretetekért, az 
anyaszent egyhaz ezeket az ollyan keresztyénekre szabja, akiknek 
minden vallások tsak a külsö tselekedetekböl. és Cérémoniákbol áll. 

K. A sidok miképpen estek vala ebben atévelygésben. ? 
F Mert azt gondolák. hogy az urnak temploma közöttök lévén. és az 

20 Isten maga meg mutatván nékik az áldozatokot, és a Cérémoniakot 
amelyekel szolgállyák, hogy ö reájok mindenkor gond viselésel lészen, 
ámbár ök hüségtelenek, és törvénytelenek legyenek is,. hasonlot 
lehetne mondani sok keresztyénekröl, kik azüdveségekröl valo remén-
ségeket, egyedül avallásnak külsö részeire epittik, nem szentelvén 

25 Istennek sziveket, se életeket nem szabván az Évangyéliumi tanitás-
hoz., azt tarttyák hogy az Isten nem akarnáöket el veszteni. mivel 
az Anyaszent egyháznak kebelében születtek, aszenttségekel élnek, 
amisére el mennek, de azonban avallásnak leg szüksegeseb részeit el 
mulattyák, nagy tévelygés volna azt tartani, hogy az elég az üdveségre, 

30 ha az Anyaszent egyházban vagyunk. és a szenttségekhez járulunk, 
az Isten azoknak adgya meg az üdveséget akiknek elettyek meg egye-
zik az ö titkainak szenttségével, és akik hüségesen meg tarttyák parant-
solatit. 

205 ne [Beszúrás. ] 
206 tselekedetite<te>ket 
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K Mit keJ tehát tselekedni. hogy az Isten mivelünk lakozék. ? 
F Meg kel változtatni életünket, magunk viselésit, és hajlandosá-

git, vétek nélkül valo életet éllyünk, és lassanként távoztassuk el 
szivünket a földi dolgoktol; és tisztittsuk meg anyira, hogy az Isten 

5 szenttségének lakó helye lehesen, és akkoron az Isten a mi szivünkben 
fog lakni. mint a maga tempomában. mivel tsak egyedül. a tiszta, és 
a szent lelkek az ö templomi. 

[56b:] Évangyélium 
szent luk. 4. 38. 

Fel kelvén pedig Jesus asynagogábol, a simon házaban mene, a 
simon napa pedig nagy hideg lelésben vala, és könyörgének néki érette, 

10 és melléje álván207 parantsola ahideg lelésnek, és elhagyá ötet, és 
mindgyárt fel kelvén szolgál vala nékik. míkor pedíg anap el nyugodot 
volna, minnyájan akiknek, külömb féle nyavalyákal valo betegi valá-
nak, hozzája viszik vala azokot, ö pedig mindenikre kezeit tévén, 
meg gyógyittá öket. ki mennek vala pedig az ördögök sokakbol., 

15 kiáltván. és mondván, hogy te vagy az Isten Fia, és meg fedvén, nem 
hagya vala azokot szollani, mert tudgyák vala ötet kristusnak lenni, 
meg virradván pedig ki mégyen vala egĵ  puszta helyre, és a seregek 
keresik vala ötet. és szintén hozzája menének, és tartoztattyák vala 
ötet, hogy elne menne töllök, kinek ö mondá, mert egyéb varasoknak 

20 is szükség nékem hirdetnem, az Isten országát, mert azért küldettem. 
és prédikál vala. Gallilaeanak synagogáiban 

Magyarázat. 

K. Mit jelent ahideg lelés, amelyböl akristus meg gyogyittá a szent 
péter napaját? 

F jelenti alelki betegségeket; melyekot alelki betegségek okozák. 
25 amelyekböl még az igazak sem vétetnek ki, ez élet folyása alat, a 

melyben szüntelen kel viaskodniok, arosz indulatok ellen, ami hideg 
lelésunk, mondgya. szent Ambrus, a fösvénység,, a mi hideg lelésunk 
atisztátalanság, ami hideg [57a:] lelésünk, anagyra vágyás, ami hideg 
lelésunk aharag. 

207 [Ekezethiba:] alván [a következő kérdésben] napját [áll napaját he-
lyett.] 
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K. Mit tanulhatunk az Apostolok példáibol. kik könyörgének a 
betegért ? 

F Azt tanulhattyuk hogy imádkozunk abetegségben lévö atyánk 
fiaiért. akristus némelykor inkáb meg halgattya azokot. kik másokért 

.5 imádkoznak. mint ha magokért imádkoznának, és gyakorta érdeme-
seb dolog. másokért imádkozni mint magáért, mert a felebaráti szere-
tet mely azt tselekedteti, nem a maga hasznát tekénti benne. 

K. Az aszszony maga nem könyörgeé a meg gyogyulásáért. ? 
F Az Evangyélium arrol nem szól, az ö hideg lelése jelenti arosz 

10 kivánságoknak lelki hideg lelésit, akik pedig illyen nyavalyában van-
nak, nem hogy meg gyogyulásokért könyörögnének.208 de söt móg 
szeretik nyavalyájokot. és nem kiványák meg gyogyulásokot, 

K. Mit tselekedék ez az aszszony meg gyogyulása után? 
F Mihent mog g^^ogyulását érzé, azonnal fel kele, és szolgalni kezde, 

15 akristusnak, és az Apostolinak, ez a példa arra tanyit hogy nagy 
siettségel adgyunk hálákot Istennek. a midön.testi vagy lelki, nya-
valyábol meg szabadit minket. a háláadás209 pedig arra kötelez, hogy 
az után, nagyob buzgoságal, és hüségel szolgállyunk néki, és ami hiva-
talunkot, serénységel, és figyelmeteségel végben. vivén, mutasuk 

20 meg [57b:] az által meg gyogyulásunknak valoságát. 
K Mit tselekedék akristus, minek utánna a synagogában predikál-

lot, és tsudákot tett volna. 
F A pusztában mene imádkozni. ezel példát ada tanitványinak és 

szolgainak,. hogy210 mitsoda szükséges hivatalok végben vitele után 
25 magokot el vonni egy kevés ideig. hogy ha a meg lehet. hogy imád-

ságokal. a mennyei áldást nyerhesék munkájokra 

NAGY BÖJT 3 D I K HETIN VALO PÉNTEKEN. 

Imádság. 

Hinttsed uram kegyelmedet böjtölésünkre., ugy hogy meg tartván 
atesti böjtöt. alelki böjtöt is meg tarttsuk, ellene mondván avéteknek., 
a mi urunk J. k. 

208 <kö> könyörögnének. [Törlés a sorvégen, tollhiba miatt.] 
209 háláadás [a—fólött áthúzott vessző.] 
210 hogy [Beszúrás.] 
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Epistola. 
Num. 20: 2. 

Es midön viz nélkül szükölködnék a nép211 egyben gyülének, 
Mojses. és Aaron ellen, és pártot ütvén mondának, bár el vesztünk 
volna az atyánk fiai közöt az ur elött, miért hoztátok ez ur gyelekezetit 
apusztában, hogy mi, és abarmaink meg hallyanak, miért hozatatok 

5 fel bennünket Egyiptusbol.212 és eleg roszabb helyro hoztatok, melyet 
bé nem vethetni, mely sem fügét nem hozz, sem szölöt, sem poma 
gránátot. annak felette innya valo viz sintsen, és el botsátván a soka-
ságot, bé menvén Mojses, és Aaron., a szövettség hajlekába, artzal 
esének a földre. és kiáltának az urhoz, és mondanak, [58a:] ur Isten. 

10 halgasd meg enépnek kiáltását. és nyisd meg meg nékik kintsedet, 
az élö viznek kuttyát, hogy meg elégedvén, szünnyék meg kiáltások. 
és meg jelenék az ur ditsösége ö felettek, és szólla az ur Mojsesnek. 
mondván, vedd a veszöt, és gyüjsd213 egybe a népet, te, és Aaron a 
bátyád, és szollyatok a kö sziklának elöttök,214 és a vizet ád, és mikor 

15 ki hozod avizet akösziklábol. igyék az egész sokaság. és az ö barmok, 
vévé azért Mojses a veszszöt, mely az ur szine elött vala, amint meg 
parantsolta vala néki, egybe gyüjtvén a sokaságot. a kö szikla elöt. 
és mondá nékik, hallyátok párt ütök, és hitetlenek, vallyon eköszik-
lábol hozhatunké vizet néktek, ? és midön fel emelte volna Mojses ake-

20 zét. ütvén a veszszövel kétszer a kö sziklát. igen böséges viz jöve ki, 
ugy hogy innék anép, s'abarmok, és mondá az ur Mojsesnek, és Aaron-
nak, mivel nem hittetek nékem, hogy meg szentelnétek engem az 
Izrael fiai elött, bé nem viszitek a népeket a földre, melyet nékik 
adok, ez az ellen mondásnak vize, ahol feddöttek az Izrael fiai az 

25 ur ellen. és meg szenteltetett ö bennek. 

Magyarázat. 

K. Honnét vagyon. hogy az Isten meg engedé. hogy Mojses az ö 
hiv szolgája. aki mindenekben mindenkor oly tsudálatos hitét mutatá. 
ebbon a tselekedetiben ahite meg gyengüllyön.215 

211 <a) a nép [a — u tán p-t kezdet t írni, de nem fejezte be.] 
212 [Sorvégen:] Egyiptus- [új sor elején:] tusbol. 
213 gyüjsd [j —• utólagos beszúrás ü és * be tűk közé.] 
214 [ Jav í tva : elötte,-hől.] 
216 meg gyen<(gelly)güllyön. [Törlés elválasztás u tán , a sor elején.] 
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F Meg engedé azért, hogy meg alázza, meg gyógyittsa, [58b:] 
vagy meg oltalmaza valamely belsö kevélységtöl, eszerent hagya avá-
lasztatit néniely alkalmatoságokban. bizonyos fogyatkozásokban 
esni, azért hogy meg üsmértesse vélek, a magok gyengeségit, és hogy 

5 magoknak ne higyenek. hanem az Istenhez folyamodgyanak. aláza-
toságal. és buzgoságal., és hogy vélek el hitesse, hogy tsak a kegye-
lemböl tselekedhetnek jót. 

K Nagy volté a Mojses vétke? 
F Ugytettzik mint ha könnyü lett volna, mivel az ö kételkedése 

10 tsak attol volt; hogy fel haborodot volt. annak a háláadatlan népnek. 
az Isten ellen valo zugolodásán, és fel támadásán. ettöl vagyon hogy 
meg nem tartá azt a sziv béli békeséget, és azt az Istenhez valo bizodal-
mat. amelyet mutata egész életinek minden tselekedetiben. el nem 
hitetvén magával. hogy az ur kedvezésel lehesen ahoz a fel támadot 

15 néphez, ez a pelda meg mutattya, mitsoda szükséges tsendes elmével 
járulnunk az ur eleiben. 

K Ha amojses vétke oly könyü volna,216 miért bünteté meg áz 
Isten oly keményen,217 meg nem engedvén néki hogy bé menyen 
az meg igért földre? 

20 F Mert 1. a Mojses kételkedése. jelenté a sidok hüsegtelenségeket. 
a melyért meg nem érdemlék az Anyaszent egyházban valo menetele-
ket, melyet jelenté a meg igért föld, 2. mert az Isten meg bünteti 
keményen fiainak vétkeket, azért hogy a más világon azt el kerülhesék, 
és vehesék jutalmát jó tselekedeteknek. 

25 [59a:] K. Mit jelent akö, a melyet meg üté Mojses, és a veszö. 
a melyel vizet botsáta. ? 

F A kö jelenté akristust, szentpál szerént., öisaz az élö viz. mely 
el ólttya a szomjuságunkot, és a veszszö jelenté a lántsát, a mely vért, 
és vizet botsáta a kristus oldalábol: jelentvén a kereszttségben lévö 

30 vizet. és kegyelmet, mely meg tisztittya alelket a bünböl, el olttya a 
világi jok után valo szomjuságot, és szomjuhoztattya a mennyei 
jókót. 

216 volna, [v — helyén más betűt kezdett, de nem fejezte be.] 
217 keményen, [Első e — fölött áthúzott vessző.] 
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Évangyélium. 
szent Jan. 4. 5. 

Jöve azért samariának varosában, mely sikárnak mondatik. a 
major mellet. mellyet Jákob az ö fiának josefnek adott, ót vala pedig 
ajákob kuta, jésus azért meg fáradván az utbol. ül vala akut mellet, 
vala ugy mint hat ora. egy aszszony jöve samariábol vizet meriteni, 

5 mondá néki Jesus adgy innom (mert a tanitványi el mentenek vala 
avárosba. hogy eledelt vennének) mondá azért néki a samariai asz-
szony., mit kérsz, te sido lévén. én töllem innod, ki samariai aszszony 
vagyok., mert nem társalkodnak a sidok a samariaiakkal, felelé 
Jesus, és mondá néki, ha tudnád az Isten ajándekát. és ki218 légyen 

10 aki néked mondgya, adgy innom, talám te kértél volna tölle, és élö 
vizet adot volna néked. mondá neki az aszszony, uram nintsen mivel 
meritened,. és a kut mély, honnét vagyon azért élö vized, vallyon 
nagyob vagyé te az atyánknál jákobnál; a ki nékünk ekutat adta. 
és öis abbol ivut. és a fiai, s'abarmai. felelé Jésus, és mondá néki. 

lo minden aki219 evizböl iszik, meg szomjuhozik, aki pedig iszik aviz-
böl,220 [59b:] mellyet én adok néki, nem szomjuhozik örökké. hanem 
a viz mellyet én adok néki, öbenne fel forro viznek kut fejévé lészen. 
az örök életre, mondá néki az aszszony, uram adgyad nékem azt a 
vizet hogy ne szomjuhozam, se ide ne jöjek meriteni. mondá néki 

20 jésus, meny el hid elé a férjedet, és jöj ide, felelé az aszszony és mondá, 
nintsen férjem. mondá néki Jesus, jol mondád hogy nints férjed, 
mert ött férjed volt. és aki most vagyon. nem te férjed, azt igazán 
mondád, mondá néki az aszszony.,uram látom hogy proféta vagy te. 
a mi atyáink ehegyen imádkoztak, és ti azt mondgyátok hogy jérusá-

2D lemben vagyon ahely. ahol imádkozni kel. mondá néki Jésus, aszszony 
állat, hidgyed nékem, hogy el jött az ora, mikor sem ehegyen. sem 
jérusálemben nem imádgyátok az Atyát. tí azt imádgyátok221 a mit 
nem222 tudtok., mi azt imadgyuk a mit223 tudunk, mert az üdveség 
az sidoktol vagyon., de eljö az ora, és most vagyon. mikor az igaz 

30 imádok, imádgyák az Atyát lélekben és igazságban, mert az Atya 
218 és ki [s-et — úgy látszik — utólag szúrta be az e' és k betűk közti 

hézagba. ] 
219 aki [Beszúrás.] 
220 avizböl, [a — utólag beszúrt e-ből javítva.] 
221 (mond) imádgyátok [imád: (mond) föló írva.] 
222 nem [Beszúrás.] 
223 [ Iráshiba:] a mi tudunk, 
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is illyeneket keres. a kik imádgyák ötet, lélek az Isten, és azoknak 
kik imádgyák ötet. lélekben, és ígazságban kell imádniok, mondá néki 
az aszszony., tudom hogy eljö a Messiás, (aki kristusnak mondatik) 
mikor azért ö el jövend, meg hirdet nékünk mindeneket, mondá néki 

5 Jésus. én vagyok aki veled szollok, és azonnal el érkezének a tanit-
ványi, és tsudálkoznak vala, hogy az aszszony állattal beszél vala, 
mind azon által senki nem mondá mit kerdezkedel. vagy mit szollasz 
véle, el hagyá azért a vedret az aszszony. és a városba mene. és mondá 
az embereknek. jertek el, és lássátok az embert. a ki meg mondotta 

10 nékem mind a miket [60a:] tselekedtem. nem de ö é akristus. ki mené-
nek azért avárosbol., és hozzája menének. azon közben kérik vala 
ötet atanitványok, mondván, Rabbi egyél., ö pedig mondá nékik. 
vagyon nékem enni valo ótkem, melyet ti nem tudgyátok., mondá-
nak azért atanitványok egy másnak, valyon hozotté néki valaki enni, 

15 mondá nékik Jesus, az én étkem az. hogy annak akararattyát kóves-
sem. aki engem küldöt, hogy el végezem az ö dolgát, nem ti mondgyá-
toké, hogy még négy holnap vagyon, és eljö az aratás. imé mondom 
néktek, emellyétek fel szemeiteket, és lássátok atartományokot. mert 
fejérek már az aratásra, és aki arat jutalmát veszi, és gyümöltsöt 

20 gyüjt az örök életre, hogy aki vet is együt örüllyön. akí arat is. mert 
ebben, igaz a mondás, hogy más akí vet. és más aki arat, én titeket 
aratni küldöttelek. a melyben ti nem munkálkodtatok, cgyebek mun-
kálkodtak, és ti azö munkájokba állottatok. abbol pedig avárosbol 
sok samaritánusok hivének óbenne. a bizonyság tévö aszszony beszé-

25 diért, hogy meg mondotta nékem mind azt, a miket tselekedtem. mikor 
azért hozzája mentek volna a samaritánusok. kérék ötet. hogy ót 
maradna, és két napig marada ótt. és sokkal többen hivének ö benne. 
az ö beszédiért és mondgyák vala az Aszszonynak. hogy már nem ate 
beszédedért hiszünk. mert mi magunk hallottuk, és tudgyuk, hogy 

30 bizonyára. ez avilág üdvezitöje. 

Magyarázat 

K. A kristus miért akara szenvedni fáradságokot. az utozások miat? 
[60b:] F 1. Magára akará venni nyomoruságinkot. mi hozzánk 

hasonlo halando testet vévén magára, azért hogy mi nékunk, eröt, 
és kegyelmet érdemlene., hogy békeséges türésel, és penitentzia tarto 

35 lélekel. szenvedgyük nyomoruságinkot, 

340 



2.224 Meg akará bizonyitani, hogy valoságos ember volna, és ez élet-
nek, szükségi, és alkalmatlansági alá vettetet valamint mi, és hogy 
valojában akart szonvedni, és meg halni érettünk, az után fel támadni, 
menyben menni, azon testel melyet magára vett volt, és nekünk 

5 erös bizodalmat adni, hogy ha mi is szenvedünk és meg halunk, 
ugyan225 véle együt fel is támadunk és menyben menyünk. 

3. Hogy példájára valo nézve, ellene mondgyunk ez élet lágyságá-
nak, és kényeséginek, és hogy az ö szolgálattyáért, és üdveségünkért, 
kemény, munkás életre adgyuk magunkot. 

10 K. A kristus miért kére mindgyárt innya. a samaritana Aszszony-
tol.i 

F. 1. Azért hogy beszédben eredhesen véle a vizröl melyet meritet, 
2. azért hogy alkalmatoságot adgyon az aszszonynak., hogy ö maga 
is kérjen abbol a drága vizböl, melyröl néki beszél, 3. azért hogy a 

15 szegényekhez valo szeretetre indittsa. mivel agazdagok, kik az Isten-
nek akarják magokot adni, a szegényeknek adni kel. ha azt akarják, 
hogy az Isten is adgyon nékik, 

K. Mitsoda Isten ajándékárol szól a kristus ennek az aszszonynak? 
[61a:] F Arrol a kegyelemröl, melyet maga akristus érdemlet 

20 nékünk, halála által, kegyelem, a mely szent Agoston szerént, az 
Isteni szeretetnek sugarlása, amelyet aszent lélek adgya szivünk-
ben, és amely nem tsak meg üsmérteti velünk ajót. hanem még azt 
tselekedteti is, menyei örömel, és gyönyörüségel. 

K. A keresztyének. nem üsmeriké ezt az ajándékot? 
25 F Látni valo. hogy nagyob része nem üsméri., mert ha üsmérné, 

kivánná is, de ahoz sokan vannak idegenységel, a mostani ke-
resztyének közül, ki. üsméri meg betsülhetetlenségit az alázatoság-
nak, aszegénységnek, békeséges türésnok, mind ezek egyik részei, 
annak az ajándéknak, nem láttyuké minden nap, hogy ezeknél anagy 

30 jó erkölcsöknél, nagyobra betsülik ahejában valoságot. jószágot, egy 
kis ideig tarto gyönyörüségot. amelyektöl elkel távozni. akarat-
tyok ellen, hogy lehetne tehát azt el hinni, hogy sokan akeresz-
tyének közül üsmérik ezt az ajándékat. 

K. Mi okbol sugarlá az ur ennok az aszszonynak hogy élö vizet226 

35 kérne tölle ? 

224 <K.> 2. 
225 <véle együt , ) ugyan véle együt 
22c vi-<(vez)zet [Törlós elválasztás u tán , a sor elején. ] 
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F A könyörgésre akará elméjit fel indittani, hogy a kegyelmet 
szent kivánságal kérje., a melyet az élö vizhez hasonlittá. mert az 
életet ád lelkünknek, a mennyei dolgokra indittya, el ólttya benne 
a földi dolgokhoz valo szomjuságát, és kivánságát,227 arosz kivánsá-

5 goknak sebeségit le tsendesitti benne., és meg tisztittya avéteknek 
szenyéböl, ajó tselekedeteknek gyümöltsét hozattya véle. 

K Mit jelent a Jákób kuta. melynek vize tsak kevés ideig ólttya 
el aszomjuságot. és miben külömbözik attol aviztöl melyet a kristus 
igér? 

10 F A, kut viz, jelenti avilági gyönyörüségeket;228 amelyek229 még 
in-[61b:]káb szomjuhoztattyák azokot. kik azokbol230 isznák; és a me-
lyek nem hogy meg enyhitenék,. de231 de söt még fel gerjesztik aszom-
juságot. és soha bé nem töltik, az ember kivánságit., ellenben pedig 
a viz, melyet a kristus igér, egészen bé tölti azt, aki abbol iszik. és 

15 tsak a mennyei dolgokot suhajtattya véle. 
K Mivégre adá értelmére a samaritana aszszonynak akristus. 

hogy tudva volna nála. az ö tisztátalan élettye? 
F Meg akará néki mutatni, hogy ö benne fellyeb valo elme volna. 

az emberi elménél, hogy annál is nagyob figyelmeteségel lenne inté-
20 sire, azért is tselekedé. hogy abban a szent szégyenben hoza, rende-

letlenségiért, amely avaloságos meg térésre, és penitentziára vinné 
ötet, amelyek nélkül nem lehetne része, az örök élotre fel fórró viz-
nek kut fejében. se az üdveségnek kegyelmében. 

K. Miért beszélle néki az Isteni imádásnak modgyárol. nem hala-
2o dáé a felyül elméjit egy ollyán aszszonynak. aki mindenkor tisztá-

talan életet élt? 
F Mert avallásnak legg fövebb része a, hogy az Istent imádgyuk, 

anélkül az Istent nem szolgállyák. egyszers mind fel is nyittá szemeit 
ennek az Aszszonynak. hogy meg láthatná ezt a nagy ígazságot. 

30 K Mitsoda az Isteni232 imádás ? 
F Az Istent imádni a, hogy ötet szivesen szeresék: mivel ötet sze-

retve imádgyák. ezen szeretet nelkül, nem lehet valoságos vallás, 

227 szomjuságát, és kivánságát , [Mindkét szónál a szóvégi á—o-ból ja-
vítva. ] 

228 gyönyörüségeket; [gy— helyén más be tű t kezdett , de nem fejezte be.] 
229 amelyek [ek: sor fölötti beszúrás. ] 
230 <(ab> azokbol [azok: <ab> fölé írva.] 
231 <d> de 
232 Isteni [i — t-ből javí tva . ] 
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se áitatoság. az Istent imádni tehát a, hogy ötet szi-[62a:]vünkböl 
szeresük, mindenekben alája vessük magunkot, tsak az öakarattyá-
tol fügjünk, és az alá vessük, minden szándékunkot, és tselekedetin-
ket, hogy ö elötte magunkot meg alázuk, és le borulván elötte, val-

5 íyuk meg, hogy tsak nyomorultak. tudatlanok, és vétkesek vagyunk, 
és hogy kegyelme nélkül, semmi néki tettzhetö dolgot nem tseleked-
hetünk., hogy magunknak., és rosz hajlandoságinknak meg halyunk. 
nékie szentelvén téstünket, lelkünket. és érzékenységinket, ez tehát 
avaloságos imádás. illyen áldozatot kel nékie233 ajánlani, minden idö-

10 ben. ésmindenhelyen.akristuséval együt, a ki fel áldoztatot akereszt 
fán, hogy minket meg békéltessen az attyával., és aki az oltárokon 
ajánlya magát velünk együt. hogy halálának érdemiben részesül-
hesünk. 

K. Mitsoda az Istent, lélekben. és igazságban imádni? 
15 F A lélekben valo imádás a, hogy ötet, tiszta, és haszon keresés 

nélkül valo szeretettel szeresük, a mely tsak egyedül ötet tekénttse, és 
nem ajutalmat. hogy lelki, és belsö szolgálatal imádgyuk, és ne tsak 
külsö Ceremoniákal. vagy a haszonért, valamint a sidok, kik tsak 
aföldi jókót tekéntették, az234 igazságban valo ímádás a, hogy ötet 

20 imadni kel., a tévelygés, éshamiság, esze elegyitések nélkül, nem ugy 
mint a samaritánusok, kik esze elegyittik vala a bálványok tiszte-
letít, az Isten tiszteletével, hogy ötet imádgyuk azoknak az igazsá-
goknak szeretetével., a melyeket ki nyilatkoztatot nékünk, és mind 
azokot a melyek tekéntik ahitet, és atitkokot, és mind a mellyek 

25 tekentik aszokásokot. 
K Miért tsudálkozának azon atanitványok hogy akristus235 egy 

aszszonyi állatal beszélt?236 

F. Mert az igen ritka dolog vala elöttök, de ahitböl valo. [62b:] 
tisztelet, melyel valának hozája, mint mesterekhez, nem engedé237 

30 hogy azon meg botránkoznának, se hogy helytelen kérdéseket ten-
nének néki, akristus azért akará hogy ezt irásban tennék. hogy ebböl 
meg tanullyuk el kerülni. az aszszonyokal valo beszélgetést, hogy ha 
arra aszükség. és aköteleség nem viszen., avélek hoszas, gyakorta 
valo és barattságos beszélgetes igen veszodelmes. 

233 nékie <(im) ajánlani, 
234 az [Beszúrás. ] 
235 hogy akritus <(ho) egy [Elírás.] 
236 [beszéle: alak is olvasható.] 
237 engedé [Beszúrással javí tva: engehőh] 
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K. Mit jelent aveder. melyet a samaritána aszszony el hagyá. 
F Jelenti szent Agoston szerént. arosz kivánságot, amelyel a világi 

gyönyörüségeknek meg romlot vizit merittik, melyet jelent akut, 
jelenti még arosz szokásokot., és a vétekre vivö alkalmatoságokot, 

5 a melyeket el kel hagyní, azoknak kik Istenhez akarnak térni, 
K Mit jelent ennek az aszszonynak siettsége. amelyel akará meg238 

üsmértetni akristust a lakosokal. ? 
F Ebböl ki tettzik, hogy valamint avilágnak és arosz hajlandoság-

nak ellene mondása, elsö jele avaloságos meg térésnek, a második 
10 jele a buzgoságnak. az, amelyet mutatnak avaloságos penitentzia 

tartok, hogy másokot ís az Istenhez vezethessék, és részithessék 
öket is abban az elrejtet gazdagságban a melyet. oly boldogok voltak, 
hogy meg találhatták. 

K Mit tésznek akristusnak ezek a szavaiazén étkem. a, hogy az 
15 én Atyámnak akarattyát tselekedgyem ? 

F A kristus meg akará mutatni ezek által az Apostolinak, hogy 
azért küldetetvén el. hogy a lelkeket oktassa. és meg szentellye, 
eléb valonak is tarttya azoknak szükségeket., a magáénal, és hogy 
[63a:] ennek az aszszonynak., üdveségiért az ételt, és az italt, el 

20 felejtette volt. ezel példát akara adní. alelki pásztoroknak., hogy 
igen nagy figyelmeteségel adgyanak lelki eledelt areájok bizatatot 
lelkeknek. és hogy gyakorta a magok szükségeket is el kel mulatní, 
hogy végben vihesék szolgálattyokot., a hivek is meg tanulhattyák 
minyájan ebböl. hogy minden ételek. gyönyörüségek. tsak alégyen. 

25 hogy mindenben az Isten akarattyát kövessék. erre valo nézve. tar-
toznak magokot oktattatni. az Evangyéliumra., a melyben fel vagyon 
téve az Isten akarattya. hogy hivataljokot239 meg tudhasák és hogy 
bé tölthesék. hüségel. és szeretettel. 

K. Mit tésznek ezek aszók, aki vett240 is örüllyön, aki arat is ? 
30 F Azt teszik, hogy a proféták el vetvén az igazságnak magvát, 

a lelkekben. és el készitvén az Évangyélium predikálására, mind 
ezek, mind az Apostolok, kik munkálodnak az aratásán. meg fogják 
látni. ki mondhatatlan nagy örömel. amennyekben, azokot alelke-
ket, a kiknek üdveségekért ök munkálodtanak, és együt el venni 

35 munkájoknak jutalmát. 

238 akará meg <akará)> üsmértetni 
239 hivatal jokot [v—í-re írva. ] 
*>o [t.i. ve t ] 

3-14 



K. Mit kel gondolnunk a samaritánusok hitéröl, akik hisznek egy 
aszszony szavára, és a sidok hitlenségéröl. akik akristus szavainak, 
és tsuda tételeinek nem hisznek, ? 

F Imádgyuk az Istennek meg foghatatlan itéletét, aki irgalmasá-
5 got241 tészen némelyekel. és aki el hágy másokot a magok hitlensé-

gekben, az ö imádásra méltó böltseségének rendelése szerént. és 
tekenttsük meg nagy háláadásal., hogy min-[63b:] ket meg külöm-
böztetett másoktol. akiket vakságokban el hagya, egy szoval, ebböl 
meg láthattyuk. hogy el nem kel mulatni azokot az indulatokot, 

10 a melyeket a kegyelem gerjeszti fel szivünkben, és azokot meg ne 
vessük., se haszontalanoká ne tegyük, a földi dolgokhoz valo ragasz-
kodásunkal. 

NAGY BÖJT 3DIK H E T I N VALO SZOMBATON. 

Imádság 

örök mindenhato Isten kérünk tégedet, mint hogy meg elözöd 
szánakodásodal nyomoruságinkot., ad meg minékünk azt is, hogy 

15 néked tetzhessünk. meg tisztitván magunkot a szent tselekedetekel. 
és az üdveséges böjtölésekel. kérünk tégedet ami urunk. J. k. 

Epistola. 
Dan. 13. 1. 

Es vala egy férfiu. ki babylonban lakik vala, és annak neve joakím, 
és vön susanna nevü feleséget a Heltziás leányát ki igen szép. és 
Isten felö vala, mert a szüléi mivel hogy Isten félök valának, oktaták 

20 az ö leányokot a Mojses törvénye szerént. joakim pedíg ígen gazdag 
vala, és gyümölcsös kerte vala közel aházához. és ö hozzája gyülnek 
vala a sidok, mivel betsuletesebb vala minnyájoknál, és rendeite-
tének anép közül két vén birák, abban az esztendöben, kik felöl 
szollot az ur, hogy a hamiság babylonbol, a vén biráktol származot, 

25 a kít lattatnak vala a népet igazgatni, ezek gyakorollyák vala a 
joákim házát, és azokhoz jönek vala minyájan akiknek törvények 

241 irgalmaságot [Javí tva : irgalmaságothó\, az ékezet a thúzásával . ] 
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vala, mikor pedig anép meg tért volna dél tájban., bé megyen [64a:] 
vala susánna, és sétál vala férjének gyömölcsös kertében. és láttyák 
vala avének hogy mindennap bé menne, és sétálna, és fel gerjedének 
az ö kivánságára. és el forditták az ö elméjeket, és le hajták szemeket. 

5 hogy ne látnák az eget, se meg ne emlékeznének az igaz itéletekröl., 
az okáért meg sebesedve valának mind ketten annak szerelmóben., 
és meg nem jelenték egy másnak fájdalmakot, mert szegyenlik vala 
meg jelenteni egy másnak az ö kivánságokot. véle akarván hálni. 
és figyelmeznek vala minden nap szorgalmatosaban, hogy látnák 

10 ötet, és mondá egyik amásikának, menyünk haza. mert ebédnek 
orája vagyon, és ki menvén el távozának egy mástol, és mikor viszá 
tértek volna, egybe találának, és tudakozván egy mástol az okát, 
meg vallák akivánságokat. és akor együt idöt rendelének, mikor 
találhatnák ötet egyedül. lön pedig, mikor alkalmatos napra figyel-

15 meznének., bé mene susánna akertben szokása szerént tsak két 
leányal., és meg akara mosodni, mert hévség vala., és nem vala ót 
senki, akét el rejtezet, és ötet szemlélö véneken kivül, mondá azért 
aleányoknak, hozzatok nékem olajt, és szappant; és akert ajtait 
zárjátokbé., had mosodgyam meg, és meg tselekedék a mint parant-

20 solta vala. és bé zárák a kert ajtait. és ki menének a hátulso ajton, 
hogy el hoznák a miket parantsolt vala. és nem tudgyák vala. hogy 
a vének ót ben el rejteztek, mikor pedig ki mentek volna aleányok. 
fel kelónek a két vének. és hozzája futának. és mondának. imé akert 
ajtai bé vannak zárva, és senki minket nem lát, és [64b:] mi242 ate 

25 kivánságodban vagyunk, azokáért engedgy nékünk, és közösüly 
velünk, hogy ha nem akarod; bizonságot mondunk ellened, hogy egy 
ifiu volt veled, és azért küldötted ki a leányokot tölled, fel fuvász-
kodék susánna, és mondá, szorongatásim vannak minden felöl. mert 
ha ezt tselekeszem, halálom az nekem., ha pedig nem tselekeszem, 

30 ki nem menekedem kezeitekböl, de jóbb nékem, tselekedet nélkül 
kezeitekben esnem, hogy sem vétkeznem az ur szine elött, és fel 
kiálta. nagy szóval susánna, és fel kiáltának avének is ellene; és el 
futa egyik a kert ajtaihoz, és fe] nyitá. mikor azért hallották volna 
a kiáltást a házi szolgák a kertben., bé rohanának az hátulso ajton. hogy 

3o látnák mi volna, minek utánna pedig avének szollának, felette igen 
pirulának aszolgák, mert soha nem mondatott vala ollyan dolog 
susánna felöl, és lön másod nap, és midön el jött volna a nép joákim-

242 {mi)> mi [Törlés új lap elején, első sor fólött.] 
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hoz, az ö férjéhez, el jöve akét vén is. rakva lévén hamis gondolattal. 
susanna ellen, hogy meg ölnék ötet, és mondának a nép elött, küld-
gyetek susánnához, a Heltziás leányához, a joákim feleségihez, 
és mindgyárt el küldének, és el jöve a szüléivel, és gyermekivel. 

5 és minden rokonival. susánna pedíg igen gyenge vala, és szép ábrá-
zatu, azok pedíg ahamisak. meg parantsolák hogy felfednék, (.mert 
bé fedvevala,:) hogy akár tsak ugy elégednének meg az ö szépségi-
vel. sirnak vala. az övéi, és minyájan akik üsmerték [65a:] vala 
ötet, fel kelvén pedig akét vén anép közöt. akezeket a fejére tevék. 

10 ki sirván fel tekinte az égre, mert az ö szive bizakodik vala az urban. 
és mondának avének, midön mi egyedülséta lnánkaker tben. bé jöve 
ez két leányal., és bé zárá akert243 ajtait, és el botsátá tölle az leányokot, 
éshozájajöve egyifiu, k ie l rejtezve volt. és közösüle véle, mi pedig 
mikor akertnek szegeletiben volnánk, látván a gonoszságot hozá-

15 jok futánk, és lá t tuk öket egy másal közösülni, és az ifiat ugyan 
meg nem foghattuk, mert erösebb volt. nálunknál, és fel nyi tván 
az ajtot el szaladot. ezt pedig mikor meg fogtuk volna, meg kérdök 
ki volna az ifiu, és nem aka rámeg vallani nékünk, edolognak tanui 
vagyunk, hi t t nékik a sokaság ugy mint véneknek, és a nép biráinak, 

20 és halálra itélék ötet, fel kiálta pedig nagy szoval susánna, és mondá. 
örök Isten. ki a t i tkoknak tudoja vagy, ki mindeneket tudsz, minok 
elötte meg légyenek, te tudod hogy hamis bizonyságot szollottak én 
ellenem, és imé meg halok, holot semmit nem tselekedtem azokban, 
a miket ezek gonoszul költöt tek ellenem, meg halgatá pedig az ur 

20 Isten az ö szavát, és mikor ahalálra vitetnék, fel indit tá az ur egy 
ifiu gyermeknek szent lelkét. kinek Daniel vala neve, és fel kiálta 
nagy szoval. tiszta vagyok én, ennek vérétöl, és az egész nép hozája 
fordulván, mondá, mitsoda beszéd ez, a melyet szollál, ki midön 
közöttök állana, mondá, [65b:] Illyen balgatagok vagytoké Izrael244 

30 fiai, nem itélvén, se nem üsmervén az igazat, halálra kárhozta t tá toké 
az Izrael leányát, térjetek viszá az itéletro. mert hamis bizonysá-
got szollottak ellene., viszá tére azért anép siettségel; és mondának 
néki avének, jöj ide, és ülly közinkbe, és jelensd meg nékünk, mert 
néked adta az Is ten a vénségnek tiszteletit. és mondá nékik Daniel, 

35 válaszszátok el öket távul egy mástol., és meg itélem öket, mikor 
azért el váltak volna egy mástol elé hivá az egyikét közüllök, és 

243 akert [e—fölött áthúzott vessző.] 
244 [íráshiba:] Izrae 
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mondá néki. gonosz napokba viszá aggot. most jö t tek elé ate büneid. 
melyeket ez elöt tselekedtél. hamis itéleteket itélvén. az ártat lano-
kot el nyomván, és el botsátván a vétkeseket., holot az ur mondotta, 
az ár ta t lant , és az igazat meg ne öllyed, most azért ha lá t tad ötet 

5 mond meg mitsoda fa alat lá t tad öket beszélgetni egy másal. ki 
mondá. schinus fa alat. mondá pedig Daniel; igazán hazudál a fejed-
re. mert imé az Is ten Angyala. sententziát vévén tölle, két felé 
vág tégedet; és azt félre állatván, hagyá a másikát eljöni, és mondá 
néki, kanaának, és nem judának magva, a szépség tsal t meg tége-

10 det, és a kivánság el forditotta ate szivedet, igy tselekesztek vala 
az Izrael leányival, és azok félvén, szolnak vala néktek. de a juda 
leánya, nem szenvedte el at i hamiságtokot, most azért mond meg 
nékem. mitsoda fa alat lá t tad öket egy másal beszelgetni, ki mondá 
tölgy fa alat. mondá pedig Daniel igazán hazudtál te is a245 [66a:] 

15 fejedre. mert it vagyon az ur Angyala, fegyvere lévén. hogy két felé 
vágjon téged, és meg öllyön titeket, fel kiálta azért az egész gyüle-
kezet nagy szoval. és áldák az Istent , aki meg szabadit tya az ö benne 
bizokot, és fel t ámadának akot vén ellen. (mert meg gyözte vala 
öket Daniel az ö szájokbol, hogy hamis bizonyságot mondottak.:) 

20 és tselekedének vélek. a mint gonoszul tselekedtek vala, felebarát-
tyok ellen, hogy a mojses törvenye szerént tselekednének, és meg 
ölék öket, és meg szabadula az ár ta t lan vér az napon. 

Magyarázat 

K. Minek tulajdonit tya. az irás azt, hogy susánna oly álhatatosan 
álla ellene a kisértetnek. ? 

25 F Annak tulajdonit tya. hogy a szüléi jol nevelték volt, mert mint 
hogy igazak valának, az leányokot is, az Isteni félelemre intették, 
mivel aszülék igazsága abban áll, hogy ezt az hivatal t végben vi-
gyék, mert elegg szükségesebb., az ö üdveségek, és a gyermekeké 
ezen áll, mivel ha agyermekek rendeletlenek, és rosz erköltsüek, 

30 azt tsak amagok gondatlanságoknak tulajdonittsák. mivel leg 
gyakortáb ettöl vagyon. havalaki mondgya szent pál. 1 t im. 5. 8. az 
övéire, és föképpen házanépére gondot nem visel. ahitet meg tagadta, 
és ahitetlennél aláb valo. Az anyák mondgya meg másut 1 t im. 2. 15. 

245 a [66a:] a fejedre 
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üdvezülnek a fiak szülése által, ha meg maradnak ahitben., és a szeretet-
ben. és a szenttségben jozanságal. 

K. susánna. nem álhataó avének kérésire. hogy ahalált elkerül-
hese? 

[66b:] F Nem, mert soha sem szabad leg kisebb vétket is tsele-
kedni hogy a testi halált el lehesen kerülni, annál is inkáb nem szabad 
olyan nagy vétket tselekedni mint aházaság törés. vagy más egyéb 
tisztátalanságot, mivel el akarván atesti halált kerülni, örökös 
halált szereznénk magunknak, ezért is mondá ez a tisztaság szeretö 

10 aszszony. ha ezt tselekeszem, halálom ez nékem. mível az élö Isten 
kezeiben esem, és örökül el veszek. de jóbb nékom tselekedet nélkül 
kezeitekben esnem., hogy sem vétkeznem az ur szine elött, ezen pél-
dábolmeg tanulhattyuk, hogy inkáb el kerüllyük avétket,. mint 
akár mely veszedelmet, mint hogy annálnagyob veszedelemnintsen., 

15 a léleknek üdveségit nagyobra kel betsülni. a világ jovánál,. 
abetsületnél. és az életnél, ezt az igazságot meg bizonyitották amar-
tyrumok, de hová kel246nagyob bizonyság erröl. mint akristus halála. 

K. Susánna, miképpen vóvé, halálra valo iteletét? 
F Meg marada álhatatosan ahitben., és az Istenbon valo remén-

20 ségben., alázatos bizodalomal emelé hozája könyörgését, és eleiben 
tévé ahamis biraknak igaságtalanságokot, az Isten azonnal meg is 
halgatá könyörgésit, és egy gyermekben. hatalmas oltalmazot tá-
maszta néki, akit nevezék Danielnek, aki is az egész népet az iga-
ságra térité; és azokot ahamis vádolokot, azon büntetés alá itélé, 

25 a melyre itélték vala azt az ártatlan247 aszszonyt ez a példa nagy 
vigasztalásunkra lehet nékünk, a midön nagy veszedelmekben., 
és keserves állapotokban esünk, mivel az illyen állapotokban bizoda-
lomal kel az Istenhez kaptsolnunk, magunkot. ö el nem távozik, 
hogy el esenek, azok kik hozája támasz-[67a:]kodnak, de söt még, ha 

30 hozzája hivek, segedelmit nyujttya, meg oltalmaza, és meg vigasz-
tallya. 

K, Az Isten miért támaszta arra egy gyermeket, hogy meg üs-
mértesse susánának ártatlanságát, és meg mentse ahaláltol? 

F Hogy meg mutassa nékünk, hogy az ö kezében minden féle esz-
35 köz, jová lészen., hogy aleg gyengébb eszközel. haszontalanná teheti 

246 hová kel (ennél) nagyob 
247 [Javítva: ártatlanthál, a í betű törlésével; a törlés helyén a tinta össze-

futott.] 
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ahamisaknak igyékezeteket, hogy ha pedig némelykor avilági hatal-
masokal viteti végben rendelésit. reájok szüksége nintsen., azt a 
leg aláb valo emberel is végben vitetheti. amint ezt meg mutatá az 
Anyaszent egyháza fel álitatásakor., a melyre ollyan tizen két személyt 

5 választa, akik alatson rendüek valának, erö, betsület, és tekéntet 
nélkül, ezekel szabaditatá meg az egész világot az ördög kegyetlen-
sége alol, eszerént. mondgya szent péter, 2. petr. 2. 9.248 iudgya az ur, 
aa249 Isten félöket akisértetböl meg szabaditani, ahámisakot pedig az itélet 
napjára a kinzásra meg tartani. kitsoda az, aki az urban bizot volna, 

10 és tölle. el hagyatatot volna. mondgya abölts. 
K Miért mondgya az irás, hogy avéneknek az elött tett vétkek elö 

jönek? 
F Mert susanna ellen valo hamis vádolások, és hamis tanu bizony-

ságok, melyeket az ö ártatlansága ellen tettek volt. azö hamiságok-
15 nak mértékét bé töltötték vala, és illyen formában ez az utolso vétek., 

az több vétkekért valo büntetést. igasságosan okoza nékik, [67b: 
üres] 

[68a:] K Miért hogy az Isten meg nem szabadittya a veszedelem-
böl mind azokot a le nyomatot ártatlanokot, valamint meg szabadittá 

20 susánnát? 
F Azért, mert250 meg akarja némelykor probálni az ö békeséges 

türéseket, és álhatatoságokot, hogy érdemek szerént meg koronáz-
hasa öket, erre valo nézve meg kel bátorodni az igazaknak, kik el 
nyomatot állapotban vannak, akiknek mindent inkáb el kel szen-

25 vedni, mint Isten ellen., leg kisebb hüségtelenségben esni, mivel, 
ha ez életben láthato képen meg nem segiti is ártatlanságokot, a 
másikában. sokal nagyob jutalmat fog azért adni, erre valo nézve. 
ha sokakot meg szabaditot is ellenségek kezéböl, de sokal még töb-
beket azoknak hatalmak alat hagyot. meg szabaditá susánnát, és a 

30 három ifiat, a kikröl szól Daniel., de meg nem szabaditá illyen for-
mában a szent Makabaeusokot., se amaga Fiát, akit halálra adá éret-
tünk, se azt a sok számu martyrokot. ö mindeneket, az ö bölts ren-
delése szerént rendel el. a mely rendelés igaságos. és méltó imádásra. 

248 <9> 2. 9. 
249 az [Beszúrás. ] 
250 mert [Beszúrás. ] 
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Evangyélium. 
szent Jan 8. 1. 

Jesus pedig az olaj fák hegyére mene, és ismég regel atemplomba 
jöve, és az egésznéphozzája jöve, és le ülvén tanittya vala öket, hozá-
nak pedig az irás tudok, és a farisaeusok. egy házaság törésben talál-
tatot aszszonyt, és középre állaták azt, és mondának néki, Mester, 

5 ez az aszszony most találtatott házaság törésben. atörvenyben pedig 
Mojses meg parantsolta nékünk. hogy effélét meg kövezük, te azért 
[68b:] mit mondasz, ezt pedig mondgyák vala kisértvén ötet. fel 
emelkedvén, mondá nékik, a ki bün nélkül vagyon közülletek, elsö-
ben avessen követ reája, és ismég alá hajolván. ir vala aföldön, 

10 halván pedig egyik a másik után ki menének, el kezdvén avéneken, 
és Jesus egyedül marada, és az aszszony közepen álván, fel emel-
kedvén pedig Jesus, mondá néki, aszszony holvannak akik téged 
vádolnak vala, senki nem káhoztatoté téged, ki mondá senki uram. 
mondá pedig Jésus, en sem káhoztatlak251 teged, eredgy és már többé 

15 ne vétkezél: 

Magyarázat 

K. Mit gondolsz ezeknek a farisaeusoknak tselekedetiröl, kik házaság 
törésben találtatot aszszonyt visznek252 a kristus eleiben. ? 

F Az ö tselekedetekben. tsalárdságal valo buzgoságot látok, és 
hogy mitsoda vak meröségel mérik vadolni aztaz aszszonyt, holot 

20 ök sokal vétkesebbek valának annál a személynél, az ö kevélysége-
kért, és azért az irigységekért. a melyel valának akristushoz. akit is 
kisérteni akarák, és meg akarák fogni szavaiban, hogy had vádol-
hasák. ötet, kegyetlennek ha büntetésre itéli az aszszonyt. vagy 
törvényt nem tartonak. ha büntetésre nem itéli, 

25 K. Mi formában kel gondolkodnunk az illyen tselekedetröl. ? 
F visgállyuk meg magunkot, és meg láttyuk. hogy hason-[69a:]ló 

dolgok törtennek mi velünk gyakorta. mi igen utállyuk a mások 
nagy, és otsmány vétkeit. annak ugy is kel lenni. de mi akik másokot 
itélünk. oly keménységel. sokal vétkesebbek vagyunk azoknál. az 

30 Isten elött, mi kevélységböl, és irigységböl, az Isten szolgainak 

251 [Elírás:] kárhoztat 
252 visznek [Előtte más szót kezdett írni, de az első betűt sem írta ki.] 
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tselekedeteket roszra magyarázuk. hogj^öketmeg kissebbittsük mások 
elött, ollyan dolgokot fogunk reájok, amelyekröl ök soha nem gon-
dolkodtanak, mind ezek, annál is nagyob vétkek, hogy lelkí vétkek 
lévén, hasonlitnak az ördögéhez 

5 K. Mit felele a kristus, a farisaeusok tsalárd kérdésekre. ? 
F Nem felele nékik mindgyárt egyébel., hanem halgatásával, le 

hajolván. irvala253 ujával a földön., mint ha nem figyelmezet volna 
kérdésekre, és mint ha el akarta volna kerülni, itéletet tenni erröl 
adologrol., és meg felelni olyan kérdésekre, amelyek tsak arra valok 

10 valának, hogy okot talalhassanak benne. hogy vádolhasák, és meg 
kisebithesék a nép elött. akár miképen felellyen ezen halgatásá-
val, de meg akará vélek ereztetni az ö ellene valo tsalárdságokot. 
és méregel tellyes irigységeket. ezel minket arra tanit., hogy mitsoda 
okoságal. és vigyázásal. kel felelnünk azoknak, kik rosz szándékbol, 

15 valo kérdéseket tesznek nékünk. 
K A kristus meg feleleé végtire kérdésekre ? 
F Tsak akor felele meg nekik mikor arra szorgalmaztaták. de az ö 

felelete tellyes vala böltseségel., olyan itéletet ada, a mely meg hatá 
lelkek üsméretit, ahoz abelsö birohoz küldé öket, akit magokban 

20 hordoznák, és aki elejekben tészi. [69b:] egész életeket, de egyszers 
mind, meg is üsmerteté vélek, hogy nem aláb valo vétkesek, annál, 
akit oly keményen vádolnának, aki bün nélkül vagyon közületek, 
elsöben avessen követ reája. mondá nékik., avalo hogy ez az aszszony 
meg érdemlé akövezést. hogy meg büntettessék atörvény szorént. 
de nem ollyanoktol, kik ö magok is meg érdemlették volna abünte-
tést, mint hasonló. vagy még nagyob vétekben lévök, egyik bünös 
a másikát nem itélheti, illyen formában ameg válto atörvény ellen 
semit nem monda, se a vádlot aszszonyt nem kárhoztatá, és olly 
mértékletes bölcs feleletet ada, amely eleget tészen atörvény igas-

30 ságának, és azt az kegyeségit is meg tartá. a mely ö néki természete 
szerent valo volt, de a mely egyszers mind. kárhoztatá kevélységit, 
és szemtelenségit a vádloknak, 

K A kristusnak ezen feleleti mire tanit minket. ? 
F Arra hogy gyakorta magunkban szállyunk., valojában gondol-

35 kodgyunk fogyatkozásinkrol, vádollyuk bé magunkot Isten elöt, 
és inkáb itéllyük magunkot, mint sem254 felebarátunk fogyatkozásit, 

253 [Sor fölötti beszúrással javí tva: irvából.] 
254 <se) min t sem 
255 a <(rosz) gonoszokot 
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ha más képen tselekednénk, nagy fogyatkozás volna, és roszabbá 
tenne Isten elöt, mint akár mely nagy tzégéres vétekben élö bünöst, 
példának okáért, egy maga hit kevély szüz, az Isten itélete szerént 
vétkeseb, mint sem egy rendeletlen életü aszszony. de aki vétkeiért 

0 meg alázza magát. 
K Mit tselekedének a farisaeusok halván ezt a választ? 
F Meg ütközének ezen az igazságon. melyet akristus tett elejek-

ben. és ollyanoká lének, mint ha lántsát ütöttek volna szivekben., 
és el pirulván. halgatásal ki menének egyik [70a:] a másik után. nem 

10 merék azt mondani, hogy véteknélkülvolnának, tartván attol. hogy 
még többet is ne halyanak olyat, a mi nékik nem tettzenék., ugy 
anyira hogy Jésus egyedül marada, és az Aszszony középen álván, 

K A kristusnak; ezekböl a szavaibol. következiké a, hogy egy biro, 
egy gazda, egy atya, vétekben lévén. meg ne büntethesse az alatta 

15 valóit.? 
F A kivánatos dolog volna. hogy ö magok meg fedhetetlenek vol-

nának. de azö vétkek, ki nem veszi kezekböl a hatalmat. hogy meg 
ne büntessék a vétkest, mind azon által kötelesek erre valo nezve. 
Isten elöt. hogy jóbb rendben élyenek, és nagyob ártatlanságban, 

20 mint akiknek jó példát kel adni, ami pedig ezeknek meg vagyon 
tiltva, ahogy, ne rosz indulatbol kiványák avétket meg büntetni, 
valamint a farisaeusok. hanem olyan indulatbol, hogy igaságot te-
gyenek, a gonoszokot255 meg jóbbittsák. és a vétket vélek el hagyasák, 
ehelyes, és rendes, és erre kötelesek mind azok, kiknek hatalmok 

2a vagyon másokon., azért egy fejdelem, egy atya, egy biró. egy gaz-
da, meg büntethetik avétkeseket., ha szinte magokot vétkeseknek 
érzik is lenni, de a büntetés szánakodásal., és belsö256 szégyenel légyen. 

K. Mitsoda lelki hasznunkra kel forditanunk, akristus példáját, 
aki oly kegyeségel bánik azzal az Aszszonyal. ? 

F Tanullyuk meg ebböl apéldábol, hogy a felebaráti szeretetnek 
liatárában kel tartani, amód nélkül valo buzgoságnak indulatit, 
szánakodo elmével, békeséges türésel, és szenvedésel kel lennünk, 
avétkesekhez, a vétkek melyeket érzünk [70b:] magunkban, nem 
engedik meg, hogy öket meg vessük, nyomorgasuk helytelen valo 

a buzgoságal, de söt még a felabarati köteleség arra viszen., hogy min-
denben szolgállyunk. avétkeseknek, a miben töllünk lehet, hogy meg 
térjenek. 

256 [Kereszttel jelölt beszúrás a lapszélen.] 
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