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Formájára valo közönséges. 

OKTATÁSOK 

A Mellyek rövideden ket szakaszban meg magyaráztatnak, 
A szent Irásokbol, és a Tráditiobol. a vallásnak 

hitt Ágazati, A keresztényi tudományok, A szenttségek, 
Imádságok, Cérémoniák. Az. Anyaszent egy háznak rend 

tartási. es szokási. Mind ezeket szükséges meg. 
tudni Minden kereszténynek 

Elsö Szakasz 

Rodoszto 

1744 





[2b: ÜRES] [3a:I ENNEK A KÖNYVNEK TÁBLÁJA. 

Elsö Rész. az Istenröl. 1. (12a) 

Elsö articulus, az Istennek létéröl. 1. [12a| 
2.art. az Istennek mi voltárol. és azö tekélletességeiröl. 4. [13b| 
3 art. hogy tsak egy Isten vagyon. 8. [15b] 
4 art. a szenttséges háromságrol. 9. [16al 

2 rész. az Istennek munkáirol. 13. [18a[ 
Elsö articulus. avilag teremptésiröl. [18a] 
2.art. az angyalokrol. és az ördögökröl 15 [19a| 
3. art. az embernek teremptésiröl. 20 [21b] 
4.art aföldi paraditsomrol. és az ártatlanságnak voltárol. 23 |23a] 

3.rész. az embernek vétkiröl és hogy mik követték 
azt a vétket. 27. [25a] 

Elsö art. az elsö embereknek vétkiröl 27 ]25a] 
2.art. az elsö ember vétkinek büntetésiröl. és az eredendö vétekröl. 

30. [26b] 
3 art. ameg váltonak szükséges voltárol., és az iránta valo igéretröl. 

34. [28b] 
4. rész. az ember esetitöl fogva, amessiás el jöveteléig. 

avallasnak rövideden valo historiája 

* [A fedőlap belsején a bal felső sarokban tollpróba.] 
[la-n, bal felső laprészen Mikes bejegyzése:] Nazianzenus 
[lb-n, csaknem lapközéptől kezdve lefelé, a következő szerzői beírások 
találhatók egymás alatt, széles margóhoz hasonlóan:] s. aug de utilitate 
credendi | hier in cap 3 adtitum | ambr. lib 9. in luc. | chrysost homil. 
in 2. Corinth. | Aug de bono perseverantiae | Cypr serm. de lapsis | tract 
2. in joan. | Aug. de catechizand. rudibus | <^h)Hier. in c. 16. matth. 
| st aug tract 3 | in 1 joan. | Aug contre epist fundam. | Aug. de bapt. 
| st. Chrys hom 2. in 1 ad tim | Concil.Toletan. | Aug Con. 2. in ps. 36. 
serm. | Cyril. hieroso <Cath) Cateches | tertul. de spectaculis -. praesc-
ript | Aug de genes, vel. in genes. 22 [lap alján, a jobb sarokban 
beírások:) par consequent. következendö képen 14621 tagadhatatlan 

[2a-n, a cím fölött tollpróbák; a címlap szövegében A Mellyek /1-ja 
utólagos beirásnak látszik; Mellyek után törlés: (ben.) A törölt részt 
kisebb betűkkel utólag írta s azután törölte? aTráditiobol a-ja utólagos 
beírásnak látszik, kisebb betűvel.] 

929 



Elsö art. hogy miért nem' küldötte el az Isten a messiást. mindgyárt. 
avétek után. és hogy mint kelleték tselekedni az embereknek 
hogy magokot meg szentelhessék. el joveteleig. 37. (30a| 

2 art. hogy ádám, éva, és ezeknek maradéki. miképpen. éltenek az eset 
után. 40. |31b| |3b:| 

3 art. az emberi nemzet. meg romlásárol, az özön vizröl. 44. [33b] 
4 art. hogy mitsoda állapotban volt avilág az özön viztöl fogva, mind 

addig még az Isten ki hivá ábrahámot hazájábol. 47. [35a] 
5 art hogy mitsoda szövettséget tett Isten ábrahámal. és ennek a szent 

embernek maradékirol 48 [35b] 
ő.art. hogy Isáktol. és jákobtol származának mindnyájan2 asidok. 

52 [37b| 
7 art. az izraélitaknak. égyiptumban valo rabságokrol. 56 [39b[ 
8.art Mojses3 hogy szabadittya meg az izraélitákot, a husvéti barány-

rol. és a veres tengeren valo által menetelröl. 58. [40b] 
9 art. az izraéliták.. sinai hegyehez valo érkezésekröl, a keserü vizek-

röl, a mannárol. a kösziklábol valo vizröl. az ámáliciták. vesze-
delméröl, a jéthro tanácsárol. 64. [43b[ 

10 art. az izraeliták. törvényéröl., aszövettségnek véréröl. 67. [45a[ 
11 art. Mojsesnek a sinai hegyen valo létéröl, magyarázattya mind 

annak. valamit az Isten parantsola néki., avallást illetö külsö 
dolgokrol. 71. [47a[ 

12 art. Az arany bornyurol., az azért valo büntetésröl a mojses ábrá-
zattya. bé fedezéséröl. afö paprol áaronrol, és a lévitákrol. 75 
|49a) |4a:| 

13 art. akémekröl, az izraéliták pusztában valo zugolodásokrol. bünte-
tésekröl. Cáleb, és josué meg jutalmaztatásokrol. 77. [50a] 

14.art. az ellen mondásnak vizéröl, aréz kigyorol. abáálám tanáttsárol, 
phinéröl, és a mojses halálárol. 79 [51a] 

15.art. Josué alat valo el osztásárol. a meg igért földnek. abirák alat 
valo létekröl az izraélitaknak. 83. [53a| 

16 art. az izraélitaknak. akirályok alat valo létekröl, elöször saulrol. és 
dávidrol. 86. [54b] 

17 art. salamonrol. és a jerusálemi templomrol. 88. [55b] 
18 art. atiz nemzettségeknek el szakadásokrol. jéroboam alat. és hogy 

mitsoda állapotban vala az Isten népe. a sidok, és az izrael 
királlyi alat 90 [56b[ 

19 art. a profétákrol, és ajövendölésekröl. 93 [58a| 

1 nem [Beszúrás;] küldötte [első t-d-böl javítva.] 
2 mindnyá [Sorvégi elválasztás után, új sor elején nem folytatta.] 
3 Mojses [Mojes-bő\ javítva.] 
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20 art. atiz nemzettségnek el oszlásárol. ababiloniai fogságrol. és a 
sidoknak. viszá valo térésekröl 98. [60b] 

21 art. hogy mitsoda rendben valának a sidok. meg szabadulások után. 
mind addig. még a romaiak. el nem pusztitták egészen. 101 [62a] 

22 art. a sidoknak. arabságbol valo meg szabadulásogtol fogva, a 
Messiás el jöveteléig valo szokásokrol. és vallásokrol. 107* [65a] 

23.art. hogy mitsoda állapotban valának apogányok. ábrahám hivatá-
sátol fogvást. a messiás el jöveteléig. 110 (66b| 

5.rész. A5 kristus Jesusrol. 
Elsö articulus: A messiás el jöveteléröl valo bizonyságok. a mellyek 

már bé tellyesedtenek a profétiák szerént. a kristus Jesus szeme-
lyében. 114 [68b] [4b:] 

2.art. hogy ki légyen akristus 124 |73b| 
3 art a kristus Jésus, meg testesüléséröl. 127 |75a] 
4 art. akristus Jesus születéséröl, életéröl, egyiptumban valo menetelé-

röl. 131. |77a] 
5 art akristus egyiptumban valo meneteléröl. és szent jános életéröl. 

136. [79b] 
6 art. akristusnak. apusztában valo böjttyéröl, és predikállásának6 

elsö esztendöjéröl. 139 ]81a] 
7.art. akristus prédikállásának második esztendejéröl. 151. [82b] 
8 art. akristus szine változásárol. valo idörül. 153 [83b] 
9 art. akristus szine változásarol. 154. |84a] 

10 art akristus predikállásának. harmadik esztendejéröl. 157 |85b| 
11 art. akristus szenvedésiröl. és halálárol valo jövendölések rövideden. 

162. |88a] 
12 art. hogy mitsoda tsudák történtenek akristus halálakor. 164 |89a| 
13 art a kristus kereszten valo halálárol, halálának elég tételéröl, és 

annak hasznairol. 168. |91a] 
14 art a kristus lelkének apoklokra valo le szállásárol. és testének el 

temetéséröl. 171. [92b] 
15 art. a kristus menyben valo meneteléröl. 174 |94a| 
16 art. a kristus jesusnak. az attyához, és ateremtett állatokhoz valo 

minemüségeinek magyarázattya. 178. |96a] 
17.art akristus jesusnak. az emberekhez valo minémüségeinek magya-

rázattya. 182. ]98a] 
18 art ismét a kristus jesusnak az emberekhez valo minémüségeinek 

magyarázattya. 186. |100a| 

4 <107> [?] 107. 
5 A [a-ból javítva.] 
6 predikállásának [n - megkezdett hosszú szárú betűből javítva;] 15 

art. [a szövegben 76-ra javítva, s így jav. 20-ig.] 
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19 art hogy miben. és mi formában. példánk nékünk eföldön akristus. 
191 |102b] 
6 rész. A szent lélekröl, és akeresztényi val-|5a:|lásnak 

fel állitásárol. 
Elsö articulus. A szent léleknek le szállásárol. 195. |104b) 
2.art. az apostoloknak prédikálásokrol. sok számu sidoknak meg 

térésekröl, és a többinek büntetésekröl. 198. |106a] 
3 art. akeresztényi vallásnak. az üldöztetésekben valo fel állitásárol. 

202. (108a| 
7 rész. az Anyaszent egy házrol. 

Elsö articulus hogy milégyen akristus anyaszent egy háza, annak 
láthatoságarol. és hogy mitsoda külömbségel. külömböztetik 
meg atöbb gyülekezetektöl. 207. |110b| 

2 art. az anyaszent egy háznak egyes voltárol. és annak külömb 
külömb féle tagjairol. 211 [112b] 

3 art, hogy mitsoda egyeség vagyon az anyaszent egy ház tagjai közöt, 
és a szenteknek egyeségéröl 213. |113b] 

4.art. az anyaszent egy háznak szenttséges voltárol. 217 [115b] 
5 art az anyaszent egy háznak. közönséges voltárol. 226. 1120a] 
6 art. az anyaszent egy háznak. apostoli nevéröl. 228. |121a] 
7 art. hogy egyedül aromai anyaszent egy ház. akristus anyaszent 

egyháza., amelyen kivül. nincsen üdveség. 233. |123b] 
8 art. hogy az anyaszent egy haznak viaskodni kell. az ördög, ahitetle-

nek, és a hereticusok ellen. 243 |128b| 
9 art. hogy kik voltanak azok az eretnekek; és scysmaticusok. kik az 

anyaszent egy ház ellen támadtanak. mind ez ideig. mitsoda 
Conciliumok kárhoztatták azokot, és a szent atyák közül kik 
irtak ellenek. 247. |130b| 

10 art. az anyaszent egy háznak. akebelében élö rosz keresztények ellen 
valo viaskodásárol. 259 |136b] 

11 art. az anyaszent egy háznak hasznairol. 261 |137b] 
12.art. hogy a bünöknek botsánattya. leg elsö út: amelyek által. részesü-

lünk. az anyaszent egy ház hasznaiban 263 |138b] |5b:] 
13.art hogy a hivek közül, mindenikének, min kell által menni; minek 

elötte az örök életet el érje, és leg elöbször a halálrol. a mely 
közönséges minden emberekel. 267. |140b] 

14.art. a különösön valo itéletröl. 271 |142b| 
15.art. hogy mitsoda állapotban lesznek a lelkek.akülönösön valo itélet 

után. 273 |144a| 
16.art a világ végiröl, az anti kristusrol. Illyés. és énok el jövetelekröl. 

a sidok meg térésekröl. 275 |145a] 
17 art a közönségesen valo fel támadásrol. világ végin. 279 |147a] 
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18 art. a kristusnak utolszori el jöveteléröl. és a közönséges itéletröl. 
282. (148b| 

19 art. az örök életröl. 285 |150a| 
20 art. az örökké valo halálrol. 287 [151a| 
21 art az apostoli symbolumrol. mely magában foglallya mind azt. 

valamit eddig mondottunk. 290 |152b| 
22 art. amelyben meg mutattatik mi képpen kellesék. élni eföldön. hogy 

az örök életet el lehesen érni. 292 |153b] 

[MÁSODIK KÖNYV] 
8 rész. avétekröl 

Elsö art. hogy mi legyen avétek. 295 |155a| 
2.art a halálos, és a botsánando vétekröl. 297 |156a| 
3 art afö vétkekröl. közönségesen. 299 |157a| 

9 rész. különösön avétkekröl. 
Elsö art. a kevélységröl. 300. |157b| 
2 art. a fösvénységröl 304. |159b| 
3 art a tisztátalanságrol. 307 |161a| 
4 art. a torkoságrol. 309 [162a] 
5 art az irigységröl. 310 (162b| 
6 art. aharagrol. 311. [163a( [6a:| 
7 art areszttségröl. 312 (163b( 

10 rész. közönségesen ajó erkölttsökröl. 314 |164b] 
11 rész. különösön ajó erkölttsökröl. elöször a hitröl. 

Elsö art. hogy mi légyen ahitt. 316. [165b] 
2 art. az anyaszent egy ház hatalmárol. ahitt dolgaiban. 318 [166b| 
3 art. a szent irásrol 321 [168a] 
4.art. a hit dolgaiban valo traditiorol. 324 [169b| 
5 art. a Conciliumoknak és a szent atyáknak auctoritásárol. a hit 

dolgaiban. 330. [172b[ 
6 art. a hitnek szükséges voltárol. 335 [175a( 
7 art a hit ellen valo vétkekröl. ahitnek jeleiröl. és a kereszt vetésröl. 

338. [176b| 
12 rész. A reménségröl. 

Elsö art. hogy mitsoda areménség. 342. [178b| 
2 art a reménség ellen valo vétekröl. 344. (179b| 

13 rész. Az Isteni szeretetröl. 
Elsö art. hogy mi légyen az Isteni szeretet. 345 [180a| 
2 art. a magunkhoz valo szeretetröl. 350 182b| 
3 art a felebaráti szeretetröl. 353 [184a| 
4 art az alamisnárol. 355. |185a| 
5 art a felebaráti intésröl. 357 (186a) 
6 art a megbántásért valo botsánatrol. 360 |187b] 
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14 rész. akeresztényi jó erkölttsökröl, a melyeket 
nevezik morálisoknak. 

Elsö art a négy Cardinalis jó erkölcsökröl. 362 (188b] 
2 art hogy mitsoda jó erkölttsök követik. a Cardinalis jó erkölttsöket,7 

és hogy mitsoda vétkek ellenkeznek azokal. 364. |189b| 
|6b:] 15 rész. Az Isten parantsolatirol, közönségesen. 367 (191a| 

Elsö art. hogy mit foglal magában az elsö parantsolat 372 [193b] 
2 art. a vétkekröl. melyek ellenkeznek az elsö parantsolattal. leg 

elöbször a bálványozásrol. 375 [195a| 
3 art a szentek tiszteletéröl. és segittségül valo hivásrol. 377 (196a| 
4 art a reliquiak tiszteletéröl. 381 |198a| 
5 art. a kereszt. és a képek tiszteletéröl. 382 [198b] 
6 art. a szenttség törésröl. babonaságrol. a melyek ellenkeznek az elsö 

parantsolattal. 388. [201b| 
16 rész. a második parantsolatrol. 

Elsö art. hogy közönségesen mit foglal magában ez a parantsolat 389 
[202a] 

2 art. a fogadásrol. 390 [202b| 
3 art. az esküvésröl. és a káromkodásrol. [205a] 

17 rész aharmadik parantsolatrol. 
Elsö art. hogy mitsoda napot kell akeresztényeknek meg szentelni. 

398. [206b] 
2 art. miképpen kellesék szentelni az urnak napját. 400 |207b| 

18 rész. anegyedik parantsolatrol. 
Elsö art. az aláb valoknak afellyeb valokhoz valo köteleségekrol. 401. 

|208a] 
2 art. a fellyeb valoknak, az alattokhoz valo köteleségekröl. 404 |209b] 

[7a:[ 19.rész. az ötödik parantsolatrol. 406 [210b] 
20 rész. a hatodik parantsolatrol. 408 |211b] 

21.rész. a hetedik parantsolatrol. 
Elsö art. hogy hany féle képen lehet a más joszágát el foglalni. 410 

[212b] 
2 art. az usorárol. 412 [213b] 
3 art. amás ember joszágának. igasságtalanul valo meg tartásárol. és 

más egyéb károkrol. melyeket másoknak okozhatnak. 413. 
[214a] 

4 art. a más joszágának viszá adásárol. 414. |214b| 
22 rész. anyolczadik parantsolatrol. 

Elsö art. a hamis tanu bizonyságrol. és ahazugságrol. 416. [215b] 
2 art arágalmazásrol. 418. [216b| 
3 art. ahizelkedésröl. és a vakmerö itéletröl. 420 |217b] 

7 [Sorvégen:] er- [új sor elején:] erkölttsöket, 
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23 rész. akilentzedik parantsolatrol. 421 [218a] 
24 rész. a tizedik parantsolatrol. 422. [218b] 

25 rész. az anyaszent egyháznak parantsolatirol 
közönségesen. 424. [219b] 

26 rész. az anyaszent egy ház elsö parantsolattyárol. 
Elsö art. közönségesen az innepekröl. 428. |221b| 
2 art különösön az innepekröl. leg elöbször a szent háromságnak 

innepéröl. 432. [223b] 
3 art. akristus jésus fogantatásának. innepéröl. melyet gyümölts olto 

boldog aszszony napjának nevezik. 432 [223b| 
4 art. az adventi napokrol. 434 [224b] 
5 art karátson napjárol. 435 |225a] 
6 art akristus környülmetélkedéséröl. 438. (226b| ]7b:| 
7 art akristus epiphániajárol. melyet viz keresztnek nevezik. 440. 

|227b] 
8 art gyerttya szentelö boldog aszszony napjárol. 443 |229a] 
9 art. a nagy hétröl. elöször virág vasárnapjárol. 446 |230b] 

10 art nagy tsötörtökröl. és nagy péntekröl. 448. [231b] 
11 art husvét napjárol. 453. |234a| 
12.art akristus menyben meneteléröl. 456 |235b] 
13 art a pünkösd innepéröl. 456. |235b] 
14 art ur napjárol. 458 |236b] 
15 art a szentek innepeiröl leg elöbször. aBoldogságos szüz fogantatá-

sárol. 459 |237a| 
16 art kis Aszszony napjárol. 461. |238a] 
17 art nagy boldog aszszony napjárol. 463 [239a| 
18 art a szent angyalok innepéröl. 464 [239b] 
19 art keresztelö szent jános innepéröl. 465. |240a] 
20 art. az apostolok. martyrumok. Confessorok. püspökök. szent szü-

zek. házas, vagy penitentzia tarto aszszonyok innepeiröl 466. 
[240b] 

21 art. minden szentek napjárol. 468. [241b] 
22 art. a halottak napjárol. 469. [242al 
23 art a templom dédicatiojának8 innepéröl. 471. [243a] 

27 rész. az anyaszent egyháznak. második parantsolattyá-
rol. 473 |244a] 

28 rész. az anyaszent egy háznak harmadik parantsolat-
tyárol. 475 [245a] 

29 rész. az anyaszent egy háznak negyedik paransolat-
tyárol. 476 |245b] [8a:] 

8 dédicatiojának [/-n-ből javítva.] 
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30.rész. az anyaszent egyháznak ötödik parantsolattyárol. 
Elsö art. közönségesen aböjtröl. 477. (246a| 
2 art anagy böjtröl. 480 |247b] 
3 art. a kántorok. és avigiliákrol. 482 |248a| 

31 rész. az anyaszent egy háznak hatodik parantsolat-
tyárol. 483 I249al 

Ennek az elsö szakasznak bé fejezése. 
A keresztényi életnek tekélletességéröl. és az évangyeliumi jovallá-
sokrol. 484. |249b) 

A Tridentinumi Conciliumnak Symbolumja. [252a| 
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[8b, 9a-b: üres] |10a: öt sornyi beírás idegen kéz által|9 

|10b, lla-b: üres|10 [12a:] 

A Kristus. el jöveteliig valo. eredetéröl., 
kezdeteröl, es elömeneteléröl. a 

vallasnak. 

Elsö könyv11 

Elsö Rész. 
Az Istenröl. 

Elsö Articulus 
Az Istennek létéröl: 

Kérdés. Bizonyosok vagyunké12 mi abban hogy vagyon egy Isten? 
Felelet. Ez ollyan világos igazság. hogy annak esztelennek kellene 

lenni aki azt tagadná, vagy. abban kételkednék. A bolond azt mondgya 
az ö szivében hogy nincsen Isten. ps.al. 13. 

Magyarázat. . s 

Ezeket a szokot. a bolond azt mondgya az ö szivében.. fel kel 
jegyezni, mert ezekböl meg iáttyuk, hogy mikor ez a nagy bolondság 
annyira viszi valakit hogy azt mondgya, hogy nincsen Isten., az elmé-
nek nincsen egy képpen anyirésze ab-[12b:|ban mint a szivnek, az az. 
hogy az esztelen azt akarná hogy ne volna Isten. azért hogy magában. 10 

meg fojthatná alélek üsméretnek furdalását. és eleget tehetne nagyob 
szabadságal rosz kivánságának, azért is viszi azö meg romlot szive arra 
hogy azt mondgya, Nincsen Isten. de hejában kivánnya magát meg 
vakitani az elött az igazság elött. mert ez olly erösen vagyon az ember 
elméjében fel jegyezve., hogy lehetetlen azt ónnet ki törölni. st. Aug. 15 

tract. 106. supr. s. joan. n. 4. 
K. Micsoda okoságokkal hitethettyük el mi azt magunkal hogy egy 

Isten vagyon.? 

9 [Az idegen beírás szövege a következő: „kegyes és irgalmas Isten 
halakot adok néked minden jo vultotrul kegyelemért vagy pedik bőltse-
ségről vagy jo őrkűltsrűl minden ezekrolkel haladok adgyan szent 
felségedről"] 

10 [A 11b üres lapon, fent középen, idegen kéz beírása: masodik] 
1: Elsö könyv [Utólagos beírás a lapszélességű aláhúzás fölé.] 
12 vagyunké [é - javítva.] 
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F. Azokal az okoságokkal. melyek. az érzékenységre, aminden napi 
probára. a hitre, és az okoságnak kezdetére vannak épitve. 

K. Mit értesz azon az okoságon. melly az érzékenységre vagyon 
épitve? 

5 F. Azon13 azt értem. hogy az Isten a szivében óltótta minden ember-
nek azö Istenségét. s. aug. tract. 106. supr. s. joan. n. 4. 

Magyarázat 
Az Istenségnek bé oltása cselekszi azt. hogy soha1* ollyan nép nem 

volt, aki nem üsmérte volna. az egy Istenségnek létit. nincsen is ollyan 
10 ember aki valamely hirtelen valo veszedelemben lévén, hogy mindgyárt 

az Istent ne hivná segéttségül. természet szerént valo érzékenységböl., 
tertullianus, ezt természet szerént valo keresztényi15 lélek bizonyságá-
nak nevezi tert. apolog. Cap. 17. [13a:] 

K. Mit értesz azon az okoságon. melly a minden napi probára 
15 vagyon épitve? 

F. Értem 1. ezen16 az okoságon hogy minden náp láttyuk az Isten-
nek rajtunk valo gondviselését., hogy minémü kegyeségel halgattya 
meg imadságinkot., láttyuk mitsoda szemlátomást, bünteti meg né-
melykor a gonoszokot., sokszor is láttyuk az ö tsudálatos minden 

20 hatoságát. sok dolgokban. 2. ez a teremtett állatokban17 is ki tettzik. 
rom. 1. 20. sap. 13. 5. 

Magyarázat. 
Nézünk el valamely szép épületet, valamely szép kép irást. abbol 

meg láttyuk az épitö mesternek. és a kép ironak okoságát. esztelenség 
25 is volna azt mondani., hogy ezek törtenet szerént lettek. sokal szebb, 

nemeseb. és rendeseb azért avilágnak munkája, mint sem emberi18 kézi 
munka., nézük el az emberi testet, hogy annak részei micsoda tsudála-
tosan vannak egybe foglalva. hogy mondhassa még is azután valaki 
hogy mind azok történetböl lettek. a bizonyára esztelen volna., valaki 

30 meg nem vallaná. hogy mind ezek atsudálatos dolgok. nem Isten mun-
káji volnának. ps. 18. 

K. Mit értész azon az okoságon mely ahitre vagyon épitve? 

13 Azon [z-r-ből? javítva.] 
14 soha [Beszúrás sötétebb tintával;] ollyan [an - beszúrás sötétebb 

tintával;] nép nem volt, aki nem üsmérte volna. [volna v betűje «-ből 
javítva;] ^hogy vagyon egy Isten.^az egy Istenségnek létit [a javítás a 
törlés fölé írva, sötétebb tintával.] 

15 keresztényi [i - utólagos beírás sötétebb tintával.] 
16 ezen [n - megkezdett k-hó\ javítva.] 
17 állatokban [k-b-ből javítva.] 
18 emberi [Első e-a-ból javítva.] 
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F Azon azt értem. hogy az Isten meg üsmértette magát az emberekel. 
bizonyosan. és kéttség nélkül valo képpen. 

Magyarázat 
Mind az, valami meg bizonyittya akeresztényi vallásnak igazságát., 

az, az Istennek valoságát is meg bizonyittya,. mivel a vallás erre az 5 
igazságra épitti atöbb19 igazságokot is; a keresztényi vallásnak20 igaz-
ságárol valo bizonyságok pedig ollyan |13b:| világosak, és meg mutat-
hatok. hogy vaknak, és esztelennek kellene lenni, aki azoknak hitelt 
nem adna. st aug. libr. 22. de civit. dei. C. 7. 

K. Mit értesz azon az21 okoságon. mely az okoskodásra vagyon 10 
épitve.? 

F Értem azokot az okoságokot, amellyekel a philosophusok szokták 
meg mutatni az Istennek valoságát. ezekröl nem szollok. mert nem 
minden foghattya. meg, akik pedig meg foghattyák. ollyan könyveket 
olvashatnak. amelyek ezekröl beszélnek. 15 

2. Articulus. 
Az Istennek mi voltárol, és az ö tökélletességeiröl. 

K. Kicsoda az Isten? 
F Az Isten az, aki azt mondá mojsesnek. Én vagyok az, a ki vagyok. 

exod. 3. 14. 
K. Micsoda értelme vagyon ennek a szonak. Én vagyok az, aki 

vagyok.? 20 

F. Ez az értelme. hogy az Isten ollyan valoság. aki senkitöl nem függ, 
aki magában. és magától éll. mivel minden állatok teremptettek. és 
mástol fügnek, és életet is mástol vesznek. 

K. Meg üsmérhettyük tehát22 a menyiben aföldön lehet meg üsmér-
ni az Isten állattyát? 25 

F Ebböl meg üsmérjük hogy az Isten mérték nelkül bir minden ki 
gondolhato tekélleteségeket. 

Magyarázat. 
Mivel hogy az Isten magátol éll. és marad máson kivül abbol követ-

kezik hogy ö veghetetlen. azt hivják pedig véghetetlennek. a mi nincsen 30 
meg határozva, ami pedig csak magátol éll, és marad., azt senki meg 

19 atöbb [a-e-böl javítva.] 
20 vallásnak ^pedig) igazságárol valo bizonyságok pedig 
21 az (okoskodáson^ okoságon. mely az okoskodásra 
22 tehát [te - beszúrás sötétebb tintával a szóközbe, kissé feljebb.] 
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nem határozhattya, nem lévén tehát meg határozva., azert minden ki 
gondolhato tekélleteségeket bir; mert [14a:] ha valamellyik héjával 
volna, az ö tekélleteségei meg volnának határozva és véghetetlen nem 
volna., egy szoval véghetetlen lenni, és minden tekélleteségeket egészen 

5 birni, mind egy, mástol nem függeni. tellyeségel csak magában meg 
maradni. és véghetetlennek lenni mind egy. ebböl következik hogy az 
Isten, az, aki mástol nem függ. és csak magában marad; és hogy ö is 
birja az egész tekélleteségeket 

K. Mellyek az Isten tekélleteségei.? 
10 F Az Isten tellyeségel valo tekélleteség., 1. ö egyedül valo valoság. 

2. ö tiszta lélek. 3. ö örökké valo. 4 ö véghetetlen., 5 ö el mulhatatlan. 
6. ö mindent üsmérö, 7 mindent cselekedhetö, 8. mindenekben magátol 
függö. hogy ha ezek közül valamelyik héjával volna, nem volna tellyesé-
gel valo tékelletes. nem volna Isten. s. aug. Conf. libr 1. C. 4. 

15 K. mit értesz azon. mikor azt mondod hogy az Isten egyedül valo. 
Deus est Ens simplex.? 

F Azt értem hogy az Istennek nincsen része; hogy valamely részekböl 
allana, mint az ember. 

K Mit értesz azon mikor azt mondod hogy az Isten lélek? 
20 F Azt értem hogy teste nincsen. se formája. se szine. és hogy ötet 

testi23 szem, meg nem láthattya 
K Hát a24 szent irás miért beszél az Istennek karjárol. kezéröl. és 

lábárol.? 
F Azért hogy jobban meg25 értethesse velünk az Istennek munkál-

25 kodását. 
K mit értesz azon mikor azt mondod hogy az Isten örökké való? 
F Azt értem hogy az Istennek se kezdete, se vége nincsen. örökké 

volt. vagyon. és örökké lészen. |14b:| 
K. Mit értesz azon mikor azt mondod hogy az Isten véghetetlen.? 

30 F Azt értem hogy ö mindenüt vagyon. mindent bé tölt, és hogy 
semmi hely ötet magában nem foglallya ps. 138. job. 11. isai 66. 

K. Mit értesz azon mikor azt mondod hogy az Isten el mulhatatlan.? 
F Azt értem hogy az Isten soha semmiben meg nem változhatik. 
K Miért mondgya tehát az irás hogy az Isten meg haragszik. hogy 

35 meg bánta. és meg változtatta a mit cselekedet, mind ezek nem mutat-
tyáké meg, hogy az Istenben változás vagyon? 

F Mikor az irás azt mondgya hogy az Isten meg haragudot, ezzel 
csak azt akarja velünk meg értetni, hogy meg lássuk külsö képen azö 
igasságának erejét, de azt nem kel gondolni hogy ö benne változás vagy 

23 testi ^sem^ szem, 
24 a [Beszúrás.] 
2 5 meg ^t) értethesse 
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indulat volna., mert ö meg vál tozta that tya azö munkájá t , de meg nem 
vál toztathat tya az örökké valo szándékát . ö mindenkor egy á l lapotban 
vagyon, és ollyan változást csinál teremptet állati közöt . amint néki 
tettzik. ha szinte azt a változást az irás bánásnak mondgya is. de azt 
csak azért mondgya . hogy j o b b a n ami ér te lmünkhöz alkalmaztassa 5 
magát . s. aug. Conf. libr 1. C. 4. 

K Mit értesz azon mikor azt m o n d o d hogy az Isten mindent üsmér? 
F. Azt értem hogy nincsen semmi is el t i tkolva az ö szemei elöt. ö 

ugy láttya ajövendöt. valamint amostani t . és az el mul ta t . és leg belsöb 
ti tkát is láttya szivünknek ps. 138. rom. 11. 33. io 

K mit értesz azon hogy az I s ten 2 6 mindent cselekedhetik? 
F. Azt értem, hogy nincsen semmi lehetetlen ö nála. 
K. Mit értesz azon. mikor azt m o n d o d hogy minden az Istenen 

áll? [15a:] 
F. Azt értem hogy mindeneket ö teremtett , ös is tar t tya azokot , öis 15 

ígazgattya, és ugy bánik vélek. amint néki tettzik. 
K Mit értesz azon mikor azt m o n d o d hogy mindeneket az Isten 

teremptet.? 
F Azt értem hogy mindeneket ö teremptet semmiböl. és hogy annak 

elötte semmi nem volt. 20 
K. Mi t értesz azon mikor azt m o n d o d , hogy mindeneket az Isten tart 

meg? 
F. Azt értem hogy a teremtet ál latok melyek most vannak. meg nem 

maradha tnának hanem tar taná. , és ha el hagyná öket. olly semmivé 
lennének. valamint teremtések elöt t .2 7 sap 11. 26. ps. 103. 25 

K. mit értesz azon mikor azt m o n d o d hogy az Isten. vezérel minde-
neket. és azokal ugy bánik amint néki tettzik.? 

F. Azt értem. hogy semmi evilágban nem történik az ö rendelésin. 
vagy engedelmin kivül. 

Magyarázat 30 
Az. az, hogy az Isten örökös ura léven avilágnak. ö igazgat mindene-

ket; az ö gondviselése pedig különösön vigyáz mindenik teremtett 
állatnak ál lapottyára; mindent ö rendel. és mindent amaga dicsöségire 
fordit., minden j ó , az ö rendeléséböl tör ténik , 2 8 minden dolgot ö amaga 
végire vezet., aroszat meg engedi hogy abbol nagyob jó t vegyen ki., 35 
gyakor ta nagy nyomoruságoko t küld ajókra. de soha el nem hadgya 
öket, agonoszokot pedig sokszor kedvekre bocsát tya, de ökk azzal 
viszá élvén, az ö hamiságok, az Isten igasságanak. vagy i rgalmaságának 

26 Isten <t) mindent 
27 elött. (sap 2) [Tollhiba a sor végén.] sap 11. 26. 
28 történik, [ő-e-ből javítva.] 
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meg mutatására fognak lenni,. egy szoval ö minden-|15b:]kor végben 
viszi29 azö szándékát. és minden dolog az ö nagyságának és mindenha-
toságának fel magasztalására igyekezik. 

3. Articulus. 
Hogy csak egy Isten vagyon. 

K. Nincsené több egy Istennél? 
5 F. Nincsen több egynél. lehetetlen is hogy több legyen. 

K. Miért mondod azt hogy lehetetlen hogy több legyen? 
F. Mert lehetetlen30 meg fogni. hogy két Istenek tellyeségel valo 

tekélletesek legyenek. 
Magyarázat 

•o A tellyeségel valo tekélletesnek. nem kel társának lenni. mivel társ 
nélkül lenni. az a tekélleteség., és akinek nincsen eza tekélletesége. 
avalami héjával vagyon., amely Isten pedíg valamely tekélleteség héjá-
val volna. anem volna Isten 

tertull. Contra marci. libr 1. C. 3. 
15 K. világos lévén hogy lehetetlen egy Istennél töbnek lenni. miért hát 

az emberek az egész világon, az elött annyi sok isteneket imádtak? 
F. Az. azö elméjeknek vakságátol. és az ö sziveknek meg romlásátol 

volt. mellyeket avétek okoza nekik. 

Magyarázat. 
20 A bizonyos hogy régenten minden nemzetek. sok féle isteneket 

imádtanak, némellyek anapot, aholdat, a tsillagokot; némellyek az élö. 
vagy holt embereket. az Istenek közzé számlálták. a görögök, és a 
romaiak. sok féle utalatos dolgokot tartották isteneknek., romában, 
minden féle nemzeteknek3' isteneit imádták. [16a:] ezt pedíglen nem 

25 csak a tudatlan., és közönséges nép cselekedé, hanem még atudosok. 
a philosophusok is mind egyaránt., miért szenvedtek akeresztények oly 
kegyetlen üldöztetéseket, három száz esztendeig.? nem egyébért, hanem 
azért. hogy tsak egy Istent vallottak lenni. szent agoston miért irta az 
ö csudálatos munkáját. de Civitate Dei. hanem azért hogy el ronttsa 

30 sokaságát. hamis isteneiknek. ugyan tsudálhattya az ember. mikor 
ennek akönyvnek elsö részit olvasa., hogy ez a szent annyit irt apogá-
nyok hamis isteneik ellen, de abban az idöben a tellyeségel szükséges 

29 végben viszi [Az utolsó i javítva.] 
30 lehetetlen [A harmadik e-/-ből javítva.] (hogy^ meg fogni.hogy 
31 nemzetekk [Rövidítésjellel; alább és később is gyakran használ 

rövidítésjelet.] 
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volt., azt minden tudgya. mitsoda nagy bajjal lehete végben vinni szent 
Ambrusnak egy keresztény császárnál., hogy romában meg ne enged-
gye a gyözedelem oltárának fel állitását., holot a tanács erösen volt 
azon. hogy ezen hamis istenségnek bálványozásit fel állithassa. 
st. Ambr. epist 17. 18. ad Imp. valent. 5 

Mind ezekböl meg láttyuk micsoda rettentö vakságban vetette vala 
avétek az embereket, ebböl apéldábol meg üsmérhettyük azt az igazsá-
got, melyet sz.pál mond. hogy mikor az emberek az Istent el hadgyák. 
az Isten is el hadgya öket. és akor nincsen ollyan állapot. amelyre nem 
adgyák magokot. rom. 1. 23. 'O 

4. Articulus. 
A szenttséges Háromságrol. 

K. Nem ujontában valo meg szaporitásaé az. az isteneknek., vala-
mint akeresztények tarttyák, hogy három személy vagyon egy Istenben? 

F. Nem, mert ez a három személy csak egy Isten. |16b:| 
K El mondhatnié azt okoságal., hogy az Isten három személyében? 
F Igen is el mondhatni, hinni is kel. ezt az igazságot, a melyet tagadni 15 

bolondság volna. 
K. valyon nem okoság ellen vagyoné az ollyat hinni. a mit meg nem 

lehet fogni.? 
F. mikor abban bizonyosok vagyunk, hogy az Isten mondotta vala-

mely dolgot., azt hinni kel. akár lehesen. akár ne lehessen azt meg fogni, 20 

mert aki mas képen tselekeszik., anem üsméri az Istent. aki is örökké 
valo igazság. 

Magyarázat 
A mi elménk. igen meg vagyon határozva. sok száz dolgok vannak 

ollyanok a melyek igazak, és amelyeket mi meg nem foghattyuk., azt 25 

kel azért meg visgálni, hogy ha valamely dolog az Isten szavaé vagy 
nem, ne hogy magunkot meg tsallyuk., de amidön abban bizonyosok 
vagyunk, hogy azt az Isten nyilatkoztatta ki., valamint akeresztenyek32 

bizonyosok mind azokban a mellyeket aközönséges Romai Anyaszent 
egyház ád elejekben. ugy mint Istentöl ki nyilatkoztatot dolgot, akor 30 

hinni kell. mind azokot adolgokat, a melyeket meg nem foghatunk, az 
Isten szavának hitelt kel adni., mert se magát,. se mást meg nem tsalhat; 
az anyaszent egy ház meg üsmervén aki nyilatkoztatot dolgoknak33 

valoságát., a nékünk elég., mivel tudgyuk hogy az anyaszent egy ház 
meg tsalhatatlan., mi ollyanok is vagyunk eföldön mint a gyermekek, 35 

32 akeresztenyek <abban) bizonyosok mind azokban 
33 dolgokk 
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most mindent tsak homályosan látunk., mikor pedíg azt a boldogságot 
el érjük. akor az a homaly el vétetödik szemeinkröl. és vilagosan meg 
fogjuk látni. amit most meg nem foghatunk 1 cor. 13. 12. eph. 4. 13. 
|17a:I 

K. Bizonyosok vagyunké abban hogy az Isten ki nyilatkoztatta a 
5 szent haromságnak titkát.? 

F. Igen bizonyosak, mert ez az igazság nyilván ki tettzik aszent 
irásbol. atráditiobol, az anyaszent egy ház is igy hiszi. 

K. Mit hiszen ez iránt az anyaszent egy ház? 
F. Azt hiszi, hogy az Isten34 állattyában egy, személyiben három. 

>0 1 joan 5. 7. 
K kicsoda az a három személy? 
F Elsö az Atya. második a Fiu, harmadik a szent lélek. 
K. Ez a három személy meg külömböztetiké maga közöt? 
F. Igen is meg,. mert az Atya. nem a Fiu, a Fiu nem az Atya. az Atya. 

15 és a Fiu. nem a szent Lélek. joan. 8. 16. 15. 26. 
K Nem három Isteneké hát ezek? 
F. Nem, mert ez a három személy tsak egy Isten., mind a háromnak 

egy természete. és egy Istensége vagyon. 1 joan. 5. 7. 
K. Mind ahárom személy Istené.? 

20 F Igen is. az Atya Isten. a Fiu Isten. a szent lélek Isten. joan. 1.1. 
2. 25. act. 5. 4. 

K. Ez a három személy hasonloé egymáshoz? 
F Hasonlo mindenben. mind régiségben. meltoságban. és tekéllete-

ségben. aharom személy csak egy Isten. 
25 K Miért nevezik az elsö személyt Atyának? 

F. Mert öröktöl fogva szülte a Fiat, a ki is véle egy, és hasonlo 
Isten., és akit igének, és az Isten bölcseségenek nevezik. 

K. Az Atya és a Fiu35 szeretiké egy mást? 
F Igen is szeretik cgy mást öröktöl fogvást.. és ebböl aszcretetböl 

30 származik öröktöl fogvást, a szent háromságnak36 harmadik személ-
lye., melyet szent Léleknek nevezik. joan. 14. 17. [17b:] 

K Nem egyedül az atyátol származiké hát a szent lélek? 
F Nem, mert az atyátol. es fiutol származik37 a szent Lélek. st aug. 

libr 4: de trinit. Cap. 20. 
35 K Az atya származotté valamelyik személytöl.? 

F Nem, mert az atya eredete amás két személynek. 

34 az Isten <J) állattyában egy, személyiben 
35 és a Fiu [a - sor alatti beszúrás.] 
36 háromságk 
37 származik [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
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K. Az Atya régibb hát a Fiunál. és a szent Léleknél, mint hogy ö tölle 
származnak.? 

F. Nem régibb a más kettönél. mert az Atya nem volt soha egy szem 
pillantásíg is a fiu nélkül. és az Atya38 és a Fiu nem voltak egy szem 
pillantásig is a szent Lélek nélkül. 5 

K. Hogy lehet ezt meg fogní? 
F. Az Atya nem lehet egy szem pillantásíg is hogy magát ne üsmérje. 

és magát üsmervén. az ö Fiát, az öröktöl fogva valo igét szülte. Az Atya 
és a Fiu. nem lehet hogy egy mást ne szerese. és ebböl a szereteböl 
származik a szent lélek. st aug. serm. 117. de verbis Domini.39 10 

K. Lehetneé ezt az igazságot valamely hasonlatoságal. értelmesebbé 
tenned? 

F. Igen távul valo hasonlatoság vagyon a teremptö. és a teremptet 
állatok közöt. mind azon által, ez, az elmédet segitheti, A világoság 
anaptol származik és anap eredete avilágoságnak.40 de mind azon által 15 

avilágoság ollyan régi. mint a nap. mert a nap nem lehet egy szem 
pillantásig is fényeség nélkül. azö fenyeségétöl származik avilágoság és 
ameleg. ez a hasonlatoság meg mutattya hogy vannak a természetben 
ollyan dolgok a mellyek ollyan régiek mint az eredet. a melytöl szár-
maznak de emeg nem mutattya az Isten szemellye közöt valo több 20 

hasonlatoságokot.ll8a:| 

Masodik Rész. 
Az Istennek munkáirol. 

Elsö Articulus. 
A világ teremptésiröl. 

K. Az Isten hogy üsmértette meg magát magán kivül? 
F. Az ö munkái által. 
K. Mellyek az Isten munkáji.? 
F A világ. az az. az ég, és a föld, és mind a valamit az égg és a föld 25 

magában foglal. 
K. Az Atyaé, a Fiué, vagy a szent lélek teremtetteé a világot? 
F A szent háromság., az Atya. a Fiu. és a szent lélek, mert valamit 

az Atya cselekeszik., a Fiu, és a szent lélek is cselekszi azt. 
K Miért hát avilág teremptésit az Atya Istennek tulajdonittyák. 30 

valamint a hiszek egy Istenben vagyon. hiszek egy Istenben minden 
hato Atyában. menynek és földnek teremtöjében.? 

38 az Atya n̂em^> és a Fiu nem 
39 Dni. 
40 avilágoságk. 
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F. Mert az égnek, és a földnek teremtetése, az Isten hatalmának 
ereje. az Atyának tulajdonittyák pedig mind azt. valami a mindenhato-
ságot illeti. 

Magyarázat 
5 Hogy ezt a feleletet meg lehesen érteni. azt kel meg tudni. hogy noha 

a szent háromság mind együt munkálodik. de mind azon által vannak 
ollyan dolgok a mellyeket az Atyának tulajdonittyák némellyeket a 
fiunak., másokot a szent léleknek. az Atyának tulajdonittyák az Isten 
mindenhatoságának munkáit. mert ö eredete a más két személynek. 

10 \elek is közli mindenhatoságát. és tekélleteségeit. közölvén vélek. ter-
mészetit. vagy állattyát.41 principium. |18b:| A Fiunak tulajdonittyák 
.1 bolcseségnek munkáit. mert ö öröktöl fogva valo bölcsesége az Atyá-
nak. 
\ szent Léleknek tulajdonittyák az Isten joságának. és szeretetének 

15 munkáit. mert ö az Atyának. és a Fiunak szereteti. 
K. Miért teremtette Isten a menyet és a földet? 
F. A maga dicsöségiért. hogy meg üsmértesse. szeretesse. imádtassa. 

s/olgáltassa.42 dicsöitesse magát. és az ö joságát, igasságát, bölcseségét, 
cs atöbb tekélleteségeit. prov. 16. 4. rom 1. 20. 21. 

20 K. Hogy teremtette az Isten az eget és a földet? 
F. Mondotta hogy legyen. és lett. parancsolt, az égg, és a föld43 

teremtetett. ps. 148. 
K Mícsoda értelme vagyon ennek, mondotta hogy legyen. és lett., 

leheté az Istennek beszélleni holot se nyelve. se teste nintsen. 
25 F. Az irás nem egyébért éll ezel a szoval. hogy az Isten mondotta.. 

hanem csak ami gyengeségünkhöz akarta ezel magát alkalmaztatni, és 
velünk meg értetni,. hogy az Isten mihent akarta az égnek, és a földnek 
létit, mindgyárt lett, mivel.44az Isten mikor valamit akar. mindgyárt 
meg lesz. 

30 K. Menyi ideje annak. hogy az Isten az eget és a földet teremptette.? 
F. Mint egy ött ezer hét száz esztendeje. 
K mennyi idö alat teremtette Isten avilágot. és mind azt a mi abban 

vagyon? 
F Az irás azt mondgya hogy hatt nap alat. és a hetedikén meg 

35 nyugodot, az az. meg szünt ujj dolgokot teremteni 
K. Mit teremte Isten elsöben? [19a:] 
F Az eget. és a földet. de a föld még akor puszta. volt, setéttség is 

41 állattyát. [a-j>-ból javítva.] 
42 szolgáltassa. <és)> dicsöitesse magát. és 
43 fóldt [íráshiba.] 
44 mivel.^kor^ az Isten mikor [Törlés a sor elején; vel - utólag írva 

mi mellé a sor végén. Eredetileg mikor volt.] 
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volt. a mélységnek szinén. és az urnak lelke, avizeken hordoztatik vala., 
az után világoságot teremte. és el választá a világoságot a setéttségtöl. 

K Mit teremte Isten. másod napon? 
F. A csillagos eget, és el választá a fellyül valo vizeket az alsó vizektöl 
K Mit teremte Isten a harmadik napon? 5 
F. El választá a vizet a földtöl. és a45 föld minden féle füveket, és 

fákot hoza. 
K Mit teremte Isten a negyedik napon? 
F. A napot. holdat, és a Csillagokot. 
K Mit teremte Isten az ötödik napon.? 10 
F A madarakot és ahalakot.46 

K mit teremte Isten a hatodik napon? 
F. Az oktalan állatokat, csuszo mászo állatokot., és azután a/ 

embert. és az aszszonyt, hogy uralkodgyanak minden teremtett állato-
kon.47 15 

2. Articulus. 
Az Angyalokról. és az ördögökröl. 

K Az Isten teremtetté angyalokot is? 
F. Igen is. az irás azt sok helyen mondgya de Mojses arrol világosan 

nem beszél. 
K Micsoda napon teremtette Isten öket? 
F Mi nem tudunk arrol semmi bizonyost. az irás arrol [19b:] nem 20 

szól világosan. se a szent Atyák ez iránt meg nem egyeznek magok 
közöt. 

K. kicsodák az Angyalok? 
F ollyan lelkes és értelmes teremtett állatok, akik nem azért teremtet-

tek. hogy testben élyenek 25 
K miért mondod azt. hogy az angyalok lelkes állatok.? 
F Mert nekik nincsen se testek. se formájok. se szinek. és a magok 

természetekben, öket meg nem lehet látni. hebr. 1. 14. 
K Miért mondod azt. hogy az angyalok értelmes teremtett állatok' 
F. mert üsméretek. és értelmek vagyon. valamint az embereknek.4" 30 

de sokal tekélleteseb. mint sem az embereké. 
K. miért mondod azt. hogy az angyalok.49 nem azért teremtettek 

hogy a testben élyenek? 
F. mert azért teremtettek hogy magokban maradgyanak. 

45 a [Beszúrás.] 
46 ahalakot. [k-d-ből javítva.] 
47 állatokon. [Alatta új bekezdésben:] ( K ) 
48 az emberekk. 
49 az angyalok. ^azert) nem azért 
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Magyarázat 
A mi lelkünk is. okos50 értelmes teremtett állat. de ugy teremtetett. 

hogy meg egyesüllyön atestel., és aléleknek. atestel valo meg egyesülése 
által lészen az ember.51 de az angyalok. nem eszerént vannak., ök 

5 ugyan vehetnek fel magokra emberi testett. valamint láttyuk a szent 
irásban. de ez az ö testel valo meg egyezések. külömbözik attol a meg 
egyezéstöl. amelyet tett Isten a lélek és a test közé. a lélek azért teremte-
tett hogy az emberi testel meg egyesüllyön. a halál attol el választtya. 
de az utolso napon ismét meg egyesül atestel. 

10 K tudunké mi valami bizonyost az angyaloknak52 számokról? 
F Egyebet nem tudunk. hanem hogy azö számok igen sok. [20a:] 
K mindnyájan egy rendbe vannaké az angyalok.? 
F A szent irás emlékezetet tészen. a seráphimokrol. chérubimokrol. 

a királyi székekröl, uraságokrol, birodalmokrol. hatalmaságokrol, me-
15 nyei erökröl. az archangyalokrol. és az angyalokrol. hebr. 9. 5. Col. 1. 

16. eph. 1. 21. thes. 4. 15. 
Magyarázat 

Három féle rendbe oszttyák rend szerént az angyalokat, az elsö 
rendben teszik a seraphimokot cherubimokot. és a királyi székeket., a 

20 másodikában, az uraságokot, birodalmokot. a harmadikába. a menyei 
eröket. Archangyalokot, es az angyalokot s. Greg. hom. 34. supr evang. 

K miért teremtette az Isten az angyalokat? 
F Hogy boldoggá tegye öket. ugyan az Isten meg is adot volt nékik. 

mindent. a mi szükséges volt az örök életnek el nyerésire. 
25 K Miben áll az örök élet? 

F Abban hogy az Istent meg lehessen üsmerni ugy a mint vagyon. 
és ötet örökké birni. joan. 17. 

K mit adot az Isten az angyaloknak53 hogy ezt a boldogságot el 
nyerhessék? 

30 F. Igen tiszta értelmet ajonak meg üsmerésére. tellyes akaratot, az 
ötet valo szeretetre. kegyelmet annak el érésére, és az örök életben valo 
végig meg maradásra. 

K Az angyalok mindnyájan el értéké. az örökké valo boldogságot.? 
F. Nem, mert közüllök sokan el vesztették magokot; atöbbi pediglen 

35 álhatatosan meg maradtak az Isten kegyélmében. 
K hogy hiják. azokot az angyalokot., akik álhatatosan [20b:] meg 

maradtak az Isten kegyelmében? 
F. jó angyaloknak. vagy csak angyaloknak. 

50 lelkünk (\s) is. okos [is. <}s}> fölé, okos (is^ alá írva.] 
51 az ember. [Első e-a-ból javítva.] 
52 az angyalokk 
53 az angyalokk (e^hogy ezt 
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K. Hogy hivják azokot az angyalokat. akik magokot el vesztették? 
F. Rosz angyaloknak. ördögoknek. gonosz lelkeknek. 
K. A jo angyalok miképen érték el azS4 örök boldogságot? 
F. Az Istenhez valo hivségben mindenkor meg maradtak, alázato-

sok. és engedelmesek voltak parancsolatihoz., az Isten megjutalmaztat- 5 
ván hüségeket. meg tartotta kegyelmiben. és az örök életet el érték. 

K. A rosz angyalok hogy vesztették el magokot? 
F. kevélységek által magokba fel emelkedtek. az Isten hatalma alol 

magokot meg akarták vonni, és hozája hasonlo akartak lenni. ez okáért 
a nyomoruságnak melységiben vettettek. 10 

K A rosz angyalokot miért vetette a kevélység a nyomoruságba.? 
F Mert az igen nagy ígasságtalanság. hogy a teremtett állatok. a 

Teremptöjöktöl kivánnyanak el válni, ellenben pedig. az igen igasságos 
dolog. hogy az Isten, aki ellene áll a kevélyeknek. meg mutassa haragját 
és hatalmát. ezeknek a kevély teremtett állatoknak. és hogy büntetésül 15 

az örökös tüzre vesse öket. 2 petr. 2. 4. s. jud. 3. 6. 
K Az ördögök mindnyájan apokolban vannaké.? 
F mindnyájan szenvedik az örökké valo kint. de sok közüllök aleve-

gö égben vannak. valamint sz. pál is öket, ass levegö égben valo 
hatalmasoknak nevezi. eph. 2. 6. matth. 12. 20 

K Az ördögök. miért vannak a levegö égben el széledve,56 és meddig 
lésznek ót? 

F Az itélet napig, az Isten engedelméböl., az ö hamiságok pedig arra 
viszi öket. hogy az embereket el veszesék. szün-[21a:)telen körülöttek 
járnak. valamint az ordito oroszlányok, hogy öket el nyeljék. azon is 25 

vannak hogy meg tsallyák57 öket. valamint a kigyok., az Isten ezeket 
meg engedi azért. hogy az emberek magokra vigyázanak., imádkoza-
nak., magokot meg erösittsék. az Isten beszédivel. és hogy a hittel 
éllyenek. matth. 8. 2 petr. 2. 4. eph. 6. 13. 

K. Az ördögöknek vagyoné nagy hatalmok arra. hogy el veszesék 30 
az embereket? 

F. A kristus el jövetele elött az ö hatalmok igen nagy volt., a világban 
ökk uralkodtak. az egész emberek alájok voltak vettetve a vétek által. 
és csak nem mindnyájan öket imádták. 1 petr.5.8. A kristus el jövén. 
el vette hatalmakot halála, és fel támadása által., meg gyözte az erös 35 
sereget. ki üzte öket az országból. a melyet birtak, és gyözedelmet vett 
az emberi nemzet ellenségin. Colos.2.25. az oltátol fogvást az ördögnek 
hatalma meg vagyon kötve. nem is tarttya a keresztényeket hatalma 

54 az örök [z-r-ből javítva.] 
55 a ^lev^ levegö 
56 el széledve, (?^ és 
57 meg tsallyák [y-á-ból, ó-fc-ból javítva.] 
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alatt. hanem csak azokot akik akarattal adgyak alaja magokot. avetek 
által., de néki ezer mestersége vagyon hogy öket töriben ejttse, luk.l 1.2. 
eph.6. világ végin az antichristus el jövetelekor az emberek hamissági 
miat. az ördögnek nagyob hatalma lészen. de az igen keveset fog 

5 tartani, mert akristus azt el fogja oltani, az ördögöket. és az Istentelene-
ket apokolba veti. és a szenteket gyözedelmesen viszi magával menyek-
ben. hogy bennek, és ö vélek58 uralkodgyék örökké. apoc.21.2. 

K. Az angyalok hol vannak. és micsoda az ö foglalatoságok.? 
F. Az égben, szüntelen az Isten elött. ötet láttyák, imádgyák, áld-

10 gyák, és örökül hozája vannak kapcsolva., ökk az Istennek szolgai. 
készek mindenkor neki engedelmeskedni. övélek is viteti végben paran-
csolatit. melyek az embereket illetik, tob. 12.15. matth. 18.10. hebr. 1.14. 
ps.102. 

K. mit cselekesznek. az angyalok. az emberek iránt.? [21b:] 
'5 F.l.59 ökk mutattyák bé. Istennek, az embereknek60 imádságokat. 

2. Az Isten ö általok nyilatkoztattya ki akarattyát az embereknek.61 

vagy ö vélek vitett végben valamely nagy dolgokat. josué.6.3. birák. 
2. 2. tob. 3. 25. luk. 1.11. act. 1. 12. 27. 3. Az Isten öket az anyaszent 
egy házának. és minden hiveknek örzésekre rendelte, matth. 18. 10. act. 

20 12. 15. 
K A hitetleneknek vagyoné örzö angyalok? 
F Ez iránt a szent Atyák meg nem egyeznek együt. a szent irás is 

semmi bizonyost nem mond erröl. st hier. supr. s. matth. 18. 

3. Articulus. 
Az Embernek Teremptetésiröl. 

K. Mellyik leg tekélleteseb állat az angyalok után? 
25 F. Az ember. mert ö okos teremtett állat. az Isten képére. és hasonla-

toságára teremtetett. 
K Miért62 mondod azt hogy az ember okos teremtett állat? 
F. mert az ember esmerettségel, és külömböztetésel munkálodik. 

tudgya mit. és miért tselekeszi. 
30 K. miért mondod hogy az ember az Isten képére és hasonlatoságára 

teremtetet.? 
F. Mert az ember az Istentöl vette a lelket. értelmet. akaratot,. és 

58 vélek ^ar^ uralkodgyék [Törlés a sor végén.] 
59 1. [Beszúrás.] 
60 az emberekk 
61 az emberekk. 
62 Miért [i-e-ből javítva.] 
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aszabadságot, ezek nem63 illetvén a több teremtett állatokot. ki veszem 
az angyalokat. az Isten mind ezek által. ugy mondván. beléje oltotta 
az ö képit. és hasonlatoságát., mert mivel az Isten lélek, az ö értelme, 
akarattya. és64 szabadsága; leg nagyob tekélleteségei az ö Isteni termé-
szetének. joan. 4. 24. st aug. libr 1. de Gen. 5 

K. miért tekélleteseb65 teremtett állatok az angyalok. az embernél? 
F mert az angyalok sokal inkáb közelitenek hasonlatoságokban az 

Istenhez. ök tiszta lelkek., az ember pedig testböl, és lélekböl álván, 
csak a lelkiért hasonlit az Istenhez, a mely is néki csak egyik része. |22a:| 

K Mikor teremté az Isten az embert? 10 

F. A világ teremtésinek hatodik napján, amint már meg mondottuk. 
K Hogy teremtette az Isten az embert? 
F. földböl teremtette az ö testét. és meg elevenitette azt a testet., okos 

lelket adván abban, mivel az emberi test életinek leg föveb. éltetöjc 
azokos lélek, st aug. libr 15 de civ dei c. 24. I5 

K Micsoda az okos lélek? 
F. A meg halhatatlan lélek. az Isten azt ugy teremtette hogy az 

emberi testel meg egyesüllyön. 
K. Hogy tudgyuk mi azt hogy a mi lelkünk lélek. és meg halhatatlan 

si anima nostra sit spiritualis.? 20 
F Minket arra a hit. és az okoság meg tanit.66 

Magyarázat 
A hitt,67 és a vallás minket arra meg tanit a szent irásbol. Az okoság 

pedig68 azt tanyittya. hogy ha alélek. lelki69 állat, meg is halhatatlan, 
mivel csak a halando, ami meg rothadhat,7 0 és csak a rothadhat meg. 25 

a melynek részei el válhatnak egy mástol. a mi pedig lelki,71 az el 

63 nem <ne) illetvén 
64 és [Beszúrás.] 
65 tekélleteseb <(állatok) teremtett állatok [a-á-ból javítva az ékezet 

áthúzásával.] 
66 F Minket arra <Magyarázat) a hit. és az okoság meg tanit. [Ezt 

a mondatot utólag írta be, a törlés után; a törlés alá újra leírta ékezethi-
bával:] Magyárazat 

67 A hitt, <m) és a vallás minket 
68 pedig <(arra) azt 
69 lelki <állaté.) állat, [A javítás a törlés fölé írva;] <és) meg is 

halhatatlan, <(é,) [meg (és)fölé írva a sor végén; is - sor előtti margóra 
írva.] 

70 meg rothadhat, [Első t-d-ből javítva.] 
71 lelki, <állat.) az 
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oszolhatatlan, és azért el rothadatlan. A72 lélek tehát lelki. állat, mivel 
minden a mi gondolkodik. és a mi amaga gondolatirol73 emlékezik. 
alelki állat, mivel atestnek nem lehet gondolkodni. se okoskodni, lehe-
tetlen hogy74 a gondolat test legyen, se hogy a test gondolat legyen., 

5 abban pedig nem kételkedhetünk. hogy ne gondolkodnánk., ne üsmer-
nénk., ne akarnánk. ne emlékeznénk, az a kételkedés. azon, hogy ha 
gondolkodunké vagy sem,75 önnön maga a gondolat vagyon tehát mi 
bennünk ollyan lelki76 kezdet. amely minket gondolkodtat, és ugyan 
ez a kezdet az, amelyet okos léleknek nevezik. s. aug. de immort. ani. 

10 K. miképpen teremtette Isten, az elsö ember lelkét? 
F. semmiböl teremtette, az Isten eképpen is teremt minden lelkeket. 

|22b:| 
Magyarázat 

Szent Agoston nem akara77 semmit végezni aléleknek eredeteröl 
valo kérdésröl, hogy ha azlsten teremtéé78 mindenik lelket, vagy hogy 

15minden ember lelke. az ádám lelkétöl veszen eredetet., szent hieroni-
mus, szent79 ambrus, szent athanásius, és csak nem mindnyájan a szent 
atyák. azt tanittyák., hogy az Isten teremti mindenik lelket., a több 
theologusok is ezt tanittyák, ez is egyezik meg inkáb a szent irásal. ps. 
32. 15 hebr. 12 9. s. cyrill. alex. libr 1. supr s. joan. c 9. s Athanas. libr. 

20 1. Contra pag. 
K. Az Isten hasonlo képen teremtéé az elsö Aszonyt, valamint az 

embert? 
F mind egyikének. mind a másikának lelkét hasonlo képpen teremté. 

de az Aszszonynak. testét nem földböl teremté mint a férfiét. hanem 
25 álmat bocsátvan ádámra, egy oldal tsonttyát ki vévé néki. és abbol 

formálá Évát. 

72 A [a-ból javítva.] 
73 gondolatirol (el) emlékezik. 
74 hogy (a. test gondolat) a gondolat test [A javítás a törlés fölé 

írva;] legyen, se hogy ^a)a test [a test (a)fölé irva.] gondolat ^test) 
legyen., 

75 sem, (az agondolat) önnön maga [A javítás a törlés fölé írva, a 
sor végén;] ^önnön maga.) a gondolat [A javítás a törlés fölé írva, új 
sor elején.] 

76 lelki [Beszúrás.] 
77 nem akara (az origénes kérdésére meg felelni a léleknek eredeti-

röl,) semmit végezni aléleknek eredeteröl valo kérdésröl [A javítás a 
törlés fölé írva sötétebb tintával, sor végén és új sor elején.] 

78 teremtéé [Szóvégi é - utólagos beírás sötétebb tintával;] mindenik 
[ik - beszúrás sötétebb tintával.] lel<ke)ket, 

19 szent [nt-m-bő\ javítva.] 
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K. Miért tselekedék az Isten eszerént? 
F Hogy meg mutassa a férfiu. és az aszszony közöt lévö nagy 

egyeséget aházaságban., hogy az ember el is mondhassa hogy az asz-
szony, az ö tsonttyábol valo tsont. és azö testéböl valo test. gen. 2. 21. 

K. Jelenteé valamit az az álom. melyet az Isten bocsáta ádámra? 5 

F Ez igen nagy titkot jelente. mert valamint az Isten az aszszonyl 
formálá a férfiu tsonttyábol. álmában, ugy a kristus is az ö szent vérivel 
és halálával. formálá, és meg válhatatlanul egyesedék meg az anyaszent 
egy házal. ugyan azért is mondgya szent pál. hogy mi akristus tagjai 
vagyunk |23a:| és hogy a házaság., a kristus és az Anyaszent egy ház '° 
közöt valo edgyeséget jelenti. eph. 5. 30. 32. 

4. Articulus. 
A Földi paradicsomrol, és az artatlanságnak80 voltárol. 

K Hová tévé Isten ádámot teremtése után? 
F. A földi paradicsomba hogy ót lakjék. és azt mivellye.81 

K mi volt az a földi paradícsom? 
F. Az igen kies hely volt a melyben az Isten minden féle fakot tett8* 15 

vala. a melyék gyönyörködteték83 a szemet. azok közöt. vala az életnek 
fája.84 a jó, és a gonosz tudásának fája. 

K. micsodás volt az életnek fája? 
F. Az ollyan fa vala. amelynek gyümöltse szent agoston szerént. meg 

oltalmazta volna az embert az öregségtöl és ahaláltol. s. aug. de civitt. 20 

Dei. libr. 14. c. 29. 
K. miért neveztetet a jó. és a gonosz meg tudása fájának? 
F. Bizonyos tulajdonságira valo nézve. a melyeket okozot volna. 

[23b:] 
Magyarázat 

Hogy ezt a feleletet meg lehesen érteni, azt meg kel tudni. hogy az 25 

Isten meg engedte vala az embernek, hogy ehetik a paradicsomban lévö 
mindenik fának gyümölcséböl. tsak éppen annak a fának gyümölcséböl 
nem ehetik. a melyet az irás. jonak s'. gonosznak meg tudása fájának. 
nevezi., eszerént neveztetett., mert ha az ember az Istennek engedelmes-
kedet volna és ennek a fának gyümölcséböl85 nem ett volna. boldogság- 30 

80 artatlanságk 
81 mivellye. <?> 
82 tett vala. [Első í-v-ből javítva.] 
83 gyönyorködteték [Ékezethiba.] 
84 fája. <és> a jó, és 
85 gyümolcséböl [Ékezethiba.] 
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ban maradot volna. és a jót meg86 üsmérte volna, de mint hogy Isten-
nek nem engedelmeskedet, nyomoruságban esett, és a gonoszt meg87 

üsmérte, s. aug. de civitt. dei. libr. 14. C. 17. 
K Ennek a fának gyümöltse rosz volté magában.? 

5 F ollyan jó volt valamint a többi, az Isten azért tiltotta vala meg az 
embernek. hogy meg probállya. az ö engedelmeségit. s. aug. de civit dei 
libr 14. C. 12. 

K miért teremtette Isten az embert? 
F hogy ötet boldogá tegye, valamint az Angyalokat, és magát88 véle 

io közöllye. örökké 
K Az angyalok. és az emberek nem lehetneké. más képpen boldo-

gok, hanem ha az Istent birják? 
F Nem, mert atekélleteségel valo boldogság az. amidön minden meg 

vagyon a mit csak lehet kivánni, ugy an-[24a:|nyira hogy már ne lehesen 
15 többet kivánni, se semmitöl félni. az az örökös jószág pedig az Isten. 

akit hogy ha birják. már többet nem lehet kivánni. se félni. minden más 
joszág mulando., tsak gyengén. és kevés ideig töltheti bé az elmét. és 
a szivet. st aug. libr 1. de Conff. Cap l..89 

K. Mit kelletet volna Adámnak, es Évának. cselekedni.? hogy azt a 
20 boldogságot el érhették volna. amelyért teremtettek90 volt? 

F. Az Istenhez valo egész engedelmeségben kelletet volna nékik élni. 
öhozzája kapcsolni magokot., ötet imádni mint örökös urokat, béke-
ségben és edgyeségben élni magok közöt, egy szoval az Istent kelletet 
volna szeretniek mindenek felet. és a meg tiltot gyümölcsben nem enni. 

25 K hogy hogy tudhatták volna ök azt hogy eszerént kelletet volna 
cselekedniek.? 

F Az Isten szivekben oltotta volt ezt a nagy köteleséget, és nékik meg 
parancsolta volt. hogy ne nyullyanak a meg tiltot gyümölcshöz. 

K. könnyü91 lett volnaé nékik végben vinni ezeket a köteleségeket.? 
30 F. Igen is könnyü., mert az Isten öket92 teremtvén |24b:) meg áldotta 

volt. mint testi, mind lelki áldásokkal, a mellyek könnyüé tehették 
azoknak végben vitelét. s. aug. de civit Dei. libr. 14. C. 15. 

86 meg [Beszúrás.] 
87 meg [Beszúrás.] üsmérte, <meg.> 
88 magát <K.> [A törlés kissé lejjebb van, új bekezdésben;] véle<k> 

közöllye. örökké [örökké - utólagos beírás sötétebb tintával.] 
89 [A latin utalás utólagos beírás sötétebb tintával.] 
90 teremtettek <F> volt? 
91 K.önnyü [íráshiba.] 
92 öket [e fölött törölt ékezet van;] teremtvén [a lap alján fohász-

szerű beírás: o mon dieu - Az imaszerű sóhaj francia változatára vö. az 
1391. sz. jegyz.] 
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K mellyek azok a testi áldások. mellyeket vettek volt Istentöl? 
F. A testnek mindenkori egésségben valo léte, a mely semmi beteg-

ség. se a halál alá nem vettetett volna, s. aug. de Civit Dei libr. 14. C. 
10 et 29. 

K Mellyek azok a lelki áldások mellyeket vettek volt? 5 

F. Az ö lelkek egyenes. világos, és igasságos állapotban teremtetett 
volt. Eccles. 7. Ephes 4. 

Maftyarázat91 

1. ökk. minden természet béli világosságot vettek volt az Istentöl. 
semmi ártalmas tudatlanság bennek nem volt. semmi fogyatkozás az l0 

itéletben és az okoságban meg nem homalyositotta az ö elméjeknek 
szépségit. 2. Egész szabadságban lévén. azt cselekedhették. amit akar-
tak, és az ö akarattyok. egyenes és ajora volt hajlando. 3. A testi 
kivánságoknak ök urai voltak, mindenkor egyaránsu állapotban, min-
denkor tsendeségben.. 4. Az Isten adot volt nékik. minden segittségci l5 

és kegyelmet. [25a:| a mellyekel el érhették volna, hogy ha akarták 
volna az örökké valo életet. de a mellyek nelkül azt el nem érhették 
volna 5. mind ezeket az áldásokot., ökk nem tsak magokért birták., 
hanem az egész maradékokra terjedet volna s. aug. de civit Dei libr. 14. 
C. 20. 26. 29. 20 

3. Rész. 
Az Embemek vétkiröl. és hogy mikk követték azt 

a vétket. 

1. Articulus. 
Az elsö embereknek vétkiröl. 

K Az emberek meg tartottáké sokáíg az ártatlanságban lévö állapot-
nak hasznát? 

F. Nem. mert azokot csak hamar el veszték. engedetlenségek miat. 
K. miben valának engedetlenek az Istenhez.? 
F Abban hogy a meg tiltot gyümölcsben ettenek. 25 
K. Hogy vevék magokot arra hogy abbol a gyümölcsböl egyenek.? 
F Éva meg hagyá magát csalatni az ördögtöl. és [25b:| minek utánna 

abbol ett volna, ádámnak is ada belölle., a ki is hasonlo képpen evék 
abbol. 

K Hogy tsalá meg az ördög Évát.? 30 
F kigyó képiben öltözék. és azt mondá évának. hogy ha abbol a 

gyümölcsböl ennék, hasonlok lennének az Istenhez. meg nem halná-
nak, es meg üsmernék a jót. és a gonoszt. 

93 Magyarázat [Utólag írta be a sorvégi üres helyre.] 
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K Miért kiváná az ördög meg tsalni az embereket? 
F Irigységböl, hogy azt a boldogságot a mellyért teremtettek volt., 

el veszeszthesse vélek. és hogy ollyan nyomorultaká tegye öket. vala-
mint maga. 

5 K. Éva micsoda indulatbol hagyá magát meg tsalatni az ördögtöl? 
F. A kevélységböl. a tudásnak94 kivánságábol, és a mértékletlenség-

böl. 
Magyarázat 

A kevélységböl, mert az Istenhez hasonlo akara lenni. fel is támada 
10 teremtöje ellen [26a:| 

A tudásnak kivánságábol, mert meg akará probálni. hogy ha ugyan 
valojában meg tudgyaé ajót és agonoszt. ha a gyümölcsböl eszik. 

mértékletlenségböl. mert mivel a gyümölcs szép vala aszemnek. meg 
nem türköztethetvén magát. meg akará azt is probálni. ha ollyan 

'5 kedves volnaé a száj iznek is. s. Chrysost. hom. 16. supr. genes. 
K Adámot hasonlo indulat vivéé arra. hogy az Istent meg bánttsa.95 

valamint Évát? 
F. szent Agoston sok helyt mondgya., hogy az96 ádám vétkének. a 

leg elsö kezdete. akevélység vala. az után a tudásnak kivánsága, a 
20 mértékletlenség. és a feleségihez valo kedv keresés. a több szent atyák 

is hasonlot mondanak erröl. s. aug. de civit Dei libr. 14. c. 13. serm. 
1. supr. ps. 70. 

K Az ádám vétke nagy valaé? 
F. szent agoston. ezt a vétket. ki mondhatatlan nagyságunak mond-

25 gya. manual. ad lauren. C. 45. libr. 8. 
El itélhetni ennek avéteknek nagyságát. az Istennek méltoságárol, aki-
nek által hágta parancsolattyát. és hogy mitsoda veszedelmes dolgok97 

követik ezt a vétket. [26b:] 

2 Articulus 
Az elsö Ember vétkinek büntetésiröl, es az eredendö 

vétekröl. 

K Mit cselekedének az emberek, mindgyárt vétkezések után.? 
30 F. Magokat mezitelen látván. azt szégyenlék, és fige fának levelével 

bé fedezék magokat. 
K. Miért kezdödék csak avétek után ez a szégyen? 

94 a tudásnak ^v^ kivánságábol, 
95 meg bánttsa. ^valaint.^ valamint 
96 az [Beszúrás.] 
97 dolgok követik [d-k-bó\ javítva.] 
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F. mert tsak akor kezdék érezni. atestnek. a lélek ellen valo fel 
támadását.. s. aug. de civit Dei. libr. 14. C. 17. 

K Az Isten büntetetlen hagyáé. az ádám, és az Éva vétkét? 
F. Nem mert meg bünteté öket személyekben. és az ö maradékoknak 

személyekben. 5 
1. Az ö testek minden féle98 nyavalyák és a halál alá vetteték. 
2. Az ö lelkek. a tudatlanságban. és a rosz kivánságokban esék., és 

szabadságok meg gyengüle" |27a:| 
3. El veszték azt a hatalmat. a melyet az Isten adot vala nékik az 

állatokon., mert mivel hogy fel támadának teremtöjök ellen., azért l0 

minden fel támada ellenek. 
4. Az. Isten azt mondá az embernek, hogy a föld nem teremne többé 

magátol egyebet tövisnél. és hogy orczájának veritékivel enné kenyerét. 
Az aszszonynak meg mondá, meg sokasittom felette igen a te fájdal-

midot. és ate méhedben valo fogadásodnak fajdalmit. fajdalomal szü- l5 

löd magzatidot. a te akaratod. férjednek birodalmában lészen. és te. az 
ö hatalma alat lészesz. 

5. A paradicsombol szégyen vallásal ki üzetenek, a melyben azután 
viszá nem térhetének. 

6. Az ördög hatalma alá esének.. 20 
7. Az. égg. a melyért teremtettek vala. ö elöttök bé záraték. és 

magoknak örök kárhozatot érdemlének. 
K. mit értesz a rosz kivánságon. a melyben mondod hogy az embe-

rek estek bünok büntetésiért? 
F. Értem a roszra valo hajlandoságot., ennek a hajlandoság- 25 

[27b:]nak pedig három ága vagyon. ahonnét minden vétkek erednek, 
azért is hija ezt a három ágat szent jános. a test kivánságanak., a szem 
bujálkodásának., és az élet kevélységenek, 1 joan. 2. 16. 

K Az ádam vétke miért büntettették meg. ezekben arosz kivansá-
gokban valo esessel? 30 

F mert ezen három vétkek által lettek akaratbol valo engedetlenekké 
az Istenhez. 

K Az embernek100 szabadságát miben gyengitette meg az vétek? 
F. Abban. hogy vétkezése után. nem volt már ollyan hajlando ajóra. 

mint annak elötte. Conc. trid. sess. 5. 35 
K Az ádám. es az Eva. vetkinek. micsoda büntetése volt maradék-

jokba? 

98 minden féle ^nyv^ nyavalyák 
99 és szabadságok meg gyengüle [Utólagos beírás, kissé sötétebb 

tintával. A betűk alakja és az írás duktusa más, mint Mikes írásmódja.] 
100 Az embernek (akarattyát.) szabadságát [A javítás a törlés fölé 

írva.] 
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F ugyan azon. mely ömagokba volt. mert azért születünk mindnyá-
jan nyomoruságokra, alája vettetve lévén ahalálnak, atudatlanságnak. 
ahárom féle rosz kivánságoknak, rabjai, avéteknek, es az ördögnek, 
ellenségi pedig az Istennek, a haragnak fiai. és érdemesek a kárhozatra. 

5 act. 17. 30. rom. 5. 10. 12. 16. ephes. 2. 3. 
K. Igasságosé. hogy az ádám, és az Éva maradéki meg büntettesse-

nek, ollyan vétekért melyet ök nem cselekedtenek? [28a:] 
F Az Istennek itéleti101 meg foghatatlanok., de véghetetlen igassá-

guak. az emberek mindnyájan vétkesek. a vétekért mindnyájan ereden-
10 dö bünben születnek., igasságal viselik tehát a büntetést. rom. 5. 12. 

K. Hogy hogy lehet a. hogy mi bünben születessünk ollyan vétekért., 
amelyet még születésünk elött tselekedtenek.? 

F. Mi mindnyájan olly ki mondhatatlan képen voltunk foglalva ami 
elsö atyánkba. hogy mindnyájan vétkeztünk mondgya szent pál.102 ö 

15 benne. rom 5. 12. 
K De a nem meg foghatatlan dologé. hogy mindenik embernek a 

lelke. a kit is az Isten tisztán és mocsok nélkül teremtett, a atestel valo 
meg edgyesülésiért ollyan vetket vegyen magához a melyet annyi száz 
esztendövel az elött tselekedtenek. és hogy ahalando testnek. meg 

20 romlásában. a lélek is reszesüllyön.? 
F Azt meg kel vallani, hogy az eredendö bün. meg foghatatlan titok. 

de az ember is meg foghatatlan enelkül a vétek nélkül, mindent amit 
látunk. vagy erezünk magunkban. nagyot, vagy alacsont,. bizonyságot 
tészen ollyan teremtett állat nyomoruságának nagy voltárol, a mely 

25 meg romlott. de nem amaga természete által. hanem a vétek által. a 
hivek mindnyájan erösen hiszik az eredendö véteknek valoságát. érzik 
is annak nyomoruságát. az Isten ezt világosan ki nyilatkoztatta a szent 
irásban, az anyaszent egy ház ezt mindenkor igy tanitotta. és ugyan erre 
a hitelre is vagyon fel állitva avallás103 ps. 50. 7. rom. 5. 12. 2 Cor. 5. 

30 14. ephes. 2. 3. [28b:] 

101 iteléti [Ékezethiba.] 
102 szent pál. ^rom.)> ö benne. rom 5. 12. 
103 és ugyan [...] avallás [Kereszttel jelölt beirás a lap alján, sötétebb 

tintával; utána utólagos beírás:] it (hejy héja egy kérdésnek fel kel tenni. 
[Vö. alább a következő jegyzeteket: 518., 521., 544., 596., 619., 625., 
633., 663., 708., 721., 728., 751., 753., 761., 767., 775., 779., 805., 837., 
840., 844., 891., 914., 922., 926., 953., 997., 1001., 1002., 1005., 1008., 
1015., 1026., 1029., 1048., 1067., 1087., 1088., 1090., 1099., 1118., 1197., 
1250., 1353., 1372., 1377., 1403., 1436., 1438., 1503., 1512., 1521., 1525., 
1535., 1537., 1650., 1690., 1731., 1740., 1749., 1753. sz. jegyz.] 
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3. Articulus. 
A Meg váltonak szükséges voltárol.10* és az iránta 

valo igéretröl. 

K. Hová lettek volna az emberek. hogy ha az Isten érdemek szerént 
bánt volna vélek.? 

F. tellyeségel el hagyatattak volna az Istentöl, valamint az ördögök. 
és az örök kárhozatra itéltettek volna valamint ökk. 

K Nem lehetet volnaé nékik magokban térni. penitentziát tartani, 5 
bocsánatot kérni. és nyerni Istentöl? 

F. A meg romlás, melyben el merült vala az emberi nemzet avétek 
által, oly nagy volt. hogy az emberek mindenkor szerették volna avét-
ket. nem hogy még azt siratták volna., meg sem üsmerték105 volna 
foganatosan a magok nyomoruságokat, hogy ha csak az Isten kegyelme 10 
meg ne világositotta volna szemeket,106 és meg nem szállotta volna 
sziveket; hogy nyomoruságokot meg láthassák., De107 ámbar meg 
üsmerték volna is magoktol anyomoruságot, ámbár az Istenhez kiáltot-
tak volnais. mind ezek haszontalan lettek volna az üdveségre, mert ökk 
soha magoktol eleget nem tehettek volna az Isten ellen tett vétekért. se '5 
az ö igasságát. meg nem tsendesithették volna |29a:| a mely, a meg 
bántodáshoz. illendö elég tételt kivánt. 

K Az emberek nyomorusága meg orvosolhatatlan vala tehát? 
F. Igen is. hogy ha az Isten ingyen valo joságábol. irgalmaságát nem 

mutatta volna hozájok. 20 
K Micsoda irgalmaságát. mutatta Isten az emberekhez? 
F. Ez az irgalmaság. ki mondhatatlan nagyságu. és meg foghatat-

lan., mert az Isten oly igen szerette evilágot, hogy az ö edgy fiát adta. 
a bünös emberek meg váltására. Az Ige testé lett. aBoldogságos szüznek 
méhiben. ö minket meg békeltete Istennel. halála által. amennyeknek 25 
kapuját nékünk meg nyittá fel támadása. és menyben menetele által, 
bennünket a maga tudományára tanitta, tsuda tételeivel magához téri-
te., a szent lélek által meg ujita. kegyelmével., és a szenttségekel. meg 
erösitte. és táplála. az ö áldozattya által, meg szentele, bé mutata. és 
érdemeseké téve108 minket Isten elött. A kristus Jésuslog a mi közben 30 
járonk, gondviselönk. és fejünk., ö meg gyözte érettünk az ördögöt. a 

104 voltárol. (és a^ és az 
105 üsmerték [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
106 szemeket, [A:—r-ből javítva.] 
107 De [D-d-bő\ javítva.] 
108 téve (Is}> minket Isten elött. 
109 Jésus [é-j-böl javítva.] 
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keresztfán. eröt is110 veszen rajta mi bennünk. minden nap a kisértetek-
ben, amidön hiven élünk kegyelmével., amennyekben. uralkodtatni is 
fog bennünket örökösön, ha álhatatosan végig meg maradunk. [29b:] 

K Mindgyárt a vétek után. tselekedéé az Isten az emberekel ezt a 
5 nagy irgalmaságot? 

F. Nem, hanem az Isten akor erröl ígéretet téve. és a vétektöl 
fogvást. leg aláb négy ezer esztendö mulva jött le az Istennek Fia e 
földre. 

K Micsoda formába igéré Isten az embereknek. hogy nékik meg 
10 váltot fogg küldeni? 

F. Az Isten meg átkozá. a kigyot. amely is eszközül vala az ördög-
nek. az emberek el vesztésére. meg átkozván a kigyót, mondá. hogy 
ellenkezést szerzek te közötted, és az emberek közöt. és az Aszszonyi 
állat meg töri a kígyonak fejét. 

15 K. Micsoda értelme vagyon ezeknek a szoknak.? 
F. A. hogy az emberek természet szerént fogják utálni akígyót. a 1 ' ' 

melyen az ördőgöt kel érteni. az ember, és az ördögök közöt valo 
ellenkezés meg112 békélhetetlen leszen; és hogy egy szüztöl. fog születni 
a113 világ meg váltoja. a ki is el ronttya az ördög birodalmát. 

20 K Micsoda néven hitták az üdvezitöt minek elötte e világra jött 
volna 

F. A prophéták. egy nehány nevet adtak néki. de legg inkáb ezen a 
néven hitták. meg válto. Messiás. kristus.114 [30a:] 

110 is [Beszúrás.] 
111 a (kin)> me'yen 
112 meg ^k^ békélhetetlen 
113 a (m^ világ meg váltoja. [Törlés a sor végén.] 
114 [A lap alján őrszavak: 4 dik rész. az ember -] [30a:] ^az elsö 

tomushoz valo^ ^A Cathecismusból ki maradot részek, a mely résznek. 
4 dikének kelletet volna lenni.y 4 dik. Rész 
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4 dik. Rész 
Az ember esetitöl fogva. a messiás el jöveteléig1 '5 

a vallásnak. rövideden valo historiája. 

/ Articulus 
Hogy miért nem küldötte el az Isten a messiást mindgyárt 
avétek után, és hogy mint kelleték cselekedni az emberek-

nek, hogy magokot meg szentelhessék, el jöveteléig,116 

K. Miért nem küldé el az Isten a messiást a földre, mindgyárt. az 
ádám, és az eva vétkezések után? 

F: Sok nagy okokra valo nézve.. 
1. Azért hogy meg éreztesse az emberekel. hoszas proba után, az <> 
magok gyenge voltokot, rom. 8. 3. 11. 32. st aug. supra ps. 102. 
2. Azért hogy az emberek. látván szükségeket, suhajttsák azt a meg 
váltot. és aztot1 1 7 buzgoságal kérjék, valamint cselekedtek. az ó testa-
mentumban lévö szentek. jákob. genes. 49. 18. mojses. exod. 4. 23. 
3. Azért hogy annak a meg váltonak. nagy voltárol. elöre valo jeleit 
adgya, ki hirdetetvén a prophéták által. még elöre sok idövel. min- 10 

den 1 1 8 részeit. az ö születésének, életének, halálának, el temetettésinek. 
és fel támadásának, és hogy micsoda változást1 J Q fog teni e földön. acl 
10. 43. 
4. végtire. az Isten azt akarta. hogy önnön magok. a világban120 történi 
dolgok, legyenek121 ki hirdetöji mind annak; aminek kelletet meg lenni l5 

a messiás122 alat, ugy hogy, mind azok. kik meg fognak térni, a messiá^ 
predikálására, vagy az ö tanitványiéra,123 meg üsmérhessék az el muli 
dolgokból, azoknak figuráit,. a melyek történnek idejekben. és illyen 
formában.124minden segittse ö elöttök. tiszteletesebbé tenni a valási. 
és öket a kristushoz kapcsolni cor. 10. 6. 2. gal. 4. 24. hebr. 8. 5. st. aug. 20 

de catechisandis rudibus. Cap. 20 1 2 5 [30b:] 

1 1 5 el jöveteléig [é-;'-ből javítva.] 
1 1 6 el jöveteléig, [é-í'-ből javítva.] 
1 1 7 aztot (buy} buzgoságal 
1 1 8 minden [en - sor alatti beszúrás.] 
1 1 9 változást ( te t t^ fog teni [A javítás a törlés alá írva, sötétebb 

tintával.] 
120 világban [v-/-ből javítva.] 
1 2 1 legyenek [ek - utólagos beírás.] ki hirdetöji <^az^ mind annak; 
1 2 2 a messiás ^ig^ alat, [alat, ^ig^ fölé írva, sötétebb tintával.] 
1 2 3 tanitványiéra, ^hogy^ meg üsmérhessék [Törlés a sor végén.] 
1 2 4 formában, (hogy^ minden 
125 Cap. 20 [Utólag írta hozzá a latin utaláshoz, sötétebb tintával.] 
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K. mivel hogy a messiás négy ezer esztendö mulva jöt ell. a vétek 
után., mindnyájan az emberek kik azon idö alat éltenek,126 tehát el 
kárhoztanak? mert akár mint igyekeztenek is. de soha eleget nem 
tehettek az Isten igasságának.127 melyet meg bántota128 volt az ádám 

5 vetke, melyért. mindenek vétkesen születnek. 
F. Az Isten ezt a nyomoruságot még elöre meg orvosolta, a messiás-

nak eleget kelleték tenni minden emberek vétkiért. mind azokéért kik 
elötte éltenek, mind pedig kik utánna jöttenek. 

A messiásnak. ezen elég tételére. és érdemeire valo nézve. az embe-
10 rektöl lehete, még eljövetele elöt, magokot meg szentelni, és bünök 

bocsánattyát nyerni. de a menynek kapuját csak a messiásnak lehete 
fel nyitani, ö néki kelleték oda elsöben bé menni, és öket oda vezetni. 
ugyan azért is mondgya sz. pál, hogy az ó testamentumbéli szentek, 
csak velünk vehették el a jutalmat hebr. 11. 39. 40. 

15 K. mit kelleték cselekedni az embereknek.12Q a messiás el jövetele 
elött, hogy magokot meg szentelhessék? 

F. 1. Az egy Istenben kelleték hinni, ötet imádni, szolgálni. és 
szeretni mindenek felet. 

2. A meg váltot várni, és abban reménleni. 
20 3. kelleték felebarattyát szeretni. mint önnön magát, minden igas-

ságtalanságot el kelleték kerülni, az igazán valo okosságnak, és a lelki 
üsméretnek törvénye szerént élni, 

Közönségesen evala kötelesége az egész földön lévö nepeknek a 
messiás elöt., de azon kivül. a sidok. akikröl fogunk szolani, tartozta-

25 nak130 hivségesen meg tartani a mojses törvényit, és hinni mind azt. 
amit az Isten ki nyilatkoztatot nekik. 

E szerént élvén., az embereknek lehete meg szentelni magokot [31a:] 
a messiás el jövetele elöt., mert másként, magokot el vesztették. és 
kárhozatra vetették. 

30 K. E szerént élteneké az emberek? 
F. A számok azoknak, kik magokot meg szentelték volna a messiás 

el jövetele elöt, igen kevés., még a sidok közül is. annál inkáb. atöb 
népek közül, mind ezeket különösön meg láttyuk. st. aug. supr. Cap. 

,3. de epist131 ad galat. vers. 30.. 
55 K. Miért engedé meg az Isten hogy annyi sok számu nép. el veszen 

a messiás eljövetele elött? 

126 éltenek, [n - javítva egy megkezdett hosszú szárú betűből.] 
127 igasságának. [Az első, hosszú /-z-ből javítva.] 
128 meg bántote [a - utólagos beírás.] 
125 az emberekk. 
130 tartoztanak [Második ta-n-bő\ javítva.] 
131 epit [epist helyett.] 
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F. 1. Az Isten meg akarta üsmértetni az emberekel. az illyen proba 
után., az okoságnak magára el hagyatatot meg romlását. és azt is. hogy 
nem volt tökélletes az a törvény. mely a köre volt irva, szükséges volt 
a messiásnak kegyelme, hogy azt lehessen mivelni, amit a természet 
szerént valo okoság, és atörvény, nem miveltethettek., rom. 8. 3. 

2. Az Isten nem volt annak oka., ha ök el vesztették magokot, mivel 
ökk, magok vesztették el magokot szán szándékal, és az Isten.132 a 
maga igasságát tekintvén. az ö meg romlásokban133 hadta öket. és az 
által nagyob fényeségel mutatta ki az ö irgalmasságát, azokhoz akevés 
számuakhoz, kik magokot meg szentelték., és azokban a kevés számu- l0 

akban, meg mutatta még elöre, hogy mit fog munkálodni a messiás a/ 
egész földön. el jövetele után., és hogy mi legyen akeresztényi kegye-
lem., az igasságos is volt, hogy az a kegyelem ne lenne ollyan bövséges. 
a messiás elöt, mint amelynek. kelletet lenni eljövetele után. rom. 9. 23. 
st leo. serm. 4. supr nativ. jes Chr. I5 

3. Azt is el mondhatni, hogy a sidok közöt is. azok a kevés számuak 
kik magokot meg szenteltek. a messiás elöt., azokhoz képest kik mago-
kot el vesztették,134 jelentették. azt,. a mit maga a messiás mondot. 
hogy sokan vannak a hivatalosok., de kevesen aválasztottak. [31b:| 

2. Articulus 
Hogy Ádám, Eva. és ezeknek maradéki. miképpen éltenek. 

az eset után. 

K. Adam, és eva. mi formában viselék magokot. a midön ki üzeté- 20 
nek. a paradicsomból.? 

F. Az Isten irgalmaságot tett vélek. és a penitencia tartás által meg 
szentelték magokot. sap. 10. 1. st Iren. lib. 3. cap. 30. 33. 34. 

K. az esetek. elött. volté gyermekek? 
F. csak az esetek után lett gyermekek. ugyan ettöl is vagyon hogy 25 

az emberek. eredendö vétekben születnek. gen. 4. 2. rom. 5. 
K. Az emberek mindnyájan. ádamtol. és évátol származnak tehát.? 
F. igen is. azért is az irás. Évát, az élők annyának nevezi. 
gen. 3. 20. 
K. miért akarta az Isten. hogy az emberi135 nemzet egy embertöl 30 

származék? 

132 az Isten. (azö^ a maga [A javítás a törlés fölé írva, a sor végén.] 
133 meg romlásokban (d) hadta 
134 el vesztették, (aztot}> jelentették. azt,. [azt,. - beszúrás.] 
135 emberi [Második e-i'-ből javítva;] nemzet egy embertöl <(szu) 

származék? [törlés a sor végén.] 
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F. azért, hogy az embereket arra köteleze. hogy egy mást ugy szeres-
sék. mint attyok fiait,: ugyan ezert is mondgya a kristus, hogy minden 
emberek. felebarátink. luc. 10. 27. st aug. lib. 1. 12. de civ dei. 

K. Ádámnak. és evának, sok számu gyermekei voltanaké? 
5 F. igen sok számuak voltanak, mivel továb éltenek. kilencz száz 

esztendönél, és mivel az Isten azt akarta. hogy ö töllök szaporodgyék 
el a világ, nagy szaporaságot is engedet nékik. 

K tudgyuké mi a számát, és a neveit az adam fiainak.? 
F. az irás nem mondgya azoknak számát, és csak hármat nevez. 

10 Caint, abelt, és sethet, 
K. miert hogy az irás csak ezt a hármat nevezi? 
F. mert az Isten csak annyiban akarta nekünk meg mutatni az 

irásban az emberek historiáit, amennyiben a használhat a vallás meg 
üsmérésére. a pedig elegendö avallás meg üsméré[32a:]sére. hogy tud-

•5 gyuk különösön Cainnak, ábelnek, és sethnek aneveket., és közönsége-
sen azt tudgyuk, hogy ádámnak sok számu fiai voltanak ezeken kivül, 
kik el terjedének az egész földre,, és az után azoknak maradéki. st. aug. 
lib. 15. de civ. dei Cap. 15. 

K. Mit tanyit az irás kain felöl. 
20 F. hogy ö elsö szülötte volt ádámnak., hogy mezei munkás volt: 

hogy ö földi gyümölcsöt ajánlot az Istennek: hogy se maga. se az 
ajándéka nem volt kedves Isten elött., hogy az öttsét ábelt meg ölé, 
irigységböl., mert az Isten kedvesen136 vette az ábel áldozattyát. hogy 
az Isten ötet meg átkozta; és vétkinek büntetésiért, mindenkor vándor-

25 lo, és bujdoso volt a földön., hogy az Isten jelt tett rea, hogy137 ötet 
meg ne öllyek, hogy ö egy várost épite, amely várost nevezé138 enoch-
nak. a fia nevére. 

K. mit tanyit az irás ábel felöl.? 
F. hogy ádámnak második fia volt. hogy juhász volt: hogy az Isten-

30 nek. az elsököt, a leg szebbeket. és a139 kövérebbeket: ajánlotta.140 

hogy az Isten kedvesen tekintette., mind magát. mind ajándékját. hogy 
ötet Cain a báttya, meg ölé., és hogy az ö vérének kiáltása fel hata az 
Isten széke eleiben, bószu állást kérvén. 

K. mit tanyit az irás seth felöl? 
35 F hogy ábel halála után jöt evilágra., hogy szentül élt, hogy az ö 

136 kedvesen (kedvesen^ [Törlés a sor elején.] vette az ^áldozat-
tyát.^ ábel áldozattyát. 

137 hogy ^hogy^ ötet [Törlés a sor elején.] 
138 nevezé ^a^enochnak. a fia 
139 a [Beszúrás a szóközbe, halvány tintával írva.] 
140 ajánlotta. [Halvány tintával írt, kereszttel jelölt beírás a lap 

alján.] 
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maradéki közöt továb meg marada a buzgoság., mint sem a Cain 
maradéki közöt,, és hogy ö tölle származot a kristus familiája. 

K. mire tanyit minket a Cain. és az ábel historiájok. avallásra valo 
nézve.? 

F. 1. Ebben akét atyafiban. két féle társaságnak képit lát-141 5 
|32b:Jtyuk., akiknek együt kel élni a földön, világ végiig. 

2. Ábel. a kristust jelentette. Cain a sidokot. 
K. mit értesz azon akét társaságon. akiknek együt kel élni világ 

végiig.? 
F. Értem a jóknak, és a roszaknak társaságokot., akik csak világ io 

végin lesznek egy mástol el választva, és a kik, mind addig elegyesen 
leszen. egyik a másikával. sz.agoston. az Isten városának, vagy mennycí 
városnak nevezi a jók társaságát., és földi városnak, a roszak társasá-
gát. lib. 11. 15. de Civ. dei. Cap. 1. in ps. 61. 

K. miért nevezi sz.agoston. az Isten városának. a jók társaságát.? '5 
F. mert ez a név. sok helyt emlitetik a sz.irásban; a melyen ezt a sz. 

társaságot kel érteni, a ki is idegen e földön, a ki evilági jókhoz nem 
ragaszkodik., aki csak Istenért éll, és aki ugy tekinti az eget, mint 
hazáját. de Civ dei. lib. 14.142 Cap. 28. 

K. miért nevezi földi városnak a gonoszak társaságát? 20 
F. mert annak, a ki ehez a társasághoz tartozik, minden hajlandosá-

ga a. hogy a földi dolgokhoz ragaszkodgyék. minden boldogságát 
abban tarttsa hogy a földi jokal. gyönyörüségekel. és tiszteletekel. 
élhessen, hogy a földön uralkodhassék. mind 1 4 3 cselekedetit arra ;i 
mulando boldogságra fordittsa, söt még avallásbéli cselekedeteit is, és 25 
hogy, utállya, üldöze, szomorgassa, mind azokot. kik meg akarnák 
valamiben. gátolni. abban aboldogságában. melyet keres eföldön,144 st 
aug. de Civ. dei. lib. 14. Cap. 28. 

K Cain miben volt képe. a földi városnak.? 
F. 1. abban hogy ö elsö szülöt volt. mivel elsöben., mindnyájan. ;i 30 

földi városhoz tártozunk., és csak, az ujjonan valo születés által.. 
kezdünk, a mennyei városhoz1 4 S tartozni; sz. pál azt mondgya hogv 
elöször a mi lelkes, és testi. a kezdödik mi bennünk, az után a lelki.14" 
1 Cor. 15. 46. |33a:| 

2. Cain mindenkor a földhöz ragaszkodot. eki tettzik abbol. hogy 35 

1 4 1 [A lap alján tollpróbaszerű beírás: m Jesusfi] 
1 4 2 lib. 14. <p> Cap. 28. 
1 4 3 mind [minden helyett?] 
1 4 4 eföldön, (de) st aug. de Civ. 
1 4 5 városhoz [r-h-bó\ javítva.] 
1 4 6 lelki. [Második /- beszúrás.] 
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ö épitet leg elöbször várost. a földet ugy tekintette. mint lako helyét,147 

és nyugodalmát. 
3. Az ö szive meg vala romolva:, és ha külsö képen végben vivé is 

a vallásbéli hivatalt, de aztot nem tartá leg148 fövebnek., és nem aleg 
5 jobbikot ajánlja vala az Istennek, 

4. ö benne. nagy kevélység. és irigység volt. 
5. ö utálá. üldözé, és meg ölé az öttsét. mert az ö öttse. igazab volt149 

nálánál. 
mind illyenekel vannak meg bélyegezve mind azok, kik a földi 

10 városhoz tartoznak., 
K. Ábel. miben volt a menyei városnak képe.? 
F abban hogy a földhöz éppen nem ragaszkodot., azon magát ugy 

tekintette, mint idegent., várost nem épitet, csak Istennek élt, leg föveb-
nek tartotta, a vallás béli hivatallyát. és hazájának az eget, ö a halálá-

15 val, a kristust jelentette. és képe volt mind azoknak az igazaknak., kik 
ö utánna valo idökben, üldözéseket szenvedének a gonoszoktól. 

K. miben150 jelentette ábel a kristust. és kain a sidokot.? 
F. sok dolgokban. 
1. Cain születet elsöben. az után ábel. a sidók. meg elözték a kristust. 

20 az ö idöben valo születésiben. 
2. Cain mezei munkás lévén. képzette, a ragaszkodást. a melyel 

lennének a sidok a földhöz. 
Ábel151 juhász lévén. képzette a kristust. akit hinak jó pásztornak. 

a pásztorok fejdelmének.. ézék. 37. 24. joan.152 12. 14. 1 petr. 2. 25. 
25 3. Cain csak nyelvel. tiszteli vala az Istent. és külsö képen, meg lévén 

szive romolva. az Isten ezeket is hánnya szemekre a sidoknak 
isa. 29. 13. matth. 15. 8. 
Ábel igaz lévén, az ö külsö ajándéka. jele volt a belsönek, a melyel 

ajánlotta magát az Istennek., valamint sz. pál mondgya hogy a kristus 
30 az Istennek áldozta magát a sz. lélek által. hebr.153 9. 14. |33b:] 

4. az irás azt mondgya. hogy az Isten meg vetette. kaint, és az ö 
áldozattyát. és hogy ö elötte kedves volt ábel. és az áldozattya. 

ugy az Isten154 az sidokot, és az ö áldozattyokot is meg veté. de a 
kristus. és azö áldozattya. gyönyörüségesek ö elötte. 

147 helyét<ek>, és [í-n-ből javítva.] 
148 le fövebnek., 
149 volt nálánál. [r-n-ből javítva.] 
150 miben <volt.> jelentette [A javítás a törlés fölé írva.] 
151 <3.>Ábel 
152joan. <16.>[?] 12. 14. 
153 hebr. <10.> 9. 14. [A lap alján külön: mint ide] 
154 az Isten <az Isten> az sidokot, 
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dan. 9. 26. 27. matth. 3. 17. hebr. 8. 8. 9. 
5. gyülölségböl. és irigységböl. ölé meg kain az öttsét. ugyan gyülöl-

ségböl, és irigységböl ölék meg a sidok. a kristust az ö attyokfiát, a 
david maradékját. matth. 27. 12. 

6. az ábel vére. boszu állást kért. kain ellen. 5 
A kristus vére. kegyelmet kér., és Isteni boszu állás esik az sidokra, és 
atöb bünösökre, kik aztot haszontalaná, tészik. meg általkodásokal. 
hebr. 12. 24. 

7. kain, vétkiért valo büntetesböl; bujdoso, és vándorlo életet élt., 
és az Isten jelt ád rea. hogy senki meg ne öllye. 10 

A. sidok hamiságokért valo büntetésböl.. ki üzetetnek hazájokbol., 
és a világra el szélejednek., a környülmetésnek'55 jelit hordozák. mely 
öket meg külömbözteti másoktol., és mind végig meg maradnak. st aug. 
lib 12. Contra fausti. Cap. 9. 

K Az irás miért szól többet sethröl. mint sem a töb fiairol ádámnak. is 
F mert ennek maradéki, inkáb meg maradának. az Isteni hüségben. 

és az ö maradekábol156 valo volt a messiás. luc. 3. 38. 

3. Articulus 
Az emberi nemzet meg romlásárol. az özön vizröl. 

K. miképpen éltenek a kain fiai. és atöb fiai ádámnak? 
F. Csak nem mindnyájan., tévelygésben, és vétekben éltenek, mentöl 

többet éltenek, avétket is annál inkáb szaporitották, es a z 1 " istentelen- 20 

ség hová továb jobban el terjede a világon st. aug de civi. dei lib 15 Cap. 
20. [34a:| 

K a seth fiai is hasonlo rendeletlen életet élének tehát mint a többi? 
F. nem. mert ezek többire az attyokot követék, és ebben a familiá-

ban továb meg marada az Isteni szolgálat. de sok idöre., ezek is ollya- 25 
noká158 levének mint a többi, st. aug. de civ dei lib 15 cap 17. 

K. miképpen romlának ezek is meg.? 
F. a gonoszokal valo társalkodásokal, és avélek.159 szövettséget 

valo vetésel. st.aug. de civ.dei lib. 15. cap. 12. 
K. nem vala tehát senki is. a ki szentül élt volna és igasságban? 30 

155 a környulmetésnek [Ékezethiba; így ritkán fordul elő, talán 
elírás? Általában környülmetélés alakban írja, 1. pl. 36. versón többször 
is.] 

156 maradekábol [b-r-böY! javítva.] 
157 es az (Is^ istentelenség [Törlés a sor elején.] 
158 ollyanoká <(lönek)> levének 
159 avélek. <̂ valô > szövettséget valo vetésel. 
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F. annyira el hatot volt. a meg romlás., hogy nem vala majd csak 
egy is. a földön, aki ártatlan életet élt volna 

K az Isten büntetetlen hagyáé az emberek vétkeit? 
F. nem,160 mert eltörlé öket. az özön viz által. 

5 K micsodás volt. az az özön viz? 
F. az Isten rettenetes. esöt bocsáta a földre; azon kivül. atenger el 

árada. ugy annyira. hogy az egész földet el boritá a viz. és az emberek 
mindnyájan el veszének. az egész élö állatokal. 

K. az emberek közül, és az állatok közül, egy sem marada tehát meg? 
10 F. noé nyolczad magával meg szabadula, ugy mint az ö felesége, 

három fiok. és ezeknek a három feleségek., és mindenik féle állatbol egy 
nehányat meg tartá az Isten vélek. 

K kicsoda vala noé.? 
F ez igaz, és tökélletes ember vala, seth maradékábol. 

15 K. miképen tartaték meg noé. Cselédestöl együt. 
F. abárkában, a mely oly nagy, épület volt. hogy abban. ök mind-

nyájan. az állatokal. és minden féle eledelel együt. el fértenek. 
K az a nagy épület, rövid idö alat készüleé el? 
F. noé aztot. száz esztendeig épité. az Isten ezt igy akará. azért hogy 

20 az embereknek161 elegendö idöt adna arra hogy ki ki meg tudhassa 
az162 özön viz el jövetelit. és ki ki magában szálván. penitentziát 
tarttson163 [34b:] 

K. az emberek tartánaké penitentziát.? 
F. nem. meg veték. a noé intésit, és feddésit. ettenek. ittanak, háza-

25 sodtanak, és mulatták magokot valamint rend szerént, és az özön viz. 
el lepte öket, és mindnyájan el veszének, matth 24. 37. hebr. 11. 7. 1 
petr. 3. 20. 2 petr. 2. 5. 

K. micsoda gondolatokot kel indittani a mi elménkbe. ennek a 
példának? 

30 F. ebböl meg kel tanulnunk, hogy kövessük. azokot az intéseket a 
melyeket adnak nékünk az Isten parancsolattyábol, aztot ne várjuk 
hogy egy szers mind az ö haragja szállyon reánk., mint a villámlás, 
hanem szüntelen vigyázunk magunkra matth. 24. 37. 

K. mind azok. kik az özön viz által el veszének, el kárhoztaké? 
35 F. aztot el hihetni, hogy azok kik a noé intésit meg fogadák. és 

igazán meg térének, hogy azok el nem kárhoztanak. 

160 nem, [ne-m-bö\ javítva.] 
161 az emberekk 
162 az (ozon^ özön [Törlés tollhiba miatt.] 
163 tarttson <matth. 24. 37. hebr 11. 7. 1 petr. 3. 20.) [A lap alján 

külön beírások: a Mess bunte b] 
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K. mit jelentet, a noé bárkája, és azözön viz.? 
F. az közönséges anyaszent egy házat, és a kereszttséget. 1 petr. 3. 

21. 
Magyarázat. 

CSak az anyaszent egy házban lehet üdvezülni, azon kivül nincsen 5 
üdveség, a bárkán kivül, mindenek el164 veszet, minden bünösök el 
veszének az özön vizben., minden vétkeink. el vesznek. hogy ugy mond-
gyam., és el töröltetnek, akereszt vizben. st aug. de civ dei lib. 15. Cap. 
26. st. ambr. supr. noe. st grego. hom 16. supr. ezech. 

K. mit cselekedék noé. az özön viz után, hogy a165 bárkából ki 'O 
mene? 

F. az Istennek166 hálákot adván. néki áldozatokot ajánla, és az Isten 
meg áldá noét, és a fiait, és meg igéré, hogy többé özön viz által el nem 
vesztené a világot., és azt akará. hogy igeretének jelül lenne. az égen. 
a szivárvány. [3Sa:| 15 

4 Articulus 
Hogy micsoda állapotban volt a világ. az özön víztöl 

fogva. mind addig, még az Isten ki hivá ábrahámot hazájábol. 

K. miképen szaporodának el az emberek az özön viz167 után? 
F a noé három fiaitol. sem, kám. és japhetöl. 
K. miképen éltenek. anoé maradéki.? 
F. az irás nékünk egyebet arrol nem mond, hanem, hogy, noé meg 

áldá semet, és japhetet. jó erkölcsökért, meg átkozá pedíg kámot, és 20 

annak fiát, kanaánt, mert illendö tisztelettel nem valának hozája. 
hogy az emberek el szaporodván. kevélységtöl viseltetvén. hiresé 

akarák tenni neveket elöb. minek elötte el válnának egy mástol. 
hogy pedig ezt véghez vihessék egy tornyot kezdének épitteni. és azt 

akarák. hogy az a torony. el érje a fellegeket 25 

hogy azt a tornyot bábel tornyának nevezék., az az. ösze zavarodás-
nak.. mert az Isten hogy meg büntesse öket. az ö nyelveket fel zavará. 
ugy hogy, egy mást168 nem értheték., és igy félben kelleték hadni 
munkájokot, és el szélyedni egy mástol. ki egy felé. ki más felé 

164 el (y~) veszet, <ek,> [Második e-é-ből javítva az ékezet áthúzásá-
val; í-n-ből javítva. Először el veszének, volt.] 

165 a bárkából [a - megkezdett b-bőY! javítva.] 
166 az Istennek <k> hálákot 
167 özön viz <al> után? 
168 egy más [Nyilván íráshiba egy mást helyett.] nem értheték., [első 

t-h-bb\ javítva.] 
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hogy ezen az oszlás után kezdének el terjedni az egész földre. 
st aug. de civ dei. Cap. 2. 4. lib. 12. 
K. az igaz Istenben valo hit, és a néki valo szolgálat. tartaé sokáig 

az emberek közöt? 
5 F. az emberek. mentöl többet élének, és töbre szaporodának., an-

nál169 gonoszabbaká lének., lassanként, az igaz Isteni üsmerettség. a 
népeknek elméjekböl. el törölteték, és bálványozokká170 lettenek., az 
az, a teremtet állatoknak adák azt a tiszteletet. a melyet csak az Isten-
nek kelletet volna adni. 

io semnek, némely maradéki közöt, továb meg marada az Isteni szolgá-
lat, de végtére, a meg romlás közönségesé let, és csak egy sem találta171 

|35b:]ték aföldön, aki az Istenhez, illendö szolgálattal lett volna. st. aug. 
de Civ. dei. lib. 16. Cap. 11. 12. 13. 

K. miképpen bánék. Isten. akoron az172 emberekel.? 
15 F. Az egész földnek népit az ö meg romlására. és vakságára el hagyá. 

sziveknek kivánságit követvén, akarattyok szerént. el merülének. min-
den féle rut vétkekben. az Isten, a más életre hagyván bünökért valo 
büntetésit., választa magának egy ollyan embert., aki attya lenne sok 
számu népnek, a mely nép, az ö szolgálattyára szenteltetnék. 

20 K. ki vala az az ember. kit az Isten magának választa.? 
F az ábrahám volt. a tharé fia, a sem familiájábol. a ki is céldéában 

lakot., asia tartományában. 
K. az Isten miért választá. inkáb ábrahámot, mint sem. mást.? 
F. ötet, csak azö irgalmasságábol és jovoltábol választá. 

25 K miképen választá ötet? 
F. meg parancsolá néki. hogy hadná el. hazáját. nemzettségit, nem-

zetit., és meg igéré neki, hogy attyává tészi. egy ollyan nagy népnek, a 
kihez sok kegyelmit fogja mutatni, 

K. miért kiváná az Isten. hogy ábrahám, el hadná, hazáját. 
30 F. I.173 azért hogy meg válnék aroszak társaságátol, nehogy ö is 

meg romollyék. reájok valo nézve. 
2. azért hogy a földet ugy tekinttse, mint bujdosásnak. és szarándok-

ságnak helyét. és az eget ugy, mint hazáját, 
3. azért hogy attya lenne ollyan népnek, a174 kinek különös szokása, 

35 vallása, és hajlandosága lenne. a töb népektöl. 

169 annál annál [Sor végén és új sor elején.] 
170 bálványozokká <lének,) lettenek., [é-o-ból javítva.] 
171 [A lap alján külön: Mert] 
172 Isten. akoron az (V) emberekel.? 
173 1. [Beszúrás.] 
174 a <kit> kinek 
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K. mit cselekedék ábrahám? 
F hitt, és engedelmeskedék az Istennek., a ki meg jutalmaztatá. 

engedelmeségit. gen. 12. 

5. Articulus 
Hogy micsoda szövettséget tett Isten ábrahámal., és ennek 

a szent embernek maradékirol. 

K. miképen jutalmaztatá meg Isten az ábrahám hitét, el |36a:| hagy-
ván hazáját, hozája valo engedelmeségböl.? 5 

F. meg jutalmaztatá az ö hitét, az erös szövettség által, melyet tett 
véle. 

K. miben áll, az a szövettség? 
F. az erös igéretekben. melyeket tett Isten ábrahamnak, a mely 

igéretek. az Isten részéröl, ingyen, és irgalmaságbol valok valának. 10 

K. mit igért Isten ábrahámnak.? 
F. hogy ötet, és maradékit. gondviselése alá veszi, hogy sok népnek 

attyává tészi, hogy a bö, és gazdag kanaán földit neki, és az ö maradéki-
nak adgya. és hogy azö maradékábol származik a messiás.175 

K. nem valaé valamely külsö jel. mely mint egy zálogul, és bizonysá- l5 

gul let volna ennek a szövettségnek. 
F. igen is, az Isten. hogy meg bizonyitsa igéretit, magára meg eskü-

vék, és ugyan akoron hagyá a176 környül metélkedést, mint ollyan jelt, 
mely meg külömböztetné ábrahámot. és az ö maradékit a töb népektöl., 
akikel is az Isten nem tett volt illyen szövettséget. gen. 17. 14. hebr. 6. 20 

13. 16. 17. 
K. kik valának az ábrahám fiai.? 
F. sok ideig nem vala gyermeke sárátol., aki is kilenczven esztendös 

koráig magtalan marada. 
Erre valo nézve akará sára. hogy venné magának a szolgálóját ágárt, 25 

a kitöl let egy fia, ismael. 
Eztet nem kel csudálni. abban az idöben, a melyben az Isten meg 

engedte. az egynehány feleséget. st aug. lib 22. Contr. faust. cap. 47. 
K. Ismaelben. és azö maradékiban tellyesedéneké bé az Isten igéreti. 

melyeket tet volt177 ábrahamnak? 30 

F. ábrahám., ezt gondolá. mivel látá feleségének magtalanságát. és 
idösségit, 

De az Isten elöre meg mondá. hogy sárának fia lenne; hogy abban. 
és annak maradékiban tellyesednének bé igéreti. gen. 17. 19. 

175 a messiás. <(gen. 17. 14. hebr. 6. 13.^ 
176 a [Beszúrás halvány tintával.] környül metélkedést, 
177 volt [Beszúrás világosabb tintával.] 
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|36b:| Abrahám pedig hitt az Isten szavának, ha szinte nem látta is. 
miképen lehesen a meg, és az Isten megjutalmaztatá az ö hitit. mivel178 

esztendöre sárának fia lett. kit neveze isáknak. 
K. ágár. és ismael, miképen éltenek sárával, és isákal? 

5 F. ágár. meg veté sárát. magtalanságáért. meg is büntetteték., ismael 
pedig veszekedék isákal, erre valo nézve, mind ö, mind az annya. az 
Isten parancsolattyábol. az ábrahám házátol el üzetének, galat 4. 2. 9. 
30. 

K. ábrahámnak. valánaké meg más fiai ismaelen., és isákon kivül.? 
10 F. Sára meg halván, abrahám el vévé cethurát. akitöl. hat gyermekei 

lettek 
K. ezek a hat gyermekek osztozánaké isákal179 az ábrahám joszágá-

ban? 
F. nem, mert egyedül isák volt az ábrahám örököse, aki is ajándéko-

15 kot ada atöb fiainak., és azt sem akará. hogy a többi isákal laknának. 
K. mit jelente a szövettség, melyet tett Isten ábrahámal.? 
F. jelenté azt a szövettséget. melyet tett sok idövel az után örökösön. 

akristus. a keresztényekel., melynek zaloga a kereszttség. és a melyet 
jelentete180 a környül metélkedés. 

20 K. miben jelentette a környül metélkedés. a kereszttséget? 
F két dologban. 1. abban hogy a kereszttség által181 részesülnek 

abban a szövettségben., mellyet tett Isten a keresztényekel. a kristus 
által., valamint a környülmetelkedés jele volt hogy részesülnek.182 az 
ábrahámal tett szövettségben.183 st. aug. de civ. dei. lib. 16. cap. 26. 

25 2. abban. hogy a kereszttségkor. vallást tesznek, a sziv béli kőrnyül 
metélkedésröl.184 tudni illik, avilági kivánságok ellene mondásárol, 
melyet jelentete185 a testi környülmetélkedés. rom. 2. 28. 29. 

K. mit jelente az ábrahámnak és az ö maradékinak (37a:| valo, meg 
igért föld? 

30 F. a mennyet. mely meg igértetet minden keresztényeknek., akiknek 
is ábrahám a lelki attyok. hebr. 11. 14. 15. 16. 

K. ágár, és sára. mit jelentettek? 

178 mivel <más> esztendöre 
179 isákal <?> 
180 jelentete [Szóvégi e - utólagos beírás.] 
181 által <lehet> [Törlés a sor végén;] részesülnek [utólagos javítás 

részesülniből; szóvégi e-í-ből javítva.] 
182 hogy részesülnek. [Csillaggal jelölt beírás a lap alján.] 
183 szövettség<nek.)>ben [ben <nek.> fölé írva.] 
184 környül metéskedésről. [íráshiba.] 
185 jelentete [Szóvégi e- utólagos beírás.] a testi környülmetélkedés. 

<rom.> rom. 
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F. ágár a186 szolgálo jelentette a synagogát. az az, a sido vallást, 
sára. szabad lévén, az anyaszent egy házat jelentette.187 

galat. 4. 22. st aug. lib 15. de civ dei. Cap. 2. 3. 
K. ismael és isák. mit jelentettek? 
F. ismael jelentette a sido népet,188 isák. a keresztényeket.. 5 

Magyarázat. 
Csak a keresztény, a ki a189 kegyelemböl. ujjonnan születik lelki 

képpen. a kereszttségben. az örökké valo szövettségnek. és életnek 
igéreti a keresztényeknek tétettek. az Isten a keresztényeket ugy tekinti 
mint fiait. és nem ugy mint rabjait. a szeretetnek törvennye vagyon a 10 
keresztényeknél. akristus öket fel szabaditotta a mojsés törvényének 
szolgálattya alol., a mely törvény rabságban tartotta azokot kik aztot 
követték, az anyaszent egy ház, minek190 utánna magtalan let volna 
sok ideig, termékennyé lett, a sidok ellenségi lévén a keresztényeknek., 
a mikor lehete, mindenkor üldözék öket. valamint ismael üldözé isákot, 15 
de az Isten meg vetette öket, és az ö synagogájokot, mind ezeket igen191 

könnyü, ismaelre, és isákra, ágárra, és sárara szabni. 
K. a Cethurátol let fiai ábrahámnak. mit jelentének? 
F. a keresztényeket., kik nem a hitböl élnek, hanem test szerént, az 

illyen keresztények. vehetnek Istentöl. világi jókót, de az örökös örök- 20 
ségben nem lesz részek, és az Isten azt akarja, hogy az ollyanok kik a 
hitböl élnek, el távozanak a mennyiben töllök lehet, az ollyan kereszté-
nyektöl. kik test szerént élnek. 1 Cor. 5. 11. st aug. de Civ dei libr 16. 
Cap. 34. 

A ki azt akarja meg tudni. hogy micsoda., a test szerént élni. halgas- 25 
sa192 [37b:] mit mond sz. pál. a tést szerént valo élet, ezen apostol 
szerént. az, amidön valakiben uralkodik, a testi, és a földi kivánság. a 
illyen193 a meg romlot test szerént viseli magát. tudni194 illik, követi 
annak kivánsagit,, és a magához valo szeretetet,. rom. 8. galat. 5. 16. 

186 a [Beszúrás.] szolgáló <(lévén,) jelentette 
187 jelentette. <(galat> [Törlés a sor végén; új bekezdésben:] galat. 
188 népet, (a) isák. a keresztényeket.. 
189 a [Beszúrás.] 
190 minek <(elötte.) utánna [A javítás a törlés fölé írva.] 
191 igen [e-o-ból javítva.] 
192 [A lap alján tollpróbaszerűen: Cheturat Ceturat] 
193 a illyen [illyen - utólagos beírás a sorvégi margóra;] a meg romlot 

[a - későbbi beírás a sor eleji margóra.] 
194 tudni illik, [f-a-ból javítva.] 
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6 Articulus 
Hogy Isáktol. és jákobtól, származának mindnyájan 

a sidok. 

K. miért nevezi az irás ábrahámot,195 a hivök. attyának? 
F. mert ö a keresztények attya, valamint a sidoké. 
ö attya a196 sidoknak. mert ö tölle származának mindnyájan. Isák: 

az ö fia által. 
5 Attya a keresztényeknek. kik azö maradékátol. a kristustol szárma-

zának a hit. által, és akit jelente isák. rom. 4. 
K. isák, miben volt a kristus képe. 
F l,197 az ö ártatlan, és szent élete, képe volt. a kristus. szent, és 

ártatlan életenek. 
io 2. az isák áldozattya. nyilván jelenté. a kristus halálát, és fel támadá-

sát. 
3. isák. az áldozat után, attya lön az egész sidoknak. valamint a 

kristus. fel támadása után. attya lett a keresztényeknek.198 

K. mivolt az isák áldozattya? 
15 F. az Isten akarván probálni az ábrahám hitét, parancsolá. hogy 

néki áldozná fel a fiát isákot. aki is mint egy harmincz hét199 esztendös 
vala. 

Ábrahám ezen meg nem ütközék, noha a fiát igen szerette. ha ámbár 
csudálatoson let is néki öregsegiben az a fia, az ö magtalan feleségitöl. 

20 ha szinte az Isten meg igérte volt is néki, hogy aza fia lesz örököse, és 
hogy nagy számu népnek lenne attya, de mind ezek a gondolatok és 
okok. meg nem tartoztaták, minden remén|38a:]ség ellen remélle, el 
hitetvén magával. hogy az Isten a ki olly csudálatoson adta néki a fiát, 
fel tamaszthattya a halattaibol is. és a fel áldozásához foga a hegyen, 

25 a mely hegyet. sz. hieronimus. moria hegyének nevezi. a kálvariahoz 
közel., isákban is attyához hasonlo hit vala, és az Isten akarattya alá 
adá magát. ö maga vivé az áldozattyára valo fát, és meg hagyá magát 
kötöztetni az attyátol, a ki is már késit ki vonta hogy fel áldoza. 

De az Isten meg elégedvén, az atyának. és a fiunak., engedelmesége-
30 kel. és hitekel, meg tartoztatá200 az ö karját, és viszá adá fiát, ugy 

mondván, a halottak közül. ugy hogy, a kristusnak szenvedesiben., és 

195 ábrahámot, <(minden^ a hivök. [a - a törlés fölé írva.] 
196 a [Beszúrás halvány tintával.] 
197 1, [Utólagos beírás.] 
198 a keresztényekk. 
199 hét [Beszúrás.] 
200 meg tartoztatá (Az utolsó előtti szótagbeli ta - beszúrás.] 
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kereszten valo halálában. képe lévén, legyen az ö fel támadásában is 
képe. hebr. 11. 17. st chrys. hom. 57. supr gen. 

Az Isten ugy adá. hogy abban az orában, ábrahám hátra tekintvén. 
látá hogy egy kos. aszárvánál meg akadot volna a bokorban. aztot 
fogá. és fel áldozá.201 a fia helyet., könnyü meg látni. hogy miben 5 
jelenté ez a kristust. aki is fel áldozá magát az attyának az emberek 
hellyet, nevezvén ötet az irás. az Isten bárányának, magára vévén a 
világ202 büneit. hogy el töröllye azokot, másut ezekröl bövebben szol-
lunk. 

K. kik valának az isák fiai.? 10 
F Esau, és jákób. ezek ikrek valának. egy hasal szülvén öket rebeka, 

esau jöt elsöben evilágra. az Isten meg veté ötet. még születése elöt. 
azután jákob születék, az Isten ötet szereté, noha még akor azt nem 
érdemlé. rom. 9. 13. 

K. miben veté meg Isten esaut? 15 
F. abban. hogy az Isten nem választa ötet, hogy attya lenne népének, 

hogy ö birná az ábrahámnak igért földet, és hogy az ö maradékátol 
származnék a messiás, az Isten mind ezeket., azö ingyen valo kegyelmé-
böl. jákóbnak engedé meg. 

K. Esau és jákob, mit jelentének,? 20 
F. esau jelenté a sidokot, és a meg vetetteket,203 jákob, jelenté, 

[38b:]204 akeresztényeket és a választattakot. rom. 9. st aug. de civ dei. 
libr 16. cap. 35.. 37. 

K. jákobnak. hany fiai valának.? 
F. tizen két fiai, és egy leánya, ezek négy aszszonytol lettenek., ezeket 25 

nevezik tizen két pátriárkáknak., és ezektöl szarmazék. az egész sido 
nemzet. 

K. minek nevezik a jákob feleségeit.? 
F. jákób, csak rakhelt akará elvenni, de meg csalák, és elöbször.205 

liát véteték el véle, a rakhel nénnyit, liának hát fia lett, rakhel pedíg, 30 
sok ideig magtalan maradván. végtire206 két fiat szüle, jákob még 
ezeken kivül, két feleséget vett, bálát, a rakhel szolgáloját, és zelphát, 
a lia szolgáloját. 

K. minek hiják a jákób fiait? 

2 0 1 áldozá. [l-d-ből javítva.] a fia helyet., könnyü <(ebböl) meg látni. 
2 0 2 a világ büneit. [A v helyén felhúzott szárú betűt (b-t?) kezdett.] 
2 0 3 meg vetetteket, [ket-tek-bő\ javítva.] 
2 0 4 a [38b:] a <(kristust.,^ akeresztényeket [Ajavítás a törlés alá írva.] 
2 0 5 elöbször. [6-íz-ből javítva.] 
206 végtire [Utólagos beírás a sorközbe a sor elején, részben a mar-

gón.] 
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F. ruben, simeon, levi, juda. issachar, zabulon, dán, neptháli, gád, 
azer, joseph. és benjamen, és egy leányát. dina.207 

K. miért nevezik ezeket patriárkáknak.? 
F. mert ezek. fejei a tizen. két sido nemzettségnek, a208 kiktöl 

5 származot az egész sido nemzet. ez a szó patriárka, görög szó. a mely209 

annyit tészen, mint atya,210 vagy egy familiának feje. 
K. minek nevezik rend szerént ezt atizen két familiát.? 
F. tizen két sido nemzettségnek, de arra kel vígyázni, hogy a joseph. 

familiájábol. két nemzettség lett, mert az ö két fiát ephraimot, és 
10. manassest, jákob fiaivá fogadá, és mindenik feje lön egy nemzettségnek. 

kik nevekröl neveztetnek. ez igy lévén. ugy tettzik mint ha tizen három 
nemzettséget kellene számlálni a sidok közöt. de csak tizen kettöt 
számlálnak, mert a levi nemzettsége.,211 az Isteni szolgálatra léven 
szenteltetve. nem osztozék a töbivel. a meg igért földben, és abban részt 

15 |39a:| nem vett. mint a többi,212 de az Isten azt akará. hogy el lennének 
széllyedve, a töb nemzettségek közöt; kéttség nélkül azért. hogy példá-
jokal. és oktatásokal. az Isteni szolgálatra vezessék. az attyok fiait. 

K. mellyik leg nevezeteseb. a tizen két nemzettség közöt? 
F. a juda nemzettsége, mert az Isten ezt kedvellette leg inkáb. minden 

20 idöben, a messiás ebböl származot, és végtire., az egész sido népet, erre 
a névre. nevezék. 

Azt mondám végtire, mert ezt a nevet judeus, közönségesen akor 
adák, az egész nemzetre., a midön viszá tére. a babiloniai fogságbol. 
annak elötte2'3 csak azokot nevezik vala sidoknak. a kik juda országá-

25 ban laktanak.,214 és azután hogy az egész szent föld két felé oszlot 
volna, amint továb meg mondgyuk. a jákob maradékit,215 izraéliták-
nak., vagy hebreusoknak nevezték. 

K. miért nevezték a jákob maradékit. iraelitáknak,216 vagy hebreu-
soknak? 

30 F. az ö attyokrol jákobrol, a ki nevezteték izraelnek, gen. 32. 28. 

207 dina. [i-a-ból javítva.] 
208 a <^kitöl származtak) kiktöl származot [Törlés a sor elején.] 
209 a mely (et) annyit 
210 mit [mint] 
211 nemzettsége., ^csak) az Isteni szolgálatra (vala) léven [léven 

<(vala) fölé írva;] szenteltetve. (es) nem [törlés a sor elején.] 
212 a többi, (mert) de [de (mert) fölé írva.] 
2 ' 3 annak elötte [e-a-ból javítva.] 
214 laktanak., (minek elötte) [:fölötte szintén törölve:] (és annak 

hogy) és azután hogy [:(minek elötte) alá írva.] 
215 maradékit, (izral) izraélitáknak., 
216 izraelitákk, vagy hebreusokk? 
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A hébréus nevnek eredeti. nem ollyan bizonyos, némellyek azt tart-
tyák, hogy a jákob nagy attyát. ábrahámot, hébréusnak nevezték. 
heberöl, a pháleg attyárol, akinek idejében lett a nyelv meg oszlása, ugy 
hogy. a mely nyelven beszélle heber. a meg marada. és nevezék, hebrai-
ca nyelvnek. mások pedig más eredetet adnak ennek a névnek, mert a 5 
hebreica nyelv szerént, hebreus azt teszi, tul valo. mert ábrahám az 
euphrátesen tul valo volt. és ezen utolso magyarázat szerént, ábrahá-
mot. Ebreusnak nevezték. a kanaán földin, hogy meg tudgyák eredetit, 
mint ha azt mondották volna, hogy az euphrátes vizén tul valo ember. 
st. aug. de civ dei lib. 16. Cap 1. [39b:| io 

K. mit jelente a sido nemzet. aki is mind egészen., egy embertöl 
származék 

F. a keresztény népet, a ki a kristus által formáltaték. 
K. mit jelentének a tizen két patriárkák, akiktöl eredének mindnyá-

jan a sidok? 15 
F. a tizen két apostolokot; akik lelki attyai a keresztényeknek.217 

azért mondgya. sz. pál. hogy az apostolok fundámentumira vagyunk 
épitve. eph. 2. 20. 

K. mit jelentének. lia. és rákhel.? 
F. a sz. atyák, ugy tekintették liát. az ö termékenységiért, mint a 20 

munkálodo életnek képit., és rákhelt. az ö szépségiért, és magtalanságá-
ért. mint ollyan életnek képit. a ki inkáb foglalatoskodik az igasság 
keresésében, mint a külso munkában. az egyik, ideigvalo, és munkás, 
a másik. örökös, és bóldóg. st. aug. lib. 22. Contr. faust. Cap. 52 

7 Articulus 
Az izraelitáknak. egyiptumban valo rabságokról. 

K. az izraéliták. birtáké mindenkor. az ábrahámnak meg igért föl- 25 

det? 
F. Abrahám, Isák. és jákob. ót ugy maradának. mint jövevények. 

és ezeknek maradéki. az igéret után. négy száz esztendövel. birák a 
földet. hebr. 11. 9. 

K. miért halada annyi sok idöre, és miért nem birák hamaréb azt a 30 

földet? 
F. mert sok ideig valának. az egyiptiusok rabságában, és az218 

ábrahám hazájábol valo ki menetele után. negy száz esztendövel szaba-
dulának meg arabságbol. és kezdék.birni a földet, 

217 a keresztényekk. 
218 az [Beszúrás.] 
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K. az izraéliták, micsoda ókból219 ésének az egyiptiusok rabságá-
ban? |40a:| 

F. a nagy éhség miat. jákob kénszeriteték. egyiptusban menni min-
den cselédevel., a mely hetven személyböl állot. azö maradéki ót igen 

5 el szaporodának, végtire üldöztetének, és rabság alá veté öket, pharao. 
az egyiptumi király. 

K. miért mene jákob egyiptumban. az éhség elöt? 
F mert meg tudá azt. hogy az éhségnek, hét esztendeig kellene 

tartani. azt is meg hallá., hogy az ö fia joseph. igen hatalmas volna 
10 abban az országban., és hogy ót szükségben nem lenne. 

K. miért ment vala joseph egyiptumban? 
F. jákób ötet, inkáb szerette mint a töb fiait. ezek azt meg irigyelvén 

meg akarák ölni josephet; de ruben, a leg nagyobik, köztök, meg nem 
engedé, és juda. azt tanácsolá. hogy adnák el akereskedöknek, akik is 

15 el adák egyiptumban. putifárnak, az Isten. ezt a nagy vétket, a joseph. 
fel emeltetésére forditá. és gondviselöjévé tette ötet a familiájának. 

K. mit cselekedék joseph égyiptumban? 
F. mint rab, ugy szolgálá sokáig putifárt,. az ö jó erkölcsiért, töm-

löczben téteték, az aszszonya hamisan valo bé vádolására, és az Isten 
20 Ugy adá, hogy az ö fogsága, nagy méltoságára válék. 

K. miképen válék, fogsága. méltoságára? 
F. pharao álmat látván. azon meg ijede, de senki nem tudván aztot 

meg fejteni. mondák néki, hogy volna a tömlöczben. egy joseph nevü. 
a ki jövendölö,220 azonal eleiben viteté josephet a király. a ki is meg 

25 fejtvén álmát. leg elsö ministerré tévé az országban221 

K. mi képen tudá meg jákob, hogy joseph222 uralkodnék egyiptum-
ban? 

F. az éhség, melyröl ide fellyeb emlékeztünk. kénszerité jakóbót, 
egyiptumban küldeni fiait buzáért. kik joseph eleiben vitetetvén meg 

30 üsmeré öket, és magát is meg üsmérteté vélek., meg bocsátá nékik 
vétkeket, és arra kénszerité öket. hogy egyiptumban vinnék jákóbot 
|40b:| minden cselédestöl. jákob arra reá álla örömest. 

K. hól holt meg jákob.? 
F egyiptumban, minek utánna, meg jövendölte volna a messiásnak 

35 ideit, és ugyan akoron fogadá fiainak a joseph két fiait, ephraimot, és 
manassest, kik a töb patriárkák közi számláltatának, a testét,223 joseph 

219 ókból (esel^ ésének 
220 jövendölö, (arra) azonal [A javítás a törlés fölé írva.] 
221 az országban [o-a-ból? javítva.] 
222 joseph <̂ az)> uralkodnék 
223 testét, [Szóvégi r-j-ből javítva.] 
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a kanaán földére vivé, és ót el temeté az ábrahám. és isák temetö 
hellyében 

K. joseph hól holt meg.? 
F. egyiptumban. ahol mind holtig nagy méltoságában marada. halá-

lakor meg hagyá, hogy az ö csonttyait a kanaán224 földere vinnék. és 5 
az attyai mellé temetnék. 

K. az egyiptiusok. mikepen bánának az izraelitákal.? 
F. addíg mind jól bánának vélek. még joseph élt., de holta után. más 

ollyan király következvén,225 a ki el felejtvén, josephnak a országnak 
tett szolgálattyát., üldözni kezdé az izraélitakot. és rabság alá veté. 10 

K. mit jelentet, a joseph el adatatása? 
F. jelenté a judás vétkit. a ki el árulá. és el adá. a kristust. és a papi 

fejdelmeket: kik a romaiak keziben adák ötet. st aug. supr. ps. 80. n. 8. 
K. mit jelente. a joseph. fogsága, és fel emeltetése.? 
F jelenté a kristus szenvedésit. és fel támadását. a ki is üdvességet 15 

szerze. a sidoknak, kik ötet el adák. és a pogányoknak;226 a kiket 
jelentének. az egyiptiusok. tertul. Contr. marci. lib. 3. Cap 18. st. híer. 
Contr. jovi. lib. 1. 

8. Articulus 
Mojses hogy szabadittya meg az izraelitákot. a husvéti 
bárányrol. és az227 veres tengeren valo által menetelröl. 

K. mennyi ideig maradának az izraéliták égyiptumban? 
F. mint egy két száz esztendeig. az után támasztá az Is-(41a:]ten. 20 

mojsest. hogy fel szabaditaná nepit, a rabság alol. 
K. ki volt mojses? 
F. lévinek. a jákob fiának. maradéki kőzül valo volt., születese228 

után három holnap mulva, az annya., a nilus folyo vizire tévé, és ót az 
Isteni gondviselés alá hagyá, mert pharao parancsolatot adot vala ki. 2$ 
hogy meg ölnék a sido férfiu gyermekeket., a pharao leánya feredvén 
a folyo vizben., a gyermekre talála. és meg száná. fel nevelé. és minden 
féle tudományokra tanyitatá, és fiának fogadá, de mojses inkáb szereté. 

224 kánaán [á-n-ből? javítva.] 
225 következvén, [Szóvégi v- megkezdett hosszú szárú betűből javít-

va;] a ki el felejtvén, (a) josephnek [nek - utólag írta a sorvégi margó-
ra;] a országnak [a - későbbi beírás a sor eleji margóra.] 

226 a pogányokk; 
227 és az [az - es-ből javítva.] 
228 [Sor végén:] <(hogy szü)> születese [a javítás a törlés fölé írva, új 

sor elején.] <(leték) után [után <(leték) fölé írva; hogy születék helyett: 
születése után lett.] 
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az Isten népével szenvedni, mint sem nagy uraságban lenni, negyven 
esztendös korában, az attyafiainak. látogatásokra mene., ót keveset 
marada.229 mert egy egyiptiust meg ölvén, ki kelleték menni egyiptum-
bol, hogy a király meg ne ölesse, onnét a mádiániták tartományára 

5 ment lakni, a hol is meg házasodék.,230 jéthronak az ipájának. juhait 
örizvén, az Isten meg231 jelenék néki, és parancsolá. hogy szabaditaná 
fel népit az iga alol., akoron. mojses. nyolczvan esztendös vala. 

K. mi képen szabaditá fel mojses az izraelitákot. a pharao. rabságá-
bol. 

10 F. annyi sok csudákot tett, annyi sok csapásokal. veré meg egyiptu-
mot, hogy pharao kételen vala. az országábol ki bocsátani a népet. 

K,232 mivel ostorozá233 meg egyiptumot.? 
F. az irás tiz félét teszen fel., a víznek234 véré változását, a békákót, 

a tetveket, bogarakot. a barmoknak. dög halálát, a fekélyt, a kö esöt, 
15 a setéttséget, sáskát, és minden elsö szülötnek halálát. 

K. melyik ostorozás. kénszerité pharaot.235 hogy el bocsása a né-
pet,? 

F a minden elsö szülötnek halála. 
K. mi formában történék emeg? |41b:| 

20 F. mojses, az Isten parancsolattyabol., meg hagyá az izraélitáknak., 
hogy minden cselédes gazda egy bárányt ölne meg. aztot meg sütné. és 
meg enné. a báránynak vérível meg kenné a kapuját. egy angyal éttza-
ka, minden elsö szülöttet meg ölé az országban., csak egyedül. az 
izraéliták házaiban, nem mene bé; 

25 K. mond meg egy kevesé bövebben, hogy mit parancsola mojses236 

az izraélitáknak. akoron.? 
F. I.237 az Isten parancsolattyábol. azt hagyá nékik, hogy mindenik 

kérjen a szomszédgyátol., ezüst, arany portékát, azt meg cselekedék, az 
egyiptiusok pedig mindent adának nékik. valamit kérének az Isten arra 

30 hajtván sziveket. 
2. mojses azt parancsolá nékik. hogy az elsö holnapnak tizen negye-

dik napján, estve, bárányt öllyenek. aztot sütve egyék meg, fejestöl, 

229 marada. (marada,:^ mert 
230 meg házasodék., (az^ jéthronak 
231 meg ^jene^ jelenék néki, 
232 K, [F.ből javítva.] 
233 ostorozá [í-z-ből javítva.] 
234 a víznek [nek - későbbi beszúrás;] véré válto(zék)zását, [későbbi 

javítás, melyet a törlés fölé írt.] 
235 pharaot. <(h)<h> hogy 
236 mojses (f) az 
237 1. [Beszúrás.] 
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lábastol, és a belsö részeivel, és aztot kovásztalan kenyérel, és keserii 
füvel egyék. az étel sietve legyen., fent álva, utozo köntösben. és bot a 
kezekben, semmi idegennek nem volt szabad vélek enni, a bárány 
csontyait nem volt szabad meg törni, se el tenni a maradékot, hanem, 
hogy meg égessék., a mit meg nem ehetnek. 5 

3. azt parancsolá nékik, hogy minden esztendöben,238 hasonlo na-
pon. hasonlo Ceremoniával, ennének bárányt. annak a csudának emlé-
kezetére. a melyet fog Isten tenni érettek., hogy másod napon. nagy 
innepet illenének, meg szabadulásoknak emlekezetire, hogy azt a bá-
rányt, husveti báránynak neveznék. és az innepet paschalisnak. az az., 'O 
által menetelnek. 

K. miért hagyá mojses. hogy illyen Ceremoniakal ennek meg a 
husvéti bárányt.? |42a:| 

F mert egy részint, kételenek valának az izraéliták e szerént. csele-
kedni., nagy siettségel kelleték utra indulniok, és enniek. hogy eröt 15 
vegyenek magoknak. és mint hogy sietének, idejek nem volt se a kenyér 
sütésre, se a fözésre. 

Az Isten azt akará. hogy minden esztendökben, ennek az elsö hus-
vétnak emlekezetire., husvéti bárányt egyenek 

mind ezekel. a Cérémoniákal.. az Isten nagy titkokot akart ki jelen- 20 
teni. 

K. az Isten parancsolá még valamely más239 különös dolgot is240 

az izraélitáknak. mojses által, hogy kénszerittessenek örökösön meg 
emlékezni, azégyiptiusok elsö szülöttöknek halálokrol.? 

F. igen is, mert az Isten azt akará, hogy az izraélitaknál, minden elsö 25 
szülöt. az emberek közül, és az állatok241 közül, néki szenteltessék, 
örökösön. exod. 13. 2. 

K. miért akará az Isten, hogy az izraélíták. annyi gazdagságot 
vegyenek el, az242 égyiptiusoktól? 

F. hogy meg büntesse azt243 a hitetlen nemzetet, mind azért a mit 30 
szenvedtetet az ö népével. és mint egy, meg jutalmaztassa ezeket. a 
munkáért, melyet miveltek az országnak. st. irene. lib 4. cap. 49. st. aug. 
Contr. faust. lib 21. Cap.244 71. 72. 

K. mit cselekedének. az égyiptiusok., midön látták volna. minden 
elsö szülötöknek. halálokot? 35 

238 esztendöben, <azon> hasonlo [Törlés a sor végén.] 
239 más [Beszúrás.] 
240 is [Beszúrás a szóközbe.] 
241 az állatok<r> közül, 
242 az <izraélitáktol.> égyiptiusoktól? 
243 azt [a-e-ből javítva.] 
244 Cap. <2> 71. 72. 
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F. ök magok sietteték az izraélitákot, hogy mennének kí az ország-
ból: de azután csak hamar meg bánák. hogy el bocsátották. és utánnok 
is menének hogy viszá hoznák, és akor történék, a veres tengeren valo 
által menetelnek, nevezetes csudája. 

5 K. miböl állot az a csuda? 
F. abbol. hogy mojses, meg ütvén a veszövel. a tengert, két24S [42b:] 

felé válék. és utat ada. az izraélitaknak., az meg általkodot egyiptiusok. 
utánnok menének. azon a csudálatos uton., de a midön az izraéliták 
által mentenek volna, a vizek esze menének, és az egyiptiusok mindnyá-

10 jan el boritatának, eszerént szabadulának meg az izraéliták. rabságok-
bol. 

K. mennyiböl állot akoron, az izrael népe. 
F. mint egy, hat száz ezer emberböl. ki vévén. az246 aszszonyokot, 

és agyermekeket, kik el nem érték volt a husz esztendöt. 
15 K. hogy szaporodhaték annyira el az a nép, mivel annak elötte. két 

száz esztendövel, jákob, csak hetvenedmagával247 ment volt égyiptum-
ban., és azon. kivül, micsoda üldözésekben valának az egyiptiusoktól.? 

F. ez. a nép, az üldözésekben az Isten gondviselése által szaporodék 
annyira. aki is meg igérte vala ábrahamnak., az ö248 maradékinak, oly 

20 rend kivül valo el szaporodását, 
K. mit jelente. ez a rend kivül valo meg szaporodások, az izraéliták-

nak.? 
F. a keresztényeket, a kiknek az üldöztetésekben., kelleték meg 

szaporodni,249 és el terjedni 
25 K. mit jelente a mojses által valo meg szabadulások. az izraéliták-

nak? 
F. jelenté, a keresztényeknek., a kristus által valo meg szabaditáso-

kot, st aug. supr. ps. 7. 2. n. 5. 
K. mit jelente. a husvéti bárány? 

30 F. a kristust jelenté. a ki is az Istennek báránnya. a kinek halála, meg 
ment minket, az örökké valo haláltol, az ö kereszttyének bélyegét 
homlokunkon viselvén. ö aza. kezdet,250 ki az menyegben viszen min-
ket e földröl. st. aug. Contr. faust. lib. 12 cap. 30. 

245 [A lap alján tollpróba: S M A] 
246 az (férfiakot.)> aszszonyokot, [Törlés a sor végén; az z-jét utólag 

írta hozzá.] 
247 hetvenedmagával [ed - utólag írta be a sorközbe.] 
248 az ö (J) maradékinak, 
245 meg_ szaporodni, [Második o-d-ből javítva;] és el terjedni <[a 

társaságokk és gyülekezetekk [a - beszúrás.] 
250 kezdet, (mely) ki az <(boldogságban) menyegben [menyegben 

<(boldogságban> alá írva, a sor elején.] 
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K. mit jelente az a tilalom. a melyet tet mqjses. hogy meg ne törjék 
az husvéti báránynak csonttyait? (43a:l 

F. jelenté azt, a mi történék. akristus halála után, mivel az ö szárait 
meg nem törék, mint a két latornak, kik véle együt, fel feszitettek vala. 

K. mit jelente a husvéti báránynak étele? 5 
F. jelenté a szent Eucharistiát, amelyben, valoságoson eszük a kris-

tus testét., aki minket meg váltot vérével,. valamint a sidokot meg 
mente a báránynak vére ahaláltol251 

K. mit jelentének azok a cérémoniák. amelyekel kelleték enni ahus-
véti bárányt? 10 

F. jelenték azokot a készületeket. a melyekel kel Communicálni. 
1. aki ahusvéti báránybol akart enni, annak születet sidonak, vagy 

azon valláson lévönek kelletet lenni, 2. szükséges volt uti köntösben252 

lenni, és páltzának akezében, 3. sietve kelleték enni. 4 kovásztalan 
kenyérel, 5. es vad salátával. 15 

ez a magyarázattya 
1. aki Communicálni akar. annak kereszténynek kel lenni, 2. uti 

készületben kel lenni. az az. semmi ragaszkodásal ne legyen a földi 
dolgokhoz, melyek meg akadályoztathatnak. a mennyei hazában valo 
menetelit. 3. nagy hitel, és buzgoságal. kel meg egyesülnünk a kristusal. 20 
4. meg kel sanyargatni apenitenczia által. a véteknek testét. 5. együgyü. 
és egyenes szivüek legyünk, a hamiságnak, és kétszinüségnek. abban 
kovásza ne legyen. 

K. mit jelente, averes tengeren valo által menetel.? 
F. jelenté akereszttséget., mert szükséges a keresztényeknek253 hogy 25 

a kereszttség vizén, által mennyenek., hogy lelki hazájokban mehesse-
nek., valamint szükséges vala.254 által menni az izraélitáknak a veres 
tengeren., hogy a meg igért földben mehessenek st aug supr ps. 72. n. 5. 

K. mit jelentének az egyiptiusok kik a tengerben merülének? 
F jelenték a mi büneinket, kik el töröltetnek a kereszttségben 30 

251 valamint [...] ahaláltol [Későbbi beírás sötétebb tintával; a sido-
kot - első o-ja fölött törölt ékezet.] 

252 köntösben [Második ö-e-ből javítva.] 
253 a keresztényekk 
254 vola. [Ritka, elírásos alak vala helyett.] 
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[43b:] 9 Articulus 
Az izraéliták. sinai hegyéhez valo érkezésekröl, a keserü 

vizekröl. a mannárol, a kösziklábol valo vizröl, az ámálé-
citák veszedelméröl, a jéthro tanácsárol. 

K. A255 midön az izraéliták. averes tengeren által menének., hová 
vezeté öket mojses.? 

F. nagy pusztaságokon vezeté öket által. a sinai hegyéig. a hová, meg 
índulásoknak. negyven hetedik napjára érkezének. 

5 K. mojses tudtaé arra az utat? 
F. nem vala szükséges az utat tudni. mivel az Isten maga vala 

kalauzok; napal., a256 felleg volt elöljárojok: és éttzaka, a tüz oszlop: 
amidön a felleg, vagy a tüz oszlop meg indult. ök is meg indultanak. 
és a midön meg állapodot, ök is meg állapodtanak. 

10 K. mivel táplálák magokot az izraéliták. a pusztában? 
F az Isten külde nékik az égböl ollyan eledelt, melyet mannának 

nevezék., 
K. a még az izraéliták. a sinai hegyéhez érkezének, történéké addig 

valamely nevezetes dolog közöttök,? 
15 F. három nevezetes dolog történék addig. 1. az izraéliták. pana-

sza,257 2. a gyözedelem, melyet vettek az amalécitákon. 3. jéthronak. 
a mojses táborára valo érkezése. 

K. mi ókbol panaszolkodának. az izraeliták? 
F. háromszor panaszolkodának.. mojses ellen. egy szer azért. mert 

20 keserü vizre találtak., másodszor. mert kenyerek nem vala. harmad-
szor. mert vizek nem vala. 

K. mit csinála ollyankor mojses? 
F könyörge, és mindenkor bocsánatot nyere a népnek. 
elöször, az Isten parancsolattyábol. egy darab fát vete a258 vizben. 

25 és a keserü viz. édesé lett. exod. 15. 25 [44a:] másodszor. az Isten sok 
számu. fürjet. bocsáta. a tábora. hogy a nép eleget egyék, és az égböl. 
manna esék. a mely minden nap esék jó regel. szombatokon kivül, mind 
addig, még a pusztában maradának., és ez a manna, lön az ö eledelek. 
negyven esztendeig. 

30 exod. 16. 13. 
Harmadszor. mojses meg üté a kösziklát az Isten parancsolattyá-

bol.259 a pálczájával, és abbol sok viz folya 

255 A midön [A-a-bó\ javítva.] 
256 a [Beszúrás.] 
257 panasza,<k> [Szóvégi a-o-ból javítva.] 
258 a <b> [?] vizben. 
259 parancsolattyábol. <har> a pálczájával, 
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K. micsoda alkalmatoságal gyözék meg az izraeliták. az ámálecitá-
kot, és mire kel leg inkáb vigyázni abban a gyözedelemben.? 

F . 2 6 0 az ámáleciták. meg akarák állani az ö uttyokot. mojses el 
küldé josuét egy seregel. válogatot emberekel. az ámáléciták ellen. 
maga pedig egy hegyre fel mene: és imádkozék. a még a harcz tarta., 5 
a midön mojses fel emelve tarttya vala kezeit, az izraeliták, gyözedelme-
sek valának. a midön pedig fáradcságbol. le bocsáttya vala kezeit, 
akoron, az amaléciták. diadalmasok valának, erre valo nézve, két felöl 
tartatá kezeit mind estig. és az izraéliták. egész gyözedelmet vettek. 
exod. 17. 10 

K mire kel vigyázni. jéthronak,, a mojseshez valo menetelében? 
F. jéthró. mojses látogatására menvén. a leányát. és annak gyerme-

keit, viszá vivé mojsesnek. mivel mojses haza küldötte volt a feleségit, 
még egyiptumbol valo ki indulása elött. ugyan a jéthro tanácsábol., 
osztá el sullyos261 terhét. atöb alatta valo birákra. a kiket rendele. az 15 
igasság ki szolgáltatására. választa azért az ipja tanácsábol. hatalmas 
férfiakot. Isten félöket, bátrakot, a kik, az igasságot szerették. és a 
fösvénységet gyülölték., illyeneknek, kellene lenni, minden biráknak, 

K. mit jelente. a pusztában valo lakások. az izraelitáknak, azután, 
hogy a veres tengeren. által menének? |44b:] 20 

F. jelenté. a keresztényeknek. kereszttségek után valo maradásokot.. 
e földön, minek elötte, az örökös hazában mehessenek, 

st. aug. supr. ps. 72. n. 5. 
K. mit jelentének, a felleg. és atüz oszlop. melyek vezetik vala, az 

izraélitakot? 25 
F. akristust, jelentették.262 aki is azt mondgya. hogy ugy mehetünk 

mennyekben. ha ötet követtyük. st. greg. hom. 21. supr. evan. 
K. mit jelentének, azok a bajok. fáradcságok. unadalmak. a melye-

ket szenvedének az Izraéliták apusztában? 
Fjelenték, ez eletben valo nyomoruságokot., a melyeknek suhajtatni 30 

kel velünk, a mennyei hazát. st aug. supr. ps. 72. n. 5. 
K. mit jelente. a fa, mely a keserü vizet. édesé tévé.? 
F. jelenté. a kristus keresztyét. mely meg édesiti nyomoruságinkot, 

és azt a lelki vizet; melyet kel innunk, a boldogságra. tudni illik, az Isten 
parancsolattyának. és akarattyának. követésit. 35 

st263 a u g s u p r p s 60 
K. mit jelente a manna? 
F a kristust. a ki az égböl le szállot élö kenyér. a mi táplálásunkra. 

260 F. (am) az ámáleciták. 
261 sullyos [o-e-ből javítva.] 
262 jelentették. [le - nt-bő\ javítva?] 
263 st<au)aug. [Tollhiba.] 
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ez életnek pusztájában. a ki264 nem csak kegyelmével. de maga testével. 
és vérével táplál. joan. 6. 31. 

K. mit jelente a kösziklábol fólyó viz? 
F. a kristust. akitöl ered minden kegyelem, és akit az irás lelki 

5 kösziklának nevez., a kiböl foly, az az élö viz, mely örök életet ád. joan. 
1. 15. 1. Cor. 10.4. 

K. mit jelentének az amaleciták, kik apusztában,265 azizraélitak 
ellen hartzolának? 

F jelenték az ördögököt, és mind azokot, kiket eszközül vészen; 
io hogy meg gátollyák a keresztényeket; hogy az élök földében ne266 

mehessenek. st. aug. lib 4. de trini cap 15. [45a:] 
K. mit jelente josué. és267 az ö hada. kik az ámáléciták ellen hartzo-

lának? 
F. jelenté. azt a viaskodást, a melyel kel a keresztényeknek viaskod-

15 ni, hogy meg gyözhessék, üdvességek ellenségit. az anyaszent egy ház. 
pásztori alat. origen hom. 11. supr. exod. 

K. mit jelente mojses a hegyen., imádkozván. fel emelt kézel.? 
F. jelenté a kristust. kí, ki terjesztvén kezeit a kereszten. meg gyözte 

az ördögöt, st iren. lib 4. Cap. 41. tertul lib 3. Contr. marci. 
20 K. miért hogy az ámáléciták. gyözedelmesek valának. mihent mojses 

le ereszti vala kezeit,. mikor pedig fel emelve tartya vala kezeit, akor 
meg gyözettetének.? 

F. 1. azért, hogy nteg lássuk, hogy tsak a kristus kereszttyének ereje 
által, és az álhatatoság által. gyözhettyük meg, az üdvesség ellenségit. 

25 2. hogy nem elég viaskodni, hanem még imádkozni is kel. és hogy 
ha az imádságot, nem teszük. az vigyázás. és aviaskodás mellé. minden 
bizonyal268 meg gyöz az ördög. 

3. hogy azok, kik a269 rejtékben. fel emelik kezeket az ég felé. és 
buzgoságal könyörögnek, az kristus nevében, a pásztorokért. és az 

30 anyaszent egy házért., azokot nagy tiszteletel kel tekinteni, mivel részek 
vagyon. az anyaszent egy háztol vett gyözedelemben 

s. Chrys. hom 1. supr. mojs. matth. 26. 41. 

264 a ki [Beszúrás.] 
265 apusztában, [fr-/c-ból? javítva.] 
266 ne [Beszúrás.] 
267 és az [és hosszú / betűje z-ből javítva.] 
268 bizonyal [o-o-ból, /-/i-ből javítva.] 
269 a [Beszúrás.] 
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10 Articulus 
Az izraélitaknak törvényéröl. a szövettségnek véréröl. 

K. mit cselekedének az izraéliták. a midön. a sinai hegyhez érkezé-
nek? 

F. meg parancsola270 mojses a népnek hogy két nap alat. meg 
szentellye magát. hogy vehesse a harmadikán, az Isten törvényit, határt 
vete a hegy körül. és meg parancsolá hogy senki azon altal ne menne., 5 
mert életét el vesztené.271 |45b:) 

A harmadik napon. mely ötvenedik napja272 vala, egyiptumbol valo 
ki jöveteleknek., a hegyet a tüz el fogá. és rettenetes trombita szó 
hallaték, és az Isten beszélle mojsesel, a menydörgés. és villámlás közöt. 
exod. 19.. io 

K. miért adá az Isten. azö törvényit az izraélitaknak ollyan rettentö 
modon. 

F. mert az a nép. igen kemény szivü vala, az Isten. abüntetésnek. 
félelme alat. akará öket tartani: a szeretet törvényének ideje, nem jöt 
vala még el. 15 

K. mit monda az Isten az izraélitáknak, a midön szozatot bocsátta 
a hegyen? 

F a tiz parancsolatot kí hirdeté nékik, 
Én vagyok ate urad Istened. ki, kihoztalak. téged. az égyiptum földé-
röl., másut erröl beszéllünk.273 20 

K. ezekben a parancsolatokban. valánaké valamely oly dolgok. 
melyek ujjak lehettek volna. a sidok elöt, 

F. nem valának., mivel azok. a természet törvényét foglallyák vala 
magokban. tudni illik. azon törvényt, a melyet óltót volt Isten minden 
embereknek szivekben. teremtetésekkor; az274 irásbol ki is tettzik,. 25 

hogy az emberek, minden idöben, köteleseknek tartották. magokot: 
ezen tiz parancsolatoknak. meg tartására, még mojses elöt is. nézd meg, 
mit mondottunk erröl, a tiz parancsolatban. 

K mint hogy az emberek üsmerték atiz parancsolatot miért adá az 
Isten az izraelitáknak, ujontában.? 30 

F mert senkí nem vala a földön. akí aztot meg tartotta volna, és 

270 meg parancsola (az Isten) mojses [^az Isten) mojses - beszúrá-
sok.] 

271 [A lap alján tollpróbák: Mit jelen A ke A] 
272 napja \ja - beszúrás.] 
273 beszéllünk. [^é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
274 az <ki) irásbol ki 
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avetek el törölte volt az emberek sziveiben, a mellyekben óltotta275 vala 
az Isten. st aug. supr ps. 57. n. 1. 

K. az Isten adaé az izraélitáknak, meg más törvényt is a tiz parancso-
laton276 kivül? |46a:| 

5 F igen is ada az Isten. meg más parancsolatokot is, mojses által, 
mellyek az igasság ki szolgáltatását tekinték., és avallásnak. külsö 
Ceremoniáit. 

K. azokot277 a parancsolatokot akeresztények., ollyan köteleség 
alat tartoznaké meg tartani, mint a tiz parancsolatot.? 

10 F. amojses parancsolati közöt, két dolgot kel meg külömböztetni. 
némellyek szükség képen követik atíz parancsolatot., illyen a biráknak 
tett parancsolat., hogy igasságot szolgáltassanak,, nem tekintvén senki-
nek. se szegénységit. se gazdagságát., az illyen parancsolatok minden 
idöben valok. és minden népeket illetnek. mert a természet szerent valo 

•5 törvényre vannak fundalva 
A töb törvenyek, szabad akarat alat vannak, illyen vala a törvény. 

mely azt hagyá. hogy minden hetedik esztendöben., miveletlen kel 
hadni a földet, az ötvenedik esztendöben., minden adoságot el engedni, 
illyenek valának a parancsolatok melyek. a vallásnak külsö ceremoniáit 

20 tekinték., és a meg tisztulás., az illyen parancsolatok. csak a sidokot 
kötelezték., és az illyen törvénybéli cselekedetekröl mondgya sz. pál. 
hogy meg mentet minket a kristus az iga, és a szolgálat alol. rom. 7. 6. 
galat. 4. 31. st. aug. lib. 10. 

Contr. faust. Cap 2. 
25 K. miért akará az Isten, az izraélitákot. annyi sok féle tartásokal. és 

szokásokal. terhelni, mivel azok el kelletének töröltetní a kristus által.? 
F.278 szükséges vala, iga alá vetni azt a népet, mivel az a nép, igen 

földi, és kemény nép vala és kevés értelmü. exod. 33. 3. 
K. az izraéliták, alázatoságal vévéké, ezeket aparancsolatokot? 

30 F. meg igérék közönségesen., azoknak meg tartását. |46b:| 
Az Isten279 meg igéré nékik, ollyan formában, hogy ha azokot 

hüségesen meg tarttyák., hogy öket ugy fogja tekinteni, mint a maga 
népit. mint ollyan népet. a ki szent, hogy közikben helyhezteti országát, 
és papságát, hogy öket ellenségektöl. meg oltalmaza. és bé tölti öket 

35 áldásival. exod. 19. 5. 6. deute. 28. 
K. mit cselekedék mojses. ezen kötés után.? 
F. könyvben irá. az urnak minden parancsolatit, oltárt csinála, és 

275 óltotta [o - javítva.] 
276 parancsolaton [A negyedik szótagbeli a--o-ból javítva.] 
277 azokot [ot - beszúrás.] 
278 F. ^ l ^ szűkséges 
279 Isten [/—i'-ből javítva.] 

988 



azon barmokot aldoza fel az urnak., azoknak vérekböl az oltara hinte,. 
és atöbbit. el tevé, azután a tett szövettséget. a könyvböl el olvasá. az 
egész nép elöt. a ki ujontában. igeré. az urnak valo engedelmeségit., 
azután az eltett. vérel. meg hinté a könyvet. és az egész népet. mondván, 
ez a szövettségnek vére. melyet szerzet az. ur veletek., hogy mind ezeket 5 
bé tölttsétek. exod. 24. hebr. 9. 20. 

Azután mojses fel mene a hegyre az urhoz, hogy a két kö táblát 
elvenné. a melyeken vala irva. atiz parancsolat., és hogy ki tanulhassa 
az urtol, mind azokot., a melyeket kelleték meg tartani a sidoknak a 
vallás dolgaiban. exod. 24. 10 

K. mit jelente. a sidoknak, egyiptumbol valo ki jöveteleknek ötven 
nap mulva ki adatot törvény,? 

F. jelenté azt. a mit cselekedék. a szent lélek az apostolokal. és atöb 
esze gyült hivekel jerusálemben. pünkösd napján. ötven nap mulva. 
azután hogy a kristus, fel támadása280 által., meg szabaditot281 volna 15 
minket. az ördög rabságábol. 

A szent lélek, nagy zugásal szálla le reájok., hogy az Isten törvényit, 
ne a köre, hanem szivekben irja. 

K. mit jelente a kö, a melyre vala irva a törvény? 
F. jelenté a sidoknak, kemény sziveket., akiket az irás kö [47a:| 20 

szivüeknek nevezi., adok néktek uj szivet, mondgya az ur a propheta 
által, és el veszem a kö szivet a ti testetekböl, és adok néktek hus szívet; 
az en lelkemet adom belétek., és azt cselekszem. hogy az én parancsola-
timban járjatok. ezek 36. 26. 

K. mit jelente a barmok vére,282 a melyet, hinte mojses az oltárra. 25 
és a népre.283 hogy petséttye légyen a szövettségnek.? 

F. jelenté a kristus vérit., mely meg tisztit minket büneinkböl. és a 
mely petsettye az uj szövettségnek melyet tett Isten velünk, és a melynek 
örökké meg kel maradni heb. 9. 

K. mit jelentének. a sidoknak tett igéreti Istennek., hogy ha meg 30 

tarttyák a törvényt.? 
F. jelenték, akeresztenyeknek. tett, lelki igéreteket, 1 petr. 2:9: 

280 fel támadása [sa - utólagos beírás,/e/ támadá mcllé.] 
281 szabaditot [ot - beszúrás sötétebb tintával.] 
282 vére^k^, 
283 a népre. (f> hogy 
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11 Articulus 
Mojsesnek a sinai hegyen valo létéröl. magyarázattya mind 

annak, valamit az Isten parancsola néki. a vallást illetö 
külsö dolgokról. 

K. mit cselekedék mojses. a sinai hegyén? 
F. az Isten meg mutatá néki mi formában csináltassa. 1. a hajlékot, 

2.284 a szövettségnek ládáját, 3.285 a kegyelemnek tábláját. 4. az286 

asztalt. 5. a gyerttya tartot., 6. az illatok oltárát, 7. az aldozatok oltárát, 
5 8. a réz kádat., 9. a papi öltözeteket, meg parancsolá néki, hogy mind 

ezeket ollyan formán. csináltassa, a mint meg mutatta néki, végtire. oda 
adá néki a két kö táblát. melyeken a tiz parancsolat vala irva. 

K. mi volt az a forma. a mely szerént parancsolá Isten mojsesnek 
hogy mind ezeket meg csináltassa? 

10 F. a szent lélek azt akará velünk meg értetni az által, a mint sz.pál 
mondgya. hogy a hajlék. a láda, a tábla, és mind a többi, csak árnyéki, 
és figurái valának mind annak. a minek kelleték bé tellyesedni, az uj 
törvényben hebr.8 5. |47b:) 

k. mi vala a hajlék? 
15 F az ollyan templom volt. a melyet hordozhattak, és amelynek. 

addig vevék hasznát a sidok. valamég a jerusalemi templomot fel nem 
épitheték. 

Ez a templom két részböl állot, mely két részt, egy nagy lepedö 
rekesztette el, egyik a másikátol.287 az elsö rekesztést nevezték szent-

20 nek, a másikát.288 a szentek szenttyének. hebr. 9. 2. 3. 
K. mit jelente a hajlék? 
F. a második része a hajléknak, melyet a szentek szenttyének nevez-

ték az eget jelenté., az elsö jelenté a kristust, az ö halando testében., és 
az anyaszent egy házat aföldön, a ki is ugy éll itt, mint számki vetésben. 

25 és bujdosásban hebr. 8.11. 
K. mi vala. a szövettségnek. ládája? 
F. a meg rodhatatlan fábol valo láda volt. a mely. mind belöl, mind 

kivül. tiszta arany pléhekel volt bé boritva, ez a láda. arra valo volt, 
hogy abban állyon. atörvénynek két táblája, erröl is nevezék szövettség 

30 ládájának., mert az Istennel tett szövettség abban állot., és ennek a 

284 2. [Beszúrás a szóközbe.] 
285 3. [Beszúrás.] 
286 az [Beszúrás.] 
287 a másikát. ol. [ol - beszúrás.] 
288 a mási<(kát.)kát. [Törlés elválasztás után, új sor elején; <(á) -

javítva.] 
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ládának, mindenkor. a szentek szenttyében kelletet maradni, exod. 25. 
hebr. 9. 4. 

K. mit jelente. a szövettség ládája? 
F jelenté a kristus emberségit. st. cyrill.289 alex. lib 4. supr. joan. 

Cap. 28. 5 

K. mi vala a kegyelemnek. táblaja? 
F. e szerént nevezték a szövettség ládájanak. fedelét. ennek tiszta 

aranybol kelletet lenni, a két végin. két chérubim volt aranybol ki 
csinálva, akik szárnyokot ki terjesztvén. a láda fedelét bé fedték, az 
Isten mindenkor onnét szollot. és erröl is mondgya sok helyt az irás., 10 

hogy az Isten a chérubimokon üll, azért is nevezik propitiatoriumnak, 
az az, ollyan helynek., a honnét az Isten kegyelmit mutatta az emberek-
hez. exod. 25. 17. [48a:l 

K. mit jelente. akegyelemnek. táblája? 
F. a kristusnak. Istenségét., a mely bé fedezi az ö emberségit. mert 15 

ö benne lakik az Istenségnek minden tellyes volta test szerént. és ö a 
mi büneinkért engesztelö, és csak ö általla nyerünk irgalmasságot. 
colos. 2. 9. 1. joan. 2. 2. rom. 5. 2. hebr. 4. 16. 

K. mi volt az asztal? 
F az az asztal, meg rodhatatlan fábol volt csínálva., és arany pléhe- 20 

kel volt bé boritva., a csak arra valo290 volt. hogy kenyereket tettenek 
reá. 

K. mik valának azok a291 ki tett kenyerek? 
F. eszerént nevezék a tizenkét kenyeret, a melyeket az asztalra 

tettenek, a papok hatot hatot raknak vala egymásra., és minden héten 25 

meg ujitották 
K. mit jelente az asztal. és akenyerek? 
F. az eucharistiának oltárát jelenté., amelyen szüntelen ajánlya a 

kristus magát az atya Istennek, ami büneinkért,. az ujtörvénybéli papok 
által. akenyérnek, és abornak. szinek alat. st joan damas. libr 4. cap. 14. 30 

K. mit jelentének. a tizen két számu kenyerek. melyek az asztalon 
állottak? 

F. azért tettek tizenkettöt., mert izraelnek tizen két nemzettségit 
jelentették,292 a tizen két nemzettség, jelenté az egész kereszténységet., 
aki magát ajánlya. az Istennek. a krístus által, akristusban. és a293 35 

289 cyrill. <d> alex. 
290 valo [o-a-ból javítva.] 
291 a [Beszúrás.] 
292 jelentetté,k, [é-í-ből javítva, k - későbbi beírás világosabb tintá-

val.] 
293 a kristusal., [a névelő helyén először felfelé húzott szárú betűt, 

nyilván k-t kezdett.] 

991 



kristusal., a szent áldozatban, mondgya sz. agoston civ dei lib294 10. 
Cap 20. 

K. mi vala a gyerttya tarto? 
F tiszta aranybol. volt csinálva, hét águra. és mindenik ágnak. 

5 avégin. egy lámpás vala., mind ezt. nagy mesterségel kelleték meg 
csinálni. 

Ezeknek a lámpásoknak. az illatok oltárja elöt kelleték égni. 
K. mit jelente. ez a hét águ. gyerttya tartó.? 
F a kristust. és apásztorokot jelenté. [48b:] 

10 K. mi vala. az illatok oltára? 
F a rodhadatlan fábol295 csinált. kis oltárocska vala., és a egészen 

bé vala boritva. arany pléhekel,, ennek az oltárnak. a szent hellyen 
kelletet állani, ecsak arra volt rendeltetve., hogy az illatokot, amelyeket 
minden nap. estve és regel ajánlottak apapok. arra rakták. és meg 

15 égették az ur elött. 
K. mit jelente. az oltár. és az illatok? 
F az oltár jelenté akristust. és az illatok, képzelék, az imádságot. 

akristus szüntelen könyörög érettünk., és296 a papoknak minden nap 
kel ajánlani az Istennek, akristus által., mind magokért, mind anépért, 

20 a könyörgéseknek illattyát, mint kedves illatu temjént. st. aug. lib 10. 
de civ. dei cap. 4. 

K. mi vala az áldozatoknak. oltára.? 
F ez az oltár. meg rodhadatlan fábol volt csinálva., és bé volt rézel 

boritva., ezen az oltáron. áldozták. az Istennek az áldozatokot. 
25 K. mit jelente. ez az oltárt.? 

F. jclcnté a kercs/tcl . a mclycn fel áldozá magál a krislus. akit is 
jelentették, a régi áldozatok. ugyan azért is tették ezt az oltárt. a297 

hajlék. kerületin kivül, mert akristus jerusalemen kivül fesziteték meg, 
hebr. 13. 12. 

30 K. mi volt. a réz kád.? 
F az ollyan nagy réz edény volt. a melyet meg töltöttek vizel. és a 

hajlékon kivül tartották., azért hogy apapok abbol meg mossák lábo-
kot. és kezeket, a midön a hajlékban kelletet szolgálniok, 

K. mit jelente ez? 
35 F jelenté a lélek üsméretnek. nagy tisztaságát. a melyel kel az anya-

szent egy házban végben vinni a szent hivatalokot., erre valo nézve 
tesznek, a templomok ajtaja mellé. szentelt vizet 

st greg. hom. 17. supr. evang. |49a:| 

294 lib <10> 10. 
295 fábol <vala> csinált. kis oltárocska vala., 
296 és <(p) a papoknak 
297 a <k> hajlék. kerületin kivül, <meg> mert 
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K. mellyek valának, a fö pap köntösei.? 
F. melly elö. és válra valo. köntös, a szoros gyolcs ruha a süveg, és 

az öv. exod. 28. 
K melyek valának köntösi a töb papoknak. 
F a gyolcs ruha. az öv, és a süveg. 5 

K. mit jelentének, mind ezek a köntösök. 
F jelenték azokot a jó erkölcsöket,. a melyekben298 kel öltözni az 

ur szolgainak. st. aug. quest supr. exod. st hier. epist. ad fabio. 

12. Articulus 
Az arany299 bornyurol. azért valo büntetésröl., az mojses 

ábrázattya. bé fedezéséröl. a fö paprol aaronrol, és 
alevitákról. 

K. miben foglalatoskodnak vala az Izraéliták. a sinai hegyénél a még 
mojses negyven napig, a hegyen vala.,? I0 

F. azt gondolák hogy mojses meg holt volna, mivel ollyan sokáig 
marada a hegyen., és arra300 kénszeritették aaront. hogy nekik bál-
ványt csinálna. akit imádnának. aaron gyengeségböl. anép kivánságára 
álla, és arany bornyut öntete, akit anép imádá. 

K. mit cselekedék. mojses. midön le jöt volna ahegyröl.? 15 

F látván azt a fertelmes cselekedetit anépnek., el töré a két táblát 
melyet viszen vala anépnek. azután, porrá tévé az arany bornyut, a port 
a vizben veté. és meg itatá az izraelitákal,. áront erösen meg feddé. és 
a lévi nemzettsége eleiben menvén. parancsolá nékik, hogy minden 
kegyelem nélkül. ölnék meg atáboron. akit elöl utol találnának., aztot 20 

végben vivek. és azon anapon. huszon három ezer embert ölének meg, 
és aleviták, ezen301 cselekedetekért. az Istennek szenteltetének, a vulgá-
ta. ennyi számut. teszen fel., mivel a több féle versiok tsak. 3 ezeret 
mondanak302 

K. mit cselekedék mojses azután. 25 

F. eleiben adá a népnek rut cselekedeteket, és imádságával. meg 
engesztelvén az ur haragját., ismét fel mene a hegyre., ahol negyven 
napig303 [49b:] marada. étel, és ital nélkül. azután. viszá jöt. és a két 

298 a melyek(el,^ben 
299 Az arany (bárányrol.}> bornyurol. [A javítás a törlés fölé írva.] 
300 arra ^keszr^ kénszeritték 
301 ezen [Második e-o-ból javítva.] 
302 mivel [...] mondanak [Későbbi beírás sötétebb tintával.] 
303 [A lap alján tollpróbák.] 
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uj kö táblát hoza. a304 melyekre az Isten irta vala törvényit., és meg 
csináltatá mind azokot. amiket az Isten parancsolt volt néki. a hajlék 
iránt., az Isten csudálatosan meg mutatta vala akor. Mojseshez valo 
kegyelmességit, mivel, amidön le jöt a hegyröl., az ö ábrázattya igen 

5 fényes vala. ugy hogy, az izraéliták. nem nézhetnek vala reája., és 
kénszeriteték bé fedezni magát. a midön vélek beszélt. 

K. mit jelent az a fedél. a melyel a mojses orczája vala bé fedve. 
F. jelenté a sidok vakságát, és azt a fedelet., a mely nem engedé 

nékik. hogy meg láthassák. akristus dicsöségit. és a prophetiákot me-
10 lyek.305 ö rolla szollanak. 

K. kit választának. a fö papságra, és a töb papi hivatalokra? 
F az Isten parancsolattyábol. mojses fö papnak szentelé ááront. és 

ennek fiai is fel szenteltetnének a papságra., és alévi nemzettsége ege-
szen fel szentelteték., a hajlékban valo szolgálatra. 

15 Nem emberi hajlandoságbol választá mojses ááront, és ennek fia-
jj306 apapságra., és alévitákot a hajlék szolgálattyára,307 mivel. ha a 
természet indulattyát akarta volna követni, inkáb választotta volna. a 
maga fiait. a papságra. 

Mojses nem cselekedék tehát mind ezekben egyebet, hanem az Is-
20 ten308 rendelésit követé, amelyet az Isten, két nevezetes dologal.309 meg 

bizonyitá az izraélitáknak, Exod 28.3i0 

Coré. dáthán, és abiron. két száz ötvened magokal. mojses, és ááron 
ellen fel támadának, mondván hogy nékik. annyi közök volna a papi 
hivatalhoz. valamint ááronnak, a föld meg nyilék, és el nyelé ezt a 

25 hármat, az egböl eset tüz, el törölé a többit. 
Az Isten parancsolá azután mojsesnek. hogy tenne tizen két veszöt 

a hajlékban. a melyeken legyen atizen két nemzettségnek nevek., külö-
nösön tett pedig egy veszöt. az ááron nemzettségiért, és meg mást. a lévi 
nemzettségiért., csak egyedül az áron |50a:| veszeje, hoza egy éttzaka 

30 alat. virágot és gyümolcsöt. és ezen csuda tétel által. az Isten világoson 
meg üsmérteté az sidokal., hogy áaront. és az ö maradékit választotta. 
a papi hivatalra. 

K. mit jelente a. hogy az Isten az aáron maradékit választá. apapság-

304 a <(melyre)> melyekre 
30 s melyek <(öket̂ > ö rolla 
306 fiait [Második í-r-ből javítva.] 
307 a hajlék szolgálattyára., <(ha^ mivel. 
308 az Isten [Beszúrás.] 
309 dologal. [a-o-ból javítva;] meg <(mutatá}> bizonyitá [a javítás a 

törlés fölé írva, sötétebb tintával;] az izraélitákk, 
310 Exod 28. [Későbbi beírás sötétebb tintával.] 
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ra. és meg bünteté azokot., kik azt eröszakoson akarák magoknak 
tulajdonitani? 

F Az Isten meg mutatá az által.311 nem kel. hogy a papságot. mi 
magunk tulajdonittsuk magunknak. az uj törvény béli papságot, hanem 
várni kel. hogy az Isten arra hijon mint aáront, mert más képen, ollyan 5 
rettentö büntetést várhatunk magunkra, valamely312 vala korén, dá-
thanon. és abironon. 

K. mit313 jelentének. Coré. dáthán, és abiron? 
F jelenték mind azokot, kik hivatás nélkül veszik fel a papi hivatalt. 

de föképen azokot, kik az egyeséget el rontván. szakadást csinálnak az 10 
anyaszent egy házban. st aug. epist. 93. ad vincen. 

13. Articulus 
A kémekröl. az izraéliták, pusztában valo zugolodásokrol. 
büntetésekröl.. a Caleb. és josué. meg jutalmaztatásokról. 

K. mit cselekéd314 mojses. azután. amidön rendelést tett volna mind 
arrol. a mi az Isteni szolgálatot illeti? 

F. tizen két kémet külde a kanaán földére, mindenik nemzettségböl 
egyet; hogy onnét gyümölcsöt hoznának '5 

K. mit mondának a kémek. arrol a földröl? 
F. azt mondák. hogy az igen jó 3 l s föld volna., és bizonyságára. 

ollyan mód nélkül valo nagy szöllö ágat hoztanak onnét gereszdestöl. 
hogy egy rudon. két embernek kelleték vinni, de tiz a kémek közül, a 
népet zugolodásra indittá, mondván. hogy olly hatalmas nemzet birja 20 
ázt a földet, akit lehetetlen volna meg gyözni, 

Az izraéliták ezeket halván. zugolodni kezdének, és mojses ellen 
támadának, azt kivának hogy inkáb apusztában halnának meg, ollyan 
fejet akarának magoknak választani. a ki viszá vigye öket égyiptum-
ban., de ez a két kém, Cáleb, es josué. igen kezdék báto-|50b:|ritani. és 25 
csendesiteni a népet. mondván. hogy az Isten hatalma. eröseb annál a 
népnél. 

A Caleb, és a josué. intési, és beszédi. semmit nem használának a nép 
elöt, söt még annál inkáb fel gerjeszték, mert amás tiz kémek. egészen 

3 1 ' az által. <(hogy^ nem kel. hogy a papságot. [a papságot. - beszú-
rás.] 

312 vala<(mint)mely [A javítás a törlés fölé írva.] 
313 mit [r-«-ből javítva.] 
314 cselekéd [Elírás cselekedék helyett? Ez utóbbi előfordulására vö. 

itt előbb.] 
315 igen jó <(vol) föld volna., 
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fel inditották. és meg ijesztették vala,,316 és ezt a két szent embert már 
meg kövezték volna. azért hogy az Isten hatalma mellet szollottak. 
hogy ha abban a szem pillantásban, az ur dicsösége nagy fényeségel 
lenem szállot volna a hajlekra num 13. 32 

5 K. eza fel támadas, büntetetlen maradaé.? 
F. nem, mert az Isten. hirtelen valo halálal, el törlé a tiz kémet. a kik 

inditoi valának, és meg mondá. hogy mind azok. kik zugolodtanak. be 
nem mennek a meg igért földre, hogy negyven esztendeig apusztában 
maradnának., hogy mind azok kik a husz esztendöt meg317 haladták. 

10 ót halnának meg, kivánságok szerént, hogy egyedül. Caleb, és josué 
mennének a kanaán földére, és az Isten egészen el törlötte volna a 
népet, hogy ha mojses, meg nem csendesitette volna haragját. az urnak. 
könyörgésivel. 

K. mit jelentének a tizen két kémek 
15 F. jelenték3'8 az anyaszent egy ház pásztorit. akiket az irás. az izrael 

háza kémjeinek. és vigyázoinak nevezi. isai. 56. 10. 
K. mit jelente a szöllö, a mellyet ket ember vit319 avállán. fel füg-

gesztve arudon. 
F. jelenté a kristust. a kereszt fán függesztve: st aug supr ps. 8. n. 

20 2. st bern. serm 44. supr. Can. 
K. mit jelente. a sidok fel támadások., kéttségben esvén,, hogy bé 

mehessenek a meg igért földre. látván a nagy akadályokot a melyektöl 
tartának? 

F. jelenté320 azollyan keresztényeket; kik kéttségben esvén hogy meg 
25 gyözhessék. üdvösségek ellenségit. és hogy el érhessék az üdvességet. a 

kristus ellen támadnak. és rosz. [51a:| kivánságoknak adgyák magokot. 
ephes. 4. 19. 

K. Cáleb, és josué. kiknek valának képei? 
F. a hü pásztoroknak. kik az Istenben valo bizodalomra indittyák 

30 anépet. és arra hogy reméllyék akristus segittségit. a ki velünk meg 
gyözeteti, minden akadállyit. üdveségünknek. 

K. mit jelente. az üldözés, melyet szenvedének, josué és cáleb. a más 
tiz kémeknek ingerlésekre? 

F. jelenté azokot a jo pásztorokot, kik Isten szerént vivén végben 
35 hivatallyokot, és minden emberi tekintet nélkül, szenvednek, az ollyan 

rosz, és magok hasznát keresö pasztoroktol. és kik nem a hit szerént 
viselik magokot. illyen példák, minden idöben voltanak., el kezdvén. 

316 vala,, [vo/í,ból javítva.] 
317 meg (\y haladták. <m) ót halnának meg, 
318 jelenték [k - utólagos beírás.] 
319 vit a ^hatán) avállán. [A fölösleges a névelőt nem törölte.] 
320 jelenté [A té szótagot újra leírta tintafolt miatt a folt fölé.] 
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a kristus. és az apostoloktol fogvást, nézd meg hogy mit szenvedet a 
kristus. az irás tudoktol. és a phariseusoktol, sz. pál. a hamis apostolok-
tol. 2 epist. ad corin. st321 joan 3 epist v:9. olvasd meg. a sz. athanásius, 
sz.Chrysostomus. életeket. 

K. mit jelente a büntetés, melyel bünteté Isten a tiz kémeket, és a 5 

népet? 
F. képzelé azt a büntetést, amelyel némelykor. láthato képen. de 

mindenkor láthatatlanul, meg bünteti azokot, kik üldözéseket támasz-
tanak a jó pásztorok ellen., és azokot, kik részesek az üldöztetésben., 
nézd meg az árius halálát, sz.athanásius életében. i° 

K. azt mondád, hogy hat száz ezer ember közül, kik egyiptumbol 
ki jövének, csak Cáleb. és josué menének bé a meg igért földre. és a 
többi mind el veszének a pusztában. mit jelente a? 

F. jelenté azokot a kevés számu. keresztényeket, kik az üdvességnek 
földére érkeznek, mondám kevés számu, hogy ha azokhoz hasonlittom 15 

számokot. akik el kárhoznak., erettentö igasság. és nehéz volna el hinni, 
hogy ha sz.pal. ezt világoson elönkben nem adná. 1 Cor. 10. v. 1.2. 3. 
4. 5. 6. a tizen kettöig. 

14. Articulus 
Az ellen mondásnak vizéröl. aréz kigyóról, a báláám tanáttsá-

rol. phinéröl. és a mojses halálárol. |51b:| 

K. mit mivelének az izraéliták. a pusztában negyven esztendeig? 
F. az Isten, hol egy felé, hol más felé utoztatta öket, de a szüntelen 20 

valo csuda volt, hogy azon idö alatt, se sarujok. se köntösök el nem 
szakadot; és minden nap manna hullot le nekik az égböl. szombatokon 
kivül. deut 8. 2. 

K. hivebbek, és engedelmesebbek valánaké akoron az urhoz., mint 
sem annak elötte? 25 

F. nem. mert mindenkor. kemények. és durvák valának, meg unván. 
a sok utozást, gyakorta zugolodának. az Isten és mojses ellen, egy szer 
azért támadának fel. hogy vizek nem vala másodszor. azon322 pana-
szolkodának, hogy a mannát. meg unták volna., egy szoval. mindenkor 
az ur ellen panaszolkodtanak 30 

K. miképen csendesüle meg a nép. a viz nem létiért? 
F. mojses. a páltzájával. meg üté kétszer a kö sziklát, a honnét nagy 

bövségel. viz folya. ugyan it is történék a, hogy mojsesnek. nem vala 
az az egész bizodalma az Istenhez. mint a melyel. volt rend szerént 
hozája. és az irás mint egy értésünkre adgya. hogy kételkedet a csuda 35 

321 st joan 3 [s-3-ból javítva.] 
322 azon ^pasz^ panaszolkodának, 
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tételiben. de akár mi némü legyen az a fogyatkozás, amelyben eset akor 
mojses, elég ahogy, azt a vizet, ellen mondás vizének nevezék, azért 
hogy a nép zugolodék. num. 20. 11. 12. 

K. az Isten nem büntetéé meg. mojsesnek ezt a fogyátkózását.? 
5 F. meg, büntetésül pedig. az Isten azt mondá néki. hogy meg323 

látná a meg igért földet. de oda bé nem menne. és hogy más vinné oda 
a népet. 

K. miért engedé meg Isten hogy mojses abban a fogyatkozásban324 

essék? 
10 F. azért hogy ötet meg aláza. és hogy meg mutassa anépnek. hogy 

öis ollyan ember. mint atöbbi. és hogy azon büntetés által nékünk nagy 
titkot nyilatkoztasson ki. amelyröl fogunk szollani. theodoretus qu. 37. 
supr. num. |52a:| 

K. miért bünteté meg Isten mojsesnek ezt a fogyatkozását oly ha-
15 marságal. 

F. azert hogy az ideig valo büntetésel el kerültesse véle. amás életben 
valo büntetést, mivel az Isten meg bünteti azokot a kit szeret. és az 
ollyan ideig valo büntetések, az ö atyai irgalmasságának jelei hebr. 12. 
56. prov. 3. 11. 12. 

20 K. az Isten meg büntetéé anépet azért. hogy a mannát meg utálá, és 
az ö325 utolso zugolodását.? 

F. igen is meg. mert az ur, sok számu kígyokot külde közikben., 
akiknek marások ollyan vala mint atüz, sok326 embert vesztének el. 
ezek a kigyok.327 num 21. 6 

25 K. miképen let yége ennek a büntetésnek? 
F. mojses réz kigyot csináltata az Isten parancsolattyábol. és aztot 

magosan fel emelteté. és a kik arra néztek. meg gyogyultak akigyo 
marástol. 

K. mit jelente aréz kigyó? 
30 F az a méreg nélkül valo réz kigyó, jelenté a kristust, a ki a fára fel 

cmeltetet, és aki meg szabadit minket az kigyotol, az az az ördögtöl, 
csak reá nézünk. akristus maga tanyit minket. erre az igasságra. joan. 
3. 14. 15. 

K. a nép nem indittáé fel az Isten haragját. azután. a mojses ha-
35 láláig.? 

F fel inditták még egy szer. a vétekel. melyet cselekedének., a madia-
nita béli aszszonyokal. 

323 meg (nem^ látná [^nem^ - beszúrás.] 
324 fogyatkozásban [Első ű-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
325 ö [Beszúrás sötét tintával.] 
326 sok <̂ an)> embert 
327 kigyok. (mu) num 21. 6 
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Magyarázat. 
báláe. a moábiták királya. magához hivatá báláámot, azért hogy a 

népre átkot mondgyon., de az Isten ugy vezérelé ennek a prophétának 
anyelvét. hogy nem átkot. hanem áldást monda a népre, és meg jöven-
dölé, amessiás el jövetelét., de ez a prophéta tartván attol. hogy elne 5 
veszesse a jutalmat, melyet a király igért |52b:| vala néki, arra valo 
nézve. fertelmes rut tanacsot ada akirálynak., azt3 2 8 tanácsolá tehát 
akirálynak, hogy küldene aszszonyokot az izraéliták táborára, a kikel 
valo3 2 9 vétkekért, az Isten haragja reájok fog330 szallani. és azután. a 
király, könnyen meg gyözheti azt a népet, a tanács tettzék. és meg 10 
fogadák, és a nép, a tisztátalanságban, és a balványozásban esék. 

K. az Isten meg büntetéé ezeket a vétkeket? 
F. igen is meg, mert mojses az Isten parancsolattyábol. meg ölck 

mind3 3 1 az elsököt a nép közül., és a kik vétkesek valának., azután 
parancsolá. hogy le vágnák., mind azokot, kík a tisztátalanságban. és '5 
abálványozásban estenek., huszon négy ezer embert vágának le. azon 
anapon., azon alkalmatoságal mutatá meg phiné nagy buzgoságát. 
mivel látván egy izraélitát más idegen aszszonyal együt. mind akettöt 
meg ölé egy szers mind. és ezen cselekedete által. az Isten haragja meg 
csendesedék 20 

K. az Isten. nem büntetéé meg, a3 3 2 mádiánitákot és moabitákot is.? 
F. igen is 3 3 3 meg, az Isten phinét. két ezer emberel ellenek küldé. 

báláe. és báláám el veszének, és a mádianitákot mind le vágák, csak 
éppen. a szüzeket hagyatá meg mojses. num. 31. 

K. mit cselekedék mojses ezen gyözedelem után.? 25 
F. Isten parancsolattyábol. josuéra adá anépre valo egész gond 

viselést, hogy ö 3 3 4 vinné bé anépet. a meg igért földre, azután az egész 
nép elöt. ujontában. ki hirdeté. mind azokot., amiket az Isten paran-
csolt volt néki, meg jövendölé nékik. hogy a sidok el vettetnek. és 
apogányok vétetnek fel helyetek, azután áldást ada mindenik nemzett- 30 
ségre, és fel ira mindeneket egy könyvben. a mely könyvet, a frig\ 
ládájában téteté, azután fel mene egy magos hegyre. a honnét az Istcn 
meg mutatá néki a meg igért földet.335 és ugyan ót meg hala. a/ 

3 2 8 azt <(a) tanácsolá 
3 2 9 valo <tet)> vétkekért, 
3 3 0 fogna [na - utólag beszúrva.] 
331 mind <azokot) az elsököt 
3 3 2 a <(mádini> mádiánitákot 
3 3 3 is [Beszúrás.] 
3 3 4 ö <is> vinné bé 
3 3 5 fóldet. <es> és [Tollhiba.] 
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izraéliták. azt soha meg nem tudhaták.336 hol légyen az ö temetö helye 
vagy az ö teste [53a:| 

K. azt mondád. hogy mojses nem vivé bé anépet a meg igért földre., 
meg büntettetvén az által. kételkedésiért. és hogy josué adá és osztá el 

5 nékik azt a földet337 hogy birják, mit jelente a? 
F. a nagy titkot jelente. melynek. ez a magyarázattya. Az emberek 

avétek altal, az ördög rabságában valának., melyet jelente az egyiptum-
ban valo rabságok az izraélitáknak: az Isten meg akarván öket szabadi-
tani, az irot törvényt adá nékik, mojses által, ez a törvény meg üsmérte-

10 té vélek. meg romlásokot. és rabságokot. azt is meg mutatá nékik. hogy 
miképpen lehesen nékik meg szabadulniok. és elejekben adá. ajót. 
a melyre igyekezenek. de annak a törvénynek, nem vala annyi ereje 
hogy meg gyogyithassa az emberi szivnek338 meg romlását. se annyi 
hogy minket egyedül az örök boldogságban vihessen. az a nagy csudá-

15 latos dolog. a kristust illette, mind egyedül valo meg váltot, a kinek 
josué viselte anevét. csak egyedül akristus az ö kegyelme által. mely 
kegyelem hatalmasab a mojses törvényénél, tisztit. és tart minket. és 
vezet minket. az örök életnek birtokában, akit jelentet a meg igért föld. 
galat3. 11. hebr. 7. 19. 

15 Articulus 
Josué alat valo el osztásárol. ameg igért földnek. 

a birák alat valo létekröl. az izraélitáknak. 

20 K. mit cselekedének. az izraéliták. amojses halála után.? 
F azt fogadák. hogy josuénak engedelmeskedni fognak mindenek-

ben., és josué birodalmok alá adá ameg igért földet 
K. könnyen jutánaké ahoz aföldhöz, és valaé valamely akadály? 
F igen sok vala de ök azt mind meg gyözék. josué vezérlése alat. és 

25 mind meg ölék, anépeket., kik azt a földet birák.339 |53b:] 
K. el törölteténeké ugy mind azok anépek, kik birják vala azt a340 

földet, hogy egy sem maradot volna? 
F. az Isten ugy adá. hogy csak lassanként irták ki öket, és csak akor 

amikor az izraéliták. annyira el szaporodának. hogy csak ök magok 

336 meg nem tudhaták. ^hogy^ hol [hol ^hogy^ fölé írva.] 
337 a földet hogy [f-h-ból javítva.] 
338 szivnek [k - javítva.] 
339 [A lap alján tollpróbák és tollvonások: 16 B betűt írt le; a betűk 

alatt nagyon halvány tintával írott, nehezen kiolvasható, valószínűleg 
nem Mikes kezétől származó szövegrész is látható: szalamna korogon 
kigyelme kereny (?)] 

340 a [Beszúrás.] 
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birhatták a földet. és azért is hogy legyen341 mindenkor valamely 
tartások, és vigyázásban legyenek 

K. miképen oszták el az izraéliták. ameg igért földet? 
F. josué sorsot vettete reája. és mindenik nemzettség azt a részt vevé 

el., a melyet az Isten rendelése ada neki. 5 
K. mit jelentének azok az akadályok, melyeket találának az izraéli-

ták josué alat. ameg igért földön, és azok az ellenségek akikel kelleték 
harczolniok, és akiket csak lassanként fogyatának el.? 

F. azok az akadályok. és ellenségek. jelenték, a belsö, és külsö 
ellenségeket, akiket meg kel gyözni az anyaszent egy háznak. és különö- 'O 
sön mindenik hivnek, eföldön, hogy birhassa a mennyet., melyet neve-
zik, az élök földének. 

A keresztények csak lassanként gyözik meg, azokot az ellenségeket. 
és az Isten hágy nékik mindenkor valamely ellenséget. azért hogy 
gyakorollyák a jo erkölcsöt, hogy félelemben legyenek, és hogy el ne 15 
veszessék magokot. a kevélységel, és a resttségel. 

st hier, ad paul. epist.103. 
K. miért akará az Isten hogy az izraeliták. közöt, sors által osztassék 

el. ameg igért föld? 
F. 1. hogy veszekedés. és zugolodás3 4 2 ne lenne közöttök. 20 
2. hogy aztot meg lássák, hogy nem az emberek., hanem az Isten 

adná mindenik nemzettségnek azt a tartományt, amely az osztásban 
eset neki. 

3. hogy azt észre vegyék. hogy ha szinte azután birják is a foldet. 
minek utánna eröszakal meg vették volna. mind azon által. aztot csak 25 
egyedül az Istennek ingyen valo irgalmasságábol. birják.343 |54a:| 

4. hogy azt észre vegyék., ugy a keresztényekis. hogy ámbár a 
mennyekben bé mennyenek344 is. hogy ót vegyék el a fáradságokért 
valo jutalmat, az igaz birotol., mind azon által az örök elet oly kegye-
lem, a melyre hivatattak., mint egy sorsra., mondgya sz. pál. tudni illik. 30 
az Istennek. ingyen valo kegyelméböl. rom. 6. 23. eph. 1. 2. 

K. miképpen viselék magokot az izraéliták., azután hogy birni kez-
dék a földet? 

F. az urat szolgálák. mind addig még josué. és a régiek életben 
maradának., akik látták. vala azokot a csudákot. melyeket tett vala 35 
Isten vélek., de a3 4 5 josué. és ezeknek halálok után., a nép gyakorta. 
a bálványozásban esik vala. 

3 4 1 legyen mindenkor [l-n-ből vagy megkezdett m-ből javítva.] 
3 4 2 zugolodás ( le^ ne lenne 
3 4 3 [A lap alján őrszavak: 4. hogy azt észre vegyék.] 
3 4 4 bé mennyenek [nek - n betűje fc-ból javítva.] is. hogy ót vegyék 

el a ^jutalmat^ fáradságokért valo jutalmat. 
3 4 5 a [Beszúrás.] 
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K. mi okoza az illyen rendeletlenségeket? 
F. a szövettség., amelyet teszen vala anép. az Isten parancsolattya 

ellen, a hitetlenekel., akik még meg maradtak vala az országban 
K. az Isten büntetetlen hagyáé. az ö vétkeket.? 

5 F. nem, mert az Isten az izrael népit. az ellenségi kezében adá az 
urnak karja, meg sullyosodék rajtok, és igen nagy nyomoruságban 
esének. valamint mojses, és josué azt nékik meg jövendölték vala. 

K. sokáig tartaé346 az a nyomoruság? 
F. mind addíg tarta, valamég. vétkekben maradának. amidön ma-

10 gokban térének. és az urhoz kiáltának. akoron az ur támaszt vala 
ollyan birákot. kik a nyomoruságbol ki vevék öket, de rend szerént. ez 
a háládatlan nep. a birák halálok után. ismét arendeletlenségben esik 
vala, és ollyankor. ujontában. az ö ellenségek hatalmában esnek vala. 

Ez igy lévén, ez a nép, szüntelen valo valtozásban forgot. hol, a 
15 joban. hol a gonoszban., a hoz képest, valamint ök is. hol el távoznak 

vala az Istentöl. vétkek által. hol pedíg Isten irgalmasságát mutatván 
hozájok., meg hadgya vala magát engesztelni. köny hullatásokra. és 
penitenczia tartásokra347 [54b:) 

K. miért nevezék azokot a szabaditokot, kiket az Isten támaszt vala, 
20 biráknak.? 

F mert igasságot tesznek vala anépnek. és az Isten nevében igazgat-
tyák vala anépet. 

K. mint hogy ök igazgattyák vala anépet. miért nem vevének királyi 
nevet magokra vagy más illyen nevet? 

25 F. mert nem annyira ugy azok a birák igazgattyák vala a népet, mint 
az Isten önnön maga., valamint azt meg is mondatá az izraélitáknak, 
a midön királyt kérének magoknak, azok a birák. mint egy szoszolloi 
valának Istennek, aki ugy tekinti vala anépet. mint különösön valo 
maga népit., az ábrahámal, és mojses alat tett szövettségért. 

30 K. az izraélitáknak. valaé meg más birájok, azokon kivül, a kiket 
az Isten rend kivül támaszt vala nekik? 

F. az ollyan biráknak348 halálok után., akiket349 az Isten küld vala 
nekik. ök magok is választanak vala némelykor ollyanokot kik öket 
igazgatták. és biráknak nevezék., és igy a birák közül némelyeket az 

35 Isten rend kivül tamaszta, illyenek valának. othoniel. eleg elsöb vala. 
aod. és samgár, débora.350 ez aszszony vala, Gedeon. sámson.. a többit 

346 tartaé [Szóvégi a-ű-ból javítva az ékezet áthúzásával; é - utóla-
gos beírás.] <Volté^ az 

347 [A lap alján tollpróbaszerűen: Jos] 
348 birákk [A második k betűt utólag írta be.] 
349 akiket az [Első k-z-ből javítva.] 
350 débora. [d- egy megkezdett másik betűből javítva.] 
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anép választá, illyenek valának. thola., jáir, jephté. abésan., ahialon. 
abdon. héli. és samuel. vannak mind azon által, ezek közöt ollyanok., 
akiket nem tudgyák ha az Isten. vagy anép valasztásábol, letteké birák. 

16. Articulus 
Az izraélitáknak. a királyok alat valo létekröl. 

elöször saulrol. és dávidrol. 

K. ki vala aleg utolso biró.? 
F. samuel. ez igen nagy szent. és nagy prophéta vala? 5 

K. miért nem vala. töb biró samuel után. 
F. mert az izraéliták. az Isten rendelése ellen, azt kivánák hogy 

királlyok legyen. 
K. ki vala aleg elsö sidok királya.? 
F saul. a benjamen nemzettségéböl. [55a:] 10 

K. miképen választaték királynak? 
F az Isten választá., de elsöben meg mondatá az izraélitaknak hogy 

nem az ö akarattyábol. tesznek királyt magoknak,351 samuel. olajat 
hinte reája az Isten parancsolattyábol. és azután sorsot vetvén. anép 
meg tudá az Isten akarattyát. hogy kit válaszon. mivel samuel sorsot15 

vetvén mindenik nemzettségre., a sors a benjamen nemzettségire esék., 
és ebböl anemzettségböl az abiel fiára. saulra, 

K. a királyságnak. fiurol. fiura kelletéké szállani.? 
F igen is. de asaul engedetlensége okozá. hogy az Isten elvevé tölle 

az orszagot, és más nemzettségben valonak adá. 20 

K. ki352 következék. saul után? 
F. dávid, a jessé fia. ajuda nemzettségéböl., ez ajuhokot örzi vala. 

a midön az Isten, akirályságra választá. és fel keneté samuelel. 
K. miképen élt dávid,? 
F. ö az Istennek kedve szerént valo volt. nagy prophéta. és nagy 25 

király volt, eztet saul eleinte igen üldözvén, és nagy veszedelmekben 
forogván,353 nagy jeleit adá. bátorságának, és jó erkölcseinek. amidön 
csendes birodalomban lett volna., okoron.354 két nagy vétekben esék. 
házaság törésben. és gyilkoságban. de az Isten egy prophétát küldvén 
hozája., magában tére, meg üsmeré vétkeit. meg alázá magát, és peni- 30 
tentziát tarta., az Isten meg irgalmaza néki, de ugy mind azon által, 

351 magoknak, <(samuel.)> samuel. [Törlés tollhiba miatt a sor 
végén.] 

352 ki [Beszúrás.] 
353 forogván, [> -̂/-ből? javítva.] 
354 okoron. [Elírás? akoron a. m. akkoron.] 
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hogy meg bocsátván büneit, meg bünteté. ideig valo kemény büntete-
sel., david hiven meg marada holtig az Isten szolgálattyában., és meg 
halván.355 a fiát salamont, királyi székében. hagyá maga után, 

K. mellyek azok a kegyelmeségek. a mellyeket dávid vett az Istentöl: 
5 F. 1. az Isten néki, egyenes és igaz szivet ada.356 2. királyá választá 

ötet, noha leg kissebbik volt a familiája közöt. 3. minden fé-[55b:]le 
veszedelmekben meg oltalmazá ötet. 4. mindenkor gyözedelmes volt 
ellenségein. 5. vétke után. meg kegyelmeze néki, és meg tisztittá ideig 
tarto büntetésekel. 6. meg igéré néki. hogy a messiás az ö nemzettségé-

10 böl származnék, 7. a királyságat meg tartá az ö familiájában, 8. a 
jövendölésnek ajándékját meg adá nékí, és azokot az Istení enekeket 
sugarlá néki, amelyek. mind végig. oktatására. és vigasztalására, lész-
nek az anyaszent egy háznak. 

K. miképen éltenek az izraéliták saul. és david alat? 
15 F a királlyok példáit követték, a szerént amint ezék viselék magokot, 

hol jol, hol roszul., de a nem láttzik, hogy a nép, bálványozásban eset 
volna, ezen két királyok alat, 

17 Articulus 
Salamonrol. és ajerusálemi templomról.. 

K. miképpen éle salamon.? 
F. Eleinte mindgyárt. leg bölcseb, leg tudosab vala az emberek 

20 közöt, leg gazdagab, leg hatalmasab, és leg hireseb vala akirályok 
közöt. de nagy boldogságában fel fuvalkodék,357 a nagy csendeségben 
valo létele. az aszszonyok szeretetire vezeté, és azok az aszszonyok a 
bálványozásban ejték. 

K. meg téreé halála elött? 
25 F. aztot nem tudgyuk. valoságosan. kik azt tarttyák hogy meg. kik 

azt hogy nem. 
K. mit cselekedék salamon leg nevezeteseb dolgot? 
F. azt hogy ajerusálemi templomot épité, annál szeb épületet még 

addig nem láttak volt. azt is el mondhatni. hogy a volt leg elsö templom 
30 melyet az Isten tisztességire epitettek volna 

Salamon azt akará. hogy annak az épületnek. minden köveit a 
városon kivül faragnák meg. ugy hogy semmi zörgés ne hallatnék a 

355 meg halván. <az o) fiát salamont, <hagyá.> királyi székében. 
hagyá 

356 ada. <?> 2. 
357 fel fuvalkodék, (és) a nagy 
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városon, amég az épités tartana., avároson kivül meg faragták [56a:| 
aköveket, és azután mindenikét készen tették helyekre. 

A midön atemplom el készüle. salamon aztot. nagy Ceremoniával 
meg szentelé. 

K.. mit jelente. a salamon temploma? 5 
F. jelenté azt a lelki épületet; melyet a kristus jött358 fel épiteni a 

boldogságra. 
Magyarázat. 

Ezt a lelki templomot Csak a3 5 ' mennyei jerusalemben fogja egészen 
el végezni a kristus. ez a valoságos salamon. és békeséges király,. mink 10 

vagyunk. azok alelki kövek, melyekböl fog állani az az épület. hogy 
pediglen oda helyheztetthessünk, szükséges. hogy elsöben, ami vétke-
ink, és fogyatkozásink miat,. anagy ács mesternek parancsolattyábol, 
meg.360 faragtassunk. és simitassunk, mint a kövek., mert semmi ami 
nem tiszta, és nem tekélletes,361 a mennyekben bé nem megyen, alelki l5 

epülettöl mesze. és ezen aföldön. kel meg vágni alelki köveket. csak egy 
kalapács zörgésit sem hallották. jérusalemben,362 atemplom épitése-
kor; nem hallatik az égben. mondgya sz. jános. apoc. 21. 4. se sirás, se 
jajgatás., e földön363 faragtatnak meg tehát alelkí kövek. a szenttségek, 
a keserüségek, sanyargatások, és más illyenek által. a mint már tettzik 20 

a kristusnak. alelki épület ács mesterének.364 bánni mindenik kövel, 
hogy helyire tétethessék., valamely kö vágatlan marad e földön, aztot 
el vetik, és nem számláltatik365 az örökös ács mestertöl, aválasztot 
kövek közi, hogy hellye legyen atöbbivel. abban alelki templomban 
vagyon az Isten sanctuariumja. melyet jelente a szekrény, ót vagyon a 25 

suporlát., mely a salamon templomában. el rekeszté. a sanctuariumot. 
a szent helytöl. mely jelenté. sz. pál szerént., hogy az ég zárva vala az 
emberek elött mind addig, még a kristus nékik meg nem nyittá halála, 
fel. támadása. és menyben menetele által., ugyan akor. szakada két felé 
a366 suporlát, az arany oltár, melyen az illatokot ajánlották., jelenté a 30 

358 jött ^meg^ fel épiteni 
359 a [Beszúrás.] 
360 meg. (vágattassunk^ faragtassunk. [A javítás a törlés fölé írva, 

a sor elején.] 
361 tekélletes, [Első e-ö-ből javítva az ékezet meghagyásával; vö. a 

481. sz. jegyz. is.] (az^ [?] a mennyekben 
362 jérusalemben, [é-a-ból javítva.] 
363 e földön (vágtattatnak^ faragtatnak [A javítás a törlés fölé írva.] 
384 ács mesterének. (kel^ bánni [^kel^ (?): törölt beszúrás a sor 

elején.] 
365 számlálta^tnak.^tik [A javítás a törlés fölé írva.] 
366 a [Beszúrás.] 
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kristust [56b:| a ki által., ajánlyák szüntelen a szentek. a dicseretnek 
áldozattyát. ot vagyon. a faragatlan köböl valo oltár, amelyen ajánlot-
ták akeritésen kivül., az áldozatokot., ezis jelenté akristust, az ö halan-
do testében. a ki is fel áldozá magát az attyának. a kálvarián, mint hogy 

5 benne vétek nem vala., nem volt szükséges. hogy meg faragtassék. ez 
igy lévén. akristus egy szers mind. Isten. ács mester, oltár áldozat, és367 

leg föveb kö. abban atemplomban., amelynek örökösnek kel lenni. és 
hogy jelenttse azt azörökös voltát. annak a368 lelki templomnak., a 
melyet meg fog szentelni a kristus világ végin,. amidön mind az egész 

10 kövek helyekre tétetnek,369 a jérusálemi templom négy szegeletre vala 
épitve., 

K. CSak egy templom vala tehát judeában.? 
F csak a salamon templomában. akará Isten hogy imádgyák. és 

abban a templomban, oltár is csak egy vala., amelyen áldozták az 
15 áldozatokot 

K. mit jelente. az az egyesége a templomnak. és az oltárnak? 
F. az anyaszent egy háznak., a papságnak, és370 az uj törvény béli 

áldozatnak egy voltát, az Isteni szolgálatnak egy féle voltát., a mely 
törvénytelen. az közönséges anyaszent egyházon kivül. 

18. Articulus 
A tiz nemzettségeknek el szakadásokrol jéroboám alat 

és hogy micsoda állapotban vala az Isten népe. a sidok. 
és az izrael. királlyi alat. 

20 K. ki vala az izraéliták királya salamon után.? 
F. az ö fia roboám. 
K. micsoda nevezetes dolog történék idejében. 
F az izraéliták országa meg oszlék. a melyet meg engedé az Isten a 

salamon vétkiért. amint371 meg mondatta vala néki még él-|57a:]tében. 
25 3. reg. 11. 43. 

K. miképen lett. ez az eloszlás.? 
F. roboam nem hogy magához édesitette volna anépet.372 amikor 

uralkodni kezde., de magátol el idegenité, esztelenül, az Isten azt meg 
engedé igasságábol, tiz nemzettség ellene. támada, és jeroboámot vá-

367 és ( a ) leg föveb kö. 
368 a (te)> lelki templomnak., 
369 tétetnek, <(hogy) a 
370 és ^az) az 
371 amint [t-d-bö\ javítva.] 
372 anépet. [e-('r.ből javítva; a javítás után újra leírta a t. betűt.l 
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lasztá királynak, csak éppen. ajuda, és benjamen nemzettsége marada 
meg a roboám hüségiben. illyen formában. az ország. két373 felé oszlék. 
3 reg, 12 st aug. libr. de gracia. et de lib. arb. c. 21. 

K roboám nem374 állaé ellene az országa ennek az meg oszlásá-
nak?375 5 

F. igyekezék ellene allani, és száz nyolczvan ezer. embert376 állitta 
fel., de az Isten meg izené néki aprophéta által., hogy hadgya377 jero-
boámot csendeségel uralkodni. atiz nemzettségen. erre valo nézve há-
rom. esztendeig békeségben maradának, de az után. ez a két király 
mind végig hadakozának egy más ellen. 3 reg. 12. 21. ,0 

K. miképen nevezék ezt a két országot.? 
F a roboam országát. nevezék juda országának. ajeroboámét az 

izrael országának. 3 reg. 15. 17. 
K mellyek valának a fö városi ennek a két országnak? 
F. jerusálem vala fö városa a juda országának. az izrael országának 15 

pedig. sámária. 
K. a sido nemzet miképen éle. roboám alat? 
F. az elsö három esztendökben. ez a király hüségel volt az Isten-

hez.,378 és anép is ötet követé, de három esztendö mulva. roboám a 
népel. az Istentöl el távozék, és az Isten ötet, egy ideig az egyiptiusok 20 

alá veté 3. reg. 14. 22. 
K. miképpen éle jéroboám?379 

F. ez igen gonosz. és hamis vala. e tartván attol hogy a népe lassan-
ként roboám husége alá viszá ne térjen., hogy ha a szokás [57b:] szerént. 
ajerusálemi templomban fog járni, hogy aztot meg gátollya. két arany 25 

bornyut csináltata, és a népével imádtatá,. azért hogy az ö népe, mind 
vallásában. mind szokásában meg külömböztetnék. atöb sidoktol, és 
hogy meg ne egyezék atöbbivel. 3. reg. 12. 26. 

K. a tiz nemzettségböl. álló izraeliták mindnyájan abálványozásban 
eséneké,? 30 

F csak nem mindnyájan követék királyoknak. istentelen példáját. 

373 két <(k) felé [Törlés a sor elején.] 
374 nem [m - utólagos beírás.] 
375 roboám nem állaé ellene az országá<(ban.) meg ennek az osz-

lás<(nak)ának? [A mondat így pongyola, nehézkes; meg - beszúrás, de 
rossz helyre. A beszúrás alapján ennek az fölösleges, de nincs törölve; 
ának <(nak) fölé írva a sor végén.] 

376 embert <(álla) állitta fel., [Törlés a sor végén.] 
377 hadgya <(cs) jeroboámot csendeségel 
378 Istenhez., (de ha) és anép is ötet követé, de három 
319 jéroboám? \jé - beszúrás.] 
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akik az Isten szolgálattyában meg maradának, azoknak számok. igen 
kevés vala. 

K. mit jelente, ez a vallás béli meg oszlás? 
F. jelenté azokot a szakadásokot, és eretnekségeket.380 melyek min-

5 den idökben, el választának sokakot a közönséges anyaszent egy ház-
tol. amelyen kivül nincsen üdvesség. 

K. ez a vallás béli meg oszlás tartaé sokáig? 
F. a samariták. és a sidok381 közöt valo gyülölség. tart vala még a 

kristus idejében is. joan. 4. 
10 K. miképen éltenek a juda királyi? 

F. ézékiás, és josiás, szent királyok valának., buzgok. és igasságo-
sok., josaphát, és meg mások., Istenesek valának., de csak nem mind-
nyájokban., nagy fogyatkozások valának., fö képen a hogy meg had-
gyák vala. a bálványozásra valo oltárokot, mellyeket magos hellyeknek 

15 neveznek vala., egy szoval sokan közüllök, hireseké tették magokot az 
Istentelenségekért. illyenek valának., roboam, abiás. jorám, ochosiás, 
athália: joás. avége felé., amaziás, ákás, manasses, aki azö gonoszságá-
ért. fogva viteték babiloniában. a hol meg tére., és királyi székiben viszá 
tere. és Istenesen hala meg., ámon, joachás. joachim, és sédéciás. ezek 

20 mind gonoszul éltek, ennek az utolsonak idejében. vivék az egész népet 
fogságra.,382 babiloniában.. ugyan ez volt383 leg utolso király. [58a:] 

K. miképen éltek az izraéliták királyi? 
F. mindnyájan az Istentelenségben éltek, mindnyájan követék jéro-

boámot. és imádák az arany bornyut valamint ö, 
25 K. mi képen éltek asidok, abban az idöben. 

F a királyokkot követék, de az Isten.384 tarta minden idöben magá-
nak keves számu hiveket. a két országban, akik mindenkor meg mara-
dának atörvény követésiben. 

K. miképen élhetének asidok az igaz vallásban. annyi sok rosz példa 
30 közöt? 

F. a juda országában valának mindenkoron papok., a kik meg 
tartották a tudományt, és a törvényt, és azon kivül. az Isten gyakorta 
küld vala hozájok prophétákot,385 a kik meg teritik, és atörvényre 
vezetik vala öket. 

35 Az Isten el386 nem hagyá tellyeségel az izrael országában valo népe-

380 eretnekségeket. [A második k-g-bő\ javítva.] 
381 sidök közöt [Ékezethiba.] 
382 fogságra., [s-j'-ból javítva.] 
383 volt [A v helyén magasan felhúzott szárú betűt kezdett.] 
384 de az Isten. (de az Isten) tarta 
385 prophétákot, [k-t-ből javítva; ot - beszúrás.] 
386 el nem hagyá <el) [el - sor fölötti, nem - sor alatti beszúrás.] 
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ket is. nekik is vala prophétájok., a kik igazgaták az igaz vallásban 
azokot, kik nem imadgyák vala az arany bornyut, Illyés, és Elizeus, 
ezen ket nagy prophéta, akik által az Isten annyi csudákot tett. az Izrael 
országában éltenek. 

19. Articulus 
A prophétákrol. és a jövendölésekröl. 

K. kik valának. aprophéták? 5 

F azok oly szent emberek valának., akiket az Isten renden kivül 
tamaszt vala fel., az népnek hasznára.,387 és akik az ur sugarlásábol 
bátran beszélnek vala, a titkos dolgokot üsmerik vala., a jövendöt meg 
mondották., es gyakorta. nagy csudákot tesznek vala. 

K.. kik valának aleg nevezeteseb prophéták, akirályok alat? ,0 

F. Illyés; elizeus. és isaiás, akét elsö semmit nem irtak. (S8b:| 
K. Illyés. micsoda leg nevezeteseb dolgokot cselekedék? 
F. három388 esztendeig az esöt meg tartoztatá., azután eseni hagyá. 

nagy fényes csudát. nyere az Istentöl imádsága által. hogy meg szegye-
nittse azokot a kik a báált imádák. azután389 negy száz ötven bálványo- 15 

zo papokot ölete meg, sokáig. egy hólló390 viszen vit neki eni, egy 
özvegy aszszonynak a fiát fel támasztá., egy angyal391 táplálá, a midön 
jezabel királyné elöt kelleték el szaladni., két szer égi tüzel, meg emész-
tete száz embert, a palásttyával ket felé választá a jurdán vizit. és 
szárazon mene által rajta,, az égben el ragadtaték. tüzes szekéren., világ 20 

végin viszá jő aföldre, hogy meg térittse a sidokot 
K. élizeus micsoda leg nevezeteseb dolgokot cselekedék? 
F. száraz labal ment ö is által ajurdán vizén. valamint Illyés., a jeriko 

vizeit jokká tévé, a mely gyermekek. ötet csufságal illeték, azokat meg 
átkozá., és a medvék negyven kettöt meg ölének bennek. meg jövendölé 25 

a392 moábitákon valo gyözedelmet a juda., és az izrael. királlyinak, meg 
szaporitá egy özvegy aszszonynak az olajját, egy sunam béli gazdag 
aszszonynak fiat igére, és meg is nyeré imádsági által., ugyan ez a 

387 haszná<^k)ra., 
388 három <jiap) esztendeig [A javítás a törlés fölé írva.] 
389 azután (nz) negy [Tollhiba.] 
390 hólló (táplálá) viszen [A javítás a törlés fölé írva, a sor végén;] 

(ötet,) vit neki eni, [a javítás a törlés fölé írva, a sor elején; a sorvégi 
viszen-t elfelejtette törölni.] 

391 angyal ^ada néki enni,) táplálá [Törlések a sor végén és új sor 
elején; táp ^ada néki) fölé írva, a sor végén; lálá ^enni) fölé írva, a sor 
elején.] 

392 a (gy) moábitákon valo gyözedelmet 
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gyermek meg halván. fel támasztá, náámánt a bélpokloságábol meg 
gyogyitá, giésit a szolgáját. magátol el üzé, és393 bél pokloságal meg 
bünteté., egy féjszit a viz szinén uszkáltatot, tudtára. adá, az izrael 
királyának, a syriai király titkát, meg is jövendölé. az izraélitáknak ezen 

5 a királyon valo gyözedelmeket, végtire, az ö holt teste., más holt testhez 
érvén, fel támasztá. |59a:] 

K. Isaiás mit cselekedék. valamely nevezetes dolgot? 
F. egy394 könyvet ira., amelyben a kristusrol, és az anyaszent egy 

házrol. olly világos jövendölések vannak, hogy395 inkáb lehetne ötet 
10 nevezni evangyélistának mint sem prophétának, st. hier. epist 117. ad 

st paulam. st. aug. de civ dei. lib 18. Cap. 29. 
K. micsoda életet éltenek aprophéták? 
F. igen szent életet, és rend szerént. rejtékben, keményen, és szegé-

nyül éltenek, csak akor mentenek ki rejték hellyekböl, a midön valaho-
15 vá küldi vala öket az Isten. 

K.396 A proféták mi képen viselik vala magokot397 akirályokhoz 
F. semmi hizelkedö kedvezésel nem valának hozájok., nagy bátorsá-

gal. elejekben tészik vala vétkeket. nem398 félnek vala nékik meg mon-
dani a szomoruságokra valo igasságokot, nem399 hajtván. se meg 

20 vetésekre. se becsületekre., egyedül csak azt keresték. hogy az Istennek 
engedelmeskedgyenek., és az igazságát ki hirdessék. 

K. a királyok miképen bánának aprophétákal.? 
F a jo királyok, öket tisztelék. és szereték. mint Isten embereit a 

hamis királyok, rend szerént öket gyülölék, üldözték, és némelykor meg 
25 is ölették,400 tekintvén öket ugy mint ollyanokot; akiket nem lehetet 

el szenvedni, a kik mindenkor csak rosz hirel mentek elejekben., a kik 
a népet fel lázasztották.401 keserüségre. és szomoruságra inditották. 

K.402 Mint hogy a juda, és az izrael királyi tudták. hogy ök az Isten 
emberei403 volnának, miért üldözék öket? 

393 és (p̂ > bél pokloságal 
394 egy (ollyan^ könyvet 
395 hogy <^méltában^ inkáb [Először a méltábant méltánra javította 

a ban törlésével és egy n betű beszúrásával, majd az egészet törölte és 
beszúrta az inkábot.] 

396 K. (ja\ képen) A proféták mi képen [A javítás a törlés fölé írva.] 
397 magokot (a prophéták.) akirályokhoz 
398 nem (tartanak^ félnek [A javítás félig a törlés fölé írva.] 
399 nem ^gondo) hajtván. 
400 meg is ölették, ^mint olyanokot.^ tekintvén öket ugy mint ollya-

nokot; 
401 fel lázastották [Valószínűleg íráshiba lázasztották helyett.] 
402 K. (mivel) Mint [A javítás a törlés fölé írva.] 
403 emberei (valának)>, volnának [A javítás a törlés fölé írva.] 
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F mert a prophéták. ellenkezöt tartottak az ö rosz kivánságokal., és 
szent szabadságal beszéllettek nékik. ugyan azon idöben sok hamis 
prophéták valának, akik ketsegtetik a sidokot. rendeletlenségekben, 
hamis jövendöléseket tesznek vala nékik, azon valának. hogy le nyoma-
sák,404 és gyanoságban vétessék a királyokal.405 |59b:] és anépel.406 az 5 
ur prophétáit. a királyok, szívek meg romlása miat, a hazugságot 
kedvellék. az igazságot gyülölék, és üldözék az ollyanokot., akik nékik 
nem akarának hizelkedni. hanem407 üdveziteni akarák öket. 

hasonlot látunk az anyaszent egy ház. historiájában. hogy bántak 
az ollyan pásztorokal, kik Istenesen akarták végben vinni hivatalokot: 10 

K mit jövendölnek vala aprophéták? 
F. meg jövendölték mind azt, ami illeté az Isten népit. és azon nép 

iránt. a töb népeket, de leg gyakraban a messiásrol jövendölének. akit 
várnak vala a sidok. és aki által egyedül. lehete üdvezülni a népeknek. 

K. mit jövendölének a sidok iránt. 15 
F. meg jövendölték mind azt. valami rajtok történt, de nem csak 

azon idöbéli dolgokot., hanem még a jövendöbélieket is. 

Magyarázat. 
A prophéták. a sidoknak. nem csak a hadakozásokot, és gyözedel-

meket jövendölék meg, hanem még közönségesen azt is meg jövendö- 20 

lék. hogy az izrael országa. egészen el pusztulna., hogy jerusálem váro-
sa. és a templom el rontatnék. és fel épitetnék. egy idöre., hogy a sidok 
a babiloniai fogságra vitetnének, és onnét viszá térnek, hogy a messiást 
meg vetnék, és meg ölnék, hogy az Isten öket el hadgya. és el terjeszti. 
az egész világra, hogy az Isten ollyan népel tenne örökös szövettséget., 25 

a mely nép ötet addig nem üsmérte, és hogy a sidok világ végin meg 
fognak térni [60a:] 

K. mit jövendöltek a töb népek iránt. 
F. meg jövendölték. mind azt valami illeté. és történt azokal a 

népekel., a kiknek dolgok volt az ö népével, vilagoson meg mondották 30 

az egész földön lévö nemzeteknek. meg téréseket, aztot ki hirdették,, 
hogy az Istent. kit csak a sido nemzet üsmért, és imádot, annak idejé-
ben, az egész népek, fogják meg üsmérni, imádni, és szolgálni. 

K. mit mondottak a messiás felöl.? 
F meg jövendölték az ö eljövetelének bizonyos idejét. az ö predikálá-35 

sát. halálát, az ö életének,408 szenvedésének. fel támadásának minden 

404 le nyo<(mják.,)masák, [A javítás a törlés alá írva, a lap alján.] 
405 [A lap alján tollvonások.] 
406 anépel. ^au) az ur 
407 hanem [e-o-ból javítva.] 
408 életének, <(minden részeit,) szenvedésének [...] minden reszeit. 

1011 



reszeit. és mind azt. valami a messiás,409 iránt fog történni evilágon. 
végtire. meg jövéndölték, a közönséges itéletet, és az örökké valo el 
választást. melyet fog tenni. az410 az igaz biró a jók, és a gonoszok 
közöt. 

5 K. miért akará az Isten hogy a prophéták szollyanak, nem csak az 
ollyan jövendö dolgokrol. mellyek avallást tekintették, hanem még az 
ollyanokról is. mellyek. a sidok hadakozásit, és a szomszedságokban 
lévö népeket illették? 

F. azért. hogy ezek a prophétiák, mellyeknek411 a sidok. és más 
10 nemzetek. minden nap látták bé tellyesedéseket., meg bizonyittsák a 

valoságát, azoknak a nagyob dolgokra czélozó jövendöléseknek a kik-
nek bé kelleték tellyesedni annak idejében. 

Ugyan ezen okból láttyuk. hogy valamit akristus, a prophéták, és 
az apostolok. meg jövendöltek. a pogányok meg térésekröl a jerusálemi 

15 templom el pusztulásárol, a sidok el oszlásokrol, mind ezek nékünk. 
akik láttyuk bé tellyesedéseket, meg bizonyittyák valoságát. hogy a töb 
jövendölt dolgok., ugy mint, a sidok meg térések, az antekrístus412 el 
jövetele, a fel támadás, az utolso itélet, hogy mind ezek bé tellyesednek 
annak idejében. |60b:| 

20 Articulus 
A tiz nemzettségnek el oszlásárol, a babiloniai fogságrol, 

és a sidoknak viszá valo térésekröl. 

20 K. mennyi ideig tarta judeában. a királyok alat valo uralkodás. 
F. saul. dávid. és salamon, egymás után. száz esztendeig uralkodá-

nak. 
Az izrael királyi uralkodának egy más után, két száz, ötven ött 

esztendeig, és a juda királyi uralkodának három száz. nyolczvan hét 
25 esztendeig. mindenestöl fogva a királyok. négy száz nyolczvan hét 

esztendeig uralkodának 
K. miért hogy az izrael királyi.413 száz esztendövel, kevesebet ural-

kodának mint sem ajuda királyi? 
F. ennek a népnek. keménységiért. és bálványozásáért.: az Isten, 

405 a messiás,<t illetö dolgok) iránt [iránt <^illetö) fölé írva.] fog 
<jiak^ történni 

410 az [Beszúrás a szóközbe.] 
411 mellyek<et>nek 
412 antekristus [e-vel; a 65 versón is így.] 
4 1 3 királyi. ^töb) száz esztendövél, [v-n-bőljavítva.] (hogy) kevese-

bet 
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minek utánna. sok idövel414 intette volna a prophéták által. az izrael 
királyit, és anépet, a penítentzia tartasra. reájok bocsátá haragját, ugy 
hogy, ajövendölesek szerént, azaz ország. egészen el pusztula., az assy-
riabéliek, atiz nemzettséget fogságra vivék, a honnét, el oszlának, asiá-
nak, egyik reszire, és ahonnét. soha sokan4 1 5 viszá nem tértenek, de a 5 
juda országa, ezeknek el vitelek után, még4 1 6 száz esztendeig fent 
marada. 

K. miképen lett vége. a juda országának? 
F. a sidók, vétkekkel meg tetézvén a mérteket. az Isten ellenek 

támasztá a babiloniai királyt. aki ajövendölések szerént. meg vevé az 10 
országot; jerusálemet fel égeté, annak kö falait le rontá,4 1 7 atemplomot 
fundámentumostol el rontá, és a népet jékoniás királyával fogságban 
vivé babiloniában. 

K mennyi ideig tarta ez a fogság? |61a:) 
F . 4 1 8 hétven esztendeig, valamint az Isten meg mondatta volt jere- '5 

miás által. 25. 12. 29. 10. 
K. miképen éltenek babiloniában a sidok? 
F. magokban szállának, és hiven419 szolgálák az Istent, a prophé-

taknak. lelki gondviselések alat. akiket az Isten gondviselésekre külde. 
fogságokban 20 

K. kik valának azok a prophéták,? 
F leg nevezetesebek, ézékiel, daniel, habakuk, sophonius. aggeus, 

zacharias, és malachiás, 
K. kicsoda ada szabadságot asidoknak? 
F. Cyrus. a persiai király, aki is el foglalván. anap keleti országokot, 25 

szabadságot ada a sidoknak4 2 0 hogy hazájokban viszá mehetnének., 
jérusálemet, és a templomot meg épithetnék, a szent edényeket421 viszá 
adatá. és nagy ajándékot ada nékik. 

K. miért bánék Cyrus illyen formában. asidokal.? 
F mert meg mutaták néki, hogy isaiás. aki két száz esztendövel élt 30 

ö elötte, név szerént nevezvén ötet, meg jövendölte, hogy ö uralkodni 
fog, a nap keleti országokon, és hogy ö fogja meg epitetni jérusálemet, 
és a templomot isai. 44. 28. 

4 1 4 sok idövel <meg> intette volna 
4 1 5 sokan [Beszúrás;] viszá nem tértenek <felesen,> <sokan> de 

[<sokan> - beszúrás.] 
4 1 6 még <szan> száz esztendeig 
4 1 7 le rontá, [t-d-böl javítva.] 
4 1 8 <K.> F. 
4 1 9 hiven [n - megkezdett hosszú szárú betűből javitva.] 
4 2 0 a sidokk [A második k utólag beszúrva a sorközbe.] 
4 2 1 edényeket <nékik> viszá adatá. 
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K. kik vivek visza a sidokot, és mennyi számuan térének viszá 
judeában? 

F. mind eszsze valának negyven. két ezer, három száz hatvanon. 
ezeknek fejek422 vala., jésus. a fö papnak josedeknek fia. és zorobábel, 

5 a sálathiel fia. 1 esdr: 2. 
K. csak. a juda. és a benjamen nemzettségéböl téréneké viszá judéá-

ban? 
F. ezel a két nemzettségel. a töb423 nemzettségekböl is le|61b:|het 

hogy viszá térének., de azután nem vala semmi külömböztetés közöt-
io tök, és a juda nemzettségéröl neveztetének mindnyájan., és a kiket 

azólta nevezik sidoknak,, esdr. 4. 
K. hamar meg épittéké avárost, és a templomot? 
F a templom fel álítását, nagyon meg akadályozák. a samaritánu-

sok, akik is irigységböl. oly édictumot nyerének ki csalárdságal, Cam-
15 byses királytol. a Cyrus fiátol., a mely parancsolá a sidoknak. hogy 

félben hadnák a munkát,. a mely hatvan esztendeíg ugy marada, és 
csak424 a hoszu kezü artaxerxes király uralkodásának. huszadik eszten-
dejében.425 adaték szabadság a sidoknak hogy a jerusalem kö falait fel 
álithassák,426 a Cyrus elsö édictuma után. hetven esztendövel, nékémi-

20 ás vala akor fejek a sidoknak., de ollyan nagy bajal épittik vala azokot 
a falakot, hogy egyik kezekel dolgoztanak, a másikában, a fegyvert 
tartották. 

K. ez427 a második templom., valaé olyan gazdagon épitve. mint az 
elsö.? 

25 F sokal aláb valo volt ha akülsö ékességeket tekinttyük,: de ennek 
dicsösége. sokal fellyeb haladá. a salamon templomának dicsöségit, 
mert e meg szentelteték a kristus jelen valo létével, 

K. mit jelentének. azok az akadályok. amelyeket találának a sidok. 
a templom, és a város épitésében? 

30 F. jelenté azokot az üldözéseket, amelyeket támaszt az ördög. a 
kristus tanitvánnyi ellen, fö képen amelyeket fog támasztani. az utolso 
idökben, hogy bé ne mehessenek a mennyei jérusálemben (62a:| 

K. mit jelente ez a második templom, amelyet a fogságbol valo viszá 
térés után. épitének? 

35 F. jelenté. a keresztényi anyaszent egy házat. és az uj testámentu-
mot., a melynek dicsösége. fö képen belsö lévén. felyül haladgya a 

422 fejek [/' helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
423 a töb (zé^ nemzetségéböl 
424 csak ^az artaxerxes^ a hoszu kezü artaxerxes 
425 eszten^den^dejében. 
426 fel álithassák, [Második ó-é-ből javítva.] 
427 ez a(z el^ második 
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synagogának dicsöségit, amely csak külsö képen valo volt. st aug. de 
civ dei. lib 18. Cap. 48. 

K. mit jelente. a. hogy a sidok. egyik kézel. építették a templomot. 
a másikával.428 oltalmazták magokot? 

F. jelenté azt. amit kel cselekedni akeresztényeknek., nem dolgozhat- 5 

nak amennyei épületen. a melynek fundamentuma akristus, hogy ha 
egy szers mind nem hartzolnak. az ördög ellen. a ki is mint az ordito 
oroszlány, szüntelen429 körülötök forgolodik. hogy öket el nyelye, és 
ne engedgye nékik, amennyei épületen dolgozni. 

21 Articulus 
Hogy micsoda rendben valának a sidok meg szabadulások 

után. mind addig még a romaiak. el nem pusztitták egészen. 

K. amídön a sidok viszá térének a fogságbol. akirályok igazgatáké 10 

öket. mint az elött? 
F nem, hanem apersák alat. valának. azután nagy sándor alat, aki 

is a nap keleti országokot el foglalván, dáriust, apersák utolso királyát 
meg gyözé, országát is el foglalá., anagy sándor halála után., a kapi-
tánnyi. fel oszták magok közöt a birodalmat, ptolomeus, egyiptumban '5 

királyá let. seleucus. babiloniában, és syriában uralkodék. ptoloméus. 
judeát. meg vevé, és nagy számu sidokot vive fogságra égyiptumban, 
ennek helyében következék. ptolomeus philadelphus. ez jól bánék asi-
dokal. és szabadságot ada.430 |62b:| azoknak a kik akarnának. hogy 
viszá mehetnek judéában., közönségesen azt tarttyák. hogy ennek idejé- 20 

ben forditták a szent könyveket görög nyelvre; a hetven. magyarázok, 
ezeknek forditások nagy tiszteletben. vagyon az anyaszent egy ház-
ban.,431 philadelphus utan következének. ptolomeus evergetus. ptolo-
meus epiphanus. ezek igen üldözék a sidokot. 

Abban. az idöben él vala anagy antiochus. a syriai király. a ki 25 

szövettséget vete. philípusal. a macédoniai királyal. hogy meg foszthas-
sa. ptolomeus epiphanust, az egyiptumi királyt. az országábol., ezek a 
fejdelmek. igen nagy pusztitásokot tesznek vala akoron judeában. 

Antiochus után következék. seleucus philapator, emeg kedvelvén. 
oniást. a fö papot. jó erkölcsiért, bövön adata néki, mindent a mi 30 

kivántaték az áldozatokhoz 
seleucus után következék. antiochus epiphanus. ez el hiresité magát. 

428 másikával. [v-/-ből javítva.] 
42g szüntelen [Első n-/-ből javítva.] 
430 [A lap alján tollvonások.] 
431 egy házban., ^pto^ philadelphus [Törlés a sor végén.] 
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Istentelenségiért. oniást, ezt a szent fö papot le tévé, és ezt a szent 
hivatalt. hol egynek. hol másnak adgya vala., a jerusálemi templomot 
fel dulá. a sidokal meg akará változtatni vallásokot., azt a szent embert 
éléázárt erre valo nézve meg öleté, és kinos halálal öleté meg. ahét egy 

5 testvér atya fiakot. együt az anyokal., és egy szombaton. meg öleté 
mind azokot. kik az áldozatra esze gyültek vala., végtire magais nyo-
morult halálal halameg., az Isten meg büntetvén ötet. 

Ezekben az üldözésekben., matathiás, tized magával. a pusztában el 
bujdosék. ahol432 inkáb szereté füvel élni, mint sem meg tiltot hust 

10 enni, 
Azután fegyvert foga, és ö utánna. az ö fia. ahires ju|63a:|das macha-

béus., a vallás meg oltalmazására. 
Ha szinte a sidok. matathiásig. a fellyeb emlitet királyok alat valá-

nak is. mind azon által, a nemzet res publica formában vala és aztot 
15 a fö pap igazgattya vala. és a fö tanácsot.433 nevezték. sanedrinusnak., 

a nemzet pedig csak adoval tartozik vala a királyoknak: 
K. szabad valaé matathiásnak. és az ö fiának judásnak hogy antio-

chus ellen tamadgyanak. abbol az okbol, hogy boszut állyanak rajta. 
a vallásért. 

20 F. 1. soha nem szabad. atörvényes hatalmok ellen támadni akirá-
lyoknak., ollyan szin alat; hogy a vallást üldözi., akristus nem akará. 
hogy szent péter. kardgyával oltalmazná ötet., az elsö keresztények. a 
pogány császárok ellen nem oltalmazák vala magokot. noha igen üldö-
zék öket., a töllök gyakorta meg lehetet volna könnyen, de még is soha 

25 más fegyverel ellene nem állának az üldözéseknek, hanem az imádságal, 
és a békeséges türésel., és meg külömbözteték magokot. a töbitöl, a 
fejdelmekhez valo hüségek által. matth. 26. 52. tert. apolog. cap. 18. 
et48. 

A sidok hasonlot tartottak., az Isten azt parancsolta vala nékik. 
30 hogy békeségel434 szenvedgyék. ababiloniaknak.435 rabságát., hogy 

engedelmesek legyenek fejdelmekhez. és imádkozanak érettek. 
jerem. 29. 7. baruch. 1. 11.43<S 

A midön tehát. matathias, és az ö fia judás. fegyvert fogának. 
antiochus ellen, hogy magokot oltalmazák. és anyomoruság alol ki 

35 vegyék., ök aztot, természet felet, valo437 és nyilván meg üsmért. Isteni 
sugarlásbol cselekedék., és ollyan buzgoságbol, a mely annak elötte fel 

432 ahol [ű-o-ból javítva.] 
4 3 3 tanács.ot <(melyet) nevezték. [ot - utólagos beírás.] 
434 békeségel [Első e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
435 ababiloni<(aiak)aknak. 
436 11. [Első 7-es 2-ből javítva.] 
437 valo [Beszúrás.] 
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inditotta vala. phinét, az Istent. meg bántók ellen, az irás eztet adgya 
elönkben., azt is fel teszi, hogy az Isten. a makabéusokhoz438 [63b:| 
valo439 kedvezésit. sok csudák által, mutatá meg. és mint örökös ur, 
meg parancsolá a makabeusoknak440 hogy fegyvert fognának 1 ma-
kab. 2. 26. 27. 2. makab. 10. 29. 5 

Azt is ezekhez tehetni, hogy antiochus nem vala örökös ura a 
sidoknak, csak eröszakoson birta öket, söt még a maga országa is. a 
seleucus fiáé volt, demetriusé. 

Az Isten népének vala tehát nagy ígassága ahoz. hogy magát az iga 
alol fel szabadittsa, mihent arra alkalmatosság adatot, valamint annak io 
elötte cselekesznek vala az izraélitak., gedeon. sámson., és más birák 
alat., akiket az Isten támaszt vala, hogy öket ki vegyék. az madianiták. 
amoniták. és philistéusok igájok alol. 

K. micsoda nemzettségböl vala matathiás? 
F a lévi nemzettségéböl. és az ááron maradékjábol. mivel aztot 15 

láttyuk hogy judás makabéus. az441 ö fia, a papi hivatalt viszi vala 
végben a templomban., és hogy más egyik fiát, janathást, fö papnak 
tevék. a mely csak az ááron maradékit illeté. 

K. mellyek. valának. a judás makabéus leg nevezeteseb cselekedeti? 
F sok számu gyözedelmet vet antiochuson. és az utánnavalo királyo- 20 

kon. és más egyéb népeken., jerusálemet meg vevé.442 a templomot meg 
tisztitá. és meg szentelé, és ennek a meg szentelésnek. emlékezetére. 
innepet rendele, a melyet a krístus is meg tarta, az ö nagy vitezsége., 
és sok gyözedelme. az egész földön. el hiresité az önevét, végtiré el vesze, 
egy [64a:] ollyan hartzon. a melyen nyolcz század magával, sok számu 25 
nép ellen kelleték hartzolni., a mely hartzon nagy jelit mutatá hitének 
és vitézséginek. machab. 

K. ki következék, judás makabéus után. ki vezérele a hadat, és ki 
igazgatá a népet.? 

F. leg elsö vala jonathás. aki azután. meg egyezteté a maga személyé- 30 
ben, a világi443 hatalmat. a fö papi hivatalnak hatalmával. ez444 után. 
következék. simon. az öttse, ez igen nevezetes vala. bátorságáért, és jó 
erkölcsiért, és aki leg elsö vala., a nemzetin valo csendes uralkodásban, 
a babiloniai fogsag után., eztet meg ölék árulásal egy vendégségben, és 

438 [A lap alján tollvonások.] 
439 valo [v - megkezdett k-ból javítva.] kedvezésit. <fogy> sok 
440 a makabeusokk 
441 áz [a - ás-ből javítva az ékezet meghagyásával.] 
442 meg vevé. [Első v - megkezdett m-ből javítva.] 
443 a világi <ham> hatalmat. 
4 4 4 ez <u> után. [Tollhiba.] 
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hagyá maga után. a fö papságban. és a fejdelemségben. a fiát jánost. 
a kit nevezék. hircanusnak., 

Ez után következék. judás. akit nevezék, aristobolusnak. evevé leg 
elöbször445 a királyi nevet magára, ababiloniai fogságok után. a sidok-

5 nak, ezután uralkodék, alexander jánnaeus, ennek két fia vala. alexand-
rátol, a feleségitöl, az egyik446 hircánus, a másika. áristobolus., ale-
xandra királyné. uralkodék. a sidokon az ura halála után, ez hircánus 
fejére tévé akoronát. és fö papnak tévé. de ez a királyné meg halván., 
aristobolus meg fosztá, a batyát mind a koronátol, mind a fö papságtol. 

10 Aristobolus idejében, a nagy pompéjus,447 a sidokot a romaiak 
adozása alá veté 

pompéjus. a hircánus segittségire menvén. viszá helyhezteté széki-
ben, de meg nem engedé néki. hogy a királyi nevet visellye és448 vivé 
áristobolust., magával, hogy nagyob dicsöségel mehessen bé romá-

15 ban449 [64b:] 
Azután pachorus. a parthusok királya. judéában mene, hircánust le 

tevé, és ántigonust, az aristobolus fiát. helyhezteté helyében. 
De csak hamar. akit azután nagy hérodesnek nevezének. és aki nem 

volt születet sidó, hanem iduméus, szabadságot nyere a romaiaktol., 
20 hogy viselhesse a királyi nevet, és azután judéában mene., hadakozni 

antigonus ellen., a kit meg gyözé, és a gyözedelem után. csendeségben 
uralkodék., az ö uralkodásának pedig vége felé,. jöve evilágra. akristus, 
az emberek meg váltoja. 

A hérodes halála után, az országát, a gyermekei közöt fel osztá 
25 augustus császár, felét archelausnak adá, és atöbbit fel osztá herodes 

antipás, és philippus közöt, 
Augustus450 letévé archélaust kilencz esztendö mulva, és szám ki 

vetésre küldé. galliában bécsben. a hol meg hala., és az archélaus részit, 
romai tartományok közi451 számiálá. 

30 Aztot láttyuk az évangyéliumbol. hogy a midön akristus el kezdé 
tanyitását. a romaiak birták. jerusálemet, és az egész judeát. a melynek 
pilátus vala gubernátora., azt is el mondhatni, hogy csak nem mind az 

445 elöbször [b-sz-bő\ javítva.] 
4 4 6 az egyik ^hir^ hircánus, [Tollhiba.] 
447 pompéjus, (aromaiakk valo) [<v) a-ból javítva;] <(adozás alá 

veté,^ a sidokot a romaiak adozása alá veté [a javítás utólag történt és 
ekkor írta be a törlés után: a romaiak adozása alá veté szöveget.] 

448 és (romában^ el vivé [el igekötőt utólag írta be a törlés és vivé 
közé.] 

449 [A lap alján tollvonások.] 
450 Augustus [tus - beszúrás.] 
451 közi ^tévé.^ számlálá. 
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egész szent földet ök birták.,452 mivel herodes antipásal, és philipusal. 
ugy bántanak. valamint jobágyokal. noha ezek a fejdelmek. királyi 
nevet viselnek vala. valamint a szent irásban lattyuk. marc. 6. 14. 

Végtire, akristus halála után, a sidok. fel akarván magokot szabadi-
tani a romaiak alol., judéábol ki üzettetének, a templom, és jerusálem. 5 

egészen el rontaték., és ök, az egész földre el oszlának., meg mondgyuk. 
ezután, az okát. ennek a pusztulásnak. |65a:| 

22. Articulus 
A sidoknak. arabságbol valo meg szabadulásogtol fogva. 
a453 messiás el jöveteléig valo szokásokrol. és vallásokrol. 

K. arabságbol valo meg szabadulás után,454 asidoknak valaé pro-
phétájok, mint az elött 

F. malachiás, a ki aggéus, és zakariás idejekben prophétizál vala. leg 10 

utolso vala a prophéták közöt, nem is vala más utánna. keresztelö szent 
jánosig. st aug. de civ dei libr. 18. Cap. 35. 

K. malachiástol fogvást.455 keresztelö sz. jánosig mennyi idö telék 
el.? 

F. mint egy negy száz. ötven esztendö: nézd. meg a Chronologistá- 15 

kot. 
K. azon idö alat. Istenesen éléneké a sidók? 
F. CSak nem ollyan hamisak valának mint az elött, ekitettzik a 

machabéusok könyveiböl,456 és ajoseph. historiájábol., mind azon 
által. valának szent emberek is közöttök. st aug. de civ dei lib 18. Cap. 20 

45. ez az atya mondgya. hogy akoron a sidok sokal hamisabak valának. 
mint sem aprophéták idejében. 

K. kik valának457 azok. kik a szent életel meg külömbözteték mago-
kot atöbbitöl? 

F. oniás a fö pap. és ennek fiai, simon, és éléázár. és ezeken kivül. 25 

a hét machabéus mártyrumok., az anyokal együt. azután458 matathiás. 
és más egyebek, a kiknek meg lehet látni neveket. a machabéusok 
könyveiben. 

452 ök birták., ^és^ mivel 
453 a a messiás [A névelő kétszer írva, sor végén és új sor elején.] 
454 után, ^sz^ asidoknak [s-d-ből javítva.] 
455 fogvást. (£) keresztelö sz. jánosig 
456 könyveiböl, [y-v-ből javítva.] 
457 valának ^akor.^ azok [azok ^akor.^ fölé írva;] kik ^szenttségel^ 

a szent életel [a javítás a törlés fölé írva.] 
458 azután ^mathatiás.^ matathiás. [Törlés a sor elején.] 
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K. a fogság után. a sidok bálványozánaké mint annak elötte? 
F a mely üldözéseket szenvedének, az egyiptumi. király, ptolomeus 

és a syriai király, antiochus alat. azok sokakot abálványozásban ejté-
nek., de arabságbol valo viszá térések után, nem láttyuk., hogy ollyan 

5 hajlandoságal lettek volna. a bálványozáshoz, mint an-459|65b:|nak 
elötte, 

K. mit jelente az üldözés, melyet szenvedének a sidok. antiochus 
alat.? 

F. jelenté azokot az üldözéseket, melyeket fognak szenvedni akeresz-
10 tények világ vége felé. az antechristustól. st. hier. supr. cap. 7. 8. 11. 12. 

dan. 
K. abban arendeletlen. és homályos idöben, amelyben semmi világo-

sittást nem ád vala. Isten asidoknak. aprophéták által. micsoda rend-
ben vala anép közöt avallás? 

'5 K. a machabéusok halálok után, sok féle vallás kezdödék. és aphari-
séusok.,460 sok féle magyarázatot adának az Isten törvényihez amelyek 
vagy emberi, vagy babonások, vagy tellyeségel ellenkezők valának461 

a szent törvényel. 
K. mellyek valának. azok avallások.? 

20 F. leg nevezetesebbek, aphariséusok. saduceusok, és essenianusok. 
K. kik valának aphariséusok? 
F azok ollyan sidok valának. kik külsö képen. mértékletes életet 

éltenek, de belsö képen, meg valának romolva. ezek sokakban. meg 
változtaták atörvényt. akristus sokdolgokot462 hánya ezeknek szemek-

25 re. joseph hist. lib. 13. Cap. 9. 
K. kik valának a saducéusok? 
F. ezek. Istentelenek. és szabados életüek valának: alélek meg halha-

tatlanságát. nem hitték. se atestnek fel támadását, se az örök büntetést, 
a sidok463 közöt, anagy urak. és a gazdagabbak., ezen a valláson 

30 valának joseph. hist lib 13. Cap 18. 
K. kik valának, az essenianusok? 
F azok ollyan sidok. valának. kik Istenesen éltenek,464 akiknek 

tiszta vallások. és szokások vala, némellyek közüllök meg |66a:| nem 
házasodának soha. akik pedíg meg házasodtanak, azok igen vigyáztak 

35 a törvényre. ezek igen mértékletes életet éltenek. 

459 [A lap alján tollvonások és tollpróba: Az Is.] 
460 aphariséusok., [íé-es-ből? javítva.] 
461 valának [Szóvégi o-o-ból javítva.] 
462 sokdolgokot [d-l-ből, vagy megkezdett fc-ból javítva.] 
4 6 3 sidok [í-o-ból javítva.] 
4 6 4 eltének, [Ékezethiba.] 
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vannak ollyan auctorok. akik azt tarttyák. hogy a mit joseph. et4 6 5 

philo, irnak. az esséniánusok felöl, azokot a sidokot kel rajtok érteni, 
a kiket meg téritének az apostolok. aszent lélek le szállása után, act. 
apost. cap. 2. 

K. mellyek valának. atöb vallások? 5 
F. illyenek466 valának. a samaritánusok. a hemero baptisták. a hero-

diánusok. 
K. kik valának. a samaritánusok.? 
F valoságos sismatichus sidok valának, mivel nekik különös4 6 7 

templomok, oltárok, és papjok vala, akik nem fügöttek a fö paptol. 10 

Magyarázat 
Ez a szakadás. jeroboám alat kezdödék., és tarta mind addig. még 

a tiz nemzettség el nem oszlék. 
Az el oszlás után, babiloniábol. egy papot küldének samariában.. 

hogy az igaz Isteni szolgálatot fel álittsa a nép közöt, a tartományban 15 
lévö sok bálványozok miat. a samaritánusok., igen sok babonás 4 6 8 

dolgokot elegyitettek vala. a sidok Ceremoniái közi., sanaballátus: egy 
samaritanus fejdelem engedelmet nyere nagy sandortol., hogy templo-
mot épithetne a garisim hegyén, hasonlot, ajerusálemi templomhoz. 
sido papokot vitete., kik a templomában. szolgályanak., sanaballatus., 20 
ezeknek a vallástol el szakadot papoknak., fö papjokká tévé manas-
sest., a fö pap. jeddus attyafiát., az oltátol fogvást, mindenkor nagy 
vetekedés volt a sidok, és a samaritánusok közöt, a mely még akristus 
idejében is tarta., hogy hol kellet-469|66b:Jnék. imádni az Istent, és ez 
a két nép. soha meg nem egyezheték egymásal. 25 

A samaritánusok. nem vettek bé többet a szent irásbol, csak az ött 
könyvit mojsesnek, aztot tagadták. hogy az Isten csak jérusálemben 
akarja. hogy imádgyák, és szolgályák., a4 7 0 többiben. mind inkáb meg 
egyeznek vala a sidokal. 

K. kik valának a hemero baptisták.? 30 
F ezeket a sidokot igy nevezik vala4 7 1 görögnyelven. a tészen, min-

den napí mosodást., mivel minden szenttségeket abban. tartották. hogy 
minden nap meg mosták magokot. ezek nem hitték a fel támadást. 

4 8 5 et [és] 
4 6 6 illyenek [illenekből javítva az y utólagos beírásával.] 
4 6 7 különös [í-Ar-ból javítva.] 
4 6 8 babonás [A bo szótag javítva.] 
4 6 9 [A lap alján tollvonások.] 
4 7 0 a <tobbine> többiben. 
4 7 1 nevezik vala <sí> görögnyelven. 
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K kik valának. a472 herodiánusok? 
F. e szerént nevezék az ollyan sidokot, akik azt tarttyák vala., hogy 

a nagy hérodes messiás473 volt, némellyek pedig azt tarttyák., hogy a 
herodianusokon. azokot a tiszteket kel érteni, akik adot szednek474 

5 vala., a romaiak számára. 
K. mi okozhatá a herodiánusok sectáját.? 
F.475 a hogy a sidok mindnyájan abban ahítelben valának., hogy az 

idö el jöt volt. amelyben a messiásnak. el kelletet jöni. 
mind ezekböl ki tettzik valamit mondottunk. hogy a sidok nagy 

10 romlásban valának. amidön a kristus. a foldre jöt. rom. 3. 10. 

23 Articulus 
Hogy micsoda állapotban valának, a pogányok ábrahám 

hivatásátol fogva. a messiás el jöveteléig. 

K a midön a sidók illyen meg romlásban. valának. |67a:J mi képen 
élnek vala atöb nemzettségek? 

F. aztot már láttuk,476 hogy az Isten el hadta vala öket vétkekben. 
amidön ábrahámot választá., hogy attya lenne a sidó nemzetnek., az 

15 oltátol fogvást apogányok., a bálványozásban. és a meg romlásban 
éltenek., és amint szent pál le írja az ö rendeletlenségeket, az irtoztato. 
rom. 1. 18. 

K. a töb nemzetek. annyira el hagyattattak valaé Istentöl, ábrahám 
hivatásátol fogvást. hogy nem lett volna. egy is közöttök. aki üsmérte, 

20 és szolgálta volna az477 igaz Istent? 
F egyedül csak a sidó népet lehete az óltatol fogvást nevezni az Isten 

népinek., mondgya sz ágoston., de azt sem tagadhatni mondgya ez a 
sz atya. hogy ne let volna valaki a töb nemzetek közöt is, a ki a szentek 
társaságához, ne tartozot volna., st. aug. de civ dei, libr. 18. Cap. 47. 

25 K. mit kelleték cselekedni apogányoknak a messiás el jövetele elöt., 
hogy magokot meg szentelhessék? 

F az Istenben kelletet hinni, ötet imádni, néki engedelmeskedni, a 
lélek üsméret. és az egyenes okoságnak törvénye szerént élni., hinni, és 
remélleni. a meg váltoban. 

472 a <her> herodiánusok? [Tollhiba.] 
473 messiás <t> volt, 
4 7 4 szednek [d-n-bő\ javítva.] 
475 F. <mert> a hogy [A javítás a törlés fölé írva.] 
476 láttuk, <h> hogy [Tollhiba.] 
477 az <I> igaz Istent? 
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K. üsmérünké valakit apogányok közöt. akik eszerént éltenek vol-
na.? 

F. a többi közöt. az irás kettöröl szol., akik igen böl-478[67b:Jcsek. 
és Istenesek valának. ugy mint, jób, és melchisedek, mindenike figurája 
vala akristusnak 5 

A pogányok közül. másokot is nevez a sz. irás. illyenek valának479 

aninivébéliek., kik penitentziát tártának. a jonás predikáiására., aztot 
el lehet hinni, hogy a sidok. el széledvén, a nemzetek, akik közi vivék 
a szent könyveket. meg tanulhaták azokbol a messiás el jövetelét. 

K. ki vala jób.? » 
F. ez a husz.480 foldin lévö. nap keleti fejdelem vala., igen egyenes. 

és Isten félö volt., e mindcn féle képen meg probáltaték e földön, mind 
ezekben a probákban, formája vala., a legg tekélleteseb.481 békeséges 
türésnek., az Isten meg koronázá az ö békeséges türésit. eföldön, viszá 
adván néki. duplán. amit el vesztet volt, és job meg hala., az Isten 15 

áldásában. 
K. miben jelenté jób, akrístust? 
F. 1. az ö ártatlanságában., 2. kisertetiben. és szenvedésiben. 3. 

békeséges türésiben, 4 az ö dicsöségiben. mely meg koronáza. békeséges 
türésit, és a mely képzelé, a kristus fel támadását. és menyben menete- 20 
lét.482 st grego. supr. job |68a:| 

K. kicsoda vala melchisedek.? 
F. ennek se születésit, se nemzettségit, se halálát nem tudgyuk, 

hanem csak azt tudgyuk. hogy papja volt amagosság bélinek. és sálemi 
király volt. hogy ez ábrahám eleiben mene, a midön amaz483 meg veré 25 
az öt királyokot., hogy kenyeret. és bort áldoza. az Istennek, a gyözedc-
lemért valo háláadásul. hogy ábrahámot meg áldá., és ábrahám: a 
nyereségböl, neki meg adá a tizedet. 

K. miben jelenté melchisedek. a kristust? 
F. valamit a szent irás mond, erröl a szent emberöl a mind a kristust 30 

jelenti, és az ö papságát., valamint ezt sz. pál. szépen fel teszi, a sidok-
hoz irt levelének hetedik résziben. ezert is nevezi az irás a kristust., 
melchisedek rendí szerént valo484 örökös papnak. hebr. 7. ps. CIX 

478 [A lap alján tollvonások és tollpróba: Mons] 
479 valának ^aniniviták^., aninivébéliek [A javítás a törlés fölé írva.] 
480 husz [Hosszú / betűje rövid s-ből javítva.] 
481 tekélleteseb. [Első e-ö-ből javítva; vö. 361. sz. jegyz. is.] 
482 menetelét. (ps. CIX. cIX.) st grego. supr. job 
483 amaz [amázból javítva az ékezet áthúzásával.] 
484 valo ^örökös atyának.^ örökös papnak. [A javitás a törlés fölé 

írva.] 
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K. miért engedé meg az Islen ezt a közönségesen valo meg romlását. 
a sidoknak. és a töb népeknek, el jövetele elöt? 

F. azért hogy meg mutassa irgalmaságát. mind az485 egyikén, mind 
a másikán, hogy meg szégyenittse. az emberek kevélységit., meg üsmér-

5 tetvén vélek, tehetetlenségit. a magára le hagyatatot emberi okoság-
nak., és hogy suhajttsák486 a [68b:] meg szabaditot., a messiást. és hogy 
észre vegyék. annyi487 meg orvosolhatatlan nyomoruság után., a meg 
szabaditonak szükséges voltát. rom. 3. 9. 

5. Rész 
A Kristus. Jésusról. 

Elsö Articulus. 
A Messiás el jöveteléröl valo bizonyságok, a mellyek 
már bé tellyesedtenek a profétiák szerént. a kristus 

Jésus személyében: 

K. Tudgyuké mi azt bizonyoson. hogy a Messiás a ki meg igértetet 
'O volt az embereknek. már el jött, és hogy csak hejában várják most a 

sidok? 
F. Igen is tudgyuk. mert a profétiákban nevezet idö. a Messiás el 

jövetelére. már régen el mult. és ezek a profétiák mind bé tellyesedtenek 
a kristus jésusban. 

15 K Mellyek azok a profétiák. amelyek a Messiás eljövetelinek idejét 
meg mondották? 

F. Jácób, Daniel, Aggéus. ezeknek profetiai. ez iránt leg világosab-
bak 

K. Micsoda a j;ikób profcliája cz iránt? |69a:| 
20 F. Jákob már halálán lévén. meg jövendöle sok féle dolgokot, mel-

lyek az ö gyermekeit. és azoknak maradékit illeték. Judának pedig 
mondá. hogy nem vétetik el tölle a birodalom és a törvény tévö az ö 
maradékjátol. mig el nem jö a Messiás. és sok népek gyülnek öhozzája 
Gen. 49. 10. 

25 K Miben bizonyittya emeg, hogy el jöt a Messiás? 
F. Abban. hogy közel vagyon tizen hétszáz esztendeje hogy asidok-

nak nincsen királyok. se valamely más előttök valo a magok nemzeti-

485 mind az egyikén [az - ez-ből javítva.] 
486 suhajttsák [fc-g-ből javítva; a lap alján tollvonások.] a [68b:] a 

meg szabaditot., 
487 annyi <^sok) meg orvosolhatatlan sok 
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böl. vagyon is már. tizenhatszáz esztendeje hogy az országokbol ki 
üzettek. és az olta. viszá nem mehettenek. 

K A messiás valojában el jötté mindgyárt. hogy a sidoknak. magok 
nemzettségéböl valo királlyok. vagy más elöttök valojok nem vala? 

F Igenis. mert amidon akristus Jesus. a Messiás. a földre jöve. 5 
hérodes nem vala sido nemzettségböl valo., hanem Idumeus, de sidok 
királlyának hitták ötet., a Romaiak uralkodnak vala ezen a nemzettsé-
gen, ugy annyira hogy romai gubernátor. parancsolt az országban, és 
a sidoknak, akristus idejében., nem Vala szabad halálra itélni valakit. 
A sidok magok meg vallák azt, hogy nem volna királyok hanem csá- 10 
szárjok. joan. 19. 15. A pedig bizonyos hogy viszá nem vették magok-
nak a hatalmat az olta, minek elötte488 [69b:| pedig a Romaiak birodal-
ma alá nem estenek volna. ez a hatalmok meg vala., vagy ha némelykor 
ezt el vették is töllök. az igen kevés ideig tarta, a leg hoszszab fogságok 
ababiloniai fogságok volt., amely is hetven esztendeig tarta., de még 15 
akkor is volt hatalmok halálra itélni. amint kí tettzik a susánna histo-
riájábol., az utánnis noha adot fizetének a Médusuknak. a persáknak, 
a Görögöknek. a syriabélieknek, az Egyiptumi királynak, de mind azon 
által a fö papok igazgatták az országot tellyes hatalomal. akik is végtire 
királyi titulust vevének489 magokra. és ezeknek az utolso sido királyok- 20 
nak hatalmok. éppen akristus el jöveteléig tarta. hogy a jákób profetiá-
ja bé tellyesednék. hogy addig tart az ö birodalmok. míg nem eljö a 
Messiás. 

K A Daniel profetiája mit mond a -Messiás el jöveteléröl.? 
F. Midön a sidok babiloniában lettek volna fogságban. az Isten 25 

Gabriel Angyalt küldé Danielhez. hogy meg mondaná néki. hogy a 
népnek meg szabadulása, és Jérusálemnek meg épitettése felöl valo 
parancsolatnak. ki adásátol fogvást. a Messiás el jöveteléig. hetven 
hetek, lésznek, hogy a hetven490 hetedik hét közöt. a Messiás halálra 
tétetik. hogy a maga népe ötet el hadgya. ez okáért, ö is el fogja hadni 30 
a maga népét. hogy a város, és a templom egészen el pusztittatik. hogy 
a templom el rontása491 elött. utála-[70a:|toságokat tselekesznek. a 
szent helyben. és hogy az után a nép egészen valo pusztulásra jutt., 
a mely az idöknek végiig fog tartani. dan. 9. 

K. Ez a profétia meg bizonyittyaé. hogy a Messiás már el jött? 35 
F. Igen is meg. mert ha a daniel heteit. nap számra veszük. tsak négy 

száz kilenczven napot tészen. és hogy ha a heteket esztendökre szám-

488 [A lap alján tollvonások.] 
489 vevének [vévénekből javítva az ékezet áthúzásával.] 
490 a hetven <hetek) hetedik hét közöt. [hetedik hét <hetek> fölé 

írva.] 
491 el rontása [Hosszú / betűje í-ből javítva.] 
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lállyuk. valamint, a szent irásban szokot lenni. tehát ugy negy492 száz 
kilenczven esztendöt tészen, levit. 23. 16.. 

Annak pedig vagyon már. tizenhatszáz esztendeje. hogy a jerusálemi 
templom egészen el rontatot és hogy a sidó nép. az egész világra el 

5 széledet, hordozván magokal. a profetiának láthato képpen valo bé 
tellyesedésinek jelit. osé. 3. 4. 

Sok ideje vagyon tehát annak hogy a messiás el jött. 
E ki is tettzik a régi dolgokbol. mert a midön pompéus meg vette 

volna jerusálemet., a sidok mindnyájan azt tartották hogy a Messiás 
10 felöl valo profétia493 bé tölt volna, annak nagy hire is vala mindenüt.. 

hogy nap keletröl egy ollyan támadna, a ki az egész világot maga alá 
hodoltatná. joseph. lib. 6. Cap. 31. 

K Ez a profétia meg bizonyittyaé. hogy a kristus jésus a Messiás?494 

|70b:| 
F Igen is meg. mert valamit meg jövendöltek a Messiás felöl. a mind 

15 bé tellyesedet a kristusban. 
Magyarázat. 

A kristus jesus a hetvenedik hétnek közepiben öletett meg. attol 
aparancsolattol fogva számlálván. amellyet hoszu kezü Ártáxerses adot 
vala ki. birodalmának huszadik esztendejében. hogy fel épittsék Jerusá-

20 lem városát. akor a sidok el hagyák. és meg tagadák akristust., azért 
ök is meg vettettetének.495 erre valo nézve. a romaiak ellenek menének. 
avárost, és a templomot semmivé tevék. meg ís lehet látni a josef 
historiájában.496 hogy micsoda utálatoságokot cselekedtenek akor 
atemplomban a sidok., és a csudálkozásra méltó hogy az olta az egész 

25 világra el vannak szélyedve. és hogy mennyit ígyekeztek már azon hogy 
viszá mehessenek. a várost és a templomot meg épithessék. sőt még 
apogány császárok is voltanak azon hogy nékik meg épittessék, a 
keresztény valláshoz valo gyülölségböl. de még is azt soha véghez nem 
vihették. 

30 K. vagyoné meg más profétiája danielnek a Messiás el jöveteléröl? 
F. vagyon., mivel ez aproféta le irta. hogy az Isten miképpen mutatta 

meg néki. a birodalmaknak. egy más |71a:| után valo következéseket, 
Nabugodonozortol497 fogvást, aMessiás el jöveteléig.498 amelyek 

492 negy száz [A g helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
493 prefétia [íráshiba profétia helyett.] 
4 9 4 [E lap alján tollvonások és tollpróbák: Mert M Mert El pus ha) 
495 meg vettettetének. [Utolsó /-n-ből javítva.] 
496 historiájában. \já - sor alatti beszúrás.] 
497 Nabugodonozortol [z-r-ből javítva.] 
498 el jöveteléig. [öv - e/-ből javítva.] 
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ezek., a babiloniai,499 a persiai, a görög, és a500 romai birodalmak, 
A romai birodalom, avashoz hasonlitatik, a mely mindent meg gyöz és 
el ront, ez ugy is volt. mert ök az egész világnak parancsoltanak., a 
proféta az után mondgya, hogy ezeknek abirodalmaknak idejében. az 
Isten más birodalmat fog támasztani, a mely hasonlo lészen. az éggböl 5 

le eset kis köhöz, ez a birodalom maga alá veti eröszak nélkül a több 
birodalmakot, és az a kis kö, olly nagy hegyé lészen. a mely bé tölti az 
egész földet. Az az, hogy ez az ujj birodalom, eleinte igen kicsid leszen, 
de idövel501 az egész földre fog terjedni. es örökké fog tartani. Dan. 
2. 37. 10 

K Micsoda értelme vagyon ennek aprofétiának.? 
F Az. az értelme, hogy az Isten el fogja küldeni a Messiást evilágra, 

aki a szent irásban sok hellyen a köhöz hasonlittatik., a ki is fel fogja 
állitani az ö lelki birodalmát. az Anyaszent egy házat; a romai biroda-
lomnak el romlására, az Anyaszent502 egy ház birodalmának kitsinnek 15 

kelleték lenni eleinte, a mint hogy az Évangyéliumban is amustár 
maghozS03 hasonlittatik. a mely igen kitsiny mag, de palestinaban nagy 
fák lesznek belölle. 

K. Ez a profétia bé tölté?504 [71b:] 
F. tellyeségel bé tölt, A kristus Jesus. Augustus császár idejében jött 20 

el, a ki505 is elsö romai császár vala, a kristus birodalma igen kicsid volt 
eleinte. de azután lassan lassan meg nött minden emberi segittség 
nélkül., birodalma alá is veté a pogány CSászárokot Constantinustol 
fogvást. a ki ura vala aromai birodalomnak, és már annak igen sok 
ideje vagyon. hogy a kristus lelki birodalma az egész világra el terjedett. 25 

K Micsoda az Aggeus profetiája. a Messias el jövetelének idejéröl.? 
F A babiloniaiak el rontván atemplomot. Zorobabel fel épiteté, de 

mint hogy a sidok. nagy külömbséget látának az elsö, és a masodszor 
fel épitetet templomnak szépsége közöt, azért ökk nagy szomoruságban 
valának. hogy pedig meg vigasztaltassanak., az Isten ezeket mondatá 30 

nékik az aggeus profétával. Ezt mondgya a seregeknek ura, még egy 
kevés idö vagyon. és en meg inditom az egeket. aföldet, és a tengert. és 
az égész világot; és meg indittok minden népeket. és eljö az egész pogány 
népeknek kivánsága. és bé töltöm. etemplomot. dicsóségel. nagyob lészen 

499 a babiloniai, (birodalom.^ a persiai, [Törlés a sor végén és sor 
elején.] 

500 a [Beszúrás.] 
501 idövel [v-y'-ből javítva.] 
502 Anyaszent [y-a-ból? javítva.] 
503 meghoz [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
504 [A lap alján tollpróba. Min] 
505 a ki [a - utólagos beírás a szóközbe.] 
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ennek aháznak dicsösége hogy nem az elsö háznak dicsösége. azt mond-
gya a seregeknek ura, és ezen ahellyen adok békességet Aggeus. 2. 7. 8. 

K Miben bizonyittya meg eza profétia. hogy a Messiás el jött? |72a:| 
F. Abban, hogy ez a profétia azt mondgya hogy a Messiás. kevés 

5 idö alat el fogjöni. és meg dicsöitti, ezt a másodszor épitetet templomot. 
a maga jelen valo létével. a mely dicsösége506 nem lehete a salamon 
templomának. ha szinte nagyob gazdagságal vala is épitve. vagyon 
pedíg már annak tizen hat501 száz esztendeje hogy ez a templom el 
rontatot., tehát még annak elötte el jött a Messiás. 

10 K. Ez a profétia meg bizonyittyaé. hogy a508 kristus Jésus a Messiás? 
F Igen is meg, mert csak egyedül akristust tekéntik ezek a profétiák.. 

Magyarázat. 
A kristus Jésus, mint egy ött száz esztendövel jött el, ezután a profétia 
után, a mely is nem sok idö. az elötteni idökhöz képest, ö a minden 

15 népeknek kivansága, mert ö általa hivatattak minden népek az igaz 
Istennek üsméretire. a mint ezt meg is mondották sokan aproféták. és 
a szükséget. a mely vala nékik el jövetelére. azt nevezik kivánságnak, 
valamint azt szokták mondani. hogy a száraz föld, kivánnya. és várja 
az esöt. A kristus Jesus. meg inditotta az egész földet, az ö el jövetelével. 

20 mert ö mindeneket meg ujjitot mondgya szent pál. mind az égben, mind 
aföldön. ö töltötte bé sokal nagyob dicsöségel a masodik templomot 
az elsönél, amaga jelen valo létével. az Isten békeséget adot [72b:] ezen 
ahelyen, mivel a kristus ebben atemplomban ment imádni az ö Attyát. 
és tanitani az embereket az üdveségnek uttyára. a midön az Istennel 

25 meg békélteté az embereket., és meg nyittá a Meny országnak kapuját., 
avaloságos sanctuáriumot. ez a profétia nem szól hát másrol. hanem 
akristus Jesusrol. st hiero. st cyril. alex. supr. agge, 

K. Hát a több proféták mit mondottak valami olly nevezetes dolgot 
a Messiásrol.? 

30 F Az 6 születésinek. életinek. és halálának. leg kisebbik része is meg 
volt jövendölve. és még holta után is hogy mi fog következni. a mint 
ezt meg fogjuk mutatni az o életének rovideden valo historiájában509 

K Bizonyosé a. hogy ezeket a profétiákot nem a keresztények csinál-
ták. a meg lött dolog után? 

35 F. Ezek a profétiák oly világosak. hogy még apogányok is valának 
illyen gondolatban felöllök. de azö igazságok olly bizonyos. hogy egy 

506 dicsösége [f-g-ből javítva.] 
507 hat [hét-bő\ javítva.] 
508 a [Beszúrás.] 
509 a mint ezt meg ^foguk^ fogjuk mutatni [...] historiájában [Ezt 

a szöveget utólag írta be sötétebb tintával.] 
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okos ember azokban nem kételkedhetik. ugyan erre is mondgya szent 
péter, hogy vagyon igen erös bizonyságunk a profétáknak beszédekbe. 
2. petr. 1. 19. 

K. Honnét mutattyák meg a profétiáknak. bizonyos, és valoságos 
voltát? 5 

F. A sídok igen nagy ellenségi lévén akeresztényeknek, minden 
idökben meg tartották ezeket aprofétiákot, ugyan ö töllök is vették 
akeresztények, és noha tele legyenek is a sidok ellen valo fenyegetésekel, 
mind azon által ök azokot nagy tisztelettel meg tartották. azokot görög 
nyelvre forditották510 volt még kristus elöt, és az egész világra el '0 
valának [73a:] terjedve; azért ha a keresztenyek leg kisseb változást 
tettenek volna is azokban. nem csak a sidok, de még apogányok is meg 
üsmerték volna. hogy lehetet volna a sidoknak az ö profétiájokbol 
hamis versekel bizonyitani, hogy ök azok ellen fel nem kiáltottanak 
volna?és meg nem üsmerték volna a hamiságot., etellyes lehetetlen volt, '5 
valamint szent agoston is mondgya., hogy az egész földön lévö pogá-
nyok bizonyságok voltak a sidok ellen. és a sidok. apogányok ellen. 
serm. 374. de diversis 

K. Mint hogy ezek aprofétiák olly világosok, mitöl vagyon hogy a 
sidok kik olly értelmesek. valamint a több emberek. még is ezeket által 20 
nem láttyák 

F Az Istennek igasságos itéletiböl vagyon az, aki abünért büntetésül. 
el hadgya asetettségbe az embert, nagy bölcseségéböl is cselekszi. azért.. 
hogy az irások nagyob bizonyságban maradgyanak, amellyeket a sidok 
nagy tiszteletben tarttyák. a keresztények pedig a sidoktol vévén: min- 25 
denkor éltenek vélek. de még is soha öket azzal nem vádolták. hogy 
azokot meg változtatták volna, de söt még a sidoknak meg átalkodá-
sok. bizonyittya meg aprofétiáknak igaz voltokat mert a meg volt 
mondva hogy a sidok vakságban. és meg átalkodásban maradnak világ 
végéig, hogy szemekel nem látnának. és fülökel nem hallanának, hogy 30 
a szent könyvek, és a profétiák. elöttök bé lennének zárva amel-
|73b:]lyekböl semmit nem értenének. és hogy a leg világosabb igasságok 
is semmit nem fognak tenni elméjekben. 

2. Articulus. 
Hogy ki légyen a kristus Jesus. 

K. kicsoda a Messiás akit az Isten az embereknek küldöt.? 
F. Nem más. hanem a kristus Jésus, amint már meg mondottuk. 3 

K. kicsoda hát a kristus Jesus? 

510 forditották (még) volt még <(a)kristus elöt, 
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F. ö Az Istennek Fia. az örökké valo meg testesült ige. aki emberré 
lett. hogy az embereket meg szabadittsa bünökböl., és az ördög hatal-
mábol, hogy az Istennel meg békéltesse öket, részt is adgyon nékik az 
örök életbe., boldogokká tegye öket. egy szoval hogy az a meg váltójok 

5 legyen nékik., aki sok ideig vala igéretben és várakozásban.511 

K. A kristus jésus Isten. s'ember is tehát egy szers mind? 
F. Igen is. mert a proféták is ezt mondották. amessiásrol. mert ötet. 

az Isteni természetiért Istennek. vagy Isten.. Fiának512 nevezik., az 
emberi természetiért pedig. David fiának. Emmánuelnek (azaz. Isten mi 

10 velünk.). akét természetnek, egy személyben valo meg egyesüléséért. 
paralip 18. ps. 2. 7. Isa 9. 6. 

K. Mit értesz azon. mikor azt mondod. hogy a kristus.513 |74a:| 
Isten. és ember egy szers mind? 

F Azt értem hogy a kristusban két természet vagyon., Isteni, és 
'5 emberi természet, a mi az Isteni természetet illeti. ö egy Isten az Atya. 

és a szent lélek Istenel. ami az emberi természetet illeti. hasonlo teste 
és lelke vagyon mínt nékünk és ö öröktöl fogván válo Ige. atestet fel 
vévén. minden nyomoruságinkot magára vette. üdveségünkért.514 

avétken, és a tudatlanságon kivül. phip. 2. hebr. 4. 15. 
20 K. Mit értesz azon,. hogy akristusban. mind az Isteni mind emberi 

természet meg edgyezet? 
F. Azt értem hogy a kristusban meg edgyezet mind az Isteni mind 

az emberi természet. esze valo elegyedés nélkül. példának okáért atest, 
és alélek meg egyezvén egy másal, csak egy ember lészen meg egyezések-

25 böl; akét természetnek külömbségekért. azt kel némelykor mondani. 
a51! kristus hasonlo az Istenhez. némelykor meg. hogy aláb valo. 
valamint magais mondgya. hogy az atya és én, egyek516 vagyunk, ez 
ugy vagyon. a mi az Isteni természetet illeti, Az Atya nagyob én nálam, 
ez is nincsen külömben. ami az517 emberi természetet illeti. joan. 14. 

30 Ebböl az is következik. hogy az Istennek lehet tulajdonitani a kris-
tusban., a mi az embert illeti. és az embernek, a mi az Istent illeti, mivel 
ugyan az az edgy személy. Isten. és |74b:] ember egy szers mind., ez igy 
lévén. el lehet mondani. hogy az Isten szenvedet. meg holt. és fel 
támadot., 

511 várakozásban. <alat) [ban. - utólag szúrta be, a törlés után.] 
512 Fiának [i-ű-ból javítva.] 
513 [A lap alján őrszók: Isten és ember. egyszers.-] 
514 üdveségünkért. [Beszúrás.] 
515 a [Beszúrás;] kristus hason(Is)lo az Istenhez. [törlés elválasztás 

után, a sor elején.] 
5 '6 egyek [ek - beszúrás.] 
517 az ^lste^ emberi 
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K. El leheté mondani hogy az Atya, és a szent lélek testett vettek 
magokra. hogy szenvedtek. és meg holtak, mivel természetben egyek a 
fiuval, aki felöl el lehet mondani hogy testet vett magára. szenvedet. és 
meg holt? 

F5 1 8 Nem lehet. mivel csak egyedül. a Fiurol lehet azt mondani. 5 

mivel csak egyedül az Isten Fia lett emberré. és nem az Atya. senem a 
szent lélek. 

K. Hogy lehesen a, hogy a kristus egy természet lévén az Atyával. 
és a szent lélekel, emberré lett, ö benne pedig mind az Isteni, mind az 
emberi természet meg edgyezet., még is azt ne lehesen mondani hogy 10 

az Atya, és a szent Lélek emberi testet519 vettek fel magokra? 
F Mind ezek ígen felyül haladgyák ami értelmünket., de azt erösen 

kel hinnünk, mert az Isten igy nyilatkoztatta ki nékünk, és az Anya-
szent egy ház eretnekeknek tartotta mind azokot. valakik igy nem 
hitték. 15 

K Mint hogy a kristusban két féle természet vagyon vagyoné két féle 
akarat is benne? 

F vagyon. mivel az akarat szükséges az értelmes természethez. de 
akristusban akét akarat. egyik amásik alá volt mindenkor vettetve, az 
az, hogy az emberi akarat tellyeségel az520 Isteni akarattol füg- 20 

göt.521 [75a:J 

3. Articulus. 
A kristus Jesusnak meg testesüléséröl. 

K Az Isten Fia hogy vette magára az emberi testet? 
F. Az Isten Gabriel Angyalt Názáret városában küldé edgy szüzhöz, 

akit nevezték Máriának, a ki is férjnél vala522 a Dávid nemzettségéböl 
valo josef nevü embernél. Az Angyal bé menvén azért. házában mondá. 25 

Üdvez légy Mária. malasztal vagy tellyes., az ur vagyon te veled. meg 
háborodván ezen a köszöntésen. az angyal mondá néki. ne fély Mária. 
imé mehedben fogadsz. és szülsz fiat. és nevezed az ö nevét Jésusnak, 
ez nagy lészen. és a magosságban lakozo523 fiának hivattatik. és az ur 
Isten néki adgya a Dávidnak.524 az ö Attyának székit,. uralkodik a 30 

5 ' 8 [A Felelet elé beírta, hogy héja van] 
519 testet [Szóvégi t-k-bó\ javítva sötétebb tintával.] 
520 az emberi akarat tellyeségel az (emberi) Isteni [Isteni ^emberi) 

fölé írva sötétebb tintával.] 
521 [heja vagyon. Későbbi bejegyzés.] 
522 férjnél vala ^edgy^ a Dávid [Törlés a sor elején.] 
523 lako^nak^zo fiának [Törlés a sor végén.] 
524 a Dávid-^n)nak. [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 

1031 



jákóbnak házán, mind örökké. és az ö országának vége nem lészen 
Mondá pedíg Mária az Angyalnak, mimodon lészen a, mivel én férfiat 
nem üsmérek. mondá néki az Angyal. a szent Lélek száll te reád. es a 
magosságban lakozo Istennek ereje árnyékoz meg tégedet. annak oká-

5 ért. az is aki te tölled születik. Isten fíának hivatatik. mondá ismét az 
Angyal., imé a te rokonod is Ersébet. az ö vénségeben fiat fogadot., és 
immár hatod holnapi viselös. mert az Istennél nincsen semmi lehetet-
len., A Boldogságos szüz ezeket halván. mondá |75b:| az Angyalnak, 
Imhol vagyon525 az urnak szolgálo leánya, légyen nékem ate beszéded 

10 szerént., és abban a szem pillantásba bé tellyesedék az Isten fia meg 
testesülésének titka. a szent lélek munkája által. luk. 1. joan. 1. 

K. Micsoda nemzettségböl valo volt a Boldogságos szüz.? 
F. A Dávid nemzettségéböl, josef hasonlo képpen. 
K. A Boldogságos szüz. valoságosan526 férjnél volté. josefnél. vagy 

15 csak jegyben voltak? 
F szent ágoston. és sokan a szent Atyák közül azt tartották. hogy 

házasok voltak. de vannak meg sokan a kik azt tarttyák hogy csak 
jegyben voltanak. s. hier.527 cap. 1. supr. s. matth. 

K. Hogy ha a Boldogságos szüz. férjnél volt sz. josefnél, mitöl 
20 vagyon hogy meg háborodot mikor az Angyal mondá néki, hogy fia 

lészen? 
F. Mert holtig valo szüzeségben akara élni,528 

K. Miért ment hát férjhez. ha fogadást tett volt? 
F Az Istennek csudálatosan valo rendelésiböl. aki azt akará. 

25 1. Azért, hogy a meg testesülésnek titka. jobban titokba maradha-
son. st. hier. Cap. 1. supr. matth.. st. ambr. sup. cap 1. st. luc 

2. Azért, hogy a Boldogságos szüznek becsülete meg maradhas-
son.520 és semmit asidok. ellene ne mondhassanak. s.ambr. supr.cap.l. 
s.luc. [76a:| 

30 3. Azért hogy a Boldogságos szüznek illendö segittsége légyen. mind 
azokban a szenvedésiben. mellyeket az Isten bocsátot reája. meg szen-
teltetésére. 

4. Azért mondgya szent ignátz martyr. hogy az ördög meg csalatkoz-
ván abban a házaságban., tsak ugy tekinttse a kristust mint más embert. 

32 5 vagyon [v - megkezdett hosszú szárú betűből,/-ből? javítva.] 
526 valoságosan <Yej> férjnél 
527 s. hier. <supr.> cap. 1. supr. [Törlés a sor végén.] 
528 élni, <?> 
529 meg maradhasson. <a sidok elött.,) és semmit asidok. ellene ne 

mondhassanak. [asidok. - későbbi beírás a lap alján semmit ellene alatt.] 
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és az Istennek szándéka. az üdvezitönek halálán. vegben mennyen. 
st igna. epist. ad ephe. pag. 8.S3° 

K. Mit értesz azon mikor azt mondod hogy a kristus a szent léleknek 
munkája által fogantatott? 

F Azt értem hogy a kristusnak. mint631 embernek apja nem volt; 5 

hanem az ö teste csudálatosan fogantatot a szent szüznek méhében. a 
szent lélek által. st aug. manu. ad lauren. Cap. 38. 

K Nem de nem az Atyának. és a Fiunak munkája által letté meg ez 
a csuda? 

F Igen is. a szent háromságnak munkája által. de csak különösön 10 

a szent léleknek tulajdonittatik. mivel Istennek az emberekhez valo 
szeretete cselekedte azt., hogy az Istennek fia emberi testet vett fel 
magára. 

A szent léleknek tulajdonittyák tehát. az Isten szeretetének erejét. 
a ki is az Atya, és a Fiu véghetetlen szeretetéből származik. valamint l5 

hogy az Atyának. tulajdonittyák a mindenhatoságot. és a Fiunak a 
bölcseséget. 

K A Boldogságos szüz meg tartotta tehát szüzeségét532 [76b:] mind 
mikor akristust méhében fogadta. mind mikor e világra hozta? 

F. Igen is meg tartotta egész életében. mind szülése elöt. szülésekor. 2° 
és szülése után.,533 ezt is tartották az Anyaszent egy házban min-
denkor. 

Magyarázat 
Isaiás proféta meg jövendölte. hogy a Messiás egy szüztöl születnék. 

egy szüz, mondgya ez a proféta. méhében534 fogad, ésfiat szül, és az 25 

Emmánuelnek neveztetik. azaz, Isten velünk., ember s'Isten,535 az Anya 
szent egy ház mindenkor eretnekeknek tartotta azokot akik536 a Bol-
dogságos szüznek szüntelen valo szüzeségit nem vallották isa. 7. 14. s. 
hier. Contre. jovini. 

K A Boldogságos szüz valoságal az Isten Annya volté? 30 

F. Igen is. mivel ollyan fiat szült. a ki Isten. és az Isten. s'embernek 
teste, az ö testéböl formáltatot. a mint sz.pál mondgya. Gal. 4. 4. 
Concil. ephes. Contr. nestor. 

530 pag. 8. [Későbbi beírás a két sor közötti hézagba.] 
531 mint <más> embernek 
532 [A lap alján tollvonások.] 
533 mind szülése elöt. szülésekor, és szülése után., [Utólagos beírás 

a sor fölött.] 
534 méhében [ben - utólagos beírás a sor előtti margóra, elválasztás 

után.] 
535 s'Isten [s' - beszúrás.] 
536 akik <a kik> a 
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K. micsoda hivatalba volt sz.josef a Boldogságos szüznek férje? 
F. ö noha királyi nemzettségböl valo volt is de szegény volt. ugy 

annyira hogy kézi munkájával kelletet életét keresni. Az irás azt mond-
gya hogy mester ember volt., de fel nem tészi micsoda mesterséget üzöt. 

5 sokan az atyák közül azt tarttyák, hogy áts mester volt. némellyek. 
hogy lakatos volt. 

[77a:] 4 Articulus 
A Kristus Jésus születéséröl, életeröl, és égyiptumban 

valo meneteléröl. 

K Mikor jött a kristus evilágra. és micsoda esztendöben? 
F. Éppen abban az esztendöben jött el. amelyben a proféták. meg 

jövendölték volt. hogy a Messiás születnék. mint egy négy ezer eszten-
10 dövel avilág teremtése után. 

K. Hol születet akristus? 
F Bethlehem városában. a proféták meg mondották volt, hogy a 

Messiásnak ótt kelletik születni, a sidok magok is ezt mondák. a 
mágusoknak. hérodes elött. miche. 5. 2. matth. 2. 5. 

'5 K. Mint hogy a Boldogságos szüz. Názáretbéli volt. a mely város. 
volt galiléában. hogy történt hát.537 hogy akristus bethlehemben szüle-
tet? 

F. Augustus Császár abban az idöben parancsolatot ada ki hogy az 
egész birodalmában valo népet. számba vennék. erre a parancsolatra 

20 valo nézve. a sidok tartozának el menni, és538 ót fel iratni magokot. ki 
ki a honnét valo volt. a Boldogságos szüz is szent josefel bethlehembe 
menének, mivel Dávid onnét valo volt., ollyankor érkezének pedig oda. 
amidön a Boldogságos szüz szülésinek. ideje volt, az Isten ugy rendelé. 
hogy a vendég fogadokban. se más házakban magoknak szállást nem 

25 találának. a sokaság miat. hanem kénszeritetének valamely 
ven539|77b:ldég fogado mellet lévö kis istáloban vonni magokot; ugyan 
abban a nyomorult helyben is jött evilágra. a világ meg váltoja. és ura. 

K. Miért kiváná tudni Augustus Császár. népének számát.? 
F Akoron az egész birodalma540 nagy békeségben lévén. a biroda-

30 lomnak hasznáért, vagy a maga hitségiért. kiváná tudni az egész biro-
dalmában lévö népeknek számát., de leg inkáb az Isten engedelméböl 

537 hát. ^a,) hogy akristus 
538 és ót [s (hosszú J) r-ből javítva.] 
539 [A lap alján tollvonás.] 
540 birodalma (t) [Szóvégi a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával;] 

nagy békeségben lévén [lévén - tévénből javítva;] ^és) a [törlés a sor 
elején.] 
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cselekede ö azt, az Isten meg akará mutatni bizonyosan. a pogányok. 
és a sidok elött. a proféták mondásinak bé tellyesedésit. a kik is meg 
mondották. hogy a messiás Dávid familiájábol lészen. és bethlehembe 
fog születni. azt a laistromot pedig a melyben a népeknek szama fel volt 
irva. romában kelletet vinni. és a Császár archiumjában tenni. a mely 5 

ót is volt. még tertulliánus idejében. s. Chrysos. hom. 33. sup. s. matth. 
tert. lib. 4. Contr. mascion. cap. 7. 

K. A proféták meg mondották volté azt, hogy az egész világ békeség-
ben lészen. a midön a Messiás el fog jöni.? 

F. Igen is. Isaiás ezt elég világosan meg jövendölte. mondván. hogy l0 

akoron. a szabjákbol, szánto vasakot. és a dárdákbol sarlokot csinál-
nak, nem emel egy nemzet. más nemzet ellen kardot. és nem tanitatnak 
többé hadakozásra. Isa. 2. 4. 

K A kristus miért akara. egy istáloban születni.? |78a:| 
F. A kristus azért jött e világra. hogy meg gyogyittsa az emberi ls 

szivnek meg romlását. meg is akará541 mutatni hogy miben állyon 
avaloságos boldogság. és hogy mellyek az ígazán valo jók. 

Az emberek meg valának annyiban romolva. hogy a testnek kiván-
sága. a szemeknek bujálkodasa, és az életnek kevelysége alá valának 
vettetve. akristus még születésekor akara nékik példát adni arra hogy 20 
meg vessék ezt a három dolgot; nagyob példát arra nem adhata. mint 
a hogy ollyan anyát válaszon magának. aki noha királyi nemzettségböl 
valo volt is. de alacson rendben. és szegénységben volt. szent josefel 
együt. ugy annyira hogy csak egy istáloba kénszeritetének magokot bé 
vonni. 25 

K. A profétak meg jövendölték valaé. hogy a messiás. alacson 
rendben. és szegénységben fog el jöni.? 

F. igen is meg, isaiás, és zakariás világosan meg mondották. illyen 
formában. igen vigadgy sionnak leánya. imé ate királyod el jö néked, 
igaz, ö az üdvezitö, ö szegény. zaka. 9. 9. 30 

K A kristus micsoda napon. és mely orában jött evilágra? 
F. Éjfél tájban, huszon ötödik decembris. arégi tráditio sze-

rént. [78b:| 
K. A proféták. meg jövendölték volté a Messiás születésének oráját? 
F. A bölcs az angyalnak egyiptumban valo meneteléröl szolván.35 

hogy az izraélitákot. meg szabadittsa. és meg öllye az egyiptumban lévö 
elsö szülöteket. ollyan formában tészi ki. hogy azt az anyaszent egy ház. 
a kristus születésének orájára magyaráza, ekképen szól. mikor a csendes 
halgatás mindeneket el foglalt volna, és az éj az ö járásában fél utban 
volna, ate mindenhato beszéded menyböljót a királyi székekböl. sap. 18. *• 
14 15. 

541 meg is akará (nékik.) mutatni 
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K. A kristus meg jelenteteé mindgyárt az embereknek születését? 
F Igen is meg, az Angyalok meg jelenték. a pásztoroknak. a tsillag 

pedig fel tetzvén nap kelet felé. a mágusok. mindgyart meg indulának. 
hogy az üdvezitöt mennének imádni. 

5 K A kristust környül metéltéké nyolczad nap mulva. mint a több 
sidokot? 

F Igen is. mert a törvény alá akarta magát vetni, hogy meg szaba-
dittsa azokat akik a törvény alat voltanak mondgya szent pál. phil. 2. 
10. 

10 K A kristus sokáig maradaé bethlehemben születése után.? 

F Negyven napíg marada ótt. elegendö idöt akar-|79a:|ván542 adni 
a sidoknak arra, hogy meg. tudhassák születésit. S. Chrisos. hom. 7. 
sup. s. matth. 

Negyven5 4 3 nap mulva a templomba vivé a Boldogságos szüz, és ótt 
15 bé mutatá az Istennek mint elsö fiát. végben vivén egyszers mind a 

törvény szerént valo meg tisztulásának köteleségit. noha az a törvény 
nem illeté ötet. 

K. A mágusok mikor érkezének bethlehemben. a meg tisztulás 
elötté. vagy utanna? 

20 F Közönségesen azt tarttyák hogy a kristus születése után. tizen 
három napal., a mely napon viz kereszt napját ülli az anyaszent egy 
ház. 5 4 4 

K A Boldogságos szüz. és szent josef. viszszá téréneké názáretben. 
azután. hogy bé mutaták a kristust? 

25 F Nem. mert egyiptumban kelleték menniek. hogy el kerülhessék. 
a hérodes üldözesit. a ki is meg akará öletni a kis Jésust.545 

K Miért akará meg öletni hérodes a kristust? 
F. Mert a mágusok hozája menvén. tudakozák tölle hogy hol szüle-

tet volna a sidok királlya., hérodes meg ijede azon. hogy ne talám tán 
30 még az a gyermek le vesse ötet kiralyságábol, azért el végezé546 magá-

ban. hogy ötet meg ölesse., de nem tudván. hol létit., azért parancsolá. 
hogy bethlehemben, és a körül valo hellyeken. a két esztendös gyerme-
kektöl fogvast. minden gyermekeket meg öllyenek. a kik el nem érték 
a két esztendöt. el hitetvén magával. hogy5 4 7 a kristus azok közöt fog 

35 találkozni. de az ö ideje nem jött volt még el. amint el is kerülé a halált. 
egyiptumban valo menetelével.548 |79b:] 

5 4 2 akarván [Második o-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
543 Negyvan [íráshiba.] 
5 4 4 [Utána beírás: héja vagyon.] 
5 4 5 Jésut [Jésust] 
5 4 6 el végezé ^h^ magában. hogy 
5 4 7 hogy a kristus [h-a-bó\ javítva.] 
5 4 8 [A lap alján tollpróba: k k] 
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5. Articulus. 
A kristus Egyiptumban valo meneteléröl. és szent 

jános életéröl. 

K. A549 Proféták megjövendölték valaé. a kristus egyiptumban valo 
menetelét.? 

F. Ezt példázá a jákób familiájának egyiptumban valo menetele. de 
ezen kivül. Isaiás is meg jövendölte volt550 imé az ur fel jö a könyü 
felhöben. és egyiptusban megyen, és le esnek az egyiptus bálványi az 5 

ö szine elöt. Isa. 19. 1. 
K. Mikor a kristus egyiptumban érkezék. valoságal le esteké a 

bálványok? 
F Ha szinte valoságal le nem estek is. akor,551 de a proféta mondása 

bé tellyesedet. mivel az Anyaszent egy ház. nagy fényeségében volt l0 

sokáig egyiptumban, sokan irják hogy valoságal le is estenek és a földre 
estenek akristus elöt.552 

K. Mennyi ideig marada akristus egyiptumba? 
F Azt bizonyoson nem tudhattyák, de avalo. hogy ótt sok ideig nem 

volt, mivel mindgyárt viszá jött hérodes halála után. 15 

K. A kristus egyiptumbol valo viszá jövetele után. hová mene lakni? 
F. Názáretben, amely város szent joseph lako hellye volt a kristus 

születése elött. 
K. Mennyi ideig marada a kristus Názáretben? |80a:| 
F. Mint egy harmintz esztendös koráig. 20 

K. Mit tudunk a kristus gyermekségéröl.? 
F Egyebet nem tudhatunk. hanem hogy tizen két esztendös korában. 

Mária. és josef a templomban vivék ötet. a kristus a templomba mara-
da, az annya azt észre nem vette. hanem minek utánna harmad napíg 
keresték volna. ugyan a templomba találták meg. az irás tudo doktorok 25 

közöt. a kik csudálkoztanak beszédin. 
K Mit cselekedék azután a kristus? 
F Egyebet erröl nem tudhatunk. hanem hogy mindenkor a szent 

joseph házánál marada. és hogy mind hozája. mind a Boldogságos 
szüzhöz. nagy engedelmeségel volt. példát adván a gyermekeknek hogy 30 

micsoda engedelmeségel tartoznak szüléjekhez, azt is el lehet hinni hogy 
szent josefel együt dolgozot. 

549 A [Beszúrás.] 
550 meg jövendölte volt. ^lsa. 29. 1.) imé az ur [...] Isa. 29. 1. 

[Utólag írta be a törlés utáni üres helyre és a sorközbe.] 
551 akor, [Beszúrás.] 
552 sokan irják [...] akristus elöt. [Utólag írta be a sor végére és a 

sorközbe.] 
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Mint egy harmintz esztendös korában5S3 akristus. keresztelö szent 
jánoshoz mene a pusztában. a jordán vize mellé. ahol meg keresztelé 
ötet. ez a szent ember. 

K kicsoda vala. szent jános. és micsoda életet élt? 
5 F keresztelö szent jános az Istentöl küldetet volt, hogy a Messiásnak 

utat készittsen. és néki elöl jároja légyen. Isa 40. 3.554 malachias 
3. 1. [80b:| 
Gábriel angyal meg mondá zakariásnak hogy az ö felesége fiat fog 
szülni öregségében. szent János még igen iffiu korában mene lakni a 

10 pusztában. ót sáskával. és mézzel élt. harmincz esztendös korában a 
jordán vize mellé mene. a kristus is oda ment hogy fel vegye tölle 
akereszttséget ö ótt oktatta. és meg keresztelte a sidokot., az ö hire 
mindenüt nagy volt, hérodes antipás a galileai tetrarka. nagy becsülettel 
volt hozája, de szent jános szent bátorságal meg fedvén ötet. ollyan 

15 vétekröl. amely nyilvánságos vala, azért ez a fejdelem atömlöczbe 
téteté. és fejit véteté 

K A kristus miért vevé fel a kereszttséget szent jánostól? 
F Azt nem szükségböl cselekedé., mivel ö maga volt az ártatlanság. 

és a tisztaság. 
20 1. Azért. hogy azzal másoknak példát adgyon.. 

2. hogy meg szentellye a kereszttségnek vizeit. és azoknak kegyelmét 
adgya. 

3. hogy megS55 mutassa a népnek kik szent jánoshoz jöttek vala. az 
ö küldetésit. és Istenségit. a bizonyság tétellel. melyet tett felölle5S<s az 

25 ö attya. akoron. 
K micsoda. bizonyságot tett az Isten rolla azon alkalmatoságal.? 
F A midön a kristus meg keresztelteték. imádkozék. és a szent lélek. 

galamb képében557 reája szálla, és [81a:] szozat hallaték az égböl., 
mondván. Ez az én szerelmes fiam. 

30 K Mi végre tévé Isten ezt a csudát? 
F Hogy bizonyságot tenne a kristus küldetéséröl. aki akoron kezdé 

el tanitását. és hogy meg558 mutassa a sidoknak. akik jelen valának, 
hogy övolna a Messiás, a kit szent janos hirdet nékik. 

K keresztelö szent János tetté nagy csudákot? 
35 F. semmi tsudákot nem tett. valamint az évangyélium mondgya. 

joan. 10. 41. 

553 korában <(pedig> akristus. 
554 Isa 40. 3. <malal> malachias 3. 1. 
555 meg [Beszúrás.] 
556 felölle [Első e-o-ból javítva.] 
557 képében <le>reája szálla, és [81a:] <sz> szozat [Tollhiba.] 
558 meg [Beszúrás.] 
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Az Isten meg akará az által mutatni a sidoknak. akik csudálkozásal 
tekintették. rend kivül valo életét. az elöl járonak., hogy nem ö volna 
a Messiás. mivel a proféták szerént. a Messiásnak. sok számu csudákot 
kelletet tenni. 

6. Articulus. 
A kristusnak apusztában valo meneteléröl. böjtyéröl. 

és predikálásának elsö esztendejéröl.559 

K Mit cselekedet a kristus kereszttsége után? 
F. Az Istennek lelke apusztában vivé ötet. ahol negyven napig 

marada étel nélkül, töltvén azt az idöt tsak az imádságban, 
K. Miért mene akristus apusztában mindgyárt kereszttsége 

után? |81b:J 
F. Meg akará nékünk mutatni. 1. hogy a magános élettel, böjtel, és l0 

az imádságal kel készülni. az egy házi rendhez. és az évangyélium 
predikálásához. 2. hogy annak aki ujonnan születet a kereszttség által. 
szeretni kel a magános életet. a böjtöt, az imádságot. és a szent irásrol 
valo elmélkedést., és hogy az, aki ezeknélkül a fegyverek nélkül. magát. 
a világban lévö veszedelmekre. és kisertetekre adgya. félhet, hogy meg l5 

ne gyözetessék a kisértötöl. a kristus böjtinek. példájára rendelék az 
apostolok anegyven napi böjtöt. a szent Atyák tartása szerént. 

A negyven napi böjtölés után. a kristus. meg éhezék. azt meg is 
engedé hogy az ördög meg kisérttse ötet. de az Isten igéjével gyözé meg 
a kisértetet. a kisértö nagy gyalázatosan el hagyá. és angyalok. szolgálá- 20 

nak néki. 
K. Miért engedé meg a kristus hogy az ördög meg kisérttse ötet? 
F azért. 1. hogy meg mutassa azzal. hogy valoságosan500 ember 

volna., és hogy magára vette ami nyomoruságinkot. a vétken kivül. 
hebr. 4. 15. 25 

2. meg akará mutatni hogy a böjt. az imádság. és az Isten szava. 
nélkül. nem lehet meg gyözni az ördögöt. [82a:| 

3. hogy gyözedelme által. meg érdemellye nékünk. a kegyelmet és az 
erött. hogy mi is561 meg gyözhesük az ördögöt. hebr. 2. 18. 

K. Mit cselekedék a kristus hogy a pusztábol ki mene? 30 

F Az Evángyélium prédikálásahoz kezde. melyre valo nézve. ismét 
viszá tére. ajordán vize mellé. és a562 midön meg látá ötet. keresztelö 
szent jános. mondá azoknak akik jelen valának. Imé az Istennek bá-

559 esztentendejéröl. [Elírás; a második ten-n betűje rf-ből javítva.] 
560 valoságosan [v-ű-ból javítva.] 
561 mi is <(gy) meg gyözhesük 
562 a midön [a - beszúrás.] 
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ránnya. evészi el a világnak büneit. akarván ez által meg bizonyitani 
hogy ö volna a Messiás, ugyan ezért is hagyá el szent Jánost. András. 
az ö tanitványa., a kristus mellé álla. és másnap. a kristushoz vivé563 

az ö báttyát. simont. a kit akristus. péternek nevezé. 
5 K Mennyi ideig predikállá a kristus az évangyéliumot.? 

F Mint egy három esztendeig és három holnapig a közönséges 
tanitás szerént. 

K Az elsö esztendöben mitsoda5 6 4 nevezetes dolgot cselekedet a 
kristus? 

10 F Galileába menvén. maga mellé vévé philepet a ki is a kristushoz 
vivé nathánáelt., a Cána városában. a szenttséges Annya kérésére a 
vizet borrá változta|82b:]tá, a melyröl emlékezetet tészen az anyaszent 
egy ház. viz kereszt napján. azutan Cafarnaumba tölte egy kevés idöt. 
a honnét. az Innepekre jerusálembe mene, és ót sok csudákot tett, 

15 azután judeának tartományit fel járta. akik hozája meg tértenek. azo-
kot tanitványival meg kereszteltette. Ebben az idöben téteté herodes 
keresztelö szent jánost5 6 5 a fogságban. a kristus azt meg tudván. judeát 
el hagyá. és galliléában mene, samária tartományán menvén által a 
samaritána Aszszonyt meg térité. és ót marada két napig. tanitván a 

20 népet. azután galliléában hogy érkezék. Cána varosában egy tisztnek 
a fiát meg gyogyittá. kevés idö mulva. maga mellé vévé másodszor. vagy 
harmadikszor. szent pétert. szent Andrást. és a Zebedéus két fiát. akik 
mindeneket el hadgyván. ötet követék. matth. 4. 13. mark. 1. 14. luk. 
5. 1. 

7 Articulus 
A kristus prédikálásának második esztendejéröl. 

25 K. Micsoda nevezetes dolgot cselekedék a kristus predikállásának 
második esztendejében.? 

F kafarnaumba marada egy darab ideig, a mely város galliléában 
vagyon, ót meg gyogyittá a szent |83a:J péter5 6 6 napáját., ugyan ót sok 
csudákot téve. mind azon által a lakosok a magok hitlenségekben meg 

30 maradának. ugyan ezert is rettentö átkot monda reájok a kristus. a 
genesáreth tengerin lévén. a szélvézt meg csendesité. egy szovával. az 
után a gergesénusok tartományában érkezvén. ót akét ördöngösököt 
meg gyógyittá, kafarnaumban viszá térvén. sok csudákot téve. és szent 
mátét maga mellé vévé, az után jerusálemben mene a husvéti innepek-

563 v j vé ^vjvé^ az ö báttyát, <p) simont. [Törlés a sor elején.] 
5 6 4 mitsoda [soda - beszúrás.] 
5 6 5 jános [íráshiba jánost helyett.] 
5 6 6 péter ^mostoha annyát.,^ napáját [napáját (mostoha^ fölé írva.] 
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re., ót is sok csudákot téve. de a sidok üldözni kezdvén a Galliléa567 

tengere mellé mene. a hová sok nép kiséré. ugyan ebben az idöben 
választá. a tizen két tanitványokot. a kiket apostoloknak nevezé. az a/ 
követeknek., de minek elötte öket választaná. az éttzakát imádságban 
tölté. hogy meg mutassa azzal. miképpen kellesék. választani azo- 5 
kot,5 6 8 akik az apostolok hellyekben következnek, 

Az apostolok ezek valának. elsöben. szent péter. Andras. jakab. és 
jános a zebedeus két fia. philep. Bertalan mathé tamás. jakab. az 
alphéus fia. judas, simon. és judás iskaríotes. a ki el árula akristust. 

Mindnyájan ezek az apostolok igen tudatlanok valának. irást nem 10 
tudtak, akristus azért választa illyene-S69[83b:lket. hogy tsudalatosab-
ban ki tessék az ö hatalma. és hogy ne ö nékik tulajdonitassék. az 
évangyéliumnak gyarapodása. ebben az idöben öleté meg hérodes ke-
resztelö szent jánost, ugyan5 7 0 ebben is tére meg a bünös aszszony. a ki 
felöl azt tarttyák hogy mária magdolna lett volna. némellyek pedíg 15 
hogy nem a, ezt meg lehet látni az ollyan auctorokban akik erröl irtak. 

Az után Názáretben mene. de mint hogy ót nevelkedet volt. és hogy 
harmintz esztendös koráig. elöttök csak ugy volt mint más közönséges 
ember. azért alakosok benne nem hittenek. erre is mondá, hogy senki 
nem prophqta a maga hazájában. nem is marada sokáig közöttök. 20 

8. Articulus 
A kristus szine változásáig571 valo idöröl. 

K A kristus micsoda nevezetes dolgot cselekedék predikálásának 
harmadik esztendejében? 

F. Az apostolokot el küldé ketten ketten. hogy judéában mindenüt 
predikálanák apenitentziát. és az Istennek országát. erre valo nézve. fel 
járá maga is Gallileának minden varossát. A kristus nem mene |84a:| 25 
jérusalemben a husvéti Innepekre ebben az esztendöben. idöt akarván 
adni tanitványinak. hogy sok fáradságok utan meg nyugodnának. 
hérodesnek sem akará magát meg mutatni aki is ígen kivánta volna ötet 
látni. azután. tirus. és sidonia tartományában menvén. a kananéabéli 
aszszonynak hitiért, és alázatoságáért. a leányát meg gyogyittá. és meg 30 
tanitta benünket. hogy mi formában kelletnék imádkoznunk., onnét a 

5 6 7 Galliléa [A szóvégi / betűt utólag írta be az é elé.] 
5 6 8 azokot, [a-o-ból javítva.] 
5 6 9 [A lap alján tollvonás.] 
570 U g y a n [an _ beszúrás.] 
5 7 1 változásár(of>ig<(v)>valo fe(v)- <(ol) fölé írva; az r betűt nem 

törölte, bár fölösleges;] idöröl. [szóvégi ö-ü-ből javítva.] 
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galiléa tengernek572 parttyára viszá érkezvén. sok féle betegeket meg 
gyogyita. és a hét kenyeret. s'az egy nehány halat csudalatosan meg 
szaporitván, az aszszonyokon. és a gyermekeken kivül. négy ezer em-
bert meg elégitte vélek. kevés idö mulva. a kristus vevé pétért. jakabot., 

5 és jánost azö öttsét. és fel vivé öket egy magos hegyre., a mely hegyet 
szent hiéronimus thábor hegyének nevezi. ót elöttök szinét el vál-
toztatá. 

9. Articulus. 
A kristus szine változásárol 

K. Mit értesz ezen a szón.. hogy a kristus szinét el. változtattá? [84b:] 
F Azt értem. hogy a kristusnak orczája fényesé lett. mint anap. és 

10 az ö köntöse fejérré mint ahó. ez csak kevés képzése vala azö dicsöségé-
nek, mind azon által az apostolok ö reája nem nézhetének. nagy csudál-
kozásban. és félelemben is esének 

K A kristus szine változását. nagy csudának kelletté tartani? 
F Nem volt ugy mondván. annyira csuda. mint a csudának el 

15 titkolása. mondgya egy nagy szent, mivel az Isteni természetnek, az 
cmberi természetel valo meg edgyezésének. természet szerént kelleték 
hinteni azt a fényeséget. és dicsöséget a kristus testére. hogy pedig a 
kristus. éltében az emberek elött el fedezte dicsöségének fényeségét, 
azért volt. hogy az Istennek öröktöl fogva valo rendélésit573 bé tölttse. 

20 és az embereket meg válttsa a574 tsufságos kereszten valo halála által. 
a mely véghez nem mehetet volna, hogy ha tsak a kristus magát meg 
nem alázván. gyengeségünket magára nem vette volna. s. thom. 3 part 
quest 45. arti. 1 

K. Micsoda csudálatos dolog történék még a kristus szine valtozása-
25 kor? 

F Mojses és Illyés jelen valának., beszélgetvén a kristusal az ö 
jérusálemben valo halálárol. |85a:| a midön pedig. ezek el mentenek 
volna. szózat hallaték az égböl, mondván. Ez az én. szerelmes Fiam. ötet 
halgassátok. az apostolok ezeket halván. meg rémülenek. és a földre 

30 esének. a kristus meg illetvén öket. fel költé. és le mene vélek a hegyröl. 
meg tiltván nékik, hogy arrol ne beszélnének, valamég halottaibol fel 
nem támadna. matth. 17. 

K Mi okra valo nézve. akará a kristus szinét el változtatni575 az 
apostolok elött? 

572 tergernek [fráshiba.] 
573 rendélésit [/-s-ből javítva.] 
574 a (f) tsufságos 
575 el változtatni [Utolsó t - beszúrás.] 

1042 



F Azért hogy meg bizonyittsa576 az igazságot melyet mondot volt 
nékik. annak elötte egy kevés idövel. és hogy meg erösittse öket, az 
Istensége iránt valo hitben. és meg ne ütközenek szenvedésin. 

K Miért tsak három apostol elött akará akristus szinét el változtatni. 
és miért577 nem atöbbi és a nép elött is? 5 

F Azért hogy a nagyob titokban maradhason, a kristus minden 
bizonyal ollyan fényeségben. mutathatta volna meg magát judéában, 
és ollyan erött adhatot volna csuda tételeinek., hogy a leg hihetetle-
neb578 is kénszeritetet volna ötet messiásnak üsmérni, de alázatoságban 
akart élni. és meg halni. és az által meg válta-579|85b:lni az embereket, 10 
a kiket is a kevélység vesztette vala el. 

K Miért akarta a kristus. hogy Mojses,580 és Illyés jelen legyenek a 
hegyen és szenvesése felöl vélek beszélgessen? 

F Mert meg akará mutatni az apostoloknak, és utánnok mi nékünk. 
I.581 hogy sokal nagyob volna Mojsesnél., és Illyésnél, mivel ezek ót '5 
ugy valának jelen. mint szolgák. 2. hogy a törvény mojses képében, és 
a proféták. Illyés képében., bizonyságot tennének. a kristusrol., a kik 
elöre meg mondották volt. az ö szenvedésit. 3. meg akará azt is mutatni, 
hogy hamisan vádolnák ötet asidok. hogy meg szegi az Isten törvényét. 
mivel mojses aki atörvént ki adta, és Illyés a ki leg erösebb oltalmazoja 20 
volt a törvénynek. jelen létekel bizonyságot tésznek a kristusrol. 

10. Articulus 
A kristus. predikálásának harmadik esztendejéröl. 

K. Mit cselekedék akristus szine változása után? 
F. Galliléát fel járván sok csudákot tett, és a |86a:J népet tanitotta, 

a kivel sok féle jót tett. sok betegeket meg gyógyitot, 
K Mit cselekedék. a kristus predikállásanak harmadik esztendeje 25 

után.? 
F. A husvéti Innepek közelgetvén. ugyan arra az idöreis rendelte volt 

el halálát., jerusálem felé indula, és elöre meg mondá a tanitványinak, 
hogy azért582 mégyen oda hogy bé tellyesittse. a proféták mondásit., 

576 meg bizonyittsa <nékik.> az igazságot 
577 miért <a> nem atöbbi 
578 hihetetleneb [Második h - más betűből javítva;] is kénszeri-

te<tt>tet volna [tet <tt> fólé írva.] 
579 meg válta- [85b:] tani [A lap alján tollvonások.] 
580 Mojses, [f-e-ből javítva.] 
581 1. [beszúrás.] 
582 azért <azért> mégyen 
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azutan kezde nékik beszelleni szenvedésiröl, halalárol. és fel tamadasá-
rol. jérikoban érkezvén. Zakeushoz szálla. és meg téritté Azután nagy 
gyözedelmesen mene bé jérusalemben, szamáron ülvén. a melyet is 
eszerént jövendölte vala meg zakariás proféta. 9. 9. Az egész nép pedig 

5 eleiben mene örvendezö fel szokal fogadá. némellyek ruhájokot teriték 
az utra. néméllyek zöld ágakot hintének eleiben, némellyek pedig ke-
zekben ágakot tartván. elötte mennek vala. és mindnyájan583 kiálták. 
Aldot legyen a ki jött az Urnak nevében. hosánna. a Dávid fiának. 
hosanna a magosságban584 lévö Istennek. Ez a szó hosánna., azt tészi 

10 némellyek szerént. szabaditts meg minket. és némellyek szerént. áldás. 
és dicsöség. A kristus halála elött valo napon. csütörtökön. el külde 
kettöt atanitványok közül. hogy a husvéti bárányt el készitenék. vala-
mely háznál. amellyet meg nevezé nékik. azután maga is oda mene585 

[86b:] a több tanitványíval, és elejekben adá. hogy micsoda nagy kiván-
15 ságal várta. hogy még halála elött vélek edgyüt ehessék husvéti bárányt, 

a vacsora után. meg mosá. az Apostoloknak lábokat. és ismét le ülvén 
asztalhoz. a szent áldozatot., és a testének. és vérének szenttségit rende-
lé. a kenyérnek, és a bornak szinek alat. erröl másut bövebben beszél-
lünk. 

20 K. Mit cselekedék akristus azután. hogy a szent Eucharistiát ren-
delé. 

F Elöre meg mondá hogy egy az apostolok közül el fogja árulni., 
tudtokrais adá hogy a judás volna. idöt akarván adni annak a nyomo-
rultnak. amagában valo térésre. de meg nem üsmeré magát, söt még 

25 kimene aházbol. hogy véghez vinné gonosz árulását. azután dicsérete-
ket énekelvén az apostolokal. sok szép tanitásokot ada nékik, és elöre 
meg mondá péternek. hogy három szor meg tagadná, de azt is mondá. 
hogy penitentziát fog tartani., de midön látá hogy az apostolok szomor-
kodnának szenvedésin. és halálán. nagy kegyeségel és szeretettel meg 

30 vigasztalá öket. 
K. A kristus hogy el végezé atanitását. és imádságát hová mene? 
F. Az olaj fák hegyére., amely közél vagyon jéru-|87a:]sálemhez. és 

a getsemáne kertbe mene. tudván azt, hogy judás oda menne utánna. 
K A kristus miért akara oly nagy szomoruságban lenni halála közel-

35 getésekor, holot ö azt sokszor elöre meg mondotta volt., ö azt buzgosá-
gal is várta. és ö Isteni erövel birt? 

F. Mi érettünk cselekedte azt mondgya szent ágoston: mert magára 
vévén büneinket. viselni is akarta az alázatoságot. és a büntetést, vi-
gasztalni is akará gyenge tagjait, meg mutatván nékik. a maga szabad 

583 mindnyájan [/-n-ből javítva.] 
584 a magosság (béli^ban lévö [Törlés a sor elején.] 
585 [A lap alján tollpróbaszerű vonások.] 
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akarattyábol valo szomoruságával., hogy az ö kételen valo szomorusá-
gok. és félelmek. mellyeket éreznek586 halálokhoz valo közelgetések-
kor. nem vétek, csak hogy ök is. ugy valamint. ö. az Isten akarattya alá. 
vessék magokot. 2 meg akará az által. mutatni azt is akristus., hogy 
valoságos halando testet vett volna magára. a mely a vétken kivül 5 
agyengeség alá volt vettetve. ugyan ezt az ígazságot is tagadák. a 
manicheusok. és az apollinaristák s.587 Ambr. supr Cap. 22 s. luk s 
aug in ps 87. 93 n. 195 8 8 

K Mit cselekedék akristus a kertben imádsága után? 
F Fel költé tanitványit. akiket is a szomoruság, és az álom. el 10 

nyomta vala, és vélek együt judás eleibe mene., a kinek melléje vitézeket 
adtak vala a fö papok. hogy meg fogatná Jésust. az árulo pedig hogy 
meg látá a kristust, hozája mene. és nagy álnokságal. ötet meg tsokolá., 
akristus tudván, hogy a volna jele meg fogattatásának., még is kegyesé-
gel akara hozzája szollani, azért hogy magában szállyon. mondá néki, 15 
barátom miért5 8 9 [87b:J jöttél. csokkal árulodé el az ember fiát,? kérde-
zé azután a sidokot hogy kit keresnének., ezek felelék. hogy a Názáret-
béli Jésust, En vagyok a. mondá nekik Jésus, és azonnal a földre esének 
meg akarván nékik mutatni hogy szabad akarattyábol menne a szenve-
désre.,590 kezekben adván magát. meg hagyá magát kötöztetni., 20 

K Hát az apostoloknak miképpen lett dolgok? 
F Nagyon meg ijedvén el szaladának., hanem szent péter bátrab 

lévén. ki voná. a kardgyát. és el vágá a málkus5 9 1 fülét, akit is a kristus 
mindgyárt meg gyogyittá. és jová nem hagyá a szent péter cselekedetit. 

K. Hány orakor. fogák meg akristust? 25 
F Az oráját nem lehet tudnunk. hanem csak azt tudgyuk. hogy 

csötörtökön késön estve volt. azért mondgya a szent irás. hogy a sidok 
lámpásokal. és fáklyákal mentenek keresni hogy meg fogják 

K. A proféták meg jövendölték volté ajudás árulását.? 
F. E nyilván ki tettzik a szent Dávid soltaribol. 54. 108. Zakariás 30 

meg mondotta hogy akristust harmintz ezüst pénzen adgyák el. és hogy 
azt a pénzt. atemplomban fogják tenni. 11. 12. 

K. A proféták meg mondották volté. a kristus meg fogatását? 
F Jérémiás elöre meg mondotta volt, lament. 4. 20. de ö maga is 

586 éreznek <a> halálokhoz 
587 s. <Abr> Ambr. 
588 s aug in ps 87. 93 n. 19 [Utólagos beírás, a szokásosnál kisebb 

betűkkel írva.] 
589 [A lap alján tollpróbaszeríí vonások.] 
590 szenvedésre., [Középső e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
591 málkus [kus - utólag írta sötétebb tintával a sor eleji margóra, 

elválasztás után.] 
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sokakban jelentette a kristust, mert azö592 |88a:] szent szabadságal valo 
beszédiért, a fö papok. reája meg haraguvának, meg fogaták, és a 
tömlötzben téteték., és más egyebeket szenvedet, a mellyek sokakban 
jelentették a kristus szenvedésit. Josephnek, báttyaitol valo el adattatá-

5 sa. meg fogattatása. a kristust jelentette. 
K Meg volté a mondva, hogy az apostolok el szaladnak akristus meg 

fogattatásakor? 
F Zakariás azt meg mondotta volt. hogy meg verem a pásztort. és 

el széllyednek a juhok. 13. 7. 
io A kristus szenvedesit. halálát. az Évangyéliumban meg lehet lát-

ni.593 

11. Articulus. 
A kristus szenvedésiröl. és halálárol valo jövendölések. 

rövideden 

K. Micsoda jövendölések vannak a soltárokban a kristus szenvedé-
séröl? 

F Igen sok soltárt kellene le irni hogy ha594 meg akarnok mindeniké-
böl mutatni, mi légyen meg irva a kristus szenvedésiröl de a többi 

15 közöt. a huszon edgyedikböl. és hatvan nyolczadikbol, világosan ki 
tettzik. 

K Isaiás mit mondot a kristus szenvedésiröl.? 
F Ennek a profétának. könyvében. egy rész nincsen. a mely ne 

szollana a kristusrol és az anyaszent egyházrol. de a többi közöt. az 
20 öttven harmadik részben. azt meg lehet595 latni világosan. ésezt a részt. 

el lehetne nevezni a kristus, Isaiás szerént valo passiojának.596 |88b:] 
K Daniel mit mond a kristus szenvedésiröl? 
F. Ezeket mondgya. hetven hetek végeztettek, ate néped.felöl, és ate 

városodfelöl. hogy vége szakadgyon a gonoszságnak. és bé petsételtessék 
25 a hün. és hogy ki tisztitassék a hamiság.. és az örök igasság meg hozatas-

sék, és bépetsételtessék. a látás, és aprofétia. ésfel kenetessék. a szentek-
nek. szente., tudgyátok azért. hogy hatvan két hétt után halálra tétetik 
akristus. és a nép mely ötet meg tagadgya nem lészen az ö népe. aváros 
és a szent templom el pusztitatik dan. 9. 

592 azö [az - javítva.] 
593 A kristus [...] látni. [Ezt a mondatot utólag írta be a szerző; 

szenvedesit - sor alatti beszúrás.] 
594 ha [h - valószínűleg megkezdett wj-ből javítva.] 
595 meg lehet (ne^ látni 
596 [Utána beírás: héja van.; a lap alján beírások: szozat hallattot és 

tollpróbaszerű vonások vannak.] 
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K. Zakariás mit mondot akristus szenvedéséröl.? 
F Ki öntöm Dávidnak házára. ésjérusálemnek lakosira a kegyelemnek 

és a könyörületeségnek lelkét. és én reám tekintenek. kit boszuságal 
illetenek. és sirattyák ötet. mint az ember szokta siratni edgyetlen egy 
magzattyát. 12. 10. 5 

Akkoron azt kérdik tölle micsoda sebek ezek a kezeden. az is feleli 
nékik, az én barátim házában sebesitettek meg engemet. oh! fegyver 
serkeny fel azén pásztorom ellen, és aférfiu ellen ki nékem társam, azt 
mondgyaaseregeknek597 ura. verdmegapásztort. éseloszlanak ajuhok. 
és ki nyujtom azén kezemet az én kitsinyimre. Zak 13. 7. 1° 

K A bölcseség könyvében mi vagyon meg irva. [89a:| akristus szen-
vedéséröl? 

F5 9 8 Azt mondák magokban az Istentelen gondolatu emberek. hata-
lommal nyomjuk el az igaz szegényt, leselkedgyünk pedig az igaz után. 
mert ellenkezö ami tselekedetünkkel, szemünkre hányván nékünk. a 15 
törvény ellen valo bünöket, mondgya magát Isten üsmerönek., és az 
urnak fiának mondgya magát , lött minékünk. ami gondolatinknak 
meg feddöje; csak tekenteti is nehéz nékünk., mert külömböz az ö élete 
egyebekétöl. és masuvá néznek az ö ösvényi. Meg599 vettetteknek 
itéltetünk ötölle. és meg tartoztattya magát ami utainktol; mint valami 20 
tisztátalan dologtol. az Istent attyának mondgya., lássuk meg ha az ö 
beszédei igazak., és lássuk meg micsodák következnek öreája, mert ha 
az igaz Isten Fia. gondgyát viseli néki. és meg szabadittya ötet. az ö 
ellenséginek kezekböl. boszonttsuk és gyötörjük ötet., hogy tudgyuk 
meg az ö álhatatoságát. és tegyünk itéletet az ö türése felöl. gyalázato^ 25 
halálra kárhoztassuk ötet. mert az Isten az ö beszéde szerént. visel i> 
reája gondot; efféle dolgokrol. gondolkodtak mert az ö gonoszságok 
meg vakitotta öket. Sap. 2. 

12. Articulus 
Hogy micsoda csudák történtenek akristus halálakor. 

K. A profétiákbol már láttuk a kristusnak valo-600|89b:|ságosan 
Istenségét. hanem azt mutasd meg már nékünk. hogy micsoda. erejét. 30 

és hatalmát mutatá halála orájakor.? 
F Azt már. láttuk., hogy akik meg akarák fogni azok a földre esének 

elötte. hogy csudálatosan meg gyogyittá a málkus fülét., és hogy mihent 

597 a seregeknek (Istene.) ura. 
598 [Ennek a Feleletnek elején két macskakörömszerű vonás van, a 

végén pedig három.] 
599 Meg [M-m-böl javítva.] 
600 [A lap alján beírás: A szentek és tollpróbaszerű tollvonások.] 
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a keresztre tették. a nap meg homályosodék. természet ellen. három 
oráig. de ezeken a csudakon kivül is. még többek is lettek halála után 

K. Minek elötte a töb csudákrol beszély. magyarázd meg nékünk, 
hogy miért természet ellen homályosodék meg a nap.? 

5 F mert a kristus hóld töltekor holt meg, mivel a sidok husvéttyok 
napján holt meg., ezt az innepet pedig mindenkor. az elsö holnapnak 
hold tölttyekor601 üllötték. azt pedig minden tudhattya hogy a termé-
szetnek rende szerént., soha egyébkor a napban fogyatkozás nem lehet., 
hanem ujságkor. 

10 K vagyoné valamely pogány auctor ollyan. a ki erröl a csudálatosan 
valo nap béli fogyatkozásrol irt volna.? 

F ha szinte nem volna egy is. akiközüllök602 arrol irt volna., de azt 
kételkedésben nem lehetne venni. az évangyélistáknak hinni kel., mivel 
ök ezt ollyan idöben tették fel. amelyben. több volt egy millium bizony-

15 ságnál., akor jelen. mikor etörtént. de tertullianus. |90a:| akeresztényi 
vallásrol valo apologiájában, meg bizonyitotta603 a császárok elött. a 
második saeculumban., hogy erröl a csudálatos nap béli fogyatkozásrol 
valo irás. fel találtatik. a romai árchiumban. apolog Cap. 21. 

K. mond meg már mostanában, hogy604 micsoda csudák történtek. 
20 a kristus halála után? 

F 1. A templom superláttya. a mely el rekesztette a sanctuáriumot. 
a szent helytöl. ketté szakada., hogy ebböl a csudábol meg lássuk, hogy 
a menynek kapuja meg nyitatot az embereknek, hogy a kristus halála 
által, bé ment a valoságos sánctuáriumban,605 hogy a törvenynek 

25 árnyéka el mulnék, és hogy, mind a templom, mind a sidó nép el 
hagyatatnék. hebr. 9. s. ambr.606 Cap. 23. supr. s. luc. 

2. föld indulás volt. a kö sziklák meg hasadozának., a koporsok meg 
nyilának. és sok szentek testei fel támadának,. és meg mutaták magokot 
avároson. 

30 K. A kristus607 fel támadása elötté. vagy utánna. támadánaké fel 
azok a halottak? 

F A szent irás magyarázok. ezen meg nem egyeznek egymásal., mind 
azon által ugy tettzik hogy szent máthé a kérdésre meg felel., mivel azt 

601 hold tölttyekor <ell> üllötték. 
602 akiközüllök [aközüllökből javítva ki beszúrásával.] 
603 bizonyitotta [Második i-o-ból javítva.] 
604 hogy <h> micsoda 
605 sánctuáriumban, [A második á ékezete, talán tollelcsúszásból 

hullámvonalszerű: ~] 
606 s. ambr. <22> Cap. 23. 
607 A kristus <halal> fel támadása 
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mondgya hogy a kristus fel támadása után. támadának608 fel azok a 
halottak, matth. 28. [90b:] 

K A mely szentek akoron fel támadának., testestöl. és lelkestöl. 
menteneké fel609 azután a kristusal menyekben. vagy ismét610 meg 
holtanak.? 5 

F. szent Ágoston azt tartotta hogy ismét meg holtanak, és hogy azö 
fel támadások, csak ideig valo volt. A szent atyák. közül némellyek 
másképpen611 tarttyák. emind bizonytalan. s. aug. epist. 164. ad evod. 

K Ezek a csudák. nem tetteké valamely változást. azokban. kik 
ezeket látták? 10 

F A százados. a ki jelen volt a romai seregével. látván ezeket a 
csudákot. meg tére. s. Chrysost. hom. 89. supr. s. matth. 

A. vitézek is bizonyságot tettek az igazságrol. és meg vallák. hogy 
a kristus. az Isten fia volt, de találkozának közöttök ollyanok., akik 
pénzt vévén fel a sidoktol. el árulák az ígazságot, sokan valának ollya- " 
nok. kik a csudákot látván. viszá tértenek s' a. melyeket verték. de 
nagyob része a sidoknak fö képen a papoknak, meg maradának. vaksá-
gokban.. és meg átalkodásokban, a kik is a kö szikláknál keményebbek 
valának., mivel ezek meg hasadozának mondgya szent leo pápa. serm 
17. supr. pass. [91a:J 20 

13. Articulus. 
A kristus, kereszten valo halálárol. Miért és kiért, 

holt meg a kristus a kereszten azö612 halálának elég 
tételéröl. és annak hasznárol. 

K. A kristus miért akart ollyan tsufságos613 halálal meg halni a 
kereszten.? 

F. Azért választá azt a halált. 1. hogy jobban meg üsmértesse velünk 
a véteknek nagyságát. 2. hogy meg orvosollya a kevélységet; a testnek, 
és a szemnek kivánságit., tudni illik. ezen három mérges eredetit avét- 25 

keknek. 
K. Micsoda vétekért holt meg akristus? 
F. Az Ádám, és az Eva vétkiért. és azö maradékjoknak vétkekért. 

608 támadának ^eze) fel azok 
609 fel [f-v-ből javítva.] 
610 ismét [?-i-ből javítva.] 
611 másképpen [k-p-bőY! javítva.] 
612 Miért és kiért, holt meg a kristus a kereszten azö [Kereszttel 

jelölt utólagos beírás a lap felső szélén; a sorközben törlés:] ^ki Miért., 
és^ 

613 tsufságos [tsufosból javítva.] 
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holt meg., ö eleget tett a vétkekért. a mellyeket tettek az emberek., és 
tenni fognak világ végiig. 2. Cor. 5. 14. 1 tim. 2. 4. 

K. Hogy ha akristus eleget tett az emberek vétkiért., nem következi-
ké abbol., hogy a bünösököt nem kellene azután az örök kárhozatra 

5 itélni semmi némü vétekért? 
F Abbol nem következik. mert noha a kristus mindenekért meg holt 

is. de mind azon által. mindenek nem veszik halálának gyümölcsét., 
mondgya a tridentinumi Concilium., hanem csak azok kik részesitetnek 
a kristus-614|91b:] szenvedésinek érdemiben. 

io A természet felet valo kegyelmek. a kristus szenvedésinek és halálá-
nak érdemiböl származnak, de mint hogy azok a kegyelmek nem egy 
aránsuak, a kristus halálának gyümölcseis. nem egy aránsu képpen 
adattatik az embereknek, 

A szenttségeknek ereje által osztogattatik a halálnak gyümölcse., 
15 mivel a szenttségekböl ered. a bünösnek ujonnan valo születése., meg 

igazulása, és meg térése, a szenttségeket pedig615 nem mindnyájan 
veszik. 

Erre valo nézve, akristus ambar nagy irgalmaságábol meg holt is 
minden emberekért, de mind azon által az emberek közül sokan vesz-

20 nek el vétkekben. Elöször. az ollyanok, akik meg nem kereszteltettek. 
másodszor; a kik a keresztségben vett kegyelmet el vesztvén. meg 
halnak. minek elötte a penitentzia tartásal azt helyre616 hozhatták 
\ olna. 

K Tellyeségel szükséges volté a hogy a kristus eleget tégyen éret-
25 lünk? 

F. Igen is. mert ha617 Isten s' ember eleget nem tett volna érettünk. 
^oha ami büneink elnem töröltettek volna. s. aug. serm. 1. supr ps. 48. 
>i leo. epist 24 ad flavi618 

K619 Az Isten nem engedhetet volnaé ugy meg az embereknek, hogy 
30 ne kivánt volna. se töllök,, se éret-|92a:)tek. semmi elég tételt? 

F. Azt el hihettyük hogy az Isten meg cselekedhette volna ha akarta 
\ >>lna„ mert ö mindenhato., de néki jobnak tettzet azt az utat választa-
ni. amelyet azö bölcsesége illendöbnek itélte, hogy eleget tegyen igassá-
j:inak, ennek az igasságnak pedig rendi. azt hoza magával. hogy a vétek 

35 meg büntetessék. hogy ha pedig az Isten. azt meg bocsátotta volna elég 

614 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonás van.] a kristus- [91b:] 
<(nak> szenvedésinek 

615 pedig (m) nem mindnyájan 
616 hely<he>re hozhatták 
617 ha <(az> Isten 
618 st leo. epist 24 ad flavi [Utólagos bcírás sötétebb tintával.] 
619 [A Kérdés előtt beírás van: hejavan] 
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tétel nélkül, az ö irgalmasága nagy fényeségel ki tettzet volna. de az 
igasság, a mely akegyelemtöl el válhatatlan., meg nem elégedet volna. 
a kristus Jésusnak véghetetlen elégtétele., mely minden vétkekre. és 
idökre ki terjed. meg mutattya egyszersmind, mind az irgalmaságot a 
mikor nékünk meg bocsát, mind pedig az igasságot., a melynek eleget 5 
tett az igaz, azö drágalátos halálával, a melyet szenvedet a bünösökért., 
az a halál. bövön elegendö az egész világ bünének bocsánattyára.. hebr. 
10 1 joan. 2. 2. 

K. A kristus mi képpen tett eleget a mi büneinkért. 
F. kinokot. és halált szenvede mint ember büneinkért. és ugy mint io 

Isten véghetetlen jutalmat ada szenvedésinek.620 [92b:] 
K A kristus micsoda jó téteményt szerzet nékünk halálával? 
F 1. meg mosogatot büneinkböl. rom. 3. 25. 
2. meg szabadita az ördögnek rabságábol. a melyben voltunk., és a 

kárhozattol. a melyet érdemlettünk. joan. 12. 31. '5 
3. meg nyitotta nékünk a menynek kapuját. a mely elöttünk bé volt 

zárva. a vétektöl fogvást. hebr. 5. 9. 10. 19. 
4. példát adot nékünk. a jó erkölcsökre. a melyeket ha követtyük. 

az üdveséget el nyerjük. s. aug. de621 vera religio. Cap. 16. 
5. Meg érdemlette nékünk mind azokot a kegyelmeket, a melyek 20 

szükségesek a jó erkölcsöknek végben vitelére. mivel mi a kristus nélkül 
semmi622 jót nem cselekedhetünk, és minden kegyelmek az ö halálának 
érdeméböl származnak. joan. 15. 4. 

14. Articulus. 
A kristus lelkének. a poklokra valo le szállásárol. és 

testének el temetéséröl. 

K. Mit értesz azon., mikor azt mondod hogy a kristus meg 
hólt?[93a:| 25 

F. Azt értem hogy ollyan formában holt. meg. valamint atöb embe-
rek. az ö lelke. meg válván testétöl 

K. Az ö Istensége el váléké testétöl. vagy lelkétöl halála után? 
F. Nem., mert az Isteni természet. oly edgyes vala mindenikével. 

hogy azt ahalál edgyikétöl sem választhatá el. s. aug. tract. 47. supr. s. 30 

joan. s. leo. epist.623 134 ad Imp. leo. 

620 [A lap alján beírás: Az Isten] 
621 de (veritab) vera [A javítás a törlés fölé írva.] 
622 semmi< k̂ vagyunk. és mind^ jót cselekedhetünk, 
623 epist. <ad) 134 ad [A törlésben a <d) betűnek a szárát már nem 

írta le.] 
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K. Hová mene a kristus lelke, a midön meg válék. testétöl? 
F. A poklokra szálla, az, az. amint szent pál mondgya. a földnek also 

részére eph. 4. 9. 
K Mit értesz a poklokon. vagy is azokon az also hellyeken, ahová 

5 akristus lelke le szálla.? 
F Egy nehány féle képen lehet azt érteni. 1. a poklon, közönségesen. 

a szent irás szerént azt a helyet értik. a hol akárhozot lelkek szenvednek. 
luk. 16. 22. 

2. Némelykor ezen a szón. azt a helyet is lehet érteni a melyet 
io purgátoriumnak hivunk. 

3. A limbust. azt az alá valo helyet, a hol nyugosznak vala a szentek 
lelkei a kristus el jöveteléig. ugyan erre a helyre is szálla le akris-
tus.624 [93b:] 

K A kristus miért szálla le arra a helyre? 
15 F. Hogy onnét ki vinné az igaz lelkeket. és nagy dicsöségel vinné 

magával. a menyekbe. mivel addig bé volt zárva a menyei kapu. eph. 
4. 8. 9. Colos. 2. 15. st aug epist 164. ad Evod 

K. Mit értesz azokon a boldog lelkeken? 
F Értem azokot. akiknek az Isten még elöre meg irgalmazot, a 

20 kristus érdemiért., akik mind addig el nem érhették a boldogságot.vala-
még akristus el nem jött, és szenttséges vérit kinem ontotta az embere-
kért. s. aug. de civit. Dei. libr. 20. Cap. 15. 

K. Csak egyedül a boldog lelkeket vitteé ki poklokból? 
F Igen is csak azokot. mivel azok. akik az örök kárhozatra valának 

25 itéltetve., onnét meg nem szabadulhattanak.625 

K. A kristus testét hová tévék halála után? 
F. Arimathiai josef nevü gazdag ember. aki is mind addig nem meré 

magát a kristus tanitványának mondani. pilátushoz mene. és el kéré a 
kristus testét., hogy el temese. azt meg nyervén. Nicodemus nevü tanit-

30 ványal. a keresztröl le vévé. drága kenetekel meg kené. ruhakba takará. 
és oly kösziklában vágot helyre tevé. a hova még halotat nem tettek 
volt. és egy nagy kövel. az ajtaját bé zárá. azután pilatus meg engedé 
a sidok-626|94a:lnak, hogy örizöket. tennének. a koporsohoz, azlsten 
azt ugy rendelé, hogy annál nagyob bizonyságal, tessék ki az ö Fiának 

35 fel támadása. 

624 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
625 [Utána késöbbi beírás: héja van] 
626 [A lap alján őrszók: nak, hogy órizöket] 
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16621 Articulus 
A kristusnak menybe valo meneteléröl. 

K. A kristus menyi ideig marada eföldön. fel támadása utan? 
F Negyven napig. 
K. Miért marada negyven napig? 
F Hogy meg bizonyittsa628 az embereknek fel támadását., hogy 

apostolit meg erösittse. és meg vígasztallya, és nékik oktatást adgyon. 5 

hogy az emberek meg téréseken munkálodgyanak 
K. Mit cselekedék a negyvenedik napon? 
F. Az apostolok mindnyájan Jérusálemben lévén. a kristus meg 

jelenék nékik. és monda hogy egész hatalmat vett az égben. és aföldön, 
azt is parancsollya nékik hogy mennének el az egész világra. predikálla- 10 

ni, és meg keresztelni az embereket. az Atyának. a Fiunak. és a szent 
Léleknek nevében. Azután. azt igéré nékik, hogy velek lenne világ 
vegezetig. az Isten az 6 2 9 apostolok képiben. az anyaszent egy házának 
tette ezt az igéretet. hogy soha el nem hadgya., meg hagyá nékik hogy 
jérusálemben maradnának., mivel kevés idö mulva. le küldené nékik. ,5 

[94b:] a szent Lelket; Azután bethániában vivé a tanitvánnyit. csak 
közél jérusálemhez. és onnét az olaj fák hegyére. és a midön oda 
érkezék. áldást ada reájok. és azonnal fel emelteték az égben. és csak 
hamar a felhök el rejték szemek elöl., 

K. A kristus nincsen hát már eföldön? 20 
F Nincsen láthato képen. de láthatatlan képpen, két féle modon 

vagyon. 1. jelen vagyon valoságal testi képpen az oltári szenttségben. 
2. jelen vagyon lelki képpen. az anyaszent egyházra. és a hivekre valo 
kegyelme. és gondviselése által. matth. 28. 20. 

K. Miképpen vagyon akristus az égben? 25 
F Az atya Istennek jobján üll. 
K Az Istennek vagyoné jóbb keze? 
F. Nincsen. mivel az Isten nem testböl áll. hanem aszent lélek azt 

akarja nékünk azáltal jelenteni, hogy az égben. az Atya Istennel egyenlö 
hatalommal vagyon a kristus. ugy mint Isten. ugy pedig mint ember., 30 
az ö dicsöségivel, és hatalmával. ótt fellyebb emeltetett minden teremp-
tet állatoknál. 

K. Miért mondgyák azt. hogy a kristus üll az égben? 

6 2 7 16 <(15) Articulus [Fölötte a következő beírás van: A kristusfel 
támadásárol valo articulust le kel irni. - Sorrendben a 15. Articulus 
következne, de Mikes átszámozta és így a 14. után a 16. következik 
ebben a kéziratban.] 

6 2 8 meg bizo^nitt^nyittsa 
6 2 9 az [Beszúrás.] 

1053 



F. Az által az irás azt akarja velünk meg értetni. hogy annyi sok 
szenvedése. és faradsága után., ótt örök nyugodalomba vagyon. mint 
királyi székiben. |95a:) 

K. A kristus menyben valo menetele hasznos volté az embereknek.? 
5 F Azt ugy kel tekénteni 1. mint az emberi természet gyözedelmének 

napját. 2. mint reménségünknek erös fundamentumát. 
K. Miért mondod azt. hogy a kristus menyben valo630 menetelének. 

napja. az emberi természet gyözedelmének napja volt.? 
F Mert az631 mi természetünk. a melyet magára vette632 volt akris-

io tus. azon a napon kezdé birni az örök dicsöséget a melyért. teremptetet 
volt. a kristus a menyekbe menvén, fel vivé magával azokot a szenteket, 
a kiket meg szabadita a poklokbol. és. a kik hihetö hogy mindenkor 
véle valának fel támadásátol fogvást. eph. 4. 8. s. leo. serm 1 de ascen. 
Cap. 4. 

15 K. Miért mondod. hogy a kristus menybe valo menetele. a mi 
reménségünknek. erös fundámentuma? 

F. Mert a kristus menyekbe fel menvén, a mi elöl járonká lett. amint 
szent pál mondgya. és ótt szüntelen ajánllya. vérét az ö Attyának. 
a melyet ki ontot érettünk. hebr. 6. 20. 9. 24.633 

20 K. Mi formában kel nékünk. tekinteni a kristust menyekben? 
F. Három féle képpen. 1. hogy ö kicsoda az Atya [95b:] Istenhez 

képest, 2. kicsoda ateremtett állatokhoz közönségesen. 3. és kicsoda az 
emberekhez különösön. 

K. Hogy kel tekénteni a kristust az Atya Istenhez képest? 
25 F. Ugy mint az Attyának képét. dicsöségének fényeségét., mint 

öröktöl fogva valo. igéjét., erejét, és bölcseségét az Istennek. 
K kicsoda ö a teremtett állatokhoz képest? 
F. Ö minden teremtett állatok elött valo születetnek neveztetik. 

ö általa. és ö érette teremtettek mindenek, mindenek ö benne élnek, azö 
30 mindenhato szava tart meg mindeneket, ö ujjitot meg minden teremtett 

állatokot. és az Isten, minden teremtett állatokot az ö hatalma alá 
vetett. 

K. kicsoda a kristus az emberekhez képest? 
F ö ami meg váltonk, közbe járonk, szó szóllónk, fö papunk. áldoza-

35 tunk. templomunk, oltárunk, fejünk, atyánk fia, világoságunk, meste-
rünk, apostolunk, az ujj testámentumnak Angyala., ö az útt a melyen 
kel járnunk, ö akapu a melyen kel bé mennünk, ö a kö. és a fundamen-

630 valo [o-a-ból javítva.] 
631 az (emberi) mi [mi <emberi) fölé írva;] természet.ünk [ünk -

beszúrás.] 
632 vette [v-a-ból javítva.] volt akristus. 
633 (Utána későbbi beírás: héja] 
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tum. a melyre vagyunk épitve, ö a fa, amelynek mi vagyunk az ágai, 
ö az igazság. a melyet kel követnünk, ö a mi életünk, kenyerünk, |96a:] 
pásztorunk, férjünk, orvosunk, királyunk, biránk, ö a mi hitünknek 
kezdöje, és tekélletesége. egy szoval ö lészen az égben. a mi dicsöségünk, 
és boldogságunk, de hogy el érhessük azt a boldogságot. a kristus Jesust 5 

kel követnünk. mint példankot. 
K. szükséges és hasznosé. meg tudnunk., mind ezeket a minémüsége-

it a kristusnak? 
F. Ennél. se nagyob.634 se hasznosab, se szükségeseb dolgot nem 

tanulhatunk. szent pál azt mondgya hogy a töb tudományokot meg kel 10 

vetnünk, de ezt mindenek felet kel tudnunk. philip. 2. 8. 

77635 Articulus. 
A kristus Jésusnak636 az Attyához. és a teremtet állatokhoz 

valo tulajdonságinak6*1 minémüségeinek. magyarázattya. 

K. Miért mondod azt, hogy a kristus képe. az atya Istennek? 
F Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni hogy a kris-

tus.,638 ugy mint Isten., tekélleteségel valo hasonlatosága vagyon az 
Istenel. az ö attyával. mivel ö az Istennek fia, s'. Isten. valamint az ö I5 

Attya. 2 Cor. 4. 4. Coloss. 1.15. 
K. Miért mondod azt., hogy a kristus. az ö Attya dicsöségének 

fenyesége? 
F Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni |96b:| hogy 

a kristus. ugy mint Istennek igéje, az ö Attyának fényeségétöl.. és 20 

dicsöségétöl, származik, valamint a világoság származik a naptol,639 ez 
igy lévén, az fiu Istennek dicsösége, és fenyesége. tellyeségel ki mutattya, 
az Atya Istennek dicsöségét. és fényeségét. mert a természet, a kitöl 
ered640 ez a dicsöség, és ez a fényeség. és a mellyeket. közli az attya. 
a fiával. edgy, mind egyik. mind a másik személyben. hebr. 1. 3. s. aug. 25 

libr 4. de trinit. cap. 2. 
K. Miért mondod hogy a kristus. öröktöl fogva641 valo igéje. az 

Atya Istennek.? 

634 se nagyob. <(ha) se hasznosab, 
635 17 <16> Articulus. 
636 Jesusk 
637 tulajdonságinak [Utólagos beszúrás; vö. 653. jegyz. is.] 
638 kristus., [kris-kist-böl javítva.] 
639 a naptol, <ugy> ez igy 
640 ered<nek> ez a dicsöség, 
641 fogva valo [f-v-ből javítva.] 
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F. Ezt, szent jános. és szent pál. mondgyák. Isaiás után. meg akarják 
velünk értetni. hogy az Isten fia. belsö képpen valo szava. az Atya Isten 
gondolattyának. és üsmerettségének. a mi külsö képpen valo szónk, 
nem más, hanem. külsö képpen valo ki mondása a mi gondolatinknak. 

5 és üsmerettséginknek. és ugyan azon gondolatokot. belsö képpen valo 
szonak nevezik. amidön. azokot ki nem mondgyák. joan. 1.1. hebr. 2. 
3. Isa. 40. 5. 

K. Miért mondod hogy a kristus. az Istennek642 ereje. és bölcsesége? 
F Azt szent pál mondgya. hogy velünk meg értesse. hogy a kristus 

10 nem csak ugy. mint Istennek igéje, minden kori bölcsesége. és ereje az 
Istennek, hanem ugyan még, a kristus által is nyilatkoztatot ki leg inkáb 
a teremtett állatoknak., az. Isten bölcsesége. és mindenhatosága. 1 Cor. 
1.24. [97a:| 

K Miért mondod hogy a kristus. minden teremtett állatok elött valo 
15 elsö643 szülött.? 

F Azt szent pál mondgya meg akarván velünk értetni, hogy az Isten 
fia. minden teremtett állatok elött volt, a mint is hogy öröktöl fogva 
szülte. az atya az igét a ki is születet. és nem teremtetett. mivel ö öröktöl 
fogva valo,. valamint az atya Isten Colos. 1.15. 

20 K. Miért mondod azt, hogy mindenek a kristus altal. és ö érette 
teremtettek? 

F. Azt szent pál mondgya. szent jánosal együt. meg akarván velünk 
értetni. hogy a kristus. egy644 Isten az ö attyával, és Isten. valamint az 
attya., és ugy mint Isten. ö teremtette a világot, és azt amaga dicsöségire 

25 teremtette. mert az Isten. mindent a magadicsöségiért cselekeszik. joan. 
1. Coloss. 1. 16. 

K. Miért mondod. hogy a kristus645 az ö mindenhato szava által tart 
meg mindeneket? 

F. Azt szent pál mondgya, meg akarván velünk értetni. hogy az Isten 
30 fiának mindenhatosága által. tartatnak meg ateremtett állatok. mert 

ugyan. az ö hatalma által is teremtettek. az ö szava vette ki öket. a 
semmiségböl. ugyan646 az is nem engedi hogy semmivé legyenek. mind 
ezek a szavai szent pálnak. csak arra tzéloznak. hogy meg bizonyithassa 
tellyeségel a kristusnak Istenségét:, de a csudálatra647 méltó dolog. 

642 Istennek [t-n-ből javítva.] 
643 elsö [/-í-ből javítva.] 
644 égy [g-j-ből, és-böl javítva.] 
645 a kristus (mindeneket^ az ö mindenhato szava által tart meg 

mindeneket? 
646 ugyan (is^ az is 
647 csudálatra [rf-r-ből javítva.] 
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hogy még is ezután., valának,648 és vannak ol-|97b:]lyan keresztények., 
a kik tarttyák a szent irásokot, és a kik mind azon által. ollyan vakme-
rök., hogy tagadgyák. ezt a fundámentumi igazságát. vallásunknak. 
tellyeségel, meg is homályosodot. és meg romlot egy ollyan keresztény-
nek a szive. a kit meg nem hatt. az illyen tiszta, és vigasztaló világoság. 5 

K Miért mondod hogy a kristus ujjitot meg mindeneket?649 

F. Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni, hogy a 
kristus. minden teremtet állatot, a maga természet szerént valo rendi-
ben. tette., vagy is fogja tenni., és meg békéltetvén. az embert az Istenel, 
azt cselekedte. hogy az ördögnek. nincsen már most annyi hatalma 10 
ateremtett állatokon., a teremtett állatok meg ujjitása. el kezdödöt. de 
csak világ végin. szabaditatnak650 ki tellyeségel. a kristus által. a szol-
gálat alol., amely651 alat még most, suhajtoznak. rom. 8. 20. ephes. 1. 
10. 

K. Miért mondod azt. hogy az Isten minden teremtett állatot akris- '5 
tus hatalma alá vetett? 

F Azt szent pál. és szent jános mondgyák.. szent Dávid után. meg 
akarván velünk értetni. hogy a kristus. ugy mint ember, minden terem-
tett állatoknak urává tétetett., hogy ö birja az atya Istennek mindcn 
javait. és hogy mindenekre tellyes hatalmat vett. mint ollyan örökségrc. 20 
amely az ö Isten fiuságát illeti. hebr. 1. 2. joan. 13. 3. ps. 2. 7. 8. |98a:| 

186S2 Articulus. 
A kristus Jésusnak. az emberekhez valo tulajdonságinak653 

minémüségeinek Magyarázattya 

K. Miért mondod hogy a kristus ami közben járonk? 
F Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni. hogy a kristus 

minket meg békéltetet az Istenel. azért is ötet szent pál. ami békesé-
günknek nevezi., és azt mondgya. hogy el rontotta halálával. az ellenke- 25 

déseket,654 meg is valtoztatta a halálra valo itéletet, melyet mondottak 
volt az emberekre., vére által pedíg. mindent békeségbe tett. 1 tim. 2. 
5. rom. 5. 10. 

648 volának, [íráshiba az általánosan használt valának helyett.] 
649 minde-<d>neket? [Törlés elválasztás után a sor elején.] 
650 szabiditatnak [íráshiba.] 
651 amely<et) alat 
652 18 <17.> Articulus. 
653 tulajdonságinak [Utólagos beszúrás; vö. a 637. jegyz.] 
654 az ellen<(séges)kedéseket, 
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K. Miért mondod hogy a kristus a mi meg váltonk? üdvezitönk655 

F szent pál. és a több. apostolok. e szerént nevezik. meg akarván 
velünk értetni., hogy halálával.,656 meg váltot minket. a bünnek rabsá-
gábol., az ördögnek kegyetlensége alol. és a pokolnak kinnyátol. 1 joan 

5 4. 42. act. 5. 31. rom. 5. ephes. 5. 23. 
K Miért mondod hogy akristus ami szó szóllónk.? 
F szent jános nevezi eszerént. meg akarván velünk értetni, hogy a 

kristus mindenkor esedezik érettünk, hogy nékünk irgalmaságot nyer-
jen. szent pál is ezt mondgya. hebr. 7. 25. 1 joan 2. 1. 

10 K Miért mondod hogy a kristus a mi fö papunk? 
F. Azt szent pál mondgya szent Dávid után. mert a kristus ollyan 

áldozatot ajánlot az ö Attyának, a mely bé tellyesedése., vagy is inkáb 
valosága volt, az ó törvény-657|98b:] béli áldozatoknak, és658 amely 
engesztelheté meg csak egyedül. az Isten haragját. és ugyan az, békéltet-

15 hete meg ö vele: hebr. 2. 17. hebr. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
K. Miért mondod. hogy a kristus. a mi áldozatunk. templomunk. 

és óltárunk? 
F mind ezekre szent pál tanyit.. elönkbe adván. hogy a kristus magát 

fel áldozta az ö Attyának vétkeinkért. hogy ö bé töltötte a régi áldoza-
20 tokot. a melyek meg nem engesztelhették az Istent. és hogy, a templom. 

és az oltár,659 ahol azokot az áldozatokot ajánlották, a kristust jelentet-
ték., a ki magát ajánlotta az Istennek, azö halandó testében. hebr. 9. 
és 10: 

K. Miért mondod hogy a kristus a mi Atyánk? 
25 F Mert ö tölle veszük alelki életet. azért is nevezi ötet. isaiás. a 

saeculumok attyának. pater saeculorum. mivel ennek a lelki életnek., 
csak a jövendö idökben lészen bé tellyesedése. isa. 9. 6.660 rom. 4. 17. 

K. Miért mondod hogy a kristus a mi fejünk? 
F Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni. hogy az 

30 anyaszent egy ház. egy test akristusal., és a kinek feje akristus.661 a 
hivek pedig azö tagjai. mind ezekröl bövebben szolunk. a midön az 
anyaszent egy házrol fogunk beszélleni. Coloss. 1. 18. ephes. 1. 22. 

K. Miért. mondod hogy a kristus a mi atyánk fia.? 
F. A kristus maga. méltoztatik igy nevezni bennün-|99a:|ket, és szent 

35 pál azt mondgya, hogy a kristus elsö szülött. sok atyafiak közöt. meg 

655 üdvezitönk [Utólag írta be a kérdőjel után.] 
656 halálával., [Első a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
657 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
658 és <csak> amely engesztelheté meg csak [cía/c-beszúrás.] 
659 az oltár, (a) [?] ahol azokot [ezeketből javítva.] 
660 isa. 9. 6. <hebr.> rom. 4. 17. 
661 akristus. <és> a hivek 

1058 



akarván velünk értetni, hogy662 a kristus anyira szeretet, hogy az 
Istennek fiaivá tett minket, és maga örökös társaivá.663 joan. 20 17. 
hebr. 2. rom 8. 17.66+ 

K Miért mondod hogy a kristus ami világoságunk? 
F A prophéták. nevezték annak., némellyek közüllök, ötet. a jákób 5 

csillagának nevezték., némellyek nap keletnek, a szent öreg ember 
simeon. meg jövendölte. felölle. hogy a népek világossága lészen. az 
évangyelium azt mondgya. hogy a kristus az emberek világositoja. hogy 
ö avilág világosága. és hogy a kik ötet követik., nem járnak a setéttség-
ben., ö elötte. az egész népek asetettségben jártanak.. és a halálnak l0 

árnyékában ültenek. 
K Miért mondod. hogy a kristus a mi profétánk? 
F Mojses adgya néki azt a665 nevet. mondván a sidoknak az Isten 

néktek egy profétát fog közöttetek támasztani, azért azt halgasátok. és 
néki engedelmeskedgyetek deut 18. 15. 15 

Mojses azon aprofétán. a Messiást érti. szent péter, és szent István 
szerént. act. cap. 3. 22. Cap. 7. 37. 

Ugyan a kristus is a fö proféta. és a fö Mestere az embereknek., 
ö általa jövendöltek a proféták, ö magais jövendölt. a mely jövendölési-
nek. bé tellyesedésit mi magunk láttyuk, és abbol bizonyoson el hihet- 20 

tyük666 [99b:] hogy a mely jövendöléseket tett az utolso idökre, hogy 
azok is bé tellyesednek. 

K Miért mondod hogy a kristus'a mi apostolunk.? 
F szent pál nevezi ötet annak. az az, követnek. mivel a kristus az 

emberekhez valo követtye az Istennek. hebr. 3. 1. 25 

K Miért mondod hogy a kristus az uj testámentumnak Angyala.? 
F. Malakiás proféta nevezi ötet annak. és utánna az évangyélisták., 

meg akarván velünk értetni. hogy az Isten azért küldötte volt el a 
kristust, hogy uj szövettséget csinállyon az emberekel. malak 3. 1. 
matth. 11. 10. 30 

K Miért mondod hogy a kristus a mi utunk? 
F A kristus azt maga. mondgya., meg akarván velünk értetni, hogy 

mi nem mehetünk az ö Attyához, hanem csak ö általa. és hogy csak ugy 
erhetünk a menyekben., ha az ö nyomdokit követtyük. 

K Miért mondod hogy a kristus a kapu? 35 

F Ö azt maga mondgya, En vagyok a kapu. meg akarván velünk 

662 hogy <(az Isten^> [Törlés a sor végén.] a kristus anyira szeretet 
(minket)>, hogy az Istennek fiaivá tett minket, 

663 társaivá. [Alatta utólagos beírás: heja vagyon] 
664 [Az utalás későbbi beírás.] 
665 a [Beszúrás.] 
666 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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értetni., hogy csak ö általa lehet az üdveségnek uttyában menni, hogy 
ha valaki, nem a kristus altal mégyen valamely hivatalban., vagy rend-
ben., az ollyan az üdveség uttyán kiviil vagyon. joan 10. I.667 |100a:| 

K. Miért mondod. hogy a kristus a szegelet kö. és a fundámentum. 
5 a melyre épitettünk.,? 

F A kristus azt maga mondgya. és ö utánna szent pál. meg akarván 
velünk értetni., hogy minek utánna meg vetették volna. a kristust a 
sidok., az ö fejeké lett. és meg egyesitette öket. a több nemzettségekel., 
ugy hogy, akár a nemzettségek. akár a sidok, de csak a kristusra kel668 

10 épiteni. üdveségeknek. lelki épülettyét., az embereknek, ugy is kel 
tekénteni akristust., mint reménségeknek kezdetét. és fundámentumát.. 
Iuk20. 17. act. 4. II.66* 

Magyarázat 
Hogy ezt a feleletet meg lehesen érteni; meg kel néznünk hogy mit 

15 mond ez iránt a száz tizen670 hetedik soltár., A kö mellyet meg vetettek 
az épittök, a lett a szegelet fejévé. az urtol lótt ez, és csudálatos ami 
szemeink elött. 

A bizonyos hogy a kristus magát ollyan köhöz hasonlittya a melyet 
az épittö mesterek meg vetettek., és a mely követ azután. az épületnek 

20 leg föveb hellyére tették., a ki erre a köre esik. el romol. és a kire esik. 
el ronttya azt. matth. 21. 43. szent péter meg mondá a sidoknak., hogy 
a kristus az a kö. a melyet el vetettek., de azt a szegelet fejévé. tették. 

» 

19.671 Articulus. 
Ismét. A kristus Jesusnak672 az emberekhez valo tulajdonságinak6',} 

minémüségeinek magyarázattya. 

K Miért mondod674 hogy a kristus a fa. a melynek mi vagyunk az 
ágai?675 |100b:] 

25 F A kristus maga tanittya nékünk ezt a vigasztalo igazságot, mond-

667 joan 10. 1 [Utólag írta be, sötétebb tintával.] 
668 kel (nékik^ épiteni. 
669 [A bibliai utalás utólagos beírás.] 
670 száz tizen ^nyolczadik) hetedik [hetedik <(nyolczadik) fölé írva.] 
671 19. [P-^-ból javítva.] 
672 Jesusíc 
673 tulajdonságinak [Utólagos beszúrás; vö. a 637., 653. jegyz.] 
674 mondod [Szóvégi d-k-ból javítva.] 
675 [A lap alján fohásztöredék beírása: En Istenem mindés tollpró-

baszerű tollvonások. Az imaszerű lapalji beírás változataira vö. a 92., 
910., 1085., 1340., 1391., 1474., 1484. sz. jegyz.] 
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ván En vagyok az igaz szöllö tö. és az én Atyám a szöllö mives, minden 
szöllö veszszöt, a mely én bennem gyümölcsöt nem hoz. el mettzi. és 
mindent a mely gyúmölcsót hoz, meg tisztittya. hogy több gyümölcsöt 
hozzon. maradgyatok én bennem., és én ti bennetek., miképpen a szöllö 
veszö nem hozhat gyümölcsöt ö magátol. ha meg nem marad a szöllö 5 

töben, e képpen tisem, ha én bennem nem maradtok., En vagyok a szöllö 
tö. ti a szöllö veszök; a ki én bennem marad, és én ö benne. a sok 
gyümölcsót hoz. mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, ha ki én 
bennem nem marad, ki vettetik mint a szölló' veszszö. és meg szárad, azt 
öszve szedik., a tüzben vetik, és el ég. joan 15. 1. 10 

K Miért mondod hogy akristus az igazság. a melyet követnünk kel.? 
F. Ezt maga mondgya. Én vagyok az igazság. magát az igazságot 

követik tehát.. a midön a kristust követik., 
K Miért mondod hogy a kristus a mi életünk? 
F Ezt maga mondgya akristus., En vagyok az élet. szent pál is azt 15 

mondgya, hogy a kristus a mi életünk., mikor a kristus meg jelenik. ati 
életetek: akor ti is meg jelentek676 ö véle adicsöségben. Colos. 3. 4. 

Hogy meg lehessen ezt a mondását érteni szent pálnak. azt meg kel 
tudni, hogy egy keresztényben. két féle [101a:] élet vagyon. a természet 
szerént valo élet. amelynek kezdete az okos lélek, és a lelki élet, amely- 20 

nek kezdete. akristus lelke. aki bennünk lakozik, ugyan ez a lélek is 
cselekeszi, hogy a kristus éll mi bennünk. mivel. a mely lélek élteti 
akristust. ugyan azon éltet minket. mostanában. egy keresztényben 
csak a természet szerént valo életet láttyuk, a lelki élet el vagyon benne 
rejtve. hanem csak az utolso napon fog a ki nyilatkoztatni. 25 

Mind ezekre szent pál tanyit minket. aki is azt mondgya. hogy mi, 
a kristus lelkét vettük; és hogy, az a lélek bennunk lakozik. rom. 8. 9. 
azt mondgya. hogy már nem mi élünk. hanem akristus éll mi bennünk. 
En élek. mondá. vagy is inkáb nem én élek. hanem akristus éll, én 
bennem. meg másut azt mondgya. meg holtatok., és a ti életetek el 30 

vagyon rejtve. a kristusal az Istenben. Colos. 3. 3. azt is mondgya hogy 
a kristus élete. annak idejében. ki fog nyilatkoztatni mi bennünk; 
Mindenkoron ami testünkben velünk hordozzuk a Jesus sanyargatását., 
hogy a jesus életeis ki nyilatkoztassék a mi testeinkben: mindenkor 
halálra adatunk. a Jésusért. hogy a Jésus életeis ki nyilatkoztassék a mi 35 

halando testünkben. 2 Cor. 4. 10. 
K. Miért mondod hogy a kristus a mi kenyerünk? 
F. Azt a kristus mondgya Én vagyok. az égból le szállot611 [101b:] 

676 jelentek [/-«-ből javítva.] 
677 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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élö kenyér, aki ezt a kenyeret eszi. örökké éll, Az én testem valoságal. 
étel. és az én vérem, valoságal ital. joan.678. 

K Miért mondod hogy a kristus a mi679 pásztorunk..? 
F A kristus maga adgya magának ezt a nevet. és szent péter. azt 

5 mondgya, hogy akristus ami lelkeinknek, pásztora és püspökje,680 azt 
könnyü által látni. hogy hány féle ókból lehet néki ezt a nevet681 adni. 
mível a mi el tévelyedésünkor, ö fel kereset minket. és az akolyba vitt, 
ö ugy vigyáz reánk. mint egy jó pásztor vigyáz a juhaira. ö malaszttya 
által oltalmaz minket ellenséginktöl. ö minket táplál. óktat. életét éret-

10 tünk adgya. és magát fel áldozza üdveségünkért. joan. 10. Isai.682 40. 
11. hebr. 13. 20. 

K. Miért mondod hogy a kristus a mi683 jegyesünk? 
F A kristus maga adgya magának ezt a 684 nevet, azért a szövettsé-

gért. amelyet azö nagy szeretetiböl tett az anyaszent egyházával, ez 
15 örökös szövettség., a melynek68S szenttséges formaja a keresztényi 

házaság. szent pál szerént. 2. Cor. 11.2. ephes. 5. 22. 
K Miért mondod hogy a kristus a mi orvosunk? 
F A kristus maga adgya magának ezt a nevet. mert azért jött el. hogy 

meg gyógyittson. betegséginkböl. és nyavalyáinkbol. magára vévén 
20 nyomoruságinkot. matth. 9. 12 márk.. 2. 17. luk. 4. 23. 

K. Miért mondod hogy a kristus a mi királyunk? [102a:] 
F A profeták. eszerént nevezték ötet. maga eszerént nevezi magát 

pilátus elött, és szent pál azt mondgya. hogy ö. az igasságnak., és a 
békeségnek királlya. a királyoknak. királlya. és uraknak ura. mind ezek 

25 valoságal illenek ö reája, mivel ö Isten. ugy pedig mint ember. minden 
teremtett állatok felet valo. és minden hatalom adatot néki. amenyekbe. 
és a földön. 

K. Miért mondod hogy a kristus a mi biránk? 
F Ezt a kristus. és az apostolok mondgyák nékünk. a kristus maga 

30 dicsöségében fog el jöni hogy meg itéllye az embereket. Az atya Isten. 
az ö fiát. birájává tette. az eleveneknek. és a holtaknak: joan. 5. 22. tim. 
4. 1. 

678 joan. <2.> [?] 6. 
675 a mi </> pásztorunk..? 
680 püspökje, [A második p-k-bó\ javítva.] 
681 nevet [v - megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
682 Isai. <30.> [?] 40. 11. 
683 a mi <férjünk?> jegyesünk? [A javítás a törlés fölé írva.] 
684 a [Beszúrás.] 
685 a melynek <formája> szenttséges formaja [Törlés a sor elején.] 
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K Miért mondod hogy a kristus. kezdöje. és686 el végezöje hitünk-
nek? 

F. Azt szent pál mondgya. meg akarván velünk értetni, hogy a 
kristus adgya nékünk kegyelméböl a hitet, ö tészi azt tekélletessé. és ö 
is tartattya azt meg velünk mind végig. hebr. 12. 2. 5 

K Miért mondod azt hogy a kristus lészen a mi dicsöségünk. és 
boldogságunk. az égben? 

F Mert az örök élet. abbol áll, hogy meg üsmérjék avaloságos. 
Istent, és a kristust, a kit az atya küldöt el. a szentek boldogsága a 
menyekbe. az, hogy láttyák. szeretik. és birják örökösön a kristust. ökk l0 

véle meg válhatatlan egyeségbe vannak., ugy hogy, amint szent p;i! 
mondgya. a kristus minden mindenben, és mindenek mindenben colos 
3. 11. [102b:] 

206al Articulus. 
Hogy688 Miben, és mi689 formában példánk nékünk e földön 

A kristus. 

K. Miért mondod hogy a kristus csak azoknak lészen boldogsága 
mennyekben., akik ötet követni fogják mint példájokot e földön.? 15 

F. Ezt a kristus mondgya. és ö utánna szent pál. és a több apostolok 
is mondgyák. akristus azt mondgya. hogy aki és utánnam akar jöni, 
mondgyon ellene magának. visellye kereszttyét. és kövessen engemet. 
matth. 17. 24. mark. 8. 34. 

Meg másut azt mondgya. nem nagyob atanitvány a mesternél. sem690 20 

a szolga az uránál. elég atanitványnak hogy ollyan légyen, mint a mestere, 
és a szolgának mint az ura., matth. 10. 24. 

Szent pál azt mondgya; hogy akiket elevé meg üsmért. elevéis el 
rendelte. hasonlokká. lenni az öfia ábrázattyához. rom. 8. 29. Mint hogy 
aföldi embernek ábrázattyát. viseltük. visellyük a mennyeinek is ábrá- 25 

zattyát. 1 Cor. 15. 49. meg másut. hogy le kel tennünk. az elöbbi élet 
szerént valo embert, a ki isfóldi ember. és az691 uj emberben kel öltöz-

686 [Sor végén:] és (el \t} el végezö [el végezö (e\ ve> fölé írva a sor 
végén; új sor elején:] <(g tekélletesége?} je hitünknek? [el végezöje -
későbbi beírás.] 

687 [Itt Mikes eredetileg 19 Articulust írt, a 20-as számot csak az 
Articulustól kissé jobbra, távolabb írta le; a 19-es elé egy 2-est írt, 
melyet nem törölt.] 

68 8 Hogy [Valószínűleg utólag írta a cím elé; //-2-ből? javítva.] 
685 mi [Az m helyén felhúzott szárú betűt, valószínűleg/-et kezdett.] 
690 sem (az ura a szolgánál.^ a szolga az uránál. 
691 az [Beszúrás.] 
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nünk,. a ki a kristus: ephes. 4 : 22. tudniillik, amint magais mondgya 
másut. hogy ellene kel mondanunk a világi rosz kivánságoknak.. és a 
kristushoz kapcsolnunk magunkot. tanitási szerént kel élnünk. és kö-
vet-|103a:]nünk kel példáit. tit 2. 12. philip. 2. 5. hebr 12. 2. 

5 szent jános azt mondgya. hogy hasonlo életet kel élnünk. mint a 
melyet élt a kristus e földön. 1 joan. 2. 6. egy szoval, semmit szüksége-
sebnek nem látunk a szent irásban, mint azt. hogy a kristust kövessük 
mindenben. mint példánkot 

K. Legg inkáb, miben kel ugy tekéntenünk a kristust mint példán-
10 kot? 

F. A kristus életében. vannak ollyan dolgok. a mellyeket követni 
kel.692 minden kereszténynek. akár minémü renden lévö693 legyen, 
vannak meg ollyanok. a melyeknek követése., a külömbözö alkalmato-
ságokon., a belsö, vagy a külsö indulatokon áll. példának okáért. a 

15 közönséges hivek nem követhetik a kristust. tanitásában. és prédikálá-
sában. de nincsen ollyan renden levö. aki ne tartoznék valamely részit 
akristus életének követni, mint példáját. 

K Mellyek azok a dolgok a melyeket kel követni694 minden renden 
lévö695 kereszténynek a kristus életében? 

20 F 1. követnünk kel ötet abban. hogy ö meg vetette az érzékenységbé-
li dolgokot.. a kevélységet. a haszontalan dolgoknak. tudását. vagy 
látását. a fösvénységet. 

2 696 5 egyedül az Istenhez ragaszkodot. mindeneket az ö dicsöségi-
ért, és azö dicsöségére cselekedet; ez is rö-697[103b:lvideden. minden 

25 kötelesége. egy kereszténynek., Ebben az indulatban kel698 lenni min-
den kereszténynek, gazdagnak, szegénynek, királynak. urnak, szolgá-
nak. minden tartozik. a kristus példájára.. nem699 a világhoz., hanem 
csak az Istenhez ragaszkodni, 

K. Mellyek azok a dolgok., akiket kel követni akristusban. különös 
30 rendekben. és hivatalokban.? 

F hogy erre a kérdésre meg lehesen felelni. igen sok féle hivatalokot. 
és rendeket kellene meg visgálni mind külön külön., de azt700 most nem 
cselekeszük, mivel még ezután. ebben a munkában., minden féle ren-

692 kel. [Beszúrás.] 
693 lévö<(k> legyen,<(ek.,> 
694 követni [/ - beszúrás.] 
69 s lévö (ke) kereszténynek 
696 2. <J> ö egyedül. 
697 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
698 az indulatban kel <ind> lenni 
699 nem [m - utólagos beírás.] 
700 de azt <( itt) most [most <itt> fölé írva.] 
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den, és hivatalban lévönek. köteleségiröl eleget fogunk szollani., hanem 
itt csak azt mondgyuk közönségesen, hogy az évangyéliumban., ame-
lyet szorgalmatoságal kel olvasni minden kereszténynek, meg találhat-
tya ki ki azokot a rendeket és példákot, a melyeket követni kel, a 
kristus, példának okáért, meg mutatta. a maga személyében. a kini-
lyoknak. és mind azoknak. akiknek701 hatalom adatott kezekben. hogs 
csak az Isten dicsöségire. és az alattok valojoknak üdveségekre kel elni 
azzal a hatalomal. 

A pásztoroknak. meg mutatta. hogy fel kel magokot áldozniok a 
juhokért. azokot kel szeretni. üsmérni, oktatni, azok elött kel járni. ne t0 

az emberek-|104a:]töl félyenek, hanem egyedül az Istentöl. csak az 
igazsághoz kapcsollyák magokot., a világ itéletit., igéretit, és fenyegeté-
sit meg vessék., 

A prédikátoroknak meg mutatta. hogy hasznok keresök ne legye-
nek, hanem alázatosok., hogy ne a palotakot, és nagy renden lévö 15 

halgatokot keresék, hanem a hová az Isten hija öket, odamenyenek, 
vagy a falukban. vagy a városokban., és hogy némelykor; sokal nagyob 
gondal kel fel keresni. egy szegény., és goromba bünost, egy ollyan 
embernél. aki nagy tiszttségben. és bövölködésben vagyon 

Elé lehetne számlálni. atöbb renden. és hivatalban lévököt is., és 20 

elejekbe adni az uraknak. a szolgáknak. a mester embereknek. az 
atyáknak. és anyáknak. a gyermekeknek., a szegényeknek, és gazda-
goknak, abetegeknek. nyomoruságban lévöknek, az el hagyatattak-
nak., mind ezeknek mondom. elejekbe lehetne adni hogy miképpen 
kövessék. a kristust mind ezen külön külön féle állapotokban. és ren- 2Í 

dekben; de csak az évangyéliumot olvasák. figyelmeteségel. és abban fel 
talállyák., akár mely. hivatalban. és rendbe legyünk. de az irás sze-
rént,702 egyaránsu indulattal, és hajlandoságal kel lennünk. akristusé-
hoz, ugy itéllyünk mindenekröl. valamint ö, ugy be-|104b:]széllyünk, 
cselekedgyünk, szenvedgyünk, könyörögjünk. valamint ö. ezeket is 3C 

foglallyák magokba szent pálnak ezek a szavai, hoc sentite in vobis, 
quod703 et in Christo Jesu legyetek ollyanok. mint a kristus volt. egy 
szoval oly tellyeseknek kel lennünk a kristusal. hogy valoságal el mond-
hassuk. hogy ö éll mi bennünk valamint szent pál mondá magárol. Én 
élek. vagy is inkáb nem én élek. hanem a kristus éll. bennem. philip. 2. 
5. ephes. 4. 24. 

701 akiknek <a> hatalom adatott [Törlés a sor elején.] 
702 szerént, (a kristuséhoz.> [Törlés a sor végén;] <hasonlo> egy-

aránsu [a javítás a törlés fölé írva, a sor elején.] 
703 quod <est> et 
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6 Rész 
A szent Lélekröl. és a keresztényi vallásnak 

fel állitásárol. 

Elsö Articulus 
A szent Léleknek le szállásáról. 

K A kristus menybe menetele után. hová menének az apostolok? 
F Mindnyájan viszá térének jerusálemben., és a parancsolat szerént. 

mind addig ótt maradának. valamég a szent lélek le nem szálla. 
K. mit miveltek mind addig? 

5 F magános életet eltenek, és fö képpen az imádságban foglalták 
magokot, 

K. Micsoda idöben, és hány orakor szálla le reá-[105a:[jok a szent 
Lélek? 

F kilencz ora tájban reggel. áldozo csötörtök után. a tizedik napon. 
10 és ötvenedik napon. a kristus fel támadása után. a mely napon a 

pünkösdöt illették asidok.704 

K. Miért akará az Isten. hogy a szent lélek. a sidok pünkösdgye-
kor705 szállana le? 

F Azért hogy jobban ki tessék. a valoság. a melyet jelenti vala a 
•5 sátoros Innep., mert mivel hogy a sidok egyiptumbol valo ki menetelek 

után. ötven nap mulva vették az Istentöl mojses által. a kö táblára. irott 
törvényt, az Isten azt akará, hogy a szent lélek. le szálván. az emberek-
nek szivekben irja. a törvényt. ötven napal azután. hogy a kristus meg 
válta bennünket az ördögnek rabságábol. fel támadása által. 

20 K. Miképpen szálla le a szent lélek az apostolokra. 
F Nagy zugás hallaték. mint a szeleknek zugási.. a mely bé tölté a 

házat. melyben valának mindnyájan atanitványok. a Boldogságos szü-
zel. azonal tüzes nyelvek szállának le mindenikére, és bé töltetének 
szent lélekel. 

25 K Mit értesz azon. hogy az apostolok. bé töltetének706 szent lélekel.? 
[105b:] 

F Azt értem. hogy a szent lélek. a szent háromságnak harmadik 
személlye., a ki is kristus lélkének, és igazság lelkének neveztetik., 
reájok le szálván. öket meg ujjittá, és bennek lakozék. joan. 14. 16. 17. 

K Micsoda változást tett a szent lélek az apostolokban.? 
30 F. Egészen újj embereké tévé öket. mert. 1. uj világoságal, Isteni 

704 a mely napon a pünkösdöt illették asidok. [Utólag írta be.] 
705 pünkösdgyekor [f-d-böl javítva.] 
706 bé töltetének [Első e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 

1066 



szeretettel. buzgoságal. erövel, és jó erkölcsel. tölté bé öket. a kik is 
annak elotte. gyengék. és homályos elmeüek valának.. joan. 17. 13. 

2. Minden féle nyelveknek szollására. valo ajándékát adá nékik. 
hatalmat ada a csuda tételekre., noha ökk. annak elötte. tudatlanok707 

valának. és leg aláb valók. a nép közöt. act. 2. 9. 5 
K Az apostolok csak magokért vevéké a szent lelket.? 
F. Ök azt azért is vevék. hogy azt közöllyék ajándékival. és hasznai-

val. együt. mind azokal., a kik hinni fognak a kristusban. ö általok. 
vagy hellyekben lévök által. act. 8. 15. rom. 5. 5. 8. 9. 

K. Mikor veszik a hivek a szent lelket. az apostolok. vagy hellyekben io 
lévök által? 

F vészik annak sengéjit a kereszttségbe. de föképpen azt veszik a 
bérmálás szenttségében. 

K Micsoda hasznot tészen a szent lélek a hivekben. kik azt ve-
szik. |106a:] 15 

F. Az Isten szeretetét. önti szivekben. valamint az apostolokban. 
buzgoságot., eröt, és jó erkölcsöt ólt beléjek. de nem adgya nékik 
mindenkor azt a nagy tudományt. és a tsuda tételre valo ajándékot. 
mert mostanában. hogy a keresztenyi vallás bé vétetett, a tsuda tételek 
nem ollyan szükségesek. mint abban az idöben. amelyben tsuda tétele- 20 
kel kelletett meg bizonyitani annak igazságát. 

K A proféták meg mondották valaé. a szent léleknek le szállását.? 
F Az apostolok mihent a szent lelket vevék. szent péter a sidoknak 

kezde prédikálani, a melyben meg mutatá nékik. hogy joel proféta meg 
mondotta volt azt a nagy dolgot., a melyet ök ugy csudállyák vala. act 25 
2. 16. joel. 2. 28. 

2. Articulus. 
Az Apostoloknak prédikálásokrol. sok számu sidoknak 

meg térésekröl. és a többinek büntetésekröl. 

K Mit cselekedének az apostolok. azután. hogy a szent lélek le szálla 
reájok? 

F. A kristus parancsolattya szerént. az Evangyéliumot prédikállák 
a sidoknak, a samaritánusoknak. és azután a pogányoknak.708 30 

K Miért akará a kristus hogy az apostolok leg elöbször a sidoknak 
prédikállyák az Évangyéliumot? 

F Azért mert a sidoság az Isten nepe vala, ábrahámnak maradékja. 
akivel szövettséget tett volt az Isten. a Messiás nékik volt igéretbe. ök 

707 tudatlanok [Második a-o-ból javítva.] 
708 [Utána utólagos beírás: it két kérdés héja. le kel irni.] 
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is voltak meg tartoji709 az Isten tör-710[106b:|venyének, és a jövendölé-
seknek. 

K. A sidok meg téréneké az apostolok prédikálására? 
F Sok számuan közüllök meg térének, szent péter. csak egy napon. 

5 három ezeret téritte meg közüllök, más alkalmatoságal. egy szers mind 
ött ezeret., a több apostolok is sok számuakot téritének meg. és azok-
nak számok. kik meg térnek vala,, minden nap nevekedék, de nagyob 
része a népnek. a proféták jövendölések szerént. a hihetetlenségbe 
marada act. 2. 41. rom. 11. 

'0 K Micsoda életet élnek vala azok a sidok. kik keresztényeké lének? 
F Igen szent életet éltenek., mindnyájoknak. egy szivek, és egy lelkek 

vala, ajoszágokot oly kevésre becsüllék, hogy azokot el adák. és az 
arrát. az apostolok lábaihoz tevék, hogy azt ki711 osztogatnák azok-
nak. kik szükségben valának, minden közös volt közöttök, olly igen 

15 ellene mondottak vala magoknak., hogy örültenek, és boldogoknak 
tarták magokot, a midön valamit szenvedhetének akristusért., az ö 
buzgoságok csudálatra mélto volt. anapot. és az éttzakát. az imádság-
ban töltötték. act. 4. 32. 

K. Mit mivelének azok kik meg nem térének. 
20 F Az Apostolokot, és atöbb hiveket nagyon kezdék üldözni.. 

K. Az Isten büntetetlen hagyaé a sidoknak vétkeket.? 
F. Nem, mert az Isten reájok bocsáttá mind azon büntetéseket. 

a mellyeket meg jövendöltek vala aprofé-[107a:|ták, 
1. El hagyattatának vakságokban, és keménységekben Deut. 28. 28. 

25 2. Az Isten nem tartá öket többé. maga nepinek lenni. hanem hellyet-
tek a pogányokot hivá a hitre. hogy azok birnák örökségül órszágát, 
a mellyet meg veték a sidok. ose. 1. rom 9. 25. 

3 Azö városokot meg vették,. fel prédálták, és el égették. a templom-
jokot egészen le rontották,712 ahazájok egészen el pusztula., ki mond-

30 hatatlan sok számuakot, a romaiak meg ölének.,és a kik a halált el 
kerülheték. az egész világra el terjedének. a hol vannak. és lésznek. 
oséas mondása szerént mind világ végiig. király. templom, oltár. és 
áldozat nélkül, hordozván mindenüt magokal., az Istentöl valo meg 
vettettéseknek713 láthato bélyegét. daniel. 9. matth. 24. mark 3. luk. 21. 

35 ose. 3. deut. 28. 
K. Ez az utolso nyomoruság micsoda idöben szálla. a sidokra? 

709 meg tartoji [/—i'-ből javítva.] 
710 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
711 ki ^ki^ osztogatnák 
712 le rontották, [/-r-ből javítva;] ahazájok [első o-e-ből javítva.] 
713 meg vettettéseknek [A második tt első t betűje utólagos beírás.] 
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F. Vespásiánus császár alat. a kristus halála után. harmintz nyolcz 
esztendövel. 

K. Miért nem akará Isten. hogy tellyeségel el töröltetnék az egész 
sidó714 nemzet, hanem hogy el terjedgyen az egész földre, és hihetetlen-
ségében meg maradgyon? 5 

F Nagy sok fö okokra valo nézve. 1. az egész földre valo el oszlások, 
nagyon segitté a pogányoknak meg téréseket.715 [107b:] mivel midenü-
vé716 el vivék magokal a szent könyveket. a mellyekböl, a pogányok 
meg láták. a jövendöléseknek bé tellyesedését. 

2. A profétiáknak olvasása. a melyeket mindenüvé el vivék a sidok., I0 

oly igen meg gyözé,717 a pogányokot. és oly igen meg szaporittá a 
keresztényeket, hogy Antoninus Csaszár., a ki indittá az ötödik üldö-
zést az anyaszent egy ház ellen. nem talála más módót abban hogy azt 
meg gátolhassa. és eleit vehesse., mint azt, hogy meg tilttsa büntetés 
alat. a profétiáknak olvasását. 15 

3. A sidoknak.718 meg keményedések. vakságok., és meg vettetteté-
sek., mindenkori bizonyságok. a keresztényi vallásnak valoságárol., 
mert mind ezeket meg mondották vala aproféták. s. aug. de civ. dei lib 
5. cap. 34. s. aug. libr. de fide rerum quae non videntur. 

4. Az Isten el hagyván a sidokot, az által helyt ada apogányoknak 20 
hogy az anyaszent egy házban mennyenek. ök valának az avad olajfa. 
a melyröl szól szent pál. rom 11. de az Isten tellyeségel el nem hagyta 
a sidokot, hanem csak egy ideig. mert a midön a nemzettségek közöt7 '9 

valo választattaknak számok bé telik., akkoron a sidok is meg üsmer-
vén magokot, meg térnek., ugyan ez az utolso hozájok valo irgalmasága 25 
az Istennek., egyik fö720 oka. hogy el nem törlötte öket. rom 10. II.721 

[108a:] 

714 sidó [sidö-bö\ javítva az ékezet módosításával.] 
715 [Tollpróbaszerű tollvonás és tintafolt a lap alján.] 
716 mindenüvé [d-e-böl javítva.] 
717 meg gyözé, <és m> a pogányokot. 
718 A sidoknak. <k> meg keményedések. 
719 köz<t>öt [öt <t> fölé írva.] 
720 fö [Beszúrás.] 
721 [A lap aljára később beírta Mikes: it egy articulus el maradot le 

kel irní] 
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3 Articulus.112 

A keresztényi vallásnak az üldöztetésekben valo 
fel állitatásárol. 

K. A keresztényi vallásnak valánaké ellent mondoi. fel állitatása-
kor.? 

F Igen is valának. mert mindenüt nagy üldöztetésekben kelleték fel 
állitani; de mindenüt gyözedelmet véve. az emberi hatalmon, ugyan ez 

5 is tészi csudálatossá fel állitását. és ebböl ki tettzik. hogy a világnak meg 
lérése. nem az embereké. hanem Isten munkája vala. s. aug. de civ. dei. 
libr. 18. cap. 50. 

K. A keresztényi vallásnak. minden emberi hatalom nélkül valo fel 
állitása. meg valaé mondva a proféták által? 

10 F. Igen is. mivel danielnél723 ezt világosan jelenti a követtske. mely 
magátol el válván a hegytöl. azután lassanként. nagy hegy lett belölle. 
mely el fogá az egész világot és maga alá veté. az egész birodalmakot. 
dan. 2. 37. 

K. Az apostolok. és az ö tanitványi. miképpen viselék magokot, az 
15 üldözésekbe.? 

F Senki közüllök nem zugolodék. se magát nem oltalmazá; hanem 
bölts oktatásokal. és irásokal bizonyitták meg ártatlanságokat, és a 
keresztényi vallásnak. igaz voltát. mindnyájan nagy724 békeséges türé-
sel szenvedék az igazsá725|108b:]gért a kinokot, es a kegyetlenségel valo 

20 halált. 
K. ki Indittá fel az üldözéseket? 
F Az ördög. mivel726 meg akará tartani hatalmát az embereken, és 

ellene állani a kristus hatalmának. luk. 11. 21. 
K Az ördög kik által gerjeszté fel az üldözéseket? 

25 F A sidok, a pogányok., a CSászárok., fejdelmek és az egész emberi 
hatalmok által. act 4. 5.727 

K.728 Az ördög véghez vihetéé szándékát, hogy el törölhesse a 
kristus vallását? 

F. Nem söt meg szégyenire válék, mivel az üldözések. mellyeket 
30 támaszta, nem hogy fogyasztotta volna, de söt még szaporitotta a 

kristus tanitványit. s. aug. de civ dei. libr 18. cap.50. 

722 [Az Articulustól kissé távolabb beírt egy 4-es számot.] 
723 danielnél [nél - beszúrás.] 
724 nagy ( k ) békeséges 
725 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
726 mivel ^ellene^ meg akará 
727 act. 4. 5. [Utólag beírt utalás.] 
728 [A K fölé beírta: egy kérdes héja.; kissé távolabb törlés:] ^egy^ 
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K. Az üldözések mi formában szaporitták a kristus tanitványit? 
F. A meg számlálhatatlan martyrumokal. és azoknak számokal., kik 

csudallyák vala7 2 9 a martyrumságra. valo nagy bátorságokot 

Magyarázat 
Mártyr. E görög szó. a mely bizonyság tételt teszen, tehát martyrum- 5 

ságot szenvedni. nem egyéb. hanem halált. vagy kint szenvedni, a 
kristusrol. vagy az igazságrol valo bizonyság tételért, azoknak pedig 
számok meg számlalhatatlan. kik meg holtak. vagy kint szenvedtek az 
igazságért.. 

K. A martyrumok. miképpen szaporittyák vala a hivek számát. nem 10 
fogyazttyák valaé inkáb halálokal? |109a:| 

F. ugyan halálokal szaporittyák vala a hivek számát. mivel egy 
mártyrnak példájára valo nézve. gyakorta sok számu pogányok7 3 0 

térnek vala meg, tertullianus jó l 7 3 1 mondá. hogy. az martyrumnak 
vére. a kereszténységnek magja. mivel.732 egy magg hellyet. a ki meg 15 
holt. száz termet helyében az évangyélium szerént. 

K Mennyi ideig tarta az üldözés? 
F. Három száz esztendeig. mind addig valamég Constantinus CSá-

szár kereszténye nem lett. azután a több fejdelmek is keresztény vallásra 
állának.. 20 

K A keresztényi vallást üldöztéké mind azok a Császárok kik ural-
kodtak a kristus halála után Constántinusig? 

F. Nem mindnyájan, az Isten meg sem engedé hogy az üldözések 
hoszasok légyenek. a haboruságot gyakorta meg csendesitette. azért 
hogy a hivek egybe gyülhessenek: és rend tartást tehessenek. az elsö 25 
három saeculumok alat. tizen két rendbéli üldözéseket látunk. 

K. kik valának tehát azok a Császárok. kik üldözék a kereszténye-
ket? 

F Leg elsö vala Néró. aki parancsolatot ada ki az üldözésre. Anno 
Domini.73364. és tarta az üldözés. 68.ig a melyben meg hala ez a 30 
császár. 

A második üldözést kezdé domitiánus császár. Anno Domini 7 3 4 90. 
és tarta ennek a fejdelemnek haláláig. 96.7 3 5 |109b:| 

7 2 9 csudallyák vala <(azoknak nagy batorságokot^> a martyrumság-
ra. [Törlés a sor végén; utólag beírta:] valo nagy bátorságokot 

7 3 0 pogányok [p-g-ből javítva.] térnek ^ p ^ vala meg, 
7 3 1 jól [/-későbbi beírás halvány tintával.] 
7 3 2 mivel. (hei) egy [Törlés a sor elején.] 
7 3 3 Aö Drii. 
7 3 4 Anno Drn. 
7 3 5 [A lap alján töredékbeírások: Az Iste Az Is. és tollpróbaszerű 

tollvonások.] 
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A harmadik üldözést. kezdé trájanus császár. Anno Domini736 97. 
ez a Császár parancsolatot nem ada ki a keresztények ellen. hanem csak 
a gyülekezetet737 tiltá meg közöttök., de a gubernátorok meg öleték 
azokot. kik egyben gyülnek vala az Isteni szolgálatra. végtire a CSászár 

5 meg tudván. hogy a keresztények annyin mennének a halálra., hogy 
még hóhért sem találhatnának elegendöt. meg ölettetésekre. el hagyatá 
az üldözést. 116. 

A negyedik üldözést indittá Adriánus Császár. Anno Domi-
ni.738l 18. e meg tilta minden féle uj vallást., nem739 nevezvén a keresz-

io tényi vallást. nyolcz740 esztendö mulva. meg tiltá hogy ne kinoznák 
akeresztényeket. mind azon által holtáig tarta az üldözés. ugy mint 137. 

Az ötödik üldözés kezdödék Antoninus Császár alat. 138.ban. eno-
ha parancsolatot adaki 153, hogy meg szünnék az üldözés., mind azon 
által. a fö tisztek. hamiságok miat. még 156.ban. elég martyrumok 

15 valának. 
A hatodik kezdödék Marcus aurélius alat. 161-ben. és ennek a 

császárnak parancsolattyábol meg szünek 174 ben 
A hetedikét kezdé Severus Császár. 199. és tarta ennek a Császárnak 

haláláig. ugy mint 211.ig. 
20 A nyolczadikát kezdé. Maximinus Császár. 235 ben [110a:] ez a 

Császár. noha csak a püspökököt parancsolá meg öletni, de a guberná-
torok a több edgy házi renden lévököt is oda számlálák. és meg öleték 
akiket meg kaphatának., ez az üldözés, ennek a Császárnak halálával 
végezödék el. 238.ban. 

25 A741 kilentzedikét kezdé decius császár. 249. a mely nagy kegyetlen-
ségel tarta 251 ig. a melyben nyomorultul. meg hala ez a Császár. 

A tizedikét.742 váleriánus. és Galliánus Csaszárok kezdék.. 257.ben. 
e nagy kegyetlenségel tarta negyed fél esztendeig. 

A tizen egyediket kezdé Aureliánus743 csaszár. 273 ban. és vege lett 
30 275 ben 

A tizen kettödikét, kezdék. diocletiánus. és Maximianus744 Császá-
rok. 303 ban. Galerius császár. a ki diocletiánus hellyében. következék. 
el hagyatá az üldöztetéseket 310.ben. de halála után. Maximinus el 

736 Anno Dni 
737 gyülekezetet [g-k-ból javítva.] 
738 Anno Dni. 
739 nem <v> nevezvén 
740 nolcz [íráshiba.] 
741 A <9> kilentzedikét 
742 tizedikét. [d-k-ból javítva.] 
743 Aureliánus [A-a-ból javítva.] 
744 Maxi-<mim)mianus [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
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kezdeté745 312.ben. licinius Csaszár nagy kegyetlenségel követé. 316 tól 
fogvást. mind addig746 valamég Constantinus ura lévén az egész biro-
dalomnak, az Anyaszent egy házat nagy nyugodalomba tevé. a keresz-
tényi vallásra térvén magais. 

De azt jó meg tudni, hogy mind azok a Császárok kik az anyaszent 5 

egy házat üldözék. veszedelmes halá-747|110b:]lal holtak meg. 
K Constantinus CSászártol fogvást. az Anyaszent egy ház volté 

üldöztetésben? 
F Igen is volt, mert ö utánna. nagy kegyetlenségel. és hamiságal 

üldözé juliánus Apostata császár. de még ezen császár után is üldözte- 10 
ték, vagy a pogányoktol. vagy a sidóktol; vagy az eretnekektöl. vagy 
arosz keresztényektöl. Az anya szent egyház soha nem volt. nem is 
lészen. ezen valamelyik üldöztetések nékül.748 a mint azt meg fogjuk 
mutatni,. és ezek a különösön valo üldöztetések, az ante christus kö-
zönségesen valo üldöztetésin végezödnek el. csak világ végin. s. aug. 15 
libr. 18. de civ Dei Cap 52 

Hetedik Rész. 
Az Anya szent egy házrol. 

Elsö Articulus 
Hogy fni légyen a kristus Anyaszent egy háza. annak 

láthatoságárol. és hogy micsoda külömbségel 
külömböztetik meg. atöbb gyülekezetektöl. 

K. Minek neveztetett a gyülekezet. amely a kristus vallására állótt.? 
[llla:l 

F keresztényi, vagy Catholica Anyaszent egyháznak, vagy is egy 
szoval. Anyaszent egy háznak.. 

Magyarázat 20 

A hivek leg elöbször Antiochiában neveztetének keresztényeknek, 
mivel az apostolok tanitvánnyi a sidoktol valo üldöztetések miat. el 
széllyedvén, oda menének hirdetni az évangyéliumot. szent péter. az 

745 el kezdeté <317.ben.> 312 ben. 
746 mind addig a valamég [v-m-ből javítva; a fölösleges, de nincs 

törölve.] 
747 [A lap alján beírások: et — és tollpróbaszerű tollvoná-

4.2.4.4. 2. 
sok.] 

748 nékül. [így, / nélkül.] 
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apostoloknak749 feje ót is állitotta vala fel egy darab ideig az ö apostoli 
szekit; a melyet az után romában állittá fel, maradando képpen. act 11. 
26. s. aug epist. 165. ad generosum. 

Ez a szó keresztény. a kristus tanitvánnyit tészi; ekképpen hivatat-
5 nak mind azok, kik meg kereszteltettek. és akristusba hisznek. 

Ez a szó Ecclesia. görög szó. mely gyülekezetet. társaságot teszen. 
de közönségesen a hellyet is annak hivják ahová gyülekeznek. 

K. Micsoda az Anyaszent egy ház? 
F. Nem egyéb hanem a hivekböl és a pásztorokbol álló társaság., a 

io mely meg egyezvén. a kristusban, egy testé lettek ö véle. a mely testnek 
ö a feje. Ecclesia. plebs sacerdoti ad unata, et pastori suo grex ad 
haerens. s.Cypr. epist 66. ad pupianum. 

Magyarázaí 
Ez a magyarázat. az egész anyaszent egy házat illeti. a750 [lllb:| 

15 melyben foglaltatnak a meny országban lévö boldog lelkek, a purgato-
riumban szenvedö lelkek, és a hivek. kik eföldön élnek..751 

K. Micsoda a keresztény anyaszent egy ház? 
F. Az., a hivekböl álló tarsaság, a kik egyenlö hitet tartanak, a kik 

egyenlö szenttségekben részesülnek, az igazán valo pásztorok alat van-
20 nak, a kiknek láthato fejek a pápa. a romai püspök, szent péternek 

successora. és a kristusnak földön lévö helytartoja. 

Magyarázat 
Azt mondám, hogy a hivekből álló társaság mivel az ollyanoknak 

társasága. kik a kristusban hisznek. 
25 Kiklsl Egyenlö hitet tartanak. mivel az anyaszent egy ház nem 

üsmeri az ollyanokot fiainak, kik meg elegyittik a hitet 
Egyenlö szenttségben részesülnek., mivel azok által. lésznek ahivek 

egy testé akristusal., és egyeseké lésznek magok közöt. 
Az igazán valo pásztorok alat., a kiknek fejek a pápa. az ollyan el 

30 rontaná az egyeségnek kötelét, a melyet tett a kristus az anyaszent egy 
ház. tagjai. köziben. hogy ha pásztorinak nem üsmerné azokot, akiket 
arra rendelte hogy az anyaszent egy házat igazgassák. 

K. Ez a társaság láthatóé.? 
F. Igen is, mivel az irás ahegyhez hasonlittya., a kristus azt mond-

749 apostoloknak [Szóvégi fe-utólagos beírás.] 
750 [A lap alján beírások: D D D D D D D D/D D D D D] a [11 lb:] 

a melyben 
751 [Utána későbbi beírás: heja van] 
752 Kik [Utólag írta be, az új bekezdés elé.] 
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gya, hogy az embereknek engedel-753|112a:|meskedni kel az Anyaszent 
egyháznak. szent pál azt mondgya hogy a szent lélek. a püspökököt az 
Anyaszent egyház. igazgatására rendelte. matth. 18. 17. act. 20. 28. 

K. Az Anyaszent egy ház. nem a választottak társaságábol állé, a 
mely társaságot csak egyedül az Isten üsméri, tehát ez a társaság 5 

láthatatlan? 
F Valo hogy a választottak legg kedveseb fiai az Anyaszent egy 

háznak, a választottak mindnyájan az Anyaszent egy házban vannak. 
és lesznek mind holtig. amelyen kivül nincsen üdveség. de a földön lévö 
anyaszent egy ház; a kiröl is vagyon itt a szó. nem tsak a választottak 10 

társaságábol áll. hanem, a mint a szent Atyák mondgyák., a jó magbol. 
és konkolybol. a jokbol. és gonoszakbol.754 és tsak a világ végin 
tisztittatik ugy meg. hogy tsak a választottak társaságábol állyon. 

K Hogy ha látható az anyaszent egy ház, miért teszünk rolla hit-
tel755 valo vallás tételt. hogy fent vagyon. ezekel a szokal. hiszem az 15 

Anyaszent egy házat., azt nem kel hinni a mit látunk.? 
F. mi látunk egy dolgot, és mást ollyat hiszünk. a mellyet nem 

láttyuk, mi láttyuk a láthato társaságot. és azt hiszük, hogy az a 
társaság az Isten Anyaszent egy háza. a mely mindenkoron meg fog 
maradni tisztán a hitben a kristus igérete szerént. a kristust látták., de 20 
azt hinni kelletet, hogy ö légyen a kristus, mi láttyuk a szenttsé-756 

|112b:]geknek külsö jeleit. de hinnünk kel. hogy azok büneinknek 
bocsánattyát757 munkálodgyák. 

K. Sok ollyan tásaságok vannak. kik igaz Anyaszent egy háznak 
mondgyák magokot, ugy mint a görögök. kik scysmathicusok. a luthe- 25 
ránusok., Calvinisták. az Angliai protestánsok., mind ezek közöt. mi-
csoda jelekröl lehet meg üsmerni. mellyik az igazán valo Anyaszent egy 
haz? 

F Négy féle jelekböl lehet azt meg üsmérni. a mellyek a szent irás, 
és a tráditiok szerént. meg külömböztetik az anyaszent egy házat. a 30 
scysmathicusoktol, és a hereticusoktol. azok a jelek pedig ezek., az 
Anya szent egy ház. Edgy. szent. közönséges, és Apostoli. a mely 
társaságra illik ez a négy dolog. a minden bizonyal a kristus Anyaszent 
egy háza. atöbb tarsaságok pedig akikre nem illik. hamis ecclesia. azt 
pedig meg mutattyuk. hogy csak egyedül. a közönséges Anyaszent egy 35 
hazra. a kit közönségesen romai Anyaszent egy háznak nevezik., illik 
ez a négy bélyeg. s. aug. lib 13. Contra fausti. Cap. 12.758 et 13. 

753 [A lap aljára utólag beírta: heja van] 
754 gonoszakbol. [a-o-ból javítva.] 
755 hittel <vall>valo vallás tételt. 
756 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
757 bocsánattyát [Szóvégi t-k-ból javítva.] 
758 Cap. 12. et 13. [A 2-3-ból javítva.] 
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2 Articulus. 
Az Anyaszent egy háznak edgyes voltárol. és annak 

külömb külömb féle tagjairol. 

K Miért mondod hogy az Anyaszent egy ház edgy? [113a:| 
F Azért mert a hivek. akikböl áll tarsasága csak egy testben foglal-

tatnak. egy fejek is vagyon, és mindenik tagja ennek a testnek egyet 
hiszen, és remél. 

5 K. kicsoda a feje az Anyaszent egy háznak? 
F A kristus annak láthatatlan7 5 9 feje, és a pápa. ugy mint szent 

péternek successora., láthato feje eföldön. 
K. Miért mondod hogy a hiveknek akikböl áll az Anyaszent egy ház. 

csak edgy hitek vagyon? 
10 F Ezt szent pál mondgya. ugyan erre valo nézveis vetette el minden-

kor magátol az anyaszent egyház. az ollyan tagjait. kik különös hitet 
akartak tartani: mivel azt akarja hogy az egész tagjai egy hitben legye-
nek ephes. 4. 5. 

K. Miért mondod 7 6 0 hogy a hiveknek. akikböl áll az anyaszent egy 
15 ház. egyenlö reménségek vagyon? 

F Azt szent pál mondgya., hogy mindnyájan egyenlö boldogságra 
hivatattunk. ephes. 4. 5. 

K. Miképpen. nevezik a hivek társaságát, kik az égben uralkodnak 
a kristusal.? 

20 F Gyözedelmes Anyaszent egyháznak, menyei jérusálemnek., Isten 
városának. a választottak Anyaszent egyházának.761 

K. Miképpen nevezik azoknak a lelkeknek társaságokot. kik a 
purgátoriumban szenvednek? 

F szenvedö Anyaszent egy háznak., mivel azért szenvednek hogy 
25 eleget tehessenek az Isten igasságának762 [113b:] 

K. Miképpen nevezik eföldön lévö hiveknek társaságokat? 
F Vitézkedö Anyaszent egy háznak7 6 3 mivel valamég e földön lé-

szen. mindenkor kel viaskodni. 
A vitézkedö Anyaszent egy ház magában foglallya mind azokot, kik 

30 meg vannak keresztelve, és akik nem ex communicatusok. ebböl követ-

7 5 9 láthatat^feje^lan feje, [láthatat-láthatoból javítva.] 
7 6 0 mondod [Szóvégi d- megkezdett hosszú szárú betűből javítva.] 
7 6 1 [A sor alatt későbbi beírás: ide le kel irni a magyarázatot] 

27 
7 6 2 [A lap alján beírás: — és tollpróbaszerű tollvonások.] 

44 
763 e g y háznak (y} mivel valamég 
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kezik hogy a hitetlenek. és a sidok nem tagjai, mivel nincsenek764 meg 
keresztelve. Az eretnekek, scysmathicusok. és ahittöl szakadtak. noha 
meg legyenek is keresztelve.765 de nem tagjai az Anyaszent egy háznak, 
mivel el szakadtak társaságatol. 

3. Articulus 
Hogy micsoda egyeség vagyon az anyaszent egy ház tagjai 

közöt. és a szenteknek egyeségéröl. 

K. Mind annyi sok féle tagjai az Anyaszent egyháznak. egyezneké 5 

egy más közöt? 
F igen is. mivel mindnyájan csak egy testben foglaltatnak, a mely 

testnek a kristus a feje, ugy hogy valoságal. el mondhatni. hogy mind-
nyájan a kristus tagjai. 

K Az anyaszent egy ház tagjait mi kapcsollya esze egy másal.? 10 

F belsö képpen a kapcsollya öket esze egymásal. hogy mindnyájan 
egy lélekböl, és kegyelmekböl részesülnek. és egy láthatatlan fötöl 
függenek., külsö képen pedíg a, hogy egy hitet vallanak: egyet reménle-
nek. [114a:] azon szenttségekel részesülnek. azon pásztoroknak7 6 6 en-
gedelmeskednek. és ugyan egy láthato fötöl függenek.767 15 

K minek nevezik azt az 7 6 8 egyeséget. amely az anyaszent egy háznak 
egész tagjai közöt vagyon? 

F A szentek egyeségének., Communiónak. e deák szó. a mely annyil 
tészen. mint esze valo kötözés, társaság. közlés. egyeség. 

A szenteknek, mert az anyaszent egyháznak minden tagjai meg 20 

szenteltettek a kereszttség által, és szentek. mind addig még annak 
kegyelmét meg tarttyák., vagy ha el vesztvén. azt penitentzia tartásokal 
viszá76S nyerik., és hogy szüntelen a szenttségre hivatatnak., ezért is 
szent pál. a mikor7 7 0 a hivekröl szóllót. vagy nekik irt. mindenkor 
szenteknek nevezte öket rom. 1. 7. 1 Cor 1.2. 25 

K Miben áll a szenteknek egyesége? 

7 6 4 nincsenek [ek - beszúrás.] 
7 6 5 [Sor végén:] ke [új sor elején:] keresztelve. 
7 6 6 pásztorok<tol)nak 
7 6 7 [A sor alatt későbbi beírás: it még heja van] 
7 6 8 az (meg egyezést) egyeséget. [az-a-ból javítva; egyeséget. (egye-

zést) fölé írva.] 
7 6 9 viszá ^ h o ) nyerik., 
7 7 0 a mikor [mikor - utólagos beszúrás a fölé a sor végén;] a hivekröl 

[a - utólagos beszúrás a sor előtti margón.] 
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F két dologban. 1. a belsö. vagy a külsö egyeségben. a mely vagyon 
az Anyaszent egy ház tagjai közöt, a mint meg mondok. 

2. Aban a közlésben, a melyel közlik771 az Anyaszent egy háznak 
tagjai egy másal. a lelki jókót. s. aug. libr. 1. Contra maximinum 

5 arianum. 
K Mellyek azok a lelki jók a melyeket az Anyaszent egy háznak 

tagjai egy másal közölnek? |114b:| 
F. Azok. az imádságok. a jó cselekedetek., a kegyelmek.-és a szent-

tségek. 
10 K csak az földi772 anyaszent egy háznak tagjai közöt vagyoné a lelki 

joknak közölése? 
F A meg vagyon a három Anyaszent egy háznak tagjai közöt is. a 

földön lévö. a menyben lévö. és a purgátoriumban levö anyaszent egy 
háznak. tagjai közöt. mert mint hogy ez a három anyaszent egy ház egy 

15 test. mindnyájan is egyenlö jokban részesülnek, annyiban. a mennyiben 
mindenik ezek közül reszesülhet. ki ki a maga állapottyában. a melyben 
vagyon 

K Miképpen vagyon az imádságokkal, és a kegyelmekel valo közlés. 
a mennyekben lévö szentek. és a földön lévö773 hivek közöt? 

20 F Az ugy vagyon. hogy mi könyörgünk a szenteknek., és a szentek 
nékünk., kegyelmet nyernek.,774 bövebben beszéllünk ezután arrol. a 
mi a szentek segittségét illeti. 

K. Miképpen vagyon ez a közlés. a földön lévö hivek., és a purgáto-
riumban lévö lelkek közöt? 

25 F. A jó cselekedetek. imádságok, és a szent áldozatok által. a melye-
ket ajánlanak a hivek apurgátoriumban lévö lelkekért. ezekröl még 
ezután. bövebben fogunk szollani. 

K Miképpen vagyon ez a közlés. a földön lévö. [115a:] egész hivek 
közöt? 

30 F 1. ugy hogy mindenek részesülnek az imádságokban. az áldozat-
ban. a jó cselekedetekbe, kegyelmekbe. szenttségekbe. az anyaszent egy 
háznak hitében. s. aug. lib 3. de babt. Cap. 17. 

2. ugy hogy ki ki közüllök. a mely kegyelmet veszen., és jót cseleke-
szik., azokban részesülnek a többi is: s. aug. tract. 32. supr. s. joan. 

35 K Azok kik halálos vétekben vannak., részesülneké a szentek egye-
ségében? 

F hogy jol meg felelhessek erre a kérdésre., azt meg kel tudni., hogy 
a szent lélek nem lakozik kegyelme által a halálos vétekben lévö lélek-

771 közlik [Szóvégi k - utólagos beírás a szóközbe.] 
772 földi [Beszúrás utólag, sötétebb tintával.] 
773 lévö ^sze^ hivek 
774 nyernek., ^erröl) bövebben beszéllünk [é-ö-ból javítva.] 
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ben., és hogy az ollyan lélek, lelki képpen meg holt Isten elött.,775 mind 
addig valamég meg nem tér tellyeségel az Istenhez 

K. kicsodák azok., akiknek részek nincsen. se abelsö, se a külsö 
egyeségében a hiveknek? 

F 1. Az ollyanok. akik soha tagjai nem voltanak az anyaszent egy 5 

háznak, 2. akik attol el válnak szánszándékal. 3. azok: akiket az anya-
szent egy ház ki vett társaságábol. de hogy világosabban meg mond-
gyam. 1. a sidok és a hitetlenek. 2. az eretnekek. a scysmathicusok, a776 

hitt tagadok. 3. az ex Communicátusok. s aug. libr. de vera religione. 
Cap. 5. 10 

K. Mit értesz az eretnekeken.? 
F Ertem azokot; kik vakmerö képpen ragaszkodnak ollyan tanyitás-

hoz, a melyet meg tiltotta az anyaszent egy ház. (115b:] vagy a kik nem 
akarják hinni azt. amit az anya szent egy ház hitt ágazattyának tart. 
st aug, lib 1. de babt. Contre donatis.777 15 

K Mit értesz a scysmathicusokon? 
F Értem az ollyanokot, kik el válnak az anyaszent egyháztol, kik778 

az igazán valo pásztorok alol el vonnyák magokot., és különös társasá-
got tsinálnak. 

K Mit értesz ahittöl szakadtokon? 20 

F Értem azokot., kik minek utánna a keresztény vallást követték 
volna. annak ellene mondanak,775 

4. Articulus 
Az Anya szenttegy háznak szenttséges voltárol. 

K. Az Anyaszent egy ház szenté? 
F. Igen is szent, azt mondgya szent pál. hogy a kristus ugy szerette 

az anyaszent egyházat, hogy önnön magát. adta érette. hogy azt meg 25 
szentelné., meg tisztitván aviznek feredöjével. az igének általa., hog> 
tenné az anyaszent egy házat dicsöségesé. melyben ne lenne makula 
avagy sömörgözés, vagy valami efféle. hanem szent lenne., és mcg 
fedhetetlen. ephes. 5. 25. 26. 27. 

775 elött., (it még héja van> mind addig valamég meg nem tér 
tellyeségel az Istenhez [A törölt beírás későbbi; a törléssel egyidejűleg 
beírt szöveget részben a törlés fölé, részben alá írta.] 

776 a <hittöl>hitt tagadok. 
777 [A latin utalás későbbi beírásnak látszik;] donatis. (Cap 16.> 

[kissé távolabb:] <it> 
778 kik (eí) az igazán 
779 [Alatta későbbi beírás: it (Jc) egy kérdes héja] 
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Ti pediglen választott nemzett. királyi papság, szent nemzettség. meg 
váltott népek vagytok., mondgya szent péter.780 1 petr. 2. 9. 

K A földön lévö anyaszent egyházrol, vagy a menyben lévö anya-
szent egy házrol781 kelle érteni az irásnak ezeket a szavait.? 

5 (116a:| F. Mind egyikéröl, mind a másikárol. a szenttség e földön 
kezdödöt. és tekélletesé lett menyben. az anyaszent egy ház azért szent 
menyben, mert ugyan az is volt eföldön, ugyan a eföldön is782 tisztitta-
tot és szenteltetett meg a kristus által. 

K. Miben szent az anyaszent egy ház? 
10 F. 1. Abban. hogy afeje, a kristus Jésus szent. és minden szenttség-

nek kut feje. 
2. Az anyaszent egy ház tanitása szent. és mindenkoron az is lészen. 

tsak ugyan az ö társaságában783 vannak szentek nintsen üdveség az 
anyaszent egy házon kivül.784 

'5 K. Miért mondod hogy az anya szent egy háznak tanitása szent.? 
F Mert az anyaszent egy ház. csak azt a tiszta tudományt tanittya 

hitt ágazatul. mellyet vett a kristustol az apostolok által. 
2. Az. anyaszent egy háznak tudománya. a kristus szavaibol álván., 

meg szenteli azokot kik azt követik. 
20 K. Honnét tudgyuk mi azt: hogy az anyaszent egy ház csak azokot 

a hitt ágazatokat tanittya. a mellyeket vett a kristustol az apostolok 
által.? 

F két modgya vagyon annak hogy azt meg lehessen üsmérni, az elsö 
csak a tudosokat illeti. de a másodikát. minden meg értheti. 

25 K. Mellyik az az elsö modgya?785 [116b:] 
F. A hogy. meg kel visgálni az anyaszent egy háznak mindenik hitt 

ágazatit a szent irásbol. és a tráditiobol., mivel ezen a két ösvenyen 
jutottak hozánk az apostoloknak tanitási. meg fogjuk mondani ezután. 
a midön a hitröl fogunk szollani., mi formában lehet a traditio oly 

30 bizonyos útt. hogy abbol meg lehessen üsmérni, ha az anyaszent egy 
ház tanitása. az apostoloktol jötté. 

K Miért mondod hogy csak a tudosok visgalhattyák meg az anya-
szent egy háznak mindenik hitt ágazatit a szent irásbol, és a tráditiobol? 

F. Ezt ki ki által láthattya csak visgállya meg magát., mert ugyan 
35 is. az együgyüek, és atudatlanok, mi képpen visgálhatnák. az ollyan 

780 petér. [Ékezethiba.] 
781 egy házrol [e-h-ból javítva.] 
782 is [Utólagos beírás a sorközbe.] 
783 társaságában [Első a - á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
784 nintsen üdveség az anyaszent egy házon kivül. [Utólagos beírás 

a sor alatt.] 
785 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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hoszas, es nehéz786 dolgokot. de ha meg visgálhatnák. együgyüek. és 
tudatlanok volnánaké? azok kik azt tartották, hogy ki ki a hivek közül. 
tartozik az illyet meg visgálni, lehetetlen dolgot akartak fel állitani, 
amint magok is végtire által látták. mind ezekröl bövebben fogunk 
szollani 5 

K Mellyik a második modgya hogy meg lehessen üsmérni. ha az 
anyaszent egy ház tanitása. meg edgyeziké. az apostolokéval.? 

F Tsak arra kel figyelmezni hogy mit igér a kristus az anyaszent 
egyháznak., meg láttyuk hogy azok az igeretek világosak. 

K. Mit igért a kristus Anyaszent egy házának.? I0 

F. 1. hogy mindenkor a szent lélektöl vezéreltetnék. 
2. hogy mindenkor. véle lenne világ végezetíig. [117a:] hogy meg ne 

engedgye a tévelygésben esni., ezek az igéretek világosak, ugy mint. 
Enpedig kérem az Atyámot, és más vigasztalot küldnéktek. mondgya 

a kristus. hogy veletek maradgyon mind órökké. az igazságnak lelkét, a l5 

kit a világ bé nem vehett. mert nem láttya ötet. és nem üsméri. ti pedig 
meg181 üsmeritek ötet. mert bennetekfog lakozni. és maradni; joan. 14. 
16. 

Midön pedig el jö az igazságnak lelke., minden igazságra, oktai 
benneteket. mondgya a kristus. joan 16. 13. 20 

A kristus az igazságnak lelkét igéri az anyaszent egyhaznak., hogy 
örökösön véle legyen, soha atévelygésben nem fog hát esni. 

Te vagy péter, mondgya a kristus. (az az kö szikla.). és erre a 
kösziklára épittemfel az én anyaszent egy házamot és a pokolnak kapui. 
(az az hatalmasi.). nem vesznek azon diadalmat. matth. 16. 18. 

Tellyes18" hatalom. adatot nékem. mondgya a kristus. a menyben. és 
a földön. azért tanittsatok minden népeket, meg keresztelvén. öket. az 
Atyának., Fiunak és szent léleknek nevében. és imé veletek vagyok 
minden napon világ végezetéig. matth. 28. 18. 19. 20. 

Ezekre a szavaira a kristusnak igen kel tehat figyelmeznünk, meg 30 

láttyuk ezekböl. elöször. hogy az anya szent egy háznak mindenkor kcl 
fent állani, és hogy soha az ördög azt el nem ronthattya. se tévelygésben 
nem ejtheti. mivel ha az anyaszent egy ház oda lenne. vagy ha hitéi 
meg-789|117b:] változtatná, ugy nyilvánságosan ki tettzenék. hogy ;i 
pokolnak kapui diadalmat vettek rajta. 35 

Meg láttyuk7 9 0 ezekböl másodszor; hogy a kristus ugy tekénteti 

7 8 6 néhez. [Ékezethiba.] 
7 8 7 meg [Beszúrás.] 
788 ^Minden^ Tellyes 
7 8 9 [A lap alján beírás: meg tolok és tollpróbaszerü vonások.] 
7 9 0 [Az új bekezdés elé egy X jelet tett a szerzö.] 
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az791 apostolival. az anyaszent egy hazra792 világ végiig valo gond 
viselésit.,793 mint minden hatoságának erejét, mindenkor véle is lészen. 
soha el sem hadgya. Én veletek vagyok, a kinek minden hatalom 
adatot. a földön. és menyben., minden napon.,794 nem kel attol félni, 

5 hogy légyen. csak egy nap. csak egy szem pillantás, a melyben el ne 
mondhassam hogy795 veletek vagyok világ végezetig. 

Ez az igéret. nem csak az apostolokot tekéntette tehát. hanem mind 
azokot kik hellyekben következtenek, világ végiig. ezen igéret szerént. 
lészen tehát mind világ végi-ig egy ollyan796 anyaszent egyház. a ki 

10 tanyitani.797 keresztelni. fóg. aki fent fog maradni. és akit segitteni 
fogja a kristus. és soha egy szem pillantásig798 el nem hadgya, minden 
hato lévén.. bé is töltheti igéretét. 

K Ezek az igéretek meg bizonyittyáké. világosan. hogy az anyaszent 
egy ház tanitása edgy az apostolok tanitásával? 

15 F Igen is meg. hogy ha799 a szent lélek vezéreli az anyaszent egy 
házat, hogy ha a pokol soha rajta gyözedelmet nem vehet., hogy ha a 
kristus igérete szerént. mindenkor véle lészen., ezekböl következik te-
hát. hogy a szenttségek mindenkor szentül fognak ki szolgáltatni. az 
anyaszent egyházban. hogy az igazság tisztaságal prédikáltatik. tehát 

20 mindenkor azt is fogja tanyitani, a mit az apostolok tanitottak 
K Nem következhetiké ebböl, hogy nincsen senki is800 |118a:| az 

Anyaszent egy házban; a ki roszul osztogathassa ki a szenttségeket. se 
hogy roszat prédikálhasson.? 

F Eppen nem következhetik, mivel ezek az igéretek. közönségesen 
25 az egész Anyaszent egyházat tekéntik, és nem különösön annak tagjait. 

mindenkor voltanak, és lesznek ollyanok., kik azon igyekeznek. hogy 
az anyaszent egyházban vétkes. és rendeletlen tanitásokot vigyenek bé., 

791 az [Beszúrás a szóközbe, kissé magasabban.] 
792 egy házra [z-r-ből javítva.] 
793 gond<(d) [?] viselésít., mint [mindből javítva.] minden hatoságá-

nak 
794 napon., (m} nem kel [kel - beszúrás.] 
795 hogy <(nem) veletek [<(nem)> - beszúrás;] <(nem) vagyok [törlés 

a sor előtti margón.] 
796 ollyan [v-/-ből javítva.] 
797 tanyitani <(fog.)> keresztelni. fóg. 
798 pillantásig [s (hosszú J) g-ből javítva.] 
799 hogy ha <(azt el)> a szent lélek vezéreli [r-'-ből javítva.] 
800 [A lap alján tollpróbaszerű vonások és őrszók: az anyaszentegy-

házban.] 
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de mindenkor kárhoztattak,801 Condemnáltattak. és kárhoztatni Con-
demnáltatni is fognak, különösön egy ember. meg csalhattya magát. a 
szenttségek ki szolgáltatásában. és a tanitásban. de együt az egész. 
anyaszent egy ház az ö802 végezésiben.,. és a szenttségek ki szolgáltatá-
sának.. rend szabásában., meg nem csalhattya magát. mert a kristus 5 

maga. és az ö szent803 lelke. az igazságnak lelke., cselekeszi804 azokot 
a végezéseket., és adgya azokot a rendeket, azért is mondgya szent pál. 
hogy az anyaszent egy ház oszlopa, és erös támasza az igazságnak, 
1 tim. 3. 15. el lehet tehát mondani valoságal; hogy a szenttségek 
mindenkor szentül szolgáltattak ki az anyaszent egy házban, és abban 10 

mindenkor az igazságot fogják tanyittani. 1 tim. 3. 15.805 

K. Az anyaszent egy háznak tanitása szenteké tészi tehát azokot, kik 
azt követik.? 

F. Igen is. mivel, az806 anyaszent egy ház azt tanyittya807 |118b:] a 
mit a kristus tanitot., és soha nem is tanithat azzal ellenkezöt. máskép- 15 

pen nem is lehet szenté lenni. hanem ha808 hiszik, és követik ezeket az 
igazságokot. 

K. Miért mondád hogy csak az anyaszent egyház társaságában 
vannak a szentek? 

F Mert az anyaszent egyházon kivül nincsen üdveség. mind azok kik 20 

azon kivül halnak meg. el vesznek., valamint hogy el vesztenek az özön 
viz által. mind azok, kik a bárkában nem voltanak. s. Cypr. libr. de80" 
unitate eccle. s. hiero. epist 57.. 

Magyarázat 
Hogy erre a kérdésre. meg lehesen világosabban felelni. és meg 25 

mutatni810 az igazságot., szükséges különösön meg visgálni. hogy mit 
hivnak. az anyaszent egy házon kivül lenni. 

Az anyaszent egy házon kivül vagyon. valaki, vagy azért hogy soha 

801 kárhoztattak, Condemnáltattak. [kárhoztattak, - beírás Con-
demnáltattak. fölé;] és kárhoztatni Condemnáltatni [kárhoztatni - ké-
sőbbi beírás Condemnáltatni fölé.] 

802 az ö végezésiben.,. [ö-v-ből javítva.] 
803 szent [n-f-ből javítva.] 
804 cselekeszi azokot [c-a-ból javítva.] 
805 [Utána későbbi beírás: kérdés héja.] 
806 az <al> anyaszent 
807 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
808 ha <J>hiszik, 
809 de <n> unitate 
810 meg mutatni <annak> az igazságot., 
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abban nem volt. vagy azért. hogy azt szán szándékal el hagyta, vagy 
azért hogy onnét ki üzetet. 

Csak cgyedül akereszttségnek szenttsége által. lehet az anyaszent 
egyháznak tagjává lenni, amint mar ezt meg mondottuk. a kristus azt 

5 világosan tanittya., hogy a kik meg nem keresztelkednek. menyekben 
nem mennek., ez igy lévén., nem üdvezülhetnek hát azok. kik az anya-
szent egy ház társaságában nincsenek joan. 3. 5.. 

Az eretnekek. scysmathicusok. és a81 ' hitt tagadok el hadgyák szán 
szandékal az anyaszent egy hazat., és különös társaságot csinalnak., 

'° szent pál azt mondgya hogy812 |119a:| Az Eretnektöl.sii egy vagy két 
intés után távozál el. tudván. hogy akiefféle. elfordult. és vétkezik. holot 
az ö tulajdon itéletivel kárhoztatott. tit. 3. 10. 11. 

Ezek a szavai szent pálnak. mint ha csak az814 meg átalkodot 
eretnekeket tekintené, de lehet azokot. közönscgesen a scysmathicusok-

15 ra, és a hitt tagadokra is érteni. mert micsoda ókból nem akarja az 
apostol hogy egy eretnekel társalkodgyanak, hanem abbol; hogy egy 
ollyan eretnek, aki meg átalkodot tévelygésében., és meg veti az anya-
szent egyház815 intésit, a maga fel támadásával., itéletet tészen az 
anyaszent egy ház ellen., holot az ollyan itélettel, magát kárhoztattya, 

2" mert mint hogy a kristus azt igérte, hogy mindenkor az anyaszent 
egyházal lészen. és azt816 szüntelen fogja segitteni az igazságnak lelké-
vel. azért aki az anyaszent egy ház ellen támad, az a kristust vádollya 
azzal., hogy az igéretit bé nem töltötte. nem is okoza anyira az anya-
szent egy házat. mint magát a kristust., a ki annak feje., fö papja. és 

2-s vezére., a ki pedig817 a kristust itéli. a, magát kárhoztattya. a maga 
itéletivel. szent pál szerént. 

A scysmathicusok, és a hitt tagadok., ugy valamint az eretnekek. az 
anyaszent egyház ellen támadnak., mivel edgyike. mind a másika. aztot 
kárhoztattyák, és818 szabad akaratbol válnak el társaságátol., tehát ök 

30 magokot kárhoztattyák. amagok iteletivel, ebböl következik, hogy ökk 

B " a <(hittöl)> hitt tagadok el hadgyák [el - utólagos beírás a sor 
előtti margón.] < êl) szán szandékal 

812 hogy ^az^ [119a:] Az [Azsor előtti margóra írva.] 
813 Eretnektöl. [£-e-ből javítva.] 
814 az (eretneket^ meg átalkodot eretnekeket tekintené, de lehet 

^kozons^ azokot. közönségesen 
815 [Sor végén:] egyház- [új sor elején:] ház intésit, 
816 azt (minden^ szüntelen 
817 pedig [pedikbö\ javítva!] 
818 és ^szan) szabad akaratbol 
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az üdveség uttyán kivül vannak., szent judás apostol8lg testi emberek-
nek nevezi az ollyanokot., kik ma-820I119b:|goktol meg válnak, az 
anyaszent egy ház társaságátol., hi sunt quisegregant. semetipsos anima-
les., spiritum non habentes hosa21 arguite judicatos. s. jud. vers: 19. 

Az is bizonyos hogy az excommunicátusok az üdveség uttyán kivül 5 
vannak., mivel az anyaszent egy ház. csak azokot excommunikállya a 
kik vétkekért. és engedetlenségekért. meg érdemlik ezt a büntetést., 
az822 szent irás pedig azt mondgya, hogy azok. kik az anyaszcnt egyhá/ 
pásztorinak nem engedelmeskednek, az Istennek engedetlenkednek qui 
vos spernit. me spernit."23 luk. 10. 15. és azokot ugy kel tekénteni minl io 
a824 pogányokot. matth 18. 17 

tehát. az excommunicatusok, az eretnekek, a scysmathicusok, és a 
hitt tagadok, az üdveség uttyán kivül vannak, mind ezek meg is bizo-
nyittyák,825 hogy az anyaszent egy házon kivül.. nincsen üdveség. s. 
Cypr. libr826 de unitate Eccle. s. aug.827 libr. de unitate eccle. 15 

K. Mind azok. kik az anyaszent egy házban vannak. szenteké? 
F mindnyájan a szenttségre hivattak. de nem mindnyájan szentek. 

sokan vannak ahivatalosak. mondgya a kristus. de kevesen aválasztot-
tak., sokan vannak kik meg gyalázák. hivataloságoknak szenttséget. 
rosz élettyekel, a földön lévö anyaszent egyház., konkolybol, és jó 20 
magbol áll. a jókbol. és a gonoszokbol., élö, és meg holt tagokbol. ezek 
az utolsok többen vannak. az elsöknél, de azt el mondhatni,: hogy az 
anyaszent egy házon kivül. nincsen se szenttség. se üdveség. [120a:] 

K. Nem leheté az anyaszent egyháznak tulajdonittani. az ö fiainak 
meg romlásokot, fö képpen a pásztorokét: és azt mondani, hogy meg 25 
romlot az anyaszent egy ház., a midön valamely pásztor bottránkoztato 
életet éll? 

F. tellyeségel nem lehet,, mert egyröl nem lehet itélni az egész anya-
szent egyházat., mivel szent pál a maga idejéröl valo pásztorokrol 
szolván. panaszolkodot irántok hogy csak a magok hasznokot keresik. 30 

819 apostol <az> [Törlés a sor végén;] <illyeneket> testi [törlés a sor 
elején.] 

820 [A lap alján töredékes beírások: Utty A meg atalkok m Kovet kov 
30 20 köv Tamad ma és próbaszerű tollvonások.] 

821 hos <jud> arguite judicatos. 
822 az <any> szent irás 
823 spernit. <ki> luk. 10. 15. 
824 a [Beszúrás.] 
825 meg is bizonyittyák, <az) hogy az anyaszent 
826 libr [Beszúrás.] 
827 s. aug. (de un> libr. de unitate 
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és nem akristusét. philip. 2. 21. Az Anyaszent828 egyház., mindenkor 
keseregve nézte. fiainak meg romlásokot., mindenkor is ellene volt 
azoknak, azért nem némellyeknek829 magok viselésekröl. kel itélni az 
Anyaszent egy házat, hanem, tanitásárol, és végezéséröl, a ki minden-

5 kor tiltotta a roszat., és ajót parancsolta, Az anyaszent egyház, nem 
cselekszik, se jová nem hadgya. se meg nem engedi., mondgya szent 
agoston., azt. a mi ahit, és ajó szokások ellen volna., noha némellyekbe 
kételen el szenvedni a roszat., a melyet keservesen nézi. de azt minden-
kor nem lehet meg orvoslani., erre valo nézve. a Conciliumban lévö 

io tanitásokot kel meg olvasni. s. aug. epist. 209. ad felician st. aug. epist 
113 ad janua.830 

5 Articulus 
Az Anyaszent egy háznak közönséges voltárol. 

K Mit tészen ez a szó831 Catholica? 
F E Görög szó. mely tészen közönségest. 
K Az Anyaszent egy ház miért neveztetik közönségesnek?832 |120b:] 

15 F. Mert minden idöre, és helyre el terjed; ez a név nem is illik más 
társaságra. 

K. Miért mondod hogy az anyaszent egy ház minden idöre el terjed? 
F. Mert minden idöben volt. és lészen. a hivekböl állo társaság. akik 

edgy hitben lévén, egy lélek altal vezéreltetnek a kristustol ezt a társasá-
20 got is nevezik anyaszent egy háznak. st aug epist 49. ad deo gratias qu. 

2 833 

K. Miképpen lehetet akristus feje azoknak ahiveknek83* kik el 
jövetele elött éltenek? 

F Mert az elsö embernek esetétöl fogvást. tsak akristus által üdve-
25 zülhettek az emberek. ugyan ö is érdemlette meg az ó testamentum béli 

szenteknek a kegyelmet és adicsöséget, ugyan ö is egyesitette meg öket 
lelke által. valamint mostanában egyesitti meg akeresztényeket azon 
lelke által., nincsen más név. az ég alaí. amely által lehesen údvezülni. 
mondgya szent péter act. 4. 12. st aug. libr 19 Contr faust Cap 14.835 

828 Anyaszent [y4-a-ból javítva.] 
829 [Sor végén:] ném [új sor elején:] némellyeknek [né-sor előtti 

margóra írva.] <vi> magok viselésekröl. 
830 st. aug. epist 113 ad janua. [Későbbi beírás.] 
831 szó <Cath> Catholica? [<t> - <h>-ból javítva.] 
832 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
833 [A latin utalást utólag írta be a sorközbe.] 
834 ahivekk 
835 st aug. [...] Cap 14. [utólag írta be a sorközbe.] 
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K. Miért m o n d á d azt. hogy az anyaszent egy ház. el terjed minden 
hellyekre? 

F. Mert az anyaszent egyház tanitása, predikál ta tot t , vagy predikal-
tatni fog az egész világon. mindenüt a h o l 8 3 6 vannak . vagy voltak, vagy 
lésznek catholicusok. s. aug. epist. 80. ad hesychium. Cap . 12 . 8 3 7 5 

K Miért m o n d o d azt hogy csak egyedül az anyaszent egy ház az a 
társaság, a mely minden idökre és hellyekre el terjed? 

F mert nincsen ollyan társaság akire ez a két dolog illyék. könnyü 
meg látni a t öbb ta rsaságoknak kezdetit., és azidök meg muta t ák azok-
nak végit. azoknak el terjedések igen meg vagyon határozva. vagy az 10 

idötöl, vagy a helytöl, tsak egyedül a z 8 3 8 [121a:] Anyaszent egyhaz 
marado t meg. mindenkor meg is fog maradn i az ö közönségesen valo 
el terjedésében. 

Jól tudgyuk hogy mint kezdöttek. és végezöttek. a montanis ták , . 
mánicheusok. ár iánusok. donat is ták. nestor iánusok. pelágiánusok, és 15 

hogy mennyire terjedtek a lu theránusok. és a Calvinisták. nincsen edgy 
is ezek közül. a kiknek nem mondha tn i . ti nem voltatok t egnap . 8 3 9 

ugyan csak ezzel a szoval. mondgya tertulliánus. meg lehet gyözni mind 
azokot . kik el szakadtanak. az anyaszent egy háztol . tertulli. Cont r . 
p raxeam. 8 4 0 20 

6 Articulus. 
Az Anyaszent egy háznak Apostoli nevéröl. 

K Miért nevezed az anyaszent egyházat apostolinak? 
F. 1. mert azt hiszi, és tanittya valamit az apostolok hittek és 

tanitottak. 
2. Mert az apostolok által álitatot fel., és azö hellyettek valojoktol 

igazgattatik. 25 
K. Miért mondod . hogy az anyaszent egy ház. azt hiszi. és tanit tya. 

valamit az apostolok tani tot tak.? 
F Mert fel menvén saeculumokról . saeculumokra . könnyen meg 

lehet látni, hogy mit hiszen. és tanyit az anyaszent egy h á z . 8 4 1 minden-
kor egy aránsu képen hitt és tanyitot . az apostoloktol fogvást a mái 30 
napig. 

K Hogy m o n d o d azt. hogy az anyaszent egy ház az apostoloktól 

836 a hol [Beszúrás.] 
837 [Utána beírás: heja vagyon] 
838 az [121a:] az Anyaszent [A lap alján tol lpróbaszerű vonások.] 
839 tegnap. [f-v-ből javítva.] 
840 [Utána későbbi beírás: it még heja vagyon.] 
841 egy ház. ( ? ^ mindenkor [Törlés a sor végén.] 
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álitatot fel. holot azt meg mutatád., hogy még a kristus el jövetele elött 
is volt? 

F. Hogy842 ha közönségesen az egész hiveknek társaságárol szol-
lunk., ugy el mondhattyuk. hogy még a kristus el jövetele843 |121b:| 

5 elött fent állot. az anyaszent egyház. hogy ha pedig a kereszteny hivek-
böl álló társaságrol szollunk., az anyaszent egy ház. az apostolok által 
fundáltatot. Ez a két társaság pedig meg egyesülvén a kristusban. csak 
egy anyaszent egyház. valamint szent pál mondgya., kik fel épittettek. 
a prophétáknak, és az apostoloknak fundámentumokra, melynek belsö 

10 szegelet köve a kristus Jesus. eph. 2. 20. 
K.844 Micsoda értelemel mondhatni azt, hogy az apostolok álittot-

ták fel az anyaszent egy házat. 
F Azzal. hogy ök hirdették. az egész világon akristus hitét, és évan-

gyéliumát. a sidokot. és a pogányokot keresztényekké, és a kristus 
15 tanitvánnyivá tették., és mind ezekböl a meg tért hivekböl, oly társasá-

got állittának fel. amelyet keresztényi anyaszent egy háznak nevezék. 
amely attol az idötöl fent áll. és fent is fóg állani világ végezetéig. és845 

félben szakadás nélkül. 
K. Miért mondod hogy az apostolok által. fel állitatott anyaszent 

20 egy ház. tartani. fog világ végezetig. és félben szakadás nélkül. sine 
interruptione 

F Mert ezt világosan meg igérte akristus, az apostolok, a nemzeteket 
valo óktatásokal. és keresztelésekel állitották fel az anyaszent egy 
házat., a kristus parancsolattya szerént., akristus pedig azt igérte., hogy 

25 világ végi-ig846 abbol atársaságbol. állo anyaszent egy házal lenne. 
tanittsatok és keresztellyetek: mondgya a kristus. és imé veletek vagyok 
minden nap. világ végezetig. matth. 28. 18. 19. 20. 

Tehát. az anyaszent egy ház félben nem szakadhat., és a kik azt 
lanitották., valamint a protestánsok., hogy az anyaszent egy ház. félben 

30 szakadván., szükséges volt. hogy az Is-[122a:)ten rend kivül valo embe-
reket támaszon fel, akik azt ismét fel állittsák, az illyenek nem csak a 
szent irás ellen valo veszedelmes dolgokot tanyitottak, de mint ha még 
akristust azzal vádolták volna., hogy igéretit bé nem töltvén, az anya-
szent egy házat el hadta volt. a mely nagy káromkodás. 

35 Halgassuk847 meg figyelmeteségel. hogy mit mond ez iránt szent 
ágoston.. Az ollyanok., kik az anyaszent egyházat el hadták, azt mond-

842 Hogy (&) ha közönségesen az 
843 [A lap alján próbaszerű tollvonások.] 
844 [A K. elé, a sor elejére beírta: // héja van] 
845 és ^félben maradás nélkül. vagy^ félben szakadás nélkül. 
846 végi-ig <ab-) abbol [Törlés a sor végén.] 
847 Halgassuk \g-k-bó\, k-n-bő\ javítva.] 
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gyák., hogy az az anyaszent egy ház. akiben mentenek848 a nemzettsé-
gek, már afent nem áll., óh esztelen szó.! hát az anyaszent egyház. azéri 
nem áll márfent mert te ki mentél. annak kebelébölj Az anyaszent egy 
házfent lészen. ha szinte ti nem lesztek is. A szent lélek azt elöre tudta. 
hogy lesznek ollyanok, kik. illyen utálatos. kevély. és hamiságal valo 5 
szokot fognak mondani, a mellyek nincsenek semmi igazságra épitve.. 
amellyeket semmi bblcseség nem világosittya a melyek haszontalanok. 
vakmerök, veszedelmesek., hogy mondhattyák. már nem állfent az anya-
szent egy ház. s. aug. serm 2. supr. ps. 101. num. 8. 

K Miért mondod, hogy az anyaszent egy ház. az apostolok successo- io 
ri által igazgattatik.? 

F. Azért, mert az püspökök igazgattyák az anyaszent egyházat.. 
azért mondgya szent pál. hogy a szent lélek titeket püspökókké tett, az 
Isten anyaszent egy házát vezérleni a mellyet a maga vérével kereset. act. 
20. 28. a papok 8 4 9 [122b:| a püspökök alat igazgattyák az anyaszent 15 
egyházat., tehát a szabot rend szerént tétett püspökök, az apostoloknak 
successori. 

K. A püspökök miért successori az apostoloknak.? 
F. Azért. mert azok apüspökök8 5 0 kik mostanában igazgattyák az 

anyaszent egy házat, más püspököktöl rendeltettek. akik, saeculumok- 20 
rol. saeculumokra fellyeb számlálvan, menvén8 5 1 per successionem, az 
apostoloktol rendeltettek. és helyekben lette852 s. aug. libr. 3. Contr 
Cresconium. Cap.18. 

K A püspököknek egy más után valo8 5 3 successiojok., fel vagyoné 
téve a szent irásban? 25 

F Igen is. szent pál azt mondgya., hogy a kristus. az anyaszent 
egyháznak pásztorokot adott. a szentek854 tekélleteségere, a szolgálat-
nak munkájára, a kristus testének epülésére, mig minnyájan el jussunk 
a hitnek. és az Isten fia üsméretinek egyeségére.855 az az, mind világ 
végi-ig. eph. 4. 11. 12. 13. 30 

szent pál maga titust püspökké rendelc. és azután créta szigetében 
hagyá, hogy ót 8 S 6 más püspökököt rendellyen. és papokot minden 

8 4 8 mentenek ^volt^ a nemzettségek, 
8 4 5 [A lap alján beírások: Míert Miért] 
8 5 0 apüspökök [ü-ós-böl javítva.] 
8 5 1 menvén [Utólag írta be számlálvan, fölé.] 
8 5 2 és helyekben lettek [Későbbi beírás a sor alatt.] 
8 5 3 valo [»»-/-ből javítva.] 
8 5 4 a szentek (tellyes voltokra,) tekélleteségere [A javítást Mikes a 

törlés fölé írta.] 
8 5 5 [Sor végén:] egy [új sor elején:] gyeségére. 
856 ót ^maga) más 
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faluban. tit. 1. 5. E857 szerént igazgattatik tehát az anyaszent egy ház 
mind végig. apásztoroknak szüntelen valo successiojok által. a kik is. 
apostolok successoritol rendeltetvén. másokot fognak rendelni hogy 
hellyekben legyenek. 

5 K A püspököknek szüntelen valo successiojok, amelynek eredete fel 
megyen az apostolokig. bizonyos jeleé meg külömböztetésére az igazán 
valo Anyaszent egy háznak? 

F. Igen is. imé mit mond szent ágoston. sok féle álla-\í23a:\potok 
tartoztatnak meg az anyaszent egy házban. ugy minl. Ű8 5 8 népeknek, és 

10 a nemzettségeknek meg egyezések., a hatalom., mellyet nyert maganak 
ez859 az anyaszent egy ház. a mely hatalom a tsudákkal kezdödbt, a 
reménségel tápláltatot. a szeretettel nevekedet, a régiséggel erösödöt, 
abban meg tartoztat engemet. apüspökoknek szüntelen valo successio-
jok., akik mind emái napig szent péternek székiben ülnek, ezen apostoltol 

15 fogvást. akinek a kristus örizése alá adá juhait. abban meg tartoztat 
cngemet az anyaszent egy háznak Catholica. vagy kózönséges neve., a 
mely név meltán maradot meg az anyaszent egy házon, noha az eretnekek 
is vegyék magoknak ezt a nevet, mindazon által. amidbn valamely idegen 
kérdi, hogy hová gyülekeztenek a Calholicusok, egy eretnek sem méri 

20 mutatni a maga templomát vagy házát., mind ezek aS60 kedves, és nagy 
kbtelek meg lartoztathatnak egy hü embert. a kózönséges anyaszent egy 
házban. ámbár elegendö értelme*61 vagy jó erkölcse ne legyen is. arra, 
hogy meg üsmérhesse nyilván az igazságot. meg aláb azt mondgya szent 
ágoston, hogy én az Evangyéliumnak sem hinnék, hogy ha az anyaszenl 

25 egy háznak auctoritása. arra nem vinne., Azok tehat akiknek engedel-
meskedtem., amidön. azt mondották:. hidgy az Evangyéliumnak, miért 
nem engedelmeskedném. ugyan azoknak. a midön azt mondgyák nékem, 
ne hidgy a manichéusoknak. s. aug.862 Contr. epist. fundam. Cap. 4. et 
5. s. aug. Contr epist. funda. tö.863 6. c. 4.86+ [123b:] 

30 Ezek az emlékezetre méltó szavai szent ágostonnak, igen meg egyez-
nek a szent atyák tanyitásival, és nyilván meg bizonyittyák mind azo-
kot., amiket mondottunk az közönséges anyaszent egy háznak. apostoli 

857 E szerént [ii-e-böl javítva.] 
858 a népeknek, és [ű-e-ből javítva.] 
859 ez [Beszúrás.] 
860 ezek a <(drág) kedves, és nagy <okok..) kötelek [kötelek 

^okok..) fölé írva, a sor végén.] 
861 értelme <(nelégyen is) vagy jó erkölcse ne legyen is. 
862 s. aug. (epist.) Contr. epist. fundam. (ent> 
863 tö [tomus; rövidítésjellel.] 
864 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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voltárol., hogy ugyan azokot is 8 6 5 tanyitották az ö idejében., tudni8 6 6 

illik, a negyedik. és az ötödik saeculumban., a mellyeket magok a 
protestánsok. az anyaszent egyház szép napjainak nevezik. tertul. de 
praescript. c. 20 22. 23 . S 6 7 

7. Articulus. 
Hogy egyedül a Romai Anyaszent egyház. a kristus 

Anyaszent egy háza. a mellyen kivül nincsen üdveség. 

K Mellyik Anyaszent egy ház az, a8 6 8 kire illik az a négy féle jell. 5 

amellyeket meg magyaráztuk? 
F. Az. A Romai Anyaszent egy ház mivel csak egyedül. arrol lehet 

el mondani., hogy edgy, szent, közönséges, és apostoli, ezek. a négy féle 
jelek illenek a kristus anyaszent egy házára. , 8 6 ' és éppen nem, a több 
társaságokra8 7 0 10 

K Mit értesz a romai Anyaszent egy házon? 
F Értem azoknak ahiveknek gyülekezetét. kik a pápát. a Romai 

püspököt. láthato fejeknek üsmérik lenni. eföldön, és akik néki enge-
delmeskednek. 

K. A romai8 7 1 püspök. miért neveztetik pápának? >5 

F. Ez a szó. pápa. Görög szó. a mely tészen atyát. régenten igy hitták 
apüspökököt, mivel ökk az anyaszent 1124a:| egy háznak attyai, de már 
egy nehány saeculumoktol fogvást. csak a romai püspököt8 7 2 hiják 
pápának egyedül., aki is feje lévén apüspököknek. az egész keresztényi 
hiveknek attyok. valamint nevezi szent agoston is. epist.873162. ad 20 

glorium. et ad eleusium. num. 16. 
K. Miért a pápa feje az anyaszent egyháznak. és a pásztoroknak, és 

miért nem valamely más püspök? 
F. Azért, mert ö üll. szent péternek székiben. aki is romában helyhez-

tetvén székit. ugyan ótt is holt meg. ö feje is volt az apostoloknak. a 25 

kristus rendelése szerént. s. aug epist. 165. ad generosum. num. 2. et 3. 
K. Bizonyosé a. hogy szent pétert rendelte volna akristus fejül az 

apostoloknak.? 

8 6 5 is [Beszúrás.] 
8 6 6 tudni [tuníból javítva d beszúrásával.] 
8 6 7 [A latin utalást később írta be.] 
8 6 8 az, a<ki> kire [Tollhiba.] 
8 6 9 egy házá<(hoz>., ra [ra <(hoz) fölé írva.] 
8 7 0 társaságok<(hoz>ra [ra <(hoz> fölé írva.] 
8 7 1 romai [Beszúrás.] 
8 7 2 püspököt [Második p-k-bó\ javítva.] 
873 epist. <(a> 162. ad glori<(a)um. 
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F E hitt ágazattya. meg is bizonyittatik a szent irásbol. 
1. valamikor az évangyelisták. az apostolokrol emlékezetett tcsznek. 

szent pétert mindenkor elöre teszik. és némelykor elsönek is nevezik. 
matth. 10. 2. 

5 2. A kristus azt mondotta szent péternek. Te vagy péter, (az874 az 
kö). és erre a kösziklára épittemfelaz én anyaszent egy házamot. matth. 
16. 18. 

3. szent bernárd. mondása szerént. az ö gondviselése875 és legelteté-
se alá adattak ahivek. és apásztorok. legeltesd az én bárányimot. legel-

10 tesd az én juhaimot, joan 21.15 
4. Azt parancsollya néki hogy meg erösittse attyafiait a hitben, és a 

vallásban., te pedig valamikor meg térvén. mondgya a kristus. erösisd 
meg atyádfiait. luk. 22. 32.876 [124b:] 

K Bizonyosé a, hogy szent péter romában lett volna. hogy oda 
15 helyheztette volna székit.877 hogy ótt is hólt volna meg? 

F. Nincsen semmi bizonyosab., az egész régi auctorok ezen meg 
egyeznek., akik erröl irtak., azt bizonyoson tudták. nem is mértek volna 
arrol ugy irni. ha kételkedtek volna benne. de már ebben a prostestán-
sok sem kételkednek. 

20 K. Azért hogy szent péter. elsö volt az apostolok közöt. és hogy 
romában holt meg. következiké abbol. hogy a romai püspök elsö, és 
feje legyen a püspököknek.? 

F Igen is. mert edgy püspök. az elötte valojának székiben ülvén. 
ahoz878 apüspöki székhez tartozando praerogativával. és jurisdictiojá-

25 val éll. ezen okból is tekinté minden idokben az anyaszent egyház. a 
romai püspökséget, ugy, mint elsö püspöki széket. s. Cypr. epist. 52. 
et 55. s.879Iren. libr. 3. Cap. 3. s. hier. epist. 67.880 ad Damas. s. aug. 
epist. 65. ad generosum. Conc. nice. Can. 6. Conc. Calcedo. Can. 28. 
Conc. in trullo. Can. 2. 

30 K. Mitöl vagyon tehát. hogy a pápának ellenzik elsöségit. nem csak 
a protestánsok. de meg agörögök is. 

F. A protestansok. és agörögök. el szakadván a pápa egyeségetöl. 
és ellenzvén azö elsöségét. nem hogy az irás és atraditio szerént csele-
kednének. de söt még. az irás, és atraditio tanittások ellen bontották 

35 meg az anyaszent egyház edgyeségét., és hagyták el Attyoknak hiteket., 

874 áz [ás-ből javítva az ékezet meghagyásával.] 
875 gondviselése <alá> és legeltetése alá [Törlés a sor végén.] 
878 [A lap alján próbaszerű tollvonások.] 
877 székit [Beszúrás.] 
878 ahoz [fr-z-ből javítva.] 
879 s <ir> Iren. 
880 epist. 67. [67. - beszúrás.] 
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nyilvánságosan is lettek scysmathicusokká., láthato képpen is viselik. 
a Görögök az Isten haragját. a török rabságában. 

K. Honnét bizonyittod azt meg. hogy a protestan-|125a:|sok. és a 
görögök scysmathicusok,881 hát ök nem mondhattyáké ugyan azon 
okbol., hogy scysmathicusok azok. kik a romai anyaszent egy házban 5 

vannak? 
F. könnyü azt meg bizonyittani. hogy a protestánsok. es a görögök 

scysmathicusok. mivel azok a scysmathicusok kik el szakadnak a kris-
tus igazán valo anyaszent egyházának társaságátol. ezt tselekedék a-
protestánsok és agörögök tehat scysmaticusok882 "> 

Magyarázat 
A883 bizonyos hogy minek elötte aprotestansok és görögök884 el 

szakadtanak, volt avilágon ollyan társaság,. a melyet akrístus anya-
szent egy házának kelletet hini., annak atársaságnak láthatonak kelletet 
lenni., az, a pásztorokbol, és ahivekböl állot. de meg ezen kivül. négy 15 

féle jelt kelletet viselni annak atársaságnak. hogy meg külömböztessék 
atöbbitöl. tudni illik. annak. edgynek. szentnek, közönségesnek. és 
apostolinak kelletett lenni, abban azidöben minden keresztények azt 
vallották a Constántinápolyi Conciliummal. valamit mostanában is. 
Credo unam, sanctam, Catholicam., et apostolicam ecclesiam. hiszem 2° 
az edgy, szent., közönséges. és apostoli anyaszent egy házat. 

Mind abban az idöben. mind a mostaniban., tsak egyedül a romai 
anyaszent egy házra illet, és illik ez a négy jel., ez világosan ki tettzik. 
a görögok. és a protestansok el hagyván tehát az valoságos anyaszent 
egy házat. azert scysmathicusok. 25 

De ha a görögök és a protestánsok tagadgyák hogy az romai885 

anyaszent egy házra illet volna ez a negy féie jell. amidön886 1125b:] 
attol el szakadtanak. arra meg felelünk mindenikének különösön. elö-
ször. a protestánsoknak. azutan a görögöknek. 

1. A protestánsok azt nem tagadhattyák. hogy a midön el váltak a 3° 
romai anyaszent egyháztol., hogy akkor nem lett volna el terjedve az 
egész világra, és hogy nem apostoli lett volna, ezt a reformatorok 
magok sem tagadgyák, azt sem tagadhattyák. hogy az anyaszent egy 
ház, a ki fejének üsméri lenni a pápát. ne lett volna igazán valo anya-
szent egyház. ahatt elsö saeculumokban, ezt magok is meg vallyák. 35 

881 scysmathicusok, [A-i-ből? javítva;] hát ök [&-javítva.] 
882 ezt tselekedék[.. .Jscysmaticusok [Utólag írta be.] 
883 A <biz) bizonyos [Tollhiba.] 
884 és görögök [Beszúrás.] 
885 romai [Sor alatti beszúrás világosabb tintával, a lap alján.] 
886 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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tehát akkor is igazán valo volt. a midön tölle meg váltak., mivel az 
anyaszent egy háznak mindenkor egy aránsunak kel lenni, mert a 
kristus azt meg igérte. és mindenkoron edgynek. szentnek, közönséges-
nek. és apostolinak kel lenni. 

5 2. Imé meg más felelet, a melyet nem lehet tagadni. A protestánsok. 
minek elötte el váltanak volna. a Constancinápolyi symbolumot ugy 
mondották valamint mások, aki azt mondgya.887 hiszem hogy az 
anyaszent egy ház edgy, szent, közönséges, és apostoli.. meg vallották 
tehát azt. hogy888 volt akor avilágon. ollyan anyaszent egyház. a kire 

10 illik ez a négy jel., el is hagyták azt az anyaszent egyházat,,889 akár 
micsodás vala a. mivel a romai anyaszent egyházat el hagyván., semmi 
más féle társaságal meg nem egyeztenek, ezt Calvinus maga meg vallya 
discessionem a toto terrarum orbe fecimus. aprotestánsok. hogy job 
szint adhassanak, az anyaszent egy háztol valo el válásoknak., [126a:| 

15 azt mondgyák. hogy az anyaszent egyház meg romlására valo nézve., 
szükséges volt hogy az Isten rend kivül valo embereket támaszon, kik 
az anyaszent egyházat fel álittsák, és helyre hozák. ugyan ezt hija szent 
agoston ollyan káromkodásnak. amely tellyeségel ellenkezik. akristus 
igéretivel. akivilagosan890 mondgya hogy minden nap az anyaszent 

20 egyházal lészen világ végiig. serm. 2. supr. ps. 101. n. 8.891 

De volté valaha ollyan eretnekség kezdö. aki az anyaszent egyhá-
zat.892 meg romlásal nem vádolta volna., és aki azt ne tartotta volna 
maga felöl, hogy az Isten ötet rendelte. annak meg igazitására, enagy 
kevélység, és káromkodás. nézük meg mit mond szent judás., a protes-

25 tansok, és atöbb eretnekek ellen. mondván. Ti pedig szerelmesim meg 
emlékezetek abeszédekröl. mellyek elein meg mondattak volt. ami urunk 
Jesus kristusnak apostoli által, hogy az utolso idöben lésznek hamis 
tanittók, kik gonosz kivánságokban járnak. kik magokot el szakaszttyák 
akeresztényi gyülekezettöl. testi okoságal élök, kikben nincsen szent 

30 lélek. jud. vers. 18. 
K Mit mondhatnak aprotestánsok. ezek ellen, hogy valamely okát 

adhassák. eretnekségeknek? 
F. Soha semmi jó okát nem adhatni az eretnekségnek. mivel soha 

semmi ók nem lehet az egyeség el rontására. mondgya szent agoston. 
35 libr 2. Contr. epist parmen. Cap. 2. num 25. 

887 azt mondgya. <Credo) hiszem 
88 8 jjQgy <^vagyon)volt akor [A javítás a törlés fölé írva.] 
88» egyházat,, <^nem) akár micsodás 
8 9 0 akivilagosan [Második i'-a-ból javítva.] 
891 [Utána beírta, majd törölte: (héja van)] 
892 egyházat. (ekeppen) meg romlásal [meg romlásal(ekeppen)fölé 

írva.] 
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Soha senki a szent atyák közül nem magyarázta, nem is magyaráz-
hatta a szent irást ugy, mint a protestánsok magyará-893|126b:|zák. se 
ollyan káromlásal, hogy jobban meg menthessék el válásokot. példá-
nak okáért. ezt averset citállyák az apocalypsisböl. meny ki én népem 
babiloniából, és ne legyetek részesek. az ö büneiben. hogy az ö bünteté- 5 

sivel. ne büntettessetek apoc.18.4. Atellyeségel89* láthato dolog. hogy 
nem akristus anyaszent egy házárol. vagyon itt a szó., hanem a romai 
pogányokrol. és a városrol., a melyet az Isten fel prédáltatá a barbarus 
nemzettségekel., hogy meg büntesse vétkeit, és bálványozásit. a mint ezt 
meg láthatni a szent irás magyarázoknál. és ahistoriákban. 10 

Egész vakság. és Istentelenség. akristus anyaszent egyházát. ahoz a 
meg szeplösitet, és bálványozo babiloniához tenni; holot micsoda vila-
gosan valo igéreteket tett a kristus az anyaszent egy háznak. hogy véle 
lészen minden nap világ végezetiig. és hogy gyözedelmesé tészi a pokol-
nak kapujin. 15 

K Minek elötte el végezzed azt. ami aprotestánsokot illeti. meg 
mutadhatnádé895 azt egy kevés szoval, hogy az a négy féle jegy. mely 
az anyaszent egy házra illik, ugy mint hogy az, egy, szent. közönséges, 
és apostoli, hogy ezek nem illenek. az ö társaságokra? 

F. Két féle bizonyságot adhatunk erre., az edgyike közönségesen az 20 

egész eretnekek ellen valo., a másodika különösön a protestansokot 
illeti. 

1. Tsak az896 egy anyaszent egyház az, akire illik ez a négy jegy. más 
képpen nem volna csak edgy, az anyaszent egy ház. azt már meg 
mutattuk, hogy csak a romai anyaszent egy-|127a:]házhoz illik, és hogy 25 

más féle társasághoz nem illik. 
2. Az edgyeség. nem illik a protestánsokra, mivel, valamint a több 

eretnekek., ugy ökk is sok féle ágra szakadtak, magok közöt, de abban 
meg egyeznek., hogy mindnyájan az igaz anyaszent egy ház ellen van-
nak, ugyan ezis a szokások az eretnekeknek. mondgya tertulliánus. libr 30 

de prescrip. Cap.41. angliában vagyon harmintz vagy negyven féle 
vallás. akik egy másal ellenkeznek, de mind azon által. a romai anya-
szent egyház ellen együt tartanak, nintsen tehát egyeség köztök897 

Az ö társaságok nem szent., mivel annak ö magok ellene mondanak. 
tartván azt., hogy az anyaszent egy ház tévelygésben eshetik., és ugyan 35 

abban is eset. 

893 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
894 Atellyeségel [^4-a-ból javítva.] 
895 meg mutadhatnádé [Első d-t-bő\ javítva.] 
896 az [Beszúrás:] egy <(az^ anyaszent egyház az, [az, - beszúrás.] 
897 nintsen tehát egyeség köztök [Későbbi beírás.] 
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A közönséges név sem illik reájok mivel nincsenek898 el terjedve. se 
minden idötöl fogvást. se minden hellyeken, ennek clötte két száz 
esztendövel hirek sem vala. 

Azt sem mondhatni hogy apostoli. mivel az ö pásztorokot nem 
5 rendelték más ollyan pásztorok., akik saeculumokrol, saeculumokra 

fellyeb menvén. meg mutathatnák. hogy az ö rendelések,899 az aposto-
loktol fogvást vagyon 

K Hát a Görögök el válások ellen mit lehet mondani? 
F Azt könnyü meg mutatni., hogy azok. akik közüllök el váltanak 

10 a romai anyaszent egyháztol., a kristusnak igazán valo anyaszent egy 
házátol váltanak el. tsak azt az idöt visgállyuk meg. a melyben a két 
anyaszent egy ház. ed- QOO|127b:|gyeségben volt., a bizonyos hogy 
abban a görögök a pápát. az anyaszent egy ház fejének üsmerték lenni. 
e ki tettzik a hétt elsö közönséges Conciliumokbol., a mellyekben. 

15 mindenek elsönek üsmerték lenni,. photius. maga, aki kezdé az edgye-
netlenséget. ezt meg vallotta, a lugdunumi. és florenciai közönséges 
Conciliumokban; a melyekben a görögökel valo meg egyezésröl volt a 
végezés, azokban magok a görögök az elsöséget meg vallották. a Cons-
tancinapolyi anyaszent egy ház. soha sem tulajdonitotta magának az 

20 elsöséget. hanem a második rendet a romai után., még azt is csak a 
negyedik saeculumban nyeré meg nagy nehezen el lehetet tehát akor is 
mondani hogy a pápa láthato feje az anyaszent egy háznak. és hogy 
roma. közepe az edgyeségnek. valamint ezt szent Irénéus. a lugdunumi 
püspök mondgya., a ki a második saeculumban élt. születet görög 

25 volt901 libr 3. Contr. heres. Cap. 3. hogy ha pedig az Anyaszent egy ház. 
a ki apápát láthato fejének üsmérte lenni., igazan valo anyaszent egy 
ház volt anyolcz elsö saeculumok alat, mindenkoron az is lészen. amint 
már azt meg bizonyitottuk.902 ebböl következik. hogy aki el válik attol 
az anyaszent egy háztol903 a ki fejének904 üsmeri a pápát. az a905 

30 valoságos anyaszent egy háztol válik el., és906 scysmaticus,, tehát a 
görögök akik |128a:| attol elváltak. scysmathicusok. 

K Hát ha az igaz volna, hogy a Catholicus anyaszent egy ház 
lévelygésben esnék.907 nem kelleneé attol elválni? 

898 nincsenek [s (hosszú J) /-ből javítva.] 
899 rendelések, [rendélék.ből javítva; j-fc-ból jav.) 
900 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonás.] 
901 születet görög volt [Utólagos beírás a sor fölött.] 
902 meg bizonyitottuk. ^teh^ ebböl 
903 egy háztol [?o/-soreleji margóra írva világosabb tintával.] 
904 fejenék [Ékezethiba.] 
905 a [Beszúrás.] 
906 cs [Beszúrás.] <a) scysmaticus,, 
90" csnek. [Ékezethiba.] 
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F. A tellyes lehetetlen hogy tévelygésben essék, a kristus azt meg 
igérte. hogy minden nap. és mindenkor véle lészen. 

Ezt sok féle képpen meg lehetne bizonyitani,. de mint hogy sokan 
vannak ollyanok kik azt meg nem foghatnák. azért ollyanal bizonyit-
tom meg. amelyet meg foghattya. mind az. aki az igazságot szereti. 5 

A protestánsok azt meg vallyák. hogy az az anyaszent egy ház a ki 
láthato fejének üsmeri lenni a pápát. igazán valo anyaszent egy ház volt 
azelsö ött saeculumok alat. a mely idöben a görögök. egyet tartottanak 
véle. ebböl következik., hogy az anyaszent egy ház. akit romainak 
nevezünk., akor a kristus anyaszent egy háza volt, ha ez igy vagyon. '<> 
a romai908 Catholica anyaszent egy ház. soha tévelygésben nem eshetik 
a valoságos anyaszent egy ház soha el nem tévelyedhet. amint már azt 
meg mutattuk, a mely anyaszent egy ház egy idöben igazán valo volt, 
minden idökben is alészen., mint hogy a romai anyaszent egy ház. az 
elött igazán valo anyaszent egy ház volt. tehát mostanában is igazán l5 

valo, azt meg mutattuk, hogy az igazán valo anyaszent egyház a kristus 
igéretire valo nézve, se soha meg nem909 valtozhatik, se soha el nem 
veszhet., és hogy minden koron fent fog maradni amaga edgyeségében. 
és szenttsé-910|128b:|gében, és szüntelen fog tartani. tehát soha911 nem 
szabad el válni. attol. 20 

Elegendö bövségel beszéllettünk az anyaszent egyházról. azért. mert 
ennek adolognak világosan valo ki tétele., egyedül elegendö arra, hogy 
az eretnekeket, vagy meg térittse, vagy meg gyöze, és a hiveket a hitben 
meg erösittse., mihent azt el hiszik hogy az anyaszent egy ház. infalibi-
lis. meg nem tsalatkozhatik, már nem szükséges annyira meg visgálni 25 

a hit agazatit., a melyre igen kevesen is vannak ollyanok. akik alkalma-
tosak volnának., elegendö azt meg tudni, hogy mit tanit az anyaszent 
egyház. bizonyos lévén ki ki abban. hogy csak az igazságot tanittya:. 

908 a romai (ch) Catholica [Törlés a sor elején.] 
909 nem [Beszúrás.] 
910 [A lap alján fohásszerű beírás: En Istenem Mindenem és tollpró-

baszerű tollvonások;] szenttségében, [s (hosszú J) y-bó\ javítva.] 
911 tehát soha (attol soha) nem szabad el válni. attol. [attol. -

későbbi beírás.] 
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8. Articulus 
Hogy az Anyaszent egy háznak viaskodni kel. az ördög. 

a hitetlenek, és a hereticusok ellen. 

K. Mivel akristus az ö anyaszent egyházával vagyon. nem kel tehát 
néki senkivel is viaskodni? 

F. Valo hogy az anyaszent egy házával vagyon.912 mindenkor. sok 
ellensége volt, de mindenkor gyözedelmes volt. apokolnak hatalmasi 

5 mindenkor ellene voltak,, de soha rajta diadalmat nem vesznek, mivel 
ollyan épület, mely a kö sziklára vagyon épitve. és amelyet sem a 
szélvész, sem a víz özön le nem rondhattyák. 

K Kik ellen kell az anyaszent egy háznak viaskodni? [129a:| 
F. Azok ellen kik az ö kebelén kivül vannak, ugymint az ördögök 

10 ellen. a hitetlenek, eretnekek, scysmathicusok ellen. de még ezeken az 
ellenségeken kivül, amelyek ellen szüntelen kel viaskodni az anyaszent 
egy haznak., a hivek közül mindenikének kel viaskodni külsö vagy 
belsö képpen. az illyen viaskodást.913 kisértetnek nevezik. 

K. Miképpen árt az ördög az anyaszent egy háznak? 
15 F Üldözeseket. eretnekségeket támasztván fel ellene. minden mester-

ségit abban vetvén. hogy mentöl több keresztényeket veszesen ell.914 

K. Miben vesztik ell. az ördögök a keresztényeket? 
F valamely tévelygésben. vagy vétekben ejtik öket, meg gátollyák 

hogy abbol ki kellyenek, és más ezer féle mesterségekel. a mely csak 
20 mind arra valok, hogy öket az Istentöl el válaszák avilághoz kapcsol-

lyák, hogy öket el veszesék. 
K Mitöl vagyon. hogy annyi sok számu keresztényeket veszt el az 

ördög? 
F Azért. mert a veszedelmet ugy kerülik el. ha vigyáznak., és szünte-

25 len imádkoznak. ha915 a hittel elnek. ha minden nap eröszakot vesz-
nek„ ha magoknak.916 és avilágnak meg halnak. ha csak az Istennek 
élnek., de kevessen vannak ollyan keresztények a kiknek917 elegendö 
erejek. bátorságok.. és hitek volna hogy álhatatosan adnák magokot 
az illyen féle életre, a mely oly igen ellenkezik az ö hajlandoságokal. 

30 sokan közüllök. csak.9is|129b:| a mostani kedvekre valo életet szeretik 
leg jobban., mások vak merö képpen. a jövendö meg térésekel biztat-

912 vagyon. (de^ mindenkor. [Törlés a sor végén.] 
913 viaskodást. [j'-e-ből? javítva.] 
914 [Utána beírás: it heja vagyon] 
915 ha [a-ü-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
916 magoknak. [Első a-o-ból javítva.] 
917 a kiknek [a - beszúrás.] 
918 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 

1098 



tyák magokot. mint ha mentöl919 inkáb fel gerjesztik az Isten. harag-
ját.920 annál több részek lenne az ö irgalmaságában., gyakorta mago-
kot meg vakittyák921 a szines penitentziával. amely meg nem változ-
tattya aszivet, azután a halál el jö. és aveszedelem követi.922 

K Az eretnekek mi képpen tamadnak fel az anyaszent egy ház ellci i'.' 5 
F Ellene álván tanitásának. a szent irásnak rosz ertelmet adn.ik . 

hogy tévelygéseknek kedvezenek, tanitván azt hamisan hogy az anja-
szent egy ház meg romlott. és hogy azt el kel hadni. 

K. Soké az eretnekségeknek számok? 
F A keresztényi vallásnak kezdetitöl fogvást, mindenkor kelletett az 10 

anyaszent egy háznak viaskodni az eretnekek ellen. és mindenkor is 
kelletik., mert szükség hogy hasonlások legyen köztetek. mondgya szent 
pál. 1 Cor. 11. 19. 

K. Miért engedi meg az Isten hogy az eretnekek fel támadgyanak az 
anyaszent egy ház ellen? 15 

F Sok okokra valo nézve. a mellyek mind az ö dicsöségére. és 
hasznara válnak. 

1. Hogy9 2 3 meg mutassa az ö igasságat azokon kik el hadgyák. az 
igazságnak részit.. és az ö irgalmasságát azokon kik abban meg marad-
nak álhatatosan., |130a:| 20 

2. hogy meg probállya az illyen szélvészekben. azokot. kik állandok 
a hitben, és meg külömböztesse öket azoktol. a kik nem állandok. 
1 Cor. 11. 19. 

3 Hogy a békeséges türésre, és a szeretetre okot adgyon az anyaszent 
egy háznak, és hogy meg szentellye valasztatit. 25 

4. Hogy j o b b a n meg világositassék. ava l lasnak igazsága. és a szent 
irások. , mivel az Anyaszen t egyháznak egy hit agaza t tya n i n t s e n , 9 2 4 

amely ellen valamely ere tnek ne tan i to t vo lna 
5 hogy a pász to rok v igyázobbak legyenek, és n a g y o b 9 2 5 gondviselé-

sel tarttsák meg a hitet: 30 
6. hogy a traditiok. világosabban ki nyilatkoztassanak. erröl fogunk 

még bövebben beszélleni.926 

K. Az anyaszent egy ház. mi formában. áll ellene az eretnekeknek.? 

919 mentöl <1> inkáb 
920 haragját. <annak.> annál több részek lenne az (\s) ö 
921 meg vaki t tyák<,> a szines peni tentz iával . 
922 [ U t á n a későbbi beírás: héja van] 
923 Hogy [H-h-bóP. javí tva.] 
924 n intsen [Beszúrás.] 
925 n a g y o b [oZ?-beszúrás.] 
926 [ U t á n a beírás: heja van] 

1099 



F Elejekben tévén.927 mindenik hitt ágazatnak., a szent irásbol, és 
atráditióbol valo, valoságos rendét. elejekben tészi, az kristus igéretire 
valo nézve. az anyaszent egy háznak meg tsalatkozhatatlanságát. és 
állandoságát. és azt meg mutattya., hogy minden uj vallást. hamisnak 

5 kel tartani, csak egyedül. amaga ujságáért. 
K. Az anya szent egy ház. gyözedelmes lészené mindenkor eretneke-

ken.? 
F lijen is. mert a szent lélek által. igazgattatván, fundámentuma, és 

oszlopa az igazságnak., és mint hogy a régi eretnekségeken gyözedelmet 
10 vett. az a példa. bizonyosá tészi. hogy az ujjakon is azon gyözedelmes 

lészen. 1 tim. 3. 15. s. aug. supr. ps. 57. num. 16.928 

I130b:| 9 Articulus 
Hogy kik voltanak azok az eretnekek. és scysmathicusok. 
kik az anyaszent egy ház ellen tamadtanak mind ez ideig. 

micsoda Conciliumok kárhoztatták azokot és a szent 
Atyák. közül. kik irtak ellenek. 

K kicsodák azok az eretnekek929 és scysmathicusok, kik az anya-
szent egy ház ellen támadának. 

F. Igen sok volna mind azokot különösön elé számlálni, hanem csak 
15 aleg nevezetesebbeket hozom elé. saeculumonként. és hogy kikel iratot 

az Isten ellenek. 
Az Elsö saeculumban. 

Még az apostolok idejében sok eretnekek támadának. azok930 közül 
leg nevezetesebbek valának, simon mágus. menander. a nicolaisták. 

20 Cerintusok, és az931 ebionisták. 
Simon mágus azt tanitotta. hogy a szent lélek ajándékit pénzen meg 

lehet932 venni., a simonia név ettöl eredet., amely nevet azokra szokták 
adni, akik a szent dolgokot el adgyák. vagy meg veszik., ez Istennek 
akará magát üsmértetni. minden ottsmányságokot követet. és tanitot 

25 ezt meg szégyenitté, és a földre veté szent péter. imádsága által. 
Simon magusnak sok tanitványi valának. a leg nevezeteseb, menán-

der: ez üdvezitönek akará magát tartatni. keresztelt is másokot, a mely 
kereszltségnek. csudálatos hasznait mondotta. példának okáért, hogy 

927 tévén. ^a^ mindenik 
928 [A lap alján tollpróbaszerű beírás: A Mm és tollvonások.] 
929 eretnekek [Szóvégi efc-későbbi beírásnak látszik.] 
930 azok [ok - beszúrás.] 
931 az ^eboin^ ebionisták. 
932 meg lehet (m) venni., 
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a kiket ö meg [131a:] keresztel. azok se meg nem halnak. se meg nem 
vénülnek, s.justi. apolog 2. tertul. libr. de anima. Cap 50. 

A nicolaisták, sokakban követék simon magust. sokan azt tartot-
ták., hogy ezeknek fejek volt nicolaus. edgyik ahét elsö diaconusok 
közzül, de a nem bizonyos. 5 

A Cerintusok, és az ebionisták a több933 hamis tanitások közöt, ök 
mérék leg elsöben tanitani hogy a kristus nem volt Isten. ugyan erre 
valo nézve is irá szent. János az évangyeliumát. szent hieronimus934 

mondása szerént. 
Mind ezen eretnekek ellen. vagy magok az935 apostolok. vagy más 10 

apostoli emberek irtanak., 

A 2 dik936 saeculumban. 
Ebben a saeculumban több eretnekek támadának., aleg nevezeteseb-

bek ezek. A saturninus. és a basilides tanitvánnyi, a gnosticusok, valen-
tinianusok. marcioniták, és a montanisták. 15 

A saturninus. és abasilides tanittvánnyi, csak a simon magus. és a 
menander tanitvánnyi valának., saturninus volt elsö a ki kárhoztatá. 
a lakadalmakot.937 és aházaságot., basilides méré leg elöször, azt tanyi-
tani. hogy a kristus nem valoságos emberi testet vett volt fel., és hogy 
nem valojában. feszitetet fel, Ezek ellen irtak. szent Ireneus. szent 20 
kelemen alexandriai pap. 

A montanistaknak feje vala a phrigyiai montánus. ez azt akarta 
hogy ötet. szent lélek gyanánt tekinttsék, és két rosz éle-[131b:)tü asz-
szonyokot hordozván magával., azokal jövendöltetett., a másodszori 
házaságot tiltotta., arra akarta ahiveket kötelezni hogy három nagy 25 
böjtöt tarttsanak., akik csak egyet tartottak azapostolok rendelése 
szerént., azt tanitotta. hogy sok ollyan vétkek vannak, a melyekrc 
nincsen az anyaszent egy háznak hatalma hogy meg bocsassa., tertulliá-
nus. akinek oly fényes elméje vala, nyomorultul esék amontánisták 
eretnekségében. noha ö nagy okoságal irt volt. az eretnekek. ellen. K 

A 3 dik saeculumban 
Eben a saeculumban támadának a novatianusok, a sabeiliánusok, 

a paulianistak. a manicheusok, és az oregyénisták. 
A novátius eretneksége azért kezdödek., hogy nem ötet választák 

933 a több (a^hamis tanitások 
934 szent hieronimus (szerént.^ mondása szerént. 
935 az [Beszúrás.] 
936 2 dTk [Rövidítésjellel; később is így.] 
937 a lakadalmakot. [dal - beszúrás.] 
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pápának,938 hanem szent Corneliust, ez939 azt tanitá. hogy a keresztt-
ség után tett nagy vétkeket. az anyaszent egy ház meg nem bocsáthattya 

Ez940 ellcn irának. szcni Cypriánus. szenl umhrus. szcnt basilius egy 
nehány Conciliumokban Condemnáltaték., 

5 A mánisták azt tartották hogy két féle kezdet vagyon. az egyik jó. 
a másika rosz, hogy minden embernek két lelke vagyon, azegy jó, 
amásika rosz. aházaságot tiltották, azt tartották. hogy a kristusnak 
nem volt valoságos teste. tagadták az embernek szabadságát., az ere-
dendö vétket, a kereszttségnek szükséges voltát. ugy a hitnek is., szent 

10 agoston má-|132a:|nichéus léven, meg keresztelkedése, és meg térése 
után. sokat ira ellenek. 

Az orégenisták941 azt tarttyák., hogy origénes lett volna kezdöjök. 
a ki is leg tudosab és hireseb volt abban az idöben, és aki felöl azt irják. 
hogy soha senki sejobban nem irt. senem beszélt mint ö, a midön jól 

15 beszélt, se soha senki se nem irt senem beszelt roszabul mint ö. ubi bene 
nemo melius. ubi male nemo pejus. azal vádolták. ötet, vagy a942 

tanittványit. hogy ezeket tanitották volna. hogy a kristus lelke meg 
edgyesült volna az igével., még meg testesülése elött. hogy az embernek 
lelke meg volna még a test fogantatása elött. hogy a kristus nem csak 

20 az emberekért holt meg. hanem még az ördögökért is. és hogy apokol 
béli kin. nem lenne örökös. némely theologusok azt tarttyák. hogy 
ezeket nem maga origenes tanitotta volna. hanem valamellyik a tanit-
ványi közül. ezek ellen irt. szent hieronimus. szent epiphánus. 

A 4943 dik saeculumban 
25 Ebben az idöben támadának. a donátisták., az áriánusok. a macédo-

nisták., a messalianusok. a luciferisták. az apolinaristák. a priscilianis-
ták. ájovinianisták. 

A donatisták illyen formában kezdödének. áfrikában vala,944 egy 
donátus nevü püspök. majorinust szentelé Carthagobéli püspökké, 

30 noha a szabot rend szerént. választatot volt ceciliánus püspökké.945 

mensurius halála után. ez a meg hasonlás pedig attol kezdödék. hogy 

938 pápá<p>nak, 
939 ez<t> azt tanitá. 
940 Ez<ek> ellen 
941 Az orégenisták<nak> azt tarttyák., 
942 a [Beszúrás.] 
9434dik[4-i-bóljavít\. , , 
944 vala, <val> egy donalu-. ncvii püspök. <aki> majorinust 
945 püspökké. <az u>mensunus halála után. [men <az u> fölé írva; 

első s-í-ből javítva, nyilván az után-t kezdett írni.] 
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cecil iánus9 4 6 [132b:] archidiaconus lévén. még mensur ius 9 4 7 idejében. 
edgy nagy uri aszszonyt és gazdagot . , meg feddé arrol . hogy miert 
tisztelné olyan mar ty rumnak a reliquiaját., a melyre még az anyaszent 
egy ház szabadságot nem adot vala., azt a tiszteletet pedig az aszszony. 
a Communio elött s zok ta 9 4 8 vala cselekedni., az aszszony ezen igen fel 5 

indula, és fel tevé magában a boszu allást. Ceciliánus püspöké tétettvén. 
az aszszony annyit mesterkedék ellene, hogy sok penzivel .9 4 9 ki téteté. 
és majorinust t é te té 9 5 0 helyében. ennek halála u tán . egy dona t nevüt. 
választának helyiben. ugyan ez is kezdé azt a veszedelmes. és sokáig 
tar to eretnekséget. >0 

A donát is ták. azt tani to t ták hogy a kereszttség az anyaszent egy 
házon kivül nem j ó . és hogy másodszor meg kel keresztelni az eretneke-
ket., hogy az anyaszent egy ház csak az ö társaságokbol áll. erre az okra 
valo nézve, afrikában mindenüt . ahol lehete. magok közül valo püspö-
kököt és papokot rendelének., minden féle kegyetlenségeket. és szentt- 15 

ség töréseket követének a templomokban . , a melyeket, eröszakal veszik 
vala ell acatholicusoktol . , ugy tö r ténék 9 5 1 egyszer. hogy a szentelt 
os tyákot az ebeknek veték. a kik is nagy dühöségel. reájok rohanának . 
a pápa Concil iumot tar tván romában . a Concíl ium ezeket Condemná-
la. 313. 20 

Az ár iánusok az anyaszent egy ház ellen támad-[133a:]ván, nem 
kevesebb kár t okozának. árius. alexandriai pap volt. akristus ellen 
kezde tani t tani . mondván . hogy a z 9 5 2 ige nem volna egy örökségiben, 
és á l la t tyában. az Attyával . ebböl következik hogy az ö tani tások 
szerént. akristus nem volna valoságos Isten., az ár iánusok, a t öbb eret- 2 5 

nekek szerént, sok részre oszlának. de abban meg egyesültek. hogy 
mindenik rész az anyaszent egy ház ellen vala., az ö részekre nagy 
hata lmasuak kezdének állani, azert igen meg erösödének. kegyetlen 
üldözéseket is támasztának. , de végtire. meg szégyenitetének. és az 
ígazság diadalmasá lett. Ezek ellen i rának. szent alexander, az alexánd- 30 

riai püspök. a nagy szent Athanás ius . szent ambrus , szent ágoston. 
Ezek ellen tar taték. a Niczeai elsö Concil ium generalé. A n n o 9 5 3 325. 

946 [A lap alján két tol lpróbaszerű vonal és töredékes beírások: Az 
Minden bizo M Mely szép ajó erkólcs] 

947 mensurius <(hal) idejében, 
948 szokta vala [o-a-ból javítva.] 
949 penzivel. (amazt) ki téteté. 
950 téteté [e-é-ből javí tva az ékezet áthúzásával.] 
951 történék [ö-e-ből javítva.] 
952 az <(kristus)> ige [z - utólag írta a mellé.] 
953 AÖ ^325 . ) 325. [Utána beírás: it heja van] 
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Az. 5.dik. saeculumban. 
Ebben az idöben támadának, a pélágiánusok. semi pelágiánusok. a 

nestoriánusok., 
Pelágius, és Celestius valának kezdöi a pélagistáknak., ezek mind a 

5 ketten angtiai barátok valának, ezek azt taniták., hogy ádam, vagy 
vétkezett, vagy nem vétkezet volna, de954 meg kelletett volna halni., és 
hogy az ö vétke, csak néki ártot egyedül. hogy a gyermekek nem 
születnek eredendö vétekben., erre valo nézve. a kereszttség nem volna 
szükséges az üdveségre. meg töb illyeneket. Ezek ellen sokat irt sz. 

10 hieronimus,955 [133b:| A nestoriánusnak feje volt Nestorius. Constan-
cinápolyi pátriárcha. ez azt tanitá. hogy a kristus nem volna a maga 
személyiben Isten. az Istennek tsak fogadot fia volt..956 és azért. el 
mondhatni. hogy a Boldogságos szüz, nem volt Isten annya, mivel a fia 
maga személyiben nem volt Isten957 ez ellen ira szent Cyrillus. az 

15 alexandriai pátriarcha.. ezt a tanitást. elsö Celestinus pápa Condemná-
lá,. az ephesusbéli harmadik Concilium generale. hasonlot cselekedék. 
Anno.958431. 

A 7.dik saeculumban. 
Ebben az idöben támadának a monothelitak, pauliciánusok, 

20 A monotheliták azt tanitották. hogy noha két természet volt is 
akristusban., mind azon által., csak egy cselekedet, és egy akarat volt 
benne. amely cselekedet. és akarat Isteni volt. ezért neveztetének mono-
thélitaknak.959 ezek ellen irtak Elemosinarius szent jános. alexandriai 
pátriarka. sophronius. ajérusálemi pátriarcha, és ezeket Condemnála. 

25 a harmadik Constancinapolyi. és hatodik Concilium generale 680.ban. 
Mahumet is ebben a saeculumban kezdé hírdetni, a maga fele sido-

bol., fele kereszténységböl., és más imit amot ki szedegetet vallását., azt 
mindenek tudgyák. hogy menyire el terjedet ez a vallás., az Isten azt 
meg engedte. a keresztények büntetésire. 

954 de <k> meg kelletett 
955 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
956 az Isenak [így!] tsak fogadot fia volt.. [Csillaggal jelölt későbbi 

beirás a fejezet végén;] és azért. <el nem> el mondhatni. [el <nem> fölé 
írva.] 

957 mivel a fia maga személyiben nem volt Isten [Kereszttel jelölt 
későbbi beírás a fejezet végén;] az ellen ira [e/-)>-ből javítva.] 

958 A«. 431. 
959 ezért neveztetének monothélitakk. [Kereszttel jelölt későbbi beí-

rás a bekezdés végén.] 
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A 8 dik saeculumban. 
Ebben a saeculumban. leg föveb eretnekek, az 1134a:] Iconoclasták 

valának, ekképen hivatattanak.960mert a képeket kezdék rontani,. és 
az ellen atisztelet ellen támadának. a melyel tisztelte mindenkor az 
anyaszent egy ház, a kristus keresztit. képeit. és a szentekét., leo Görög 5 

császár kezdé oltalmazni ezeket az eretnekeket, és az utánna valo két 
görög császárok. hasonlo képen oltalmok alá vevék, és ezek nagy 
rendeletlenségeket vivének végben, második961 gergely pápa. és ö után-
na valoi, ellent allának962 ennek az eretnekségnek. hasonlo képpen. 
szent germanus., a Constancinapolyi patriarcha. és az Istenes Irénéa 10 

Csaszárné idejében. a második niceai. és hetedik Concilium Generalé. 
Condemnálá ezt az eretnekséget. Anno963 787. 

A 9 dik. saeculumban. 
Photius. és Scotiai Janos. valának leg nevezetesebbek. atöbbi eretne-

kek közöt. kik ebben az idöben fel támadának., '5 
Photius. igen nagy tudományu. és nagy elméjü vala, ö még világi 

lévén. a valoságos Constancinápolyi patriarchát.964 szent ignatzot. a 
székiböl ki téteté. és magát szentelteté helyében., mind ollyan püspökö-
kel. akik excommunicatusok valának., elsö nicolaus pápa. ezt meg 
tudván. exCommunicalá photiust, de ö nem csak meg veté az ex Com- 20 

municatiot.965 de hancm még. nagy kevelységel apápát exCommunicál-
ni akará., azután igen kezde irni a romai anyaszent egy ház966 [134b:| 
ellen, és azt tanitta. hogy a szent lélek. nem származik a fiutol, holot 
ez ellenkezik. az anyaszent egy ház tanitásával. Basilius Császára lévén. 
Conciliumot hirdete, a mely negyedik Constancinápolyi. és nyolczadik 25 
Concilium generale. Anno967 869. a mely Concilium photiust le tevé. 
és exCommoniCálá, azután szent Ignatzot viszá tevé székiben. de tiz 
esztendö mulva. szent Ignátz meg halván. photius. ismét apatriarchai 
székben helyhezteté magát ugyan a Csaszár segittségivel., a pápa is 
Confirmalván. választatását. valoságos patriarcha volt. de ismét tanitá- 30 
sával. a romai anyaszent egyház ellen támadván., erre valo nézve. 
apápa. a letételnek968 sententiáját adá ki ellene, a melyre. leo. a basilius 

960 hivatattanak ^meg) mert [mert ^meg) fölé írva.] 
961 második [d - megkezdett fc-ból javítva.] 
962 ellent allának ^ezek) ennek 
963 A° 7. 87. 
964 patriarchát. [h-k-bó\ javítva.] 
965 Communicatiot. [ni-m-ből javítva.] 
966 [A Iap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
967 AÖ 869. 
968 letételnek [Második l-s-bőí javítva.] 
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Császár fia., photiust a szekböl ki veté. és egy klastromba záratá. a hol 
meg holt. 

Scotiai jános kezdé eretnekségit. Carolus Calvus alat. és tanittani 
kezde. a predestinátiorol. és az eucharistiárol. 

5 A tizedik saeculumban969 semmi ujj eretnekek nem támadának. 

A 11 dik saeculumban. 
Ebben a saeculumban támadának az uj manichaeusok, és michael 

Cerularius. 
Michael Cerularius. Constantinápolyi pátriarcha lévén. 1043.ban. 

10 kezde irni a deák anyaszent egy ház ellen. legg inkáb ezekel vádolá. 
1. hogy kovásztalan (135a:| kenyeret szentelne meg. 2. hogy meg fojtot 
hust ennének. 3 hogy a szakállakot el beretvállyák. 4. hogy szombaton 
böjtölnek, 5. hogy a nagy böjtnek elsö hetin hust esznek. 6. hogy nicéai 
symbolumhoz ezt a szót tették.filioque. az970 anyaszent egy ház akar-

15 ván. azzal meg értetni, hogy a szent lélek. az atyátol. és a fiutol szarma-
zik. de ö ezt véteknek tartá lenni. 7. hogy a Deák anyaszent egy házban. 
miért szabad. két egy testvér atyafinak, két egy testvér, leányokot 
elvenni. 8. hogy a békeségnek csokját. a mise alat. a Communio elöt. 
adgyák egy másnak. 9. hogy miért nem éneklik az alléluját.971 nagy 

20 böjtben., meg több illyen csekély okokbol szakada el agörög anyaszent 
egy ház. 

Kilenczedik leo pápa. minden tehettségivel, azon vala hogy tévelygé-
séböl visza hozhatná. michael Ceruláriust. arra valo nézve követeket is 
külde Constancinápolyban: a kik közöt elsö vala atudos humbertus 

25 Cardinalis. de silvae Candidae.. a kiket nagy tisztelettel fogadá. mono-
machus császár. a követek Conferentiát tartának apátriárchával. de 
viszá nem hozhatván ötet. azért a szent sophia templomában exCom-
municálák., a pátriárcha is nagy kevélységel exCommunicálá a követe-
ket. és apápát., a CSászár972 ki küldé székiböl a pátriarchát, mind azon 

,0 által. már igen el terjedet vala közöttök az el szakadás. noha valának 
még az görögök közöt ollyan anyaszent egy házak. akik még a973 

következendö saeculumban is aromai anyaszent egy házal. egyeségben 
valának. ezen idötöl974 fogvást tart a scysma a Görög anyaszent egy 
házban.975 1135b:] 

969 saeculumban [Első a-e-ből javítva.] 
970 az ^ak^ anyaszent 
971 alléluját. [Harmadik l-j-bő\ javítva.] 
972 Császár [C-íz-ből javítva.] ki küldé székiböl 
973 meg a ^más^ következendö 
974 ezen idötöl îdötöl̂ > fogvást 
975 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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A 13 dik saeculumban. 
Az albigensesek, noha az elébbeni saeculumban támadtanak fel. de 

ebben is tartának. és atöbbi közöt. ezek valának. leg inkáb el terjedve, 
Circum celliones flagelantes. fraticelli, mind ezek. egy kevés ideig, 
haboruságot indittának az anyaszent egyházban. 5 

A flagelánsok, a közönséges népnek. áitatoságábol kezdödének, de 
végtire. 1260 ban. eretnekeké lének,. olasz országban sokan esze gyül-
vén. processio formára jártak az uttzákon., ezek övig mezitelenek 
lévén., nagy keménységel disciplinázák vala magokot, erre valo nézve. 
elinte976 mindgyárt sok bünösök meg térnek vala., de vígtire azt kezdék 10 

hirdetni, hogy senkí büneinek bocsánattyát nem veheti hogy ha csak 
az ö társaságokban nem mégyen. és noha ezek. világiak valának, mind 
azon által. ollyan szabadságot adának magoknak., hogy egy másnak 
meg gyonván. egy mást fel is oldozták bünökböl, ezek német országban 
is el hatának 15 

A 14. dik saeculumban 
A turlupinusok. és joannes. viclavus., kezdék háborgatni az anya-

szent egy házat. 
A turlupinusok. ígen ocsmányok valának. ezek a delphinátusban. és 

sabaudinában kezdödének, ezek 1136a:| mindenek elöt mezitelen járta- 20 

nak, de nem tartának sokáig. mert a birák. ellenek fel támadának. és 
a tüzre itélték mind azokot akiket977 meg kaphattak. 

Joanes978 viclavus. ánglus pap volt. ez sok tevéllygéseket tanitta. az 
Isten, akristus. az anyaszent egy ház. és a szenttségek ellen. esokakban 
elöl jároja volt Cálvinusnak. mondám hogy sokakban, és nem minden- 25 

ben, mert nem tiltá a penitentziának., bérmálásnak szenttségeit. se az 
utolso kenetet., se amisét. se a szentekhez valo imádságot. ezt angliában 
egy nehány Concilium Condemnálá. devegtire. a Constanciai Concili-
um generale. 1414. 

A 15 dik saeculumban. 30 

Joannes husz.. e cseh. országi pap vala., és a 979 prágai universitás-
nak rectora. elett kezdöje. a hussitáknak., ez a viclavus. tévelygésit 
kezdé tanittani. és azokhoz magátol is ada, ezt a Constánciai Concilium 
generále. Condemnálá. de nem akarván engedelmeskedni., a világi 
birák kezekben adatván, törvényt láttanak reájok. és elevenen meg 35 

égeteték. 

976 elinte [eleinte] 
977 azokot akiket [ot és et - beszúrások a szóközbe, a sorban.] meg 

kap^atat^hattak. 
978 Joanes [es - utólagos beírás a szóközbe, a sorban.] 
979 a [Beszúrás.] 
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A 16 dik. saeculutnban. 
Ebben a saeculumban, sok ellenségi támadának. az anyaszent egy 

háznak, ugy mint. luthérus.. Carlostád. zuinglius.980 |136b:| oecolám-
pádus. meláncthon. bucérus. osiándres. brentius. az uj keresztények., 

5 Calvinus, az antitrinitáriusok, a sociniánusok. 
Mind ezeket egy nehány szor Condemnálta. a szent szék. és a triden-

tinumi Concilium generalé. a mely 1545.töll. 1563 mig tarta. 
Nem szollunk ezeknek az eretnekeknek tanitásokrol. azokot minde-

nek.981 tudgyák. 

10 Articulus9*2 

Az Anyaszent egy háznak, a kebelében élö, rosz keresztények 
ellen valo viaskodásárol. 

io K. Az Anyaszent egyháznak. csak az ördögök. apogányok., sidok, 
eretnekek. és scysmathicusok ellen kellé viaskodni? 

F. Már azt meg mondottuk. hogy a rosz keresztények ellen is kel 
viaskodni. 

K A rosz keresztények. mi formában támadnak az anyaszent egy ház 
15 ellen? 

F. A midön. el fajult rosz erkölcsökel meg gyalázák, amidön okai 
lésznek annak., hogy rosz magok viselésekért. az Istennek szent nevét. 
káromlani fogják. ahitetlenek, és az Istentelenek. 

2. A midön, gyalázásokol. csufságokal., fenyegetésekel. rosz példá-
20 jokal., rosz tanácsokal. hizelkedésekel., avaloságos. (137a:| hiveket. az 

Isten uttyárol el fordittyák. 
K A rosz keresztényeknek el fajulttságok.983 hogy okoza. az Isten 

vcnt nevének. karomoltatását. a hitetlenek, és az Istentelenek közöt? 
F. A midön a hit nélkül valok. és az Istentelenek, az anyaszent egy 

25 háznak tulajdonittyák, a különös embereknek meg romlásokot., azt 
hozván ki abbol, hogy az Isten el hagyta az984 anyaszent egy házát. 

K Az anyaszent egyház mi formában oltalmaza magát az illyen rosz 
keresztények ellen. 

F belsö suhajtozásival., imádságival. oktatásival. büntetésivel. jó 
30 példa adásával. 

K soké a rosz keresztényeknek számok.? 

980 [A lap alján tollpróbaszerű vonások.] 
981 azokot mindenek.^et^ tudgyák. 
982 10 Articulus 11 [A 11-et valószínűleg utólag, fölöslegesen írta be 

Mikes. Vö. még 987., 994., 1016., 1038., 1049., 1055. sz. jegyz. is.] 
983 el fajulttságok. (az) hogy [<a)>ból^h)t javított.] okoza. </) az 
984 az [Beszúrás.] 
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F sokal több. mint a joknak számok.. a veszedelemre vivö széllyes 
uton. mindenkor többen jártanak, és fognak is járni, kevesen jarnak. 
az életre vivö keskeny uton. matth. 7. 13. 

K Micsoda gondolattal kel lennünk. a sok számu. rosz keresztények-
röl, és a kevés számu jókról? 5 

F. ollyanal., hogy ha ugy élünk mint a sok számuak, az évangyélium 
szerént, minden bizonyal aveszedelemnek uttyán vagyunk., a mint is. 
aveszedelem uttyan vagyunk ha a világ szerént élünk. hogy ha az 
érzégenység. arosz kivánság. és a kevelység uralkodik rajtunk., ennél 
az igazságnál, semmit gyakortáb nem mond az uj testámentum., na- >o 
gyob része pedig a keresztényeknek. a világ szerént 611., és csak azt 
keresik., hogy rosz kivánságokot bé töltthessék; tehát985 1137b:l na-
gyob része986 közüllök, a veszedelem uttyán jár. ez iránt magunkot meg 
vakithattyuk., de az igazság magában csak meg marad. 

K Mi tarttya az anyaszent egyházat, anyi sok számu viaskodási >5 
közöt,? 

F. A kristus Jésus, aki azt tarttya, és igazgattya, az anyaszent egy 
haznak közepette léven. ugyan. azt. vezéreli. és segitti szent lelke által. 
a mint már ezt bövön meg mutattuk. 

11 Articulus.981 

Az Anyaszent egyháznak. hasznairol. 

K. Mellyek. az anyaszent egy háznak, hasznai? 20 
F. Azok a hasznok. vagy közönségesen az egész anyaszent egy házat 

tekéntik. vagy különösön. az ö tagjait. 
A hasznok melyek közönségesen az egész anyaszent egy házat teken-

tik. ezek., az Edgyeség. szenttség. közönséges, Apostoli. 
A hasznok melyek különösön az ö tagjait tekéntik, azok. vagy ezen 25 

életre, vagy a más életre valok. 
Azok, melyek. ez életre valok., a szenteknek edgyeségit, és bünöknek 

bocsánattyát illetik. 
Azok, mellyek a más életre. valok, a dicsöséges fel támadást. és az 

örök életet illetik. már azt meg988 |138a:| magyaráztuk. hogy. mi légyen 30 
a szenteknek egyessége. a többit is meg magyarázuk. 

El fogjuk kezdeni a bünöknek bocsánattyán, amely ezen életet tekin-

985 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
986 nagyok része [nagyob része helyett.] 
987 11 Articulus. 12 [A /2-es számot utólag írta be. Vö. még a 982., 

994., 1016.,, 1038., 1049.,, 1055. sz. jegyz. is.] 
988 [A lap alján őrszók: magyaráztuk. hogy] 
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ti. és minek. elötte. szóllyunk a feltámadásrol.989 és az örök életröl. meg 
fogjuk magyarázni. azt. amit arrol tudunk. hogy mi 990 fog következni 
közönségesen az anyaszent egy házal. és különösön991 minden emberel. 
minek elötte mindenek bé tellyesedgyenek., a mely atesteknek fel táma-

5 dások elött lesz meg. 
K Az anyaszent egyháznak mindenik tagja. különösön nem részesü-

lé. azokban a hasznokban, melyek az anyaszent egy házat tekintik 
közönségesen.? 

F. Mindenik tagg részesül. azokban ahasznokban,992 de nem egé-
10 szen,. hanem valamely resziben 

Magyarázat 
Mindnyájan a hivek. az anyaszent egyháznak egyeségéhez tartoz-

nak, amint már azt meg mondottuk, de csak egyedül. atest nem veszthe-
ti el sohais azt az egyeséget., különösön a tagok attol el szakadhatnak, 

15 hasonlot mondhatunk az anyaszent egyháznak szenttséges voltárol., az 
anyaszent egy háznak minden tagjai a szenttségre hivatattak., de mind-
nyájan nem szentek., és akik azok, abbol le eshetnek. csak éppen az 
anyaszent egyháznak teste. nem éshetik soha. té993|138b:)velygésben. 
ezek ollyan hasznok. a melyekben mindenik tagg részesül. de valojá-

20 ban. és maradandó képen., azok csak az anyaszent egyhaznak testét 
illetik. amint már azt meg bizonyitottuk ide fellyeb. 

12 Articulus.99* 
Hogy a bünöknek bocsánattya legelsö út. amellyek által: 

részesülünk, az Anyaszent egyháznak hasznaiban. 

K. Micsoda modokkal részesülünk mi az anyaszent egyháznak hasz-
naiban.? 

F. A bünök bocsánattyának modgyával, mely igen nagy haszna az 
25 anyaszent egyháznak. 

989 feltámadásrol. [t-d-bő\ javítva.] 
990 hogy mi ^köv^ fog ^közönségesen a.z) következni kö/.iiiMÍgesen 
991 különösön [ön - beszúrás.] 
992 ahasznokban ^valamely résziben,]) de nem egészen.. h.iucm va-

lamely resziben [hanem valamely resziben - utólagos beírás ;i mondat 
végére, nyilván a törléssel egyidőben, de a kézirat keletkc/oéncl ké-
sőbb.] 

993 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
994 12 Articulus. 13 [A 75-as számot utólag írta be. Vö. niég 982., 

987., 1016., 1038., 1049., 1055. sz. jegyz. is.] 
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Magyarázat. 
Mi mindnyájan az Isten haragjában születünk, az ördögnek rabsá-

gában. midön pedig akristus akereszténységre hiv bennünket., akor 
nem talál egyebet mi bennünk a véteknél. és a meg romlotságnál, nem 
is lehetnénk tehát ígazak, se9 9 5 az anyaszent egy háznak tagjai, az 5 
Istennek fiai, se akristusnak attyafiai, hogy ha nem vennök büneinknek 
bocsánattyát., a bünnek bocsánattyát az ö neve által veszik mindnyájan 
kik ö benne hisznek act. 10. 43. 

Az Isten leg elöször a bünnek bocsánattyát a kereszttségnek szentt-
ségében adgya meg, szent pál mondása szerént akristus meg szentelte 10 

az anyaszent egy házát; meg tisztitván viznek |139a:| feredöjével. az 
igének általa. eph. 5. 26. 9 9 6 

De mint hogy az Isten szabad ajándékival., meg bocsáthattya a 
vétket. csak magátol., és a kereszttségnek külsö fel vétele elött is, ugyan 
igy is cselekeszik azokal. kik martyrumságot szenvednek kereszttségek '5 
elött., vagy akik. meg halnak. erös kivánságal kivánván. meg keresztel-
tetni.. abünnek bócsánattyát akár mely formában. engedgye meg az 
Isten. de atellyeségel szükséges., A kristus ö magat adta érettünk, hogy 
meg valtana minden hamiságtol, és tisztittana magának kivalt képen valo 
népet.jó cselekedetekre igyekezöt. tit. 2. 14.991 20 

A bünnek bocsánattya maga az a nagy haszna az anyaszent egy 
háznak., mivel csak egyedül az anyaszent egy háznak adta a kristus azt 
a hatalmat., hogy meg bocsáthassa a vétkeket, és csak az anyaszent egy 
házban lehet abünnek bocsánattyát venni., mivel az anyaszent egy 
házon kivül nincsen üdveség. és azok a kik az ö kebelében nintsenek. 25 
bünök botsánatyát nem vehetik. ha tsak tagjaivá nem lesznek998 

K Honnan tudgyuk mi azt hogy a kristus999 hatalmat adot az 
anyaszent egy háznak, abünnek bocsátására?1000 

F A kristusnak maga szavaibol., aki hatalmat adot az anyaszent egy 
házának a szenttségeknek szolgaltatására., a mellyek által. azt tudgyuk. 30 
akristustol, és az apostoloktol, hogy a bünök meg bocsátatnak, még 
erröl bövebben fogunk szollani ezután. 

K Hogy tudgyuk mi azt hogy csak az anyaszent egyházat illeti ez a 
hatalom? 

9 9 5 se [Beszúrás.] 
9 9 6 eph. 5. 26. [A 6-os számjegy javítva.] 
9 9 7 [Utána későbbi beírás: héja vagyon: első a-n-bő\ javitva.] 
9 9 8 és azok[.. .]nem lesznek [Ezt a mondatot Mikes utólag írta a 

szöveghez, a sor végére és a sorközbe.] 
9 9 9 a kristus <szab) hatalmat adot 

1 0 0 0 bocsátására? [Első ű-o-ból javítva.] 
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F Azt tudgyuk, hogy a kristus az anyaszent egy háznak adta1001 

|139b:| ezt a hatalmat. ezen kivül, a senkinek nem adatott. s. aug.1002 

manua. ad laur Cap 64. lib 1. 
K. De nincsené a meg irva., hogy csak az Isten bocsáttya meg a 

5 bünököt? 
F. Mikor az anyaszent egy ház bocsáttya meg a bünököt. akor 

mindenkor az Isten bocsáttya meg, mivel az anyaszent egy ház., az ö 
nevével munkálodik. azhten ministeri vagyunk..1003 mondgyaszentpál. 
és az ö hellyit tarttyuk. eph. 6 20. 

io K Mind azoknak., kik az anyaszent egyház tagjai: vagyoné hatal-
mok a bünt meg bocsáttani? 

F Nincsen. mivel csak egyedül. az apostoloknak adta a kristus ezt 
a hatalmat, az apostolok a püspökökel1004 közlötték. és a püspökök 
apapokal.1005 

15 K. Az ollyan papoknak, kik halálos vétekben vannak., vagyoné 
hatalmok a bünt meg bocsátani,1006 mivel ökk is. bünben vannak.? 

F Igen is; és az anyaszent egy ház. Condemnálá a donatistákot,1007 

a 4 dik saeculumban, kik ezel ellenkezöt tanitottanak. 
K. Miképpen bocsáttyák meg a papok. a vétkeket? 

20 F. A kereszttség, és a több szenttségeknek ki szolgáltatásában. a 
mely szenttségekhez. a bünnek bocsánattya, vagyon ragasztva.1008 

K. szükségesé. az anyaszent egyháznak szolgaihoz folyamodni. hogy 
akár minémü véteknek bocsánattyát vehessék? 

F. szükséges az eredendö, és a halálos vétekért. de nem a bocsánan-
25 do vétekért., mert bocsánatot nyerhetnek a bocsánando. vétekért. az 

imádság, az áldozat.,1009 abőjt, a töredelmeség., és a jó cselekedetek ál-
tal. [140a:] 

K Mít értesz azon, a midön azt mondod. hogy a bünök meg bocsá-
tattak? 

30 F. Azt értem,1010 hogy azok meg bocsátattak, és el töröltettek. 

1001 [A lap alján utólagos beírás: heja van és tollpróbaszerű tollvo-
nások.] 

1002 s. aug. ^ad) manua. ad [Törlés a sor végén; a latin utalás végére 
beírva: heja va\ 

1003 vagyunk.. [n - valószínűleg megkezdett /c-ból javítva.] 
1004 a püskökel [Elírás.] 
1005 [utána beírás: heja vagyon] 
1006 m e g bocsátani, (v^mivel _ 
1007 a donatistákot, (kik.) a 4 dik saeculumban, kik 
1008 [ u t á n a beírás: héja] 
1009 az áldozat., [l-d-bö\ javítva.] 
1010 ^ z t értem, ^azon,} hogy 
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Magyarázat 
Cálvinus azt mérte tanittani. hogy a mikor az Isten avétket meg 

bocsáttya., egyebet nem cselekszik1011 hanem hogy azokot vétkül nem 
tulajdonittya., ámbár azok a vétkek fent legyenek is. de az Isten azokot 
meg nem bünteti. 5 

De az Anyaszent egyház. mindenkor azt hitte szent pálal. hogy az 
Isten azért nem tulajdonittya. nékünk a vétkeket,1012 a midön azokot 
meg bocsáttya, mert azokot valoságal. el törli., ugy hogy azok nincse-
nek fent azö szemei elöt, és hogy ha azokot meg nem bünteti azután. 
azért vagyon. mert azok már nincsenek, mivel micsoda. részesülés lehet. 10 

mondgya szent pál. a hamiság. és az igasság1013 kózöt. ami sziveink a 
kereszttség által. az szent lélek templomivá lesznek.. akristus azokban 
lakozik miképpen lakoznék tehát. akristus. és az ö szent lelke. ollyan 
szivekben, a melyekben a vétek lakozik., az igaz tehát, hogy az Isten 
nem azért az okért. nem tulajdonittya nekünk a meg bocsátot vétkeket, 15 

mert azok el vannak rejtve. és fedezve. hanem. azért. hogy azok el 
vannak töröltetve. és nincsenek fent azután.1014 s. aug. serm 2. supr. 
ps. 31. num. 9. [140b:] 

K. A mi érdeminkért bocsáttattnaké meg a mi vétkeink? 
F. A kristus érdemlette meg egyedül. halála által büneinknek bocsá- 20 

nattyát, mi magunktol semmit nem érdemlünk. és mindenért, a kristus-
nak tartozunk, 

K. A bünnek bocsánattya. micsoda változást. cselekeszik mi ben-
nünk? 

F. A szent lélek sziveinkben jö lakni, és bennünket az Isten fiaivá, 25 

és a kristusnak örökös tarsaivá tészen. rom 8. 17. Conc. trid. sess. 6. 
de justification. Cap 7. 

K. A midön egy szer a bünnek bocsánattyát. vettük, vagyoné még 
szükségünk. azután is arra a kegyelemre.? 

F. Igen is vagyon. mind addig a még élünk. mert a mi gyarloságunk 30 

minden nap sok számu vétekben ejt bennünket., a mellyekért szüksé-
günk vagyon arra. hogy az Isten nékünk meg bocsásson, ugyan ezért 

1011 nem cselekszik ^hogy^ hanem hogy 
1012 a vetkeket, [Szóvégi t-k-bó\ javítva.] 
1013 igasság [Első i (hosszú J) z-ből javítva.] 
1014 azután. <rom. 8. 9. 17. Conc trid. sess. 6. de justificatione Cap. 

7.^ [A törölt utalás helye 4 bekezdéssel hátrább van;] s. aug. serm 2. 
supr ps. 31. num. 9. [A lap alján beírás: szoly és tollpróbaszeríí tollvoná-
sok.] 
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kel néki minden nap mondani, bocsásd meg a mi vétkeinket. miképpen 
mi is meg bocsátunk ellenünk vétetteknek.,ols 

Mind ezeket bövebben meg fogjuk magyarázni. a midön a szenttsé-
gekröl fogunk szollani. 

13. Articulus.1016 

Hogy a hivek közül. mindenikének.. min kel által menni, 
minek elötte az örök életet el érje. és leg elöször 
a halálrol., mely közönséges minden emberekel. 

5 K Micsoda. a halál.? 
F A léleknek. a testtöl valo meg válása, a mely büntetést lehetetlen 

el kerülni, a vétektöl fogvást. s.aug serm. 2. supr ps. 48. num. 2.(141a:| 
Azt mondám. hogy a vétektöl fogvást., mivel az ember nem ugy1017 

teremtetett volt hogy meg halyon. és a halál az olta lett el kerülhetetlen-
10 né. a míolta a vétek meg rontotta a természetet.1018 rom. 6. 23. 

K. Micsoda gondolattal kel lennünk a halálrol? 
F. Azt tudgyuk hogy minden bizonyal. mindenikünknek meg kel 

halni. azt pedig nem. tudgyuk. hogy mikor, mi formában, vagy talám 
hirtelenül történik., azt is tudgyuk hogy csak egy szer halunk meg., és 

15 a mely halál nem keresztényi; azt nem lehet helyre hozni. mivel ahalálon 
áll.101Q az örökké valo boldogság. vagy az örökké valo kárhozat, 
szükséges tehát. valojában készülnünk ahoz a rettentö. szem pillantás-
hoz. de idején kel ahoz készülni, mert ámbár bizonyosan tudnok is hogy 
nem történik hirtelenségel., de azt minden nap láttyuk. hogy a betegség. 

20 nem engedi ahoz ugy készülni a mint kellene., az öregségre halasztani 
a készületet. a bizonytalan idö. az Isten is akor el hagyhatná az em-
bert1020 s. aug. supr ps. 38. num. 19. 

K Miképpen kel a halálhoz készülni? 

F. Meg kel valojában visgálni alélek üsmeretet, el kel rendelni mind 
25 a lelki, mind a világi dolgokot, és valoságos keresztényi életet kell élni. 

K. Edgy valoságos kereszténynek irtoztatoé ahalál? 
F. De söt még kivánatosnak kellene néki lenni, hogy ha a kereszté-

1015 [Utána beírás: hejávan] 
1016 13. Articulus. 14 [A 14-et utólag írta hozzá, világosabb tintával; 

vö. még 982., 987., 994., 1038., 1049., 1055. sz. jegy. is.] 
1017 ugy [Beszúrás a sor elején;] teremtetett volt ^azért^ hogy 

[<(azért]> beszúrás.] 
1018 a természetet. ^s. aug. supr. ps. 38. num. 19.^ rom.6.23. 
1019 áll. (V) az örökké valo 
1020 az isten is akor el hagyhatná az embert [Utólag írta be Mikes 

a latin utalás után üresen maradt helyre, sötétebb tintával.] 
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nyek ugy élnének a mint kellene élniek,1021 és ha csak a mostani életet 
tekintenék, szent pál szerént. legg nyomorultabbak volnának minde-
neknél.; örömel kel hát1022 |141b:| nékik azt az orát tekinteni. amely 
végit veti nyomoruságoknak., bé vivén öket abban aboldogságban. 
a melynek reménségiben áll minden vigasztalások eföldön. 1 cor. 15. 5 

19. 
K Nem csak egyedül. az apostolokra., és a hellyekben lévö egyházi 

szolgákra kellé érteni. szent pálnak ezt a mondását., hogy mindennél 
nyomorultabbak volnánk, hogy ha csak. a mostani életet tekéntenök? 

F. Azt lehet érteni minden keresztényekre., mert minden valaki l0 

keresztényi életet akar élni, annak minden világi kivánságokot el kel 
hadni. és csak Istenért kel élni, magának ellene kel mondani, ellene kel 
állani arosz kivánságoknak, szokásoknak., meg kel gyözni az akadá-
lyokot. a melyek minden felöl támadnak, el kel szenvedni az emberek 
üldöztetéseket. gyülölségeket. csufságokot., káromlásokot, gyalázat- 15 

tyokot., eröszakoskodásokot, meg kel magát alázni. és mindent el 
szenvedni. inkáb, hogy sem mint igasságtalanságban élni, mind ez igen 
nehéz atermészetnek. de mint hogy más boldogab életett remél., az a 
reménség meg segitti és meg vigasztallya1023 avaloságos keresztényt. 
mert másként nyomorult volna, és leg nyomorultab az emberek közöt. 20 

szent Agoston nagy bölcsen mondgya, hogy az aki nem ohajttya. az 
más életben valo boldogságot., és aki ezen eletnek boldogságában veti 
bizodalmát, a kárhozatos állapotban vagyon.1024 ez a mondás meg 
egyezik. az ábrahám rosz gazdagnak valo mondásával: s. aug. supr ps. 
148. num. 4. luk. 16. 25. 25 

K Rosz kereszténynek kellé tartani az ollyat a ki fél a haláltol? 
[142a:] 

F. Azért félni ahaláltol. hogy el választ. e földön levö javainktol. és 
gyönyörüséginktöl, amellyekel élnénk.1025 örökké ha lehetne. e közön-
séges, de igen1026 meg romlott gondolat., de a természetnek1027 gyarlo- 30 

ságabol félni ahaláltol., arra a kristus kivánt példát mutatni vigasztalá-
sunkra. szabad ahaláltol félni azért, hogy ami büneinket meg tekintvén. 
bizonytalanok vagyunk holtunk után valo allapotunkrol., de mind 

1021 kellene ^k^élniek, és ha csak a mostani [a névelő - e-ből jav.] 
1022 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1023 vigasztallya [A g helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
1024 vagyon. ^s. aug.^ ez [Törlés a sor elején.] 
1025 élnénk. [Második w-megkezdett fc-ból javítva.] (ha^ örökké ha 
io26 jgen [g-n-ből javítva;] meg romlott gondolat., [gondolat., - fölé 

beírt egy keresztet, mely a lap tetejére írt, kereszttel jelölt heja vagyon 
beírásra utal.] 

1027 a természtnek ^gyeng^ gyarlóságabol 
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azon által. a hittel. és az Istenben valo bizodalomal. erösittsük meg 
magunkot; az Istent meg bántanok, hogy ha alázatoságal,1028 peniten-
tzia tarto lélekel, és áldozatul nem vennök tölle a halált .1 0 2 9 st aug. 
serm 306. n. 4. de diversis 

5 K. kicsodák azok. akiknek leg irtoztatobnak tettzik ahalál.? 
F. Azok. akik vétekben éltenek, és penitentziát nem tartottak, kik 

evilágot mindenkor szerették. kik a földhöz ragaszkodtak. és azal meg 
elégednek, nehéz azt el hadni amit szeretünk, de ketelenek leszünk akor 
azt el hagyni. és azt ollyan állapotban. a melyben minden irtoztatonak 

10 láttzik. st. aug. serm. 1 supr ps. 36. n. l .1 0 3 0 

K Mit kel cselekedni hogy el kerülhessük ezt a rettegést? 
F Borullyunk idején az Isten irgalmoságanak lábaihoz penitentzi-

á t 1 0 3 1 kel tartani., valoságal kel munkálodni azon hogy el lehesen 
kerülni azt a nyomoruságot, amelyel fenyegeti Isten a hamisakot,1 0 3 2 

15 ezekel a szokal., 
Hittalak, és nem akartátok, ki terjesztettem kezemet,, és nem volt a 

ki nézné. meg utáltátok minden tanácsomot. és dorgálásimot el henyelté-
tek. én is nevetek ati vesze-1033lí42b:\delmeteken, és meg csufollak. 
midón rajtatok történik amitölféltetek, midön reátok rohan hirtelen1034 

20 anyomoruság. és a veszedelem mint a szélvész érkezik. midón reátok103S 

jö aháboruság., és a szorongatás; akkor segittségül hinak engem, és meg 
nem halgatom, reggelfel kelnek, és meg nem találnak engem. azért hogy 
gyülölték az oktatást. és azur félelmet bé nem vették és nem engedtek 
tanácsomnak, és rágalmazták mindenfeddésemet. azokáért az ö élettyek 

25 gyümólcsit fogják enni. és az ö tanátsokal meg elégitetnek. prov. 1. 24. 
Azt el hihettyük.1 0 3 6 hogy eza fenyegetö jövendölés. minden nap bé 

tellyesedik1037 sok számu keresztényeken., de jaj annak a ki erröl nem 
gondolkodik. vagy magát meg nem jobbittya. 

K. Miért akarta Isten. hogy a mi utolso oránk bizonytalan lenne? 
30 F Azért hogy mindenik orát ugy tekénttsük. mint utolso oránkot., 

és hogy az illyen gondolat bennünk vigyázásban tarttson. s. aug. serm. 
2. supr. ps. 34. num. 14. 

1 0 2 8 alázatoságal, (e r^ penitentzia tarto [Törlés a sor végén.] 
io29 [u tána beírta: heja.; majd folytatólag, szintén utólag írta be a 

latin utalást.] 
1030 [A iatin utalást utólag írta be Mikes a sor végére és a sorközbe.] 
1 0 3 1 penitentziát <(ke) kel 
1 0 3 2 a hamisakot, [k-g-ből javítva.] 
1033 [^ i a p a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 0 3 4 hirtelen [l-n-ből javítva.] 
1 0 3 5 reatök [Ékezethiba.] jö aháboruság., 
1 0 3 6 el hihettyük. (e) hogy eza 
1 0 3 7 bé tellyesedik <(sz> sok számu 
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14. Articulus.103* 
A különösön valo Itéletröl. 

K Hová lészen alélek. minek utánna atestböl ki mégyen? 
F. A kristus itélö szeke eleiben mégyen. hogy ót számot adgyon. jó, 

vagy gonosz cselekedeteiröl. ez a szám vétel pedig nagy igasságal. és 
szorgalmatoságal mégyen végben. mivel |143a:] akristus azt mondgya. 
hogy az emberek számot adnak az utolso napon. leg kisebbik1039 5 

haszontalan szavokrol is. matth. 12. 36. 
K. Miröl kel az embereknek számot adni midön az Isten eleiben 

mennek? 
F. A vétekröl melyet cselekedtek. gondolattal, szoval, tselekedetel. 

vagy el mulatassal., a rosz példárol melyet adtanak, a mások vétkiröl 10 

melyekben részesültek, egy szoval minden féle hivatalokrol. és kötelesé-
gekröl; mert mind ezek meg lesznek fontolva a sanctuáriumbéli mérték 
szerént. 2. Cor. 5. 10. apoc. 20. 12. 13. 

K Micsoda féle szabot rend szerént. visgáltatnak meg az emberek 
cselekedeti? 15 

F. Nem az emberek. szokások. tartások. és példájok szerént. hanem 
az örökös igazság szerént itéltetnek meg, az Isten igéje szerént, a kristus 
Évangyeliuma szerént., ez az itéletnek szabot rende. ki ki visgállya meg. 
naio4o az éiete m e g egyeziké ezzel a rendel. joan 12. 48. 

K. kicsoda lészen az itélö biró? 20 

F. A kristus Jésus., akinek az Atya. hatalmat adot az itélésre., és aki 
halálaés fel támadása által. biroja lett az élöknek, ésa holtaknak.. joan. 
5. 22. 

K. Mitöl kel leg inkáb rettegni abünösnek, hameg tekénti azt az 
utolso napot. 25 

F 1 Attol hogy micsoda szorgalmatoságal kel számot adni leg kiseb-
röl is, 2 a Bironak világos és igasságos voltátol, 3. attol. hogy az a biró 
akoron irgalmaság nélkül leszen,1041 [143b:] 4. attol a gyalázattol. a 
melyben lészen akoron a bünös, minden segittség,1042 menttség. és 
vígasztalás nélkül, terhelve lévén vétkekel., haszontalanul gondolkod- 30 

ván. mind azokrol, a mellyeket el mulatott. az üdveség el nyerésére., és 

io38 14 Articulus. 15 [A 15-öt utólag írta hozzá, világosabb tintával; 
vö. a 982., 987., 994., 1016., 1049., 1055. sz. jegyz. is.] 

1039 ieg kisebbik (sz^haszontalan szavokrol 
1040 ha [Beszúrás.] 
1041 [A lap alján egy tollpróbaszerű tollvonás.] 
1042 segittség, [A tt utáni s-e-ből vagy c-ből javítva.] 
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attol., hogy micsoda bizonytalan az az ora, amelyben arra az irtoztato 
itéletre kel el menni. st aug. serm. 96. de tempore.1043 

K Mit kel cselekedni, hogy ezeket a nyomoruságokot el lehesen 
kerülni? 

5 F 1. Most kel magunkot meg itélni, hogy meg elözhessük akristus 
kemény itéletit, 2 meg kel engesztelnünk. a Birót. penitentzia tartásun-
kal. és köny hullatásinkal, 3. szerezük meg magunknak. a jó lelki 
üsméretnek bekeségit, és vigasztalását., akár mely nehezen tegyünk is 
szert arra., 4.1044 tarttsuk készen mindenkor magunkot, erre valo 

10 nézve: vigyázunk, és mindenkor imádkozunk, a kristus hagyása sze-
rént. 1 Cor. 11. 41. s. aug.1045 serm 47. supr ps. 37. v. 16. luk. 21. 36. 

K Az itélet napja. irtoztatoé. az igaz lelkeknek.? 
F Még az igazaknak is kel félni attol anaptol. mert senki nem tudgya 

ha szeretetre. vagy haragra méltoé.1046 eccles. 9. 1. hogy ha az Isten 
15 irgalmaságal. nem bánnék velünk, senki meg nem álhatna az ö szine 

elött., de az igazakban ez a félelem elegyes bizodalomal. és vigasztalá-
sal. és némellyekben örömmel. s. hier. Cap. 6. supr. ps. 100. n. 2. 

K. Mihez támaszttyák az igaz lelkek. az ö bizodalmakot, és vigaszta-
lásokat.? |144a:l 

20 F. Az Isten irgalmaságahoz., a kristus érdemeihez, az ö igéretihez, 
és1047 a magok tiszta lelkek üsméretihez. 1 cor. 4. 451048 

15 Articulus.10'19 

Hogy micsoda állapotban lésznek a lelkek a különösön 
valo itélet után. 

K. Hová lesznek. a lelkek. akülönösön valo itélet után? 
F Némellyek a Paradicsomban. némellyek a purgátoriumban. né-

mellyek a pokolban mennek., mind ezekröl bövebben fogunk ezutan 
25 szollani 

K Micsoda lelkek mennek paradicsomba.? 
F Az ollyanok kik meg tartották., vagy is helyre hozták, kereszttsé-

1043 r^ i a t j n utalást utólag írta be, sötétebb tintával.] 
1044 4. [Beszúrás.] 
1045 s. aug. ^su^ serm 47. supr [47. - beszúrás.] 
1046 méltoé ^Eccles. 9^ eccles. 9. 1. [Törlés a sor végén.] 
1047 és [Beszúrás.] 
io48 [A fejezet végére, a sor alá beírta: it egy kérdés heja] 
1049 15 Articulus. 16 [A /6-ot utólag írta hozzá; vö. a 982., 987., 

994., 1016., 1038., 1055. sz. jegyz. is.] 
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geknek ártatlanságát, annyira hogy még bocsánandó vétekben sem 
holtak meg. 

K Micsoda lelkek mennek purgátoriumba? 
F Az ollyanok a kik meg nem tisztittattak bocsánando bünökböl. 

halálok elött, vagy az Isten igasságának tellyeségel eleget nem tehettek 5 

K. Micsoda lelkek mennek pokolba? 
F Az ollyanok. akik halálos vétekben halnak meg. 
K Hová leszen atest, azután hogy a lélek ki megyen belölle? 
F Meg rodhad a földben, és porrá lészen. a fel támadásnak napjáig. 

De az Isten némelykor különösön valo kegyelmé-10S0[144b:|böl. meg 10 

oltalmazza némely szenteknek testeket arodhadástol., hogy nagyob 
fenyeségel1051 nyilatkoztassa ki szenttségeket. erröl. elég példa vagyon. 

K Honnét tudgyuk mi azt hogy mindenik embernek lelke halála 
után. mindgyárt meg büntettetik. vagy meg jutalmaztatik. még világ 
vége elött? I5 

F Azt a szent irásbol, a traditiobol, és az anyaszent egy ház. végezé-
séböl tudgyuk., a szent irás erröl bizonyságot ád. a rosz gazdag. és a 
szegény lázár példájában. luk. 23. 43. 

K Mennyi ideig maradnak alelkek a purgátoriumba. 
F. A szent irás, se atraditio erröl bizonyost nem tanyit. se az anya-

szent egyház erröl nem végezet., hanem azt el gondolhattyuk. hogy ótt 
fognak maradni mind addig. még eleget nem tesznek az Isten igasságá-
nak. 

K. Mennyi ideig kel tartani a purgátoriumnak? 
F A kristus utolso el jöveteléig. és nem továb. s. aug. de civ Dei libr 25 

21. Cap. 1. et 16. 
K. A viaskodo, és a szenvedö Anyaszent egy ház. nem fog tehát 

örökösön tartani.? 
F Igen is nem. hanem csak világ végi-ig tart. 
K. A gyözedelmes10S2 anyaszent egy ház. meddig fog tartani? 
F Mostanában. gyülekezik esze. és annak atársaságnak1053 száma 

akor telik bé. a midön a földön, és a purgátoriumban lévö anyaszent 
egy háznak vége lészen. akoron |145a:| a gyözedelmes anyaszent egy-
ház. egyedül fog tartani örökké. 

K A gyözedelmes anyaszent egyháznak száma eléb miért nem telik 35 

bé, hanem mikor vége leszen a földön, és a purgátoriumban lévö 
anyaszent egyháznak? 

íoso r^ iap a | j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1051 nagyob fenyeségel ^ki^ nyilatkoztassa ki 
io52 gyözedelmes [edhelyéa szétfutott a tinta, amiatt a </szárát újra 

leírta; ed-od-bó\ javítva?] 
1053 atársaságnak ^sza) száma [Törlés a sor elején.] 
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F Azért, mert agyözedelmes anyaszent egyház1054 társaságának 
száma hogy egész lehesen., és aboldogsága tellyes, szükséges hogy a 
választattak, kik eföldön. vagy apurgátoriumban vannak, mindnyájan 
aparadicsomban mennyenek, és hogy a testek. a boldog lelkekkel meg 

5 egyesülvén, azok is részesülhessenek a boldogságban., mind ezeknek 
világ végekor kell meg lenni. 

16 Articulus1055 

A világ. végiröl. az Anti kristusrol., Illyés. és Enoch 
el jövetelekröl. a sidok meg térésekröl.. 

K. A világnak mikor leszen vége? 
F Azt az idöt nem tudhatni., hanem azt tudgyuk, hogy az égnek. és 

a földnek el kel mulni. ujj égg. és ujj föld leszen helyében., a hol fognak 
10 lakni aboldogok 

K világ végekor micsoda állapotok fognak törtenni? 
F Leg inkáb ezek vannak meg jövendölve., ugy mint. 1. a hadakozá-

sok., dög halálok., éhségek, nagy föld indulások, azidö járásának meg 
bomlása. 2. a keresztények közöt. a szeretett meg kezd hülni. 3. az 

15 Evangyélium az egész földön fog pré-1056|145b:|dikaltatni. 4. az anti 
kristus el fog jöni., 5. Illyes. és Enoch a földre1057 visza jönek., 6. a 
sidok meg térnek.. 

K A szent irás mit tanit nékünk az antikristusról? 
F Hogy gonosz és hatalmas ember lészen, ellene fog állani ajonak, 

20 de leg inkáb a kristusnak, 2. thes. 2. 3. 
2. hogy Isten gyanánt fogja magát imádtatni. 2 thes. 2. 4. 
3. hogy soha nagyob üldözés nem volt az anyaszent egyház ellen. 

mint a mellyet ö fog támasztani., és hogy sok számu keresztények 
hozája hodolnak. 2 thes. 2. 9: s. aug. supr. ps. 9. num. 27. 

25 4. hogy hamis csudákot fog tenni, a mellyekel sokakot el áltatt. 
5. A szent atyák azt mondgyák. hogy valamit Daniel meg jövendölt 

volt Antiochusrol, hogy a jerusalemben lévö minden kori áldozatot el 
fogja törölni, hogy azt az antikristusra kel érteni. aki is azon lészen. 
hogy el töröllye az uj törvény béli áldozatot, mindenüt valahol fog 

30 uralkodni. 
6. Hogy az antikristusnak üldözése. nem fog sokáig tartani, a szent 

io54 egyház<(nak)>társaságának 
1055 16 Articulus 17 [A 77-et utólag írta hozzá; vö. a 982., 987., 994., 

1016., 1038., 1049. sz. jegyz. is.] 
1056 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1057 [Sor végén:] a [új sor elején:] a földre 
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irásbol lehet által látni. hogy csak negyed fél esztendeig fog tartani. 
apoc. 20. 

7. hogy a kristus. ezt az Istentelent meg emeszti. az ö szájának 
lelkével; és az ö dicsöséges el jövetele által el törli.1058 2 thes. 2. 3. 8: 

8. hogy az antikristus el jövetele elött. nagy támadás lészen az 5 

anyaszent egy ház ellen. és sokan meg tagadgyák a hitet. 2. thes. 2. 3. 
8. 

9 Hogy az antikristus világ vége elöt. egy kevés idövel fog el jöni., 
és azután. minek utánna. az Évangyélium (146a:| az egész világon 
prédikáltatott volna. 2. thes. 2. 2. 8. "> 

K Bizonyosé a. hogy még az antikristus elnem jött.? 
F. Ennek a szonak antikristus. két magyarázattya vagyon. az edgyik 

közönséges, a másik különös, közönségesen azokot hiják antikristusok-
nak, kik a kristus ellen tamadnak ezen értelem szerént a szent irás. az 
eretnekeket antikristusoknak nevezi., tehát ezen értelem szerént eljött. 15 

1. joan. 2. 18. 
De ha az antikristuson azt a gonoszat érttyük., aki az utolso üldözést 

fogja támasztani, abizonyos hogy még elnem jött. könnyü is meg felelni 
az eretnekeknek., kik nagy káromlásal apápát anti kristusnak nevezik. 

Elöször. nem lehet nekik az a káromlo gondolattyak. hogy ha azt 20 

fel nem teszik., hogy a közönséges anyaszent egy ház annyira meg 
romlott., hogy az ö láthato feje., a kivel minden koron egy volt. akristus 
ellen támadot volna.,1059 az illyen gondolat pedig tellyeségel akristus 
ellen volna., aki azt igérte az anyaszent egy háznak., hogy mindenkor 
véle lészen. az igazságnak lelke azt soha el nem hadgya, és apokolnak 25 

kapui az ellen gyözedelmet nem vésznek, a tehát az antikristus, aki 
akristusnak beszédi ellen tanyit. 

2 tsak kevés értelemmel is által lehet látni, hogy csak esztelen vakság-
bol lehet apápának tulajdonittani. azt. a mi az antikristusra illik.1060 

[146b:] 
3. A leg okosabbak a protestánsok közöt. meg vallyák azt. hogy 30 

azok kik apápát. antikristusnak hivják. ók nélkül hivják. Grotius. 
disser. supr anti1061 Chris. 3 vol. 

K Bizonyosé a. hogy még Illyés, és Enoch el fognak jöni? 
F Azt, a szent irásbol. és atráditiobol tudgyuk. ugyan azért is ragad-

tattak el a földröl életben. 35 

K Illyés. és Enoch miért fognak el jöni? 

1058 el törli. (1 tess> 2 thess. [Törlés a sor elején.] 
1059 v o i n a [Beszúrás sötétebb tintával.] 
íoso iujk ^Grotius. disserta. supr. antikrist. 3. vol.) [A lap alján 

tollpróbaszerű tollvonások.] 
1061 anti <Ckr.> Chris. 
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F Azért hogy ellene állyanak az antikristusnak, és hogy munkálkod-
gyanak a sidok meg téréseken. s. aug. tract. 6. supr. s. joan. lib. 1. de 
Civitt. Dei. libr 20. Cap. 29. 

K Mint fog vélek bánni az antikristus? 
5 F. Meg öleti öket. és tsak hamar azután. meg szégyenittetik akristus 

eljövetelével: 
K bizonyosé a. hogy a sidok meg térnek világ vége felé? 
F. Igen is emeg vagyon irva. mind az Ó. mind az uj testamentumban. 

ose. 3. 5. 
10 Mostanában pedig a kristus Jésus haláláért valo büntetés. akadályo-

za öket. a meg térésben. mostanában. mint egy lepedö vagyon szemek 
elött. hogy ne láthassák. a prophétiáknak bé tellyesedésit,. de világ 
végin.. az a lepedö el vétetik szemek elöl. és akor meg láttyák. hogy 
hejában vártak más Messiást a kristuson kivül., és akoron meg térnek 

15 hozája. malak 4. 5. 6. |147a:| 

17 Articulus 
A közönségesen valo fel támadásról. világ végin. 

K Mi fog következni világ végin. az antikristus. üldözése., és a sidok 
meg térések után.? 

F. Az Isten parancsolattyábol. az Angyalok szavokat az egész világ-
ra el terjesztik. valamint a hangos trombitáknak. szavait; és arra a szora 

20 az egész emberi Nemzet fel támad egy szem pillantásban, matth. 24. 31. 
1 Cor 15. 1. 

K Mit értesz azon. midön azt mondod hogy a halottak mind fel 
támadnak.? 

F Azt értem hogy minden embernek lelke a maga testében viszá 
25 négyen. 

K Miképpen lehet meg. atestnek fel támadása? 
F. Az Isten mindenhatoságával, a ki - is ollyan könnyen támaszttya 

l'el a testeket akoporsobol. valamely könnyen teremtette1062 semmiböl. 
1 Cor. 15.42. 

30 K. Meg foghattyuké mi azt., hogy miképpen mégyen viszszá minde-
nik lélek. az elébbeni testében., aki-is annyi saeculumoktol fogvást 
porrá lett.? 

F Mi azt igen gyengén foghattyuk meg. de hisszük, mert az Isten azt 
ki nyilatkoztatta., látunk is valami ha-1003|I47b:|sonlot ahoz a termé-

35 szetben, a buzát hogy el vetik. meg rodhad, és abbol a rodhadásbol. 

io62 teremtette [Harmadik e-r-ből javítva.] 
io63 ^ iap a j j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
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más nö; ez a példa. noha tellyeségel nem világos. de ebböl is meg 
láthattyuk az Istennek mindenhatoságát. a testeknek fel támasztására. 

K. A test hasonlo állapotban támadé fel, mint a melyben volt halála 
elött? 

F Ugyan azon test lészen., de más féle állapotban., mivel más lészen. 5 

az igazaknak fel támadások, más a gonoszoknak fel támadások 1 Cor. 
15. 

K Az igazak mi képpen támadnak fel.? 
F. Dicsöséges testben. és mint egy lelki testben. 1 Cor. 15. 
K Micsoda külömbségei lesznek a dicsöséges testnek? |0 

F. A szent Atyák. négy félet tesznek fel., szent pál után. 1 Cor. 15. 
st aug de civ Dei lib 22 C. 211 0 6 4 

Elöször. hogy a világos. és fényes lészen. 2. hogy ollyan könnyü. és 
gyors lészen. valamint alélek. 3. hogy ollyan subtilis lészen. hogy minde-
nen által mehet., valamicsodás volt a kristus teste fel támadása után. I5 

aki ahazban bé ment, noha az ajtok bé zárva valának, 4. szenvedhetet-
len lészen, az az. hogy semmit nem fog szenvedni, apoc. 21. 4. phil. 
3. 21. 

K. Mi képpen támadnak fel a gonoszak.? 
F Azt el lehet gondolni hogy az ö testek. a vétek miat. ollyan 20 

nyomoruságos. és irtoztato állapotban lésznek.1065 [148a:| valamely 
nagy lészen dicsösége. a szentek testeinek 

K. Lészené valaki a ki fel ne támadgyon.? 
F A bizonyos. hogy minden holtak fel támadnak, de a nem oly 

bizonyos ha az emberek mindnyájan meg halnaké; a szent Atyák. ezen 25 

meg nem egyeznek., némellyek azt tarttyák. hogy mindnyájan meg 
halnak., és hogy azok. kik életben lésznek. a kristus el jövetelekor; meg 
halnak, de mindgyárt fel támadnak., mások azt tarttyák., hogy a kik 
akor életben lésznek. azok meg nem halnak., hanem egy szempillantás-
ban meg változnak, és az ö testek ollyan lészen. mint ha 1 0 6 6 meg 30 

holtak. és fel támadtanak volna és hogy az irás ezért mondgya, hogy 
a kristus az élöknek. és a holtaknak birája. s. aug. epist 193. ad merca-
torem.. de civitt. Dei libr. 20. Cap. 20. et 21.1067 

K Az Anyaszent egy háznak. minden tagjai dicsöségesen támadnaké 
fel? 35 

F. Nem, hanem csak azok. kik szentül. holtanak meg, a többi 
halálok után. már nem tagjai az anyaszent egy háznak. mivel az ördög-
nek irtoztato társaságában lesznek. 

1064 st aug de civ Dei lib 22 C. 21 [Ezt utólag írta be.] 
íoes JA lap alján tollpróbaszerű vonások.] 
1066 ha [Beszúrás.] 
1067 [ i j t a n a beírta: heja vagyon] 
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K A lélek fel támadé atestel? 
F A léleknek nem szükséges fel támadni. mivel halhatatlan. 
K. Az emberek. meg halnaké még a fel támadás után? 1 0 6 8 [148b:] 
F. Nem, mert azután. meg halhatatlanok lesznek. és többé. el nem 

5 válik. a lélek a testtöl. 

18. Articulus. 
A Kristusnak utolszori eljöveteléröl. és a közönséges 

Itéletröl. 

K Mi fog történni a fel támadáskor? 
F. A nap és ahold meg homályosodnak. a Csillagok hellyeket meg 

változtattyák., az egész természet el romol rettentö zugásal., az eget, és 
a földet atüz meg emészti, és az emberek meg láttyák1 0 6 9 a kristust, 

10 nagy dicsöségel. és hatalomal le szállani a felhökben, kisérvén ötet az 
szent angyalok, és a szentek., matth. 24. 30. 2 petr. 3. 

K Mi követi még ezeket? 
F Elöször. a kristus kereszttye meg fog láttzani, mint gyözedelmének 

jele., matth. 24. 30. s. Chrysost. supr. s. matth. 
15 2. A kristus azö itélö székiben fog ülni. hogy meg itéllye az elevene-

ket és a holtakot. matth. 25. 31. 

3. Maga mellé fogja ültetni a szenteket, hogy véle edgyüt itéllyék meg 
az ördögököt., és az Istenteleneket, matth. 19. 28. 1 cor. 6. 2. 3. 

K Miért akarja a kristus hogy véle edgyüt itéllyenek a szentek.? 
20 F. Hogy fel magasztallya dicsöségeket, az ö meg aláztatásoknak 

szenvedésiért. [149a:] 
2. hogy meg pirullyanak és meg aláztassanak. a hamissak. kik 

eföldön. meg vetették a szenteket 
3. hogy meg mutassa azzal. hogy a szentek. az ö tagjai. s. aug. de 

25 civitt dei libr 20. Cap. 5. 
K Mivel minden ember meg itéltetik halála után. aközönséges itélet 

tehat haszontalan.? 
F Szükséges egy nehány1 0 7 0 okokra valo nézve 
1. Hogy az egész emberi nemzet meg lássa. az Istennek cselekedetit. 

30 és hogy nagyob fényeségel. és gyözedelemel. tessék1071 ki azö rendelé-
se., a mely ellen. oly gyakran káromkodnak a hamisak. sap. 4. s. aug. 
de Civitt dei libr 20. Cap 2. 

1068 [^ ]ap a ] j a n tollpróbaszerü tollvonások.] 
1 0 6 9 meg láttyák ^le szállani^ a kristust, 
1070 e g V n e hány (dolgokra. 1.^ okokra valo nézve [Utólagos beírás 

a sor végén; új sor elején:] 1. Hogy [...] 
1 0 7 1 tessék ^meg^ ki [ki ^meg^ fölé írva.] 
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2. Hogy mindenek elött válaszsza el a jokat a gonoszoktol. 
3. Hogy meg jutalmaztassa., vagy meg büntesse. az embereket., 

testekben. valamint lelkekben 
4. Hogy meg szaporittsa. a szentek dicsöségit. vagy a hamisak 

szenvedésit. kinek. kinek. érdeme szerént. 5 

Magyarázat 
Vannak ollyan vétkek és jó tselekedetek., a melyek csak világ végin 

tellyesednek bé., és a mellyek csak akor jutalmaztathatnak.,1072 vagy 
is büntetödhetnek meg. példának okáért. egy Eretnekség kezdö. nem 
tsak azért abünért vétkes. hogy el szakadot az anyaszent egy háztol. ,0 

hanem még részesülni is fog mind azokban a vétkekben., a melyekben 
estek. vagy esnek világ végi-ig1073 |149b:| mind azok. kik azö tanitásá-
ra, valo nézve. el szakadtak, vagy el szakadnak az anyaszent egyháztol., 
az ö bünei tehát bé nem telnek, se érdemek szerént. meg nem büntetöd-
hetnek. hanem világ végin. 15 

De meg ellenben egy Apostol. nem tsak azért a jó tselekedetért 
erdemel jutalmat., a mellyet maga cselekedett, de sött még mind azért 
ajóért is, a melyet1074 cselekedtek, vagy cselekesznek mind azok, akiket 
meg térittet az urhoz. prédikállása, vagy irása által,1075 vagy az ö 
tanitvannyi által. világ végi-ig: 20 

Ebböl a két példábol. meg láthattyák. hogy micsoda rettentö dolog 
követi a rosz példát. és abotránkoztatást. és hogy menyire el terjed a 
jó cselekedet. 

K Az itélö napon mi lészen még más is.? 
F. Az Angyalok el választtyák a választattakot.1076 a meg vettettek- 25 

töl, és az el választattakot a kristus jób keze felől állittyák. és a itiw 
vettetteket bal keze felöl, akoron1077 akrístus ki mondgya az itéletcl 
mindenik részre.1078 

A választattaknak azt mondgya1079 jövetek el én Atyamnak áldot-

1072 jutalmaztathatnak., \jutalmaztatnak.ból javítva; hat-nak-bó\ 
javítva.] 

1073 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1074 a melyet [Első e-/-ből javítva.] 
1075 által, ^még az ö> [Törlés a sor végén;] <tanitvánnyinak)> vagy 

az ö [vagy az ö - a törlés fölé írva a sor elején;] tanitvannyi <is>. által 
[által (\s) fölé írva.] 

1076 a válasz<tattakatt.> tattakot. 
1077 akoron </.) akristus 
1078 részre. <A> [Új bekezdésben:] A 
1079 azt mondgya <Jertek) jövetel [így!] el [jövetel <Jertek> fölé 

írva.] 
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tai, birjátok az országot. mely meg készitetett néktek, e vilag fundámen-
tumának fel vetése elött, mert éheztem, és ennem adtatok. szomjuhoz-
tam és innom adtatok. &. 

Azután mondgya a bal felöl valoknak1080 (150a:| 
5 Átkozottak mennyetek el töllem az örök tüzre, mely készitetet az 

ördögnek. és az ö angyalinak,1081 mert éheztem, és ennem nem adta-
tok. szomjuhoztam, és innom nem1082 adtatok,. mezitelen voltam, és 
meg nem ruháztatok. &. akkoron a meg vettettek az örökké valo 
szenvedésre mennek., testben és lélekben. az el választattak pedig tes-

10 testöl, lelkestöl mennek aparadicsomban, hogy az örökké valo bóldóg-
ságban éllyenek a kristusal. és a szent angyalokal. 

19 Articulus 
Az örök Életröl. 

K. Micsoda az örök élet.? 
F Az ollyan boldogság. amelyben élnek a szentek az égben. 
K Micsoda nevekel nevezi az irás azt a boldog életet? 

'5 F Az Isten, és akristus országának, mennyeknek országának. és 
abárány menyegzöjének,1083 alakadalom vendégséginek agyönyöruség 
patakának. az ur örömének,1084 

Az Isten. és a kristus országának., mert abban az életben valo 
boldogság a, hogy a kristus Isten. s.' ember lévén, tellyeségel valo ura 

20 mind azoknak kik az égben vannak., minden örömmel engedelmeske-
dik néki. a szenteknek. az Istennel, és a kristusal. egy akarattyok 
vagyon hebr. 2. 8. 

A szenteknek addig tellyes boldogságok nem lészen, valamég akris-
tus egész gyözedelmet nem vészen. minden ellenségein., a mely csak 

25 világ végin lesz meg.1085 |150b:| 

1080 JA jap a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
io8i angyalinak, [í-a-ból javítva.] 
1082 nem [Beszúrás;] adtatok,. <(&.) [törlés a sor végén.] 
1083 menyegzöjének, [/—/-ből javítva.] 
io84 alakadalom vendégséginek agyönyöruség patakának. az ur 

örömének, [Ezt a részt utólag írta be Mikes a sor végén üresen maradt 
helyre és a sorközbe.] 

1085 [A lap alján töredékes beírások: A bal su Istenem mindenem 
rolanfi susasánna; elírás és tollpróbaszerű tollvonások. Lorántffy Zsu-
zsanna neve a fohász kíséretében alább is előfordul a 256b üres levél 
felső részén; a második szakaszban többször is: 709., 902., 967., 1264. 
sz. jegyz.] 
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Mennyeknek országának., mert az égben vagyon helyheztetve. ez az 
ország. és mind ' 0 8 6 azok kik azt lakják. királyok, mivel a kristusnak 
örökös társai, akoron. magokon., és ateremtett állatokon tellyes biro-
dalmok lészen. sap. 3. 8. apoc. 1. 6. 

A Bárány menyegzöjének. mert akor tellyesedik bé. a szent szövett- 5 
ség. mellyet tett akristus az Istennek báránnya, az anyaszent egy házal., 
ugyan akor is egyesülnek meg a szentek a kristusal, ugy., hogy mind 
edgyek lesznek véle. joan. 17. 23 . l 0 8 7 

K Miben áll. amás életnek boldogsága? 
F. Mi azt ki nem mondhattyuk., mert azt meg kellene probálni. hogy io 

arrol lehetne szollani. hanem azt tudgyuk. hogy soha a szem nem látot, 
se afül nem hallot. és soha az embereknek szivekben nem ment., a mit 
az Isten készittett. az ötet szeretöknek. 1 Cor 2. 9. 

K Micsoda foglalatoságok lészen. aszenteknek az égben.? 
F. Hogy az Istent mindenkor láttyák. imádgyák. szeretik, és örökké 15 

dicsérik.1088 

K A dicsoség1089 iránt, leszené valamely külömbség az égben.? 
F. Igen is: mert azok kik inkáb szerették az Istent. és inkáb követték 

a kristust a földön, azok nagyob dicsöségben is lesznek., a boldog lelkek 
mindnyájan. egy bóldógságban vannak. de némellyek közüllök nagyob 20 
tekélleteségel birják azt másoknál., ugyan ebben is fog állani. az ö 
boldogságoknak külömbözése, matth. 20. 9. 1 cor. 15. 4 1 . 1 0 9 0 [151a:] 

K kicsodák azok. akiknek részek nem lesz az örök életben? 
F Mind azok kik az anyaszent egy hazon 1 0 9 1 kivül halnak meg. és 

mind azok kik az anyaszent egy házban halálos vétekben halnak meg. 25 
edgy szoval mind azok, kiknek nevek nincsen fel irva az Élök könyvé-
ben. 

K. Az örök élet szemlélésenek, micsoda gondolatokat kel oltani 
elménkben,1092 és szivünkben? 

F. 1. Hogy 1 0 9 3 minden erönkel azon legyünk. hogy oda juthassunk, 30 
2. hogy a földi állapotokot meg vessük. 3. hogy siránkozunk eföldön 

1086 mind [mintből javítva.] 
io87 [utána beírta: it egy nehány kérdés heja.] 
1088 [Utána beírta: heja] 
1089 A dicsoség^ben^, iránt [iránt - beszúrás; a javítás és beszúrás 

későbbi, sötétebb tintával.) 
íoso [A lap aljára beírta: heja] 
1091 e g V haZon [a-o-ból javítva.] 
1092 elménkben, [1-n-bőY! javítva.] 
1093 H o g y [#_a.ból javítva.] 
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mint idegenek. és sohajttsuk az eget mind lako hellyünket. 2. Cor. 5. 
4 1094 Edgyesüllyünk meg a kristusal, és kapcsollyuk ugy magunkot 
hozzája. hogy annak soha vége nelegyen 

20 Articulus.1095 

Az örökké valo halálrol. 

K. Micsoda az örökké valo halál? 
5 F Az Istentöl örökké valo meg válás., az Isten elete a mi lelkünknek, 

valamint alélek élete a testnek. tehat a lélek el válva az Istentöl. halál-
ban vagyon., az Istentöl örökösön meg válva, örökké valo halálban 
vagyon s. aug. de Civitt Dei. lib 13. cap. 2. 

K. Hová lesznek azok. kik erre az örökké valo halálra itéltetnek? 
10 F. Az Isten szine elöl. el lésznek örökül rekesztetve., soha1096 [151b:] 

a mennyekben nem mehetnek. matt 5. 20.. 
2. örökké kinozni fogja öket lelkek üsméreti, de haszontalanul. mivel 

meg bánások meg nem szabadithattya öket nyomoruságoktol. mark. 
9.45. 

15 3. A tüzes tóban vettetnek. az ördőgökkel pokolban mennek. apoc. 
20. 15. matth.25. 

K Micsodás tüz lészen a. testi és valoságos tüz leszé a? 
F A szent irás mint egy meg érteti velünk. hogy a pokol béli tüz. 

valoságos tüz leszen., és amely természet felet valo erövel égeti a lelke-
20 ket, és a testet. meg emésztés nélkül.. s. aug. de Civitt Dei lib 20. Cap. 

22. matth. 25. 41. apoc. 20. 15. 
K. Hitt ágazattyaé a. hogy az elvettettek pokolban valoságos tüzben 

fognak szenvedni? 
F A hit ágazattya, hogy ök örökül el lesznek válva az Istentöl, és 

25 aboldogságtol., a mely leg nagyob kinnya az ollyan teremtett állatnak, 
a ki az Istenért teremtetett volt., az is hitt ágazattya hogy rettento 
szenvedéseket éresznek örökké, testekben és lelkekben., minden vigasz-
talás és könnyebség nélkül.1097 az is hit ágazattya, hogy azokot a 
kinokot. a szent irás örökké valo tüznek nevezi, de1098 azt nem tud-

30 hattyuk bizonyoson. hogy ha valoságos materiális tüz leszené a. vagy 
nem, a szent irás azt nyilván nem tanittya. 

K. A lelkek pokolban, egy aránsu képpen fognaké szenvedni? 

1094 2. Cor. 5. 4. (Edgyezünk.) Edgyesüllyünk meg 
1095 Articulus. [r-r-ből javítva.] 
1096 JA ]ap a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1097 [Sor végén:] nél- [új sor elején:] nélkül. 
1098 de azt [e-a-ból javítva.] 
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F. A büntetés holmiben nem lészen egy aránsu. de mindnyájan egy 
aránt szenvedik. az Istentöl. valo el válást, és a büntetésnek örökké valo 
tartását.,1099 [152a:l 

K Bizonyosok vagyunké abban., hogy az el kárhozot lelkeknek 
büntetések örökkc fog tartani? 5 

F. Ez ollyan hitt ágazattya. a mely a szent irásra, és atraditiora 
vagyon épitve. az anyaszent egy ház. mindenkor eretnekeknek.1100 

tartotta, a ki ezel ellenkezöt tanyittot. s. aug. de Civit. Dei lib 21 cap. 
17. 

K Mit kel cselekedni. hogy el lehessen kerülni. a kárhozatott; és a/ ,0 

örök életben lehessen jutni? 
F kereszténynek kel lenni. és keresztényül élni,1101 

K El érhettyüké az örök életet. magunk erejével? 
F Nem, az örök élet a kristus kegyelméböl vagyon, ö erdemlette azi 

meg nékünk halálával. és irgalmaságábol adgya azt meg nékünk. ,5 

K Miért mondgyák tehát. hogy szentül élvén. örök életet érdem-
lünk, 

F. Mi azt meg érdemellyük., de nem amagunk. erejével. mivel nem 
élhetünk szentül. akristus kegyelme nélkül., ugyan aza kegyelem érdem-
li meg nékünk a dicsöséget., ez igy lévén. akristus meg koronázvan szent 20 

életünket,. a maga ajándékit koronáza meg, és mindenkor csak azö 
irgalmaságának tartozunk mindenért. 

K. Mi formában adatik nékünk. a szent életre valo kegyelem? 
F A szenttségekben, és azt a mi imadságink. vagy az anyaszent egy 

háznak. imádsági1102 nyerik meg nékünk. [152b:| 

21 Articulus. 
Az Apostoli Symbolumrol. mely magában foglallya 

mind azt. valamit eddig mondottunk. 

K Hol talállyuk fel tsak rövideden mind azokot1103 az igazságokot 
a mellyeket eddig mondottál.? 

F. Az Apostolok symbolumában. 
K Mit értesz az apostolok symbolumán? 

io99 [Utána beírta: a magyarázotot ide kel le irni.] 
1100 eretnekeknek. [Második ek-et utólag írta eretnek mellé a sor 

végén.] 
1101 élni, <?> 
1102 imádsági <(my> nyerik meg nékünk. [A lap alján tollpróbaszerű 

tollvonások.] 
1103 azokot [Első o-f-ből javítva.] 
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F Ertem a hit tételnek azt a formáját., mellyet az apostoloktol 
vettük a traditiobol.. 

Melly ekképpen vagyon. 
1. Hiszek a mindenhato Istenben. menynek és földnek teremtöjében. 

5 2. És az ö egy fiában a kristus Jesusban mi urunkban. 3. Ki fogontaték. 
a szent lélektöl. születek szüz Mariátol. 4. ki pontius pilatusnak alatta 
szenvedet. fel feszítetett, meg hala, és el temetteték. ki szálla alá poklok-
ra. 5. ki harmad napon halottaibol fel támada. 6 ki mene mennyekben, 
és üll a mindenhato Atya Istennek jobján. 7. A honnan eljö itélni az 

io eleveneket. és a holtakot.. 8. Hiszek a szent lélekben, 9. A közönséges 
Anyaszent egy házat, a szenteknek egyességét. 10. A bünöknek bocsá-
nattyát. 11 A testnek fel támadását. 12. És az örök életett. 

Ez a symbolum. a mint meg lehet látni. tizenkét részböl áll. 
Az elsö rész magában1104 foglallya mind azt. valamit mondottunk 

15 eddig az Istenröl. természetiröl, tekélleteségiröl. |153a:| a szent három-
ságrol. az égnek, földnek, Angyaloknak, és az embernek1105 teremté-
sekröl. 

A második rész. emlékezik. az emberek meg váltojárol. a mi urunk 
Jesus kristusunkrol Isten,1106 s'emberöl. és ebben foglaltatik mind a. 

20 valamit mondottunk az embernek esetiröl. az eredendö bünröl, és a 
meg váltonak szükséges voltárol. és mind a. valami1107 történt ennek 
a meg váltonak el jöveteléig. 

A Harmadig1108 rész. rövideden magában foglallya mind azt; a mit 
mondottunk a kristus születésiröl. 

25 A Negyedik részben értödik, mind a, valamit mondottunk a kristus 
életéröl. szenvedésiröl. halálárol, temetéséröl. 

Az ötödik rész. emlékezik rövideden mind arrol. valamit mondot-
tunk a kristus fel támadásárol. 

A hatodik rész pedig, mind arrol, valamit mondottunk a kristus1109 

30 menyben meneteléröl. és tulajdonságirol 
A hetedik rész magában foglallya mind azt: a mit mondottunk. a 

különös, és a közönséges itéletröl., 
A Nyolczadik. mind azt valamit mondottunk a szent lélekröl, és az 

Anyaszent egy háznak fel állitásárol. 

1104 magában [b-g-ből javítva.] 
1105 az embernek (tekélleteségiröl.)> teremtésekröl. 
1106 Isten, <̂éŝ> s'emberöl. és 
1107 valami(nt)> történt 
no8 Harmadig [Harmadik] 
1105 a kristus ($) menyben meneteléröl. és (minémüségeiröl.) tulaj-

donságirol [A törlés és javítás későbbi.] 
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A kilenczedikben. értödik mind az. amit mondottunk1110 az anya-
szent egy házrol, és az ö tagjainak egyeségéröl. 

A tizedikben foglaltatik. a mit mondottunk az anyaszent egy háznak 
hasznairol. a mellyek közöt. elsö. abünöknek bocsánattya. 

A tizen egyedikben. amit mondottunk. a közönségesen1111 [153b:| 5 
valo fel támadásrol. 

A tizen kettödik rész, magában foglallya mind azt rövideden. vala-
mit mondottunk. az örök életröl, és halálrol. 

K Nincsené az Anyaszent egyháznak még bövebben1112 valo vallás 
tétele? a hitröl.? 10 

F A sok féle eretnekségek okozák. hogy az Apostoli symbolum-
nak1113 bövebben valo magyarázására. az Anyaszent egy ház. egy 
nehány szót ada ehez a symbolumhoz. azt meg láthatni a Nicéai.. cs a 
Constantinapolyi symbolumban. 

de ezen a symbolumon kivül; az anyaszent egyház bé vette. és énekli 15 
minden vasárnapokon a symbolumot. melyet szent Athanásius symbo-
lumjának nevezik. 

A1114 szent szék. csinált még a hitröl valo vallást. a tridentinumi 
Conciliumnak végezese szerént. a melyben. a Nicéai, és a Constanciná-
polyi symbolum szerént. fel tétetnek mind azok a hit agazatok. a 20 

melyek ellen tanitottak a protestansok. az utolso saeculumokban és a 
nem Catholicus, valaki nem hiszi valoságal a mi abban avallás tételben 
vagyon. 

Ezt a vallás tételt meg lehet látni. ennek az elsö szakasznak avégin.. 

22 Articulus. 
A melyben meg mutattatik miképpen kellesék élni e földön. 
hogy az örök életet. el lehessen érni. mellyért is teremtettek 

az emberek 
[154a:| Tsak rövideden a keresztényi életröl. 

K Mit kellesék e földön cselekedni hogy meg lehessen nyerni az örök 25 

életet. a mellyért teremtettünk? 
F. keresztényül kel élni. 
K Mit értesz a keresztényi életen? 

1110 mondottunk (sz)> az anyaszent egy házrol. [Törlés a sor elején.] 
1111 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
1112 bövebben ^a hitröl) vallás tétele? a hitröl.? [Utólagos törlés; és 

utólag írta be a kérdés után: a hitröl.?] 
1113 symbolumnak (m)bövebben valo magyarázására. 
1114 A^z anyasze) szent szék. 
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F ollyan életet értek. mely meg egyezik akristus tanitásával. 
K. Mellyek a kristus tanittasi? 
F Tsak két dologbol állanak., a világot el kel hagyni és az Isten-

hez1 ' ' s ragaszkodni. Ne szeresétek a világot. mondgya szent János. sem 
5 azokot mellyek avilágban vannak., ha valaki szereti a világot. nincsen 

abban az Atyának szerelme. 1 joan. 2. 15. A kristus azt mondotta az 
apostolinak., és minden keresztényeknek, Nem evilágbol valok1116 

vagytok, el választottalak titeket evilág közül. Joan 15. 19. meg másut 
azt mondgya. hogy nem szolgálhat senki két urnak. matth 6. 24. szeresed 

10 ate uradot Istenedet tellyes szivedböl., tellyes lelkedböl. és tellyes elméd-
böl. matth 22. 37. ezek a kristus szavai.1117 

K mit értesz avilág el hagyásán? 
F Azt hogy nem kel ragaszkodni a tiszteletekhez, a gyönyörüségek-

hez., egy szoval arosz kivánságokhoz.1118 

15 K Miért szükséges a vilagot. el hadni.? 
F. Mert minden valami evilágban vagyon. atestnek1119 |154b:| ki-

vánsága. szemnek bujálkodása, és életnek kevélysége. mondgya szent. 
jános. 1 joan. 2. 16. 

K Micsoda atestnek kivánsága? 
20 F. Az érzékenységbéli gyönyörüségekhez valo ragaszkodás.112° s. 

aug. tract. 1. in Epist 1. s. joan. 
K Micsoda a szemnek bujálkodása? 
F A fösvénység, vagy szent agoston szerént. a fclettéb1'2 [ haszonta-

lan valo szorgalmatoság. Conf. lib. 10. n. 51. 
25 K. Micsoda a haszontalan valo szorgalmatoság.? 

F Midön azt akarjuk látni vagy tudni ami nékünk ártalmas, vagy 
haszontalan st aug cap. 49. de vera religione1122 

K. Micsoda az életnek kevélysége? 
F. Ezt másut meg mondgyuk ahol a fö vétkekröl fogunk szollani. 

30 K. Minek nevezik ezen három hajlandoságot? 
F Rosz kivánságnak 
K. Tartozunké ezektöl el távozni? 

1115 Istenhez [hez - beszúrás.] 
1116 valok [A k betűt utólag írta be.] 
1117 ezek a kristus szavai. [Utólag írta be.] 
1118 [Utána beírta halvány tintával: heja van] 
1119 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1120 ragaszkodás<(a)>. 
1121 a felettéb <(valo)> [Törlés a sor elején;] haszontalan (szor^> valo 

szorgalmatoság. Conf. lib. 10. n. 51. [a javítást és a latin utalást utólag 
írta be sötétebb tintával.] 

1122 [A latin utalást utólag írta be.] 
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F. Igen is. egész cletünkben kel azon munkálodni és. azért eröszakot 
kel magunkon venni. matth. 11. 12.1123 rom. 6. 12. gal. 5. 24. 

K. Miért szükséges meg gyözni ezen három hajlandoságot? 
F Mert minden rosz. és vetek. ezekböl erednek. |155a:| 
K Miért kel nékünk csak az Istenhez ragaszkodnunk? 5 

F Mert az Isten ami örökös urunk. ö az örökös jó., mindennel néki 
tartozunk, ö tehet egyedül boldogokká, és ö érette is teremptettünk. st 
augConf lib 1. Cap l.1124 

K Miképpen ragaszkodhatunk mi az Istenhez? 
F A jó erkölcsöknek cselekedete által. az az, a hit. reménség. és a 10 

szeretett által. 
K Miröl lehet meg üsmérni hogy az Istenhez vagyunk ragaszkodva. 

a hit reménség. és a szeretett által.? 
F Azt meg lehet üsmerni. arrol. ha engedelmesek vagyunk az Isten-

hez. és az anyaszent egy házhoz, mivel csak ugy ragaszkodunk az 15 

Istenhez. hogy ha meg tarttyuk az ö parancsolatit. és az anyaszent egy 
házét. Mind czekböl. amikct mondottunk a következik, hogy e földön 
valo keresztényi élet abban áll., hogy avétket el kel kerülni, a jó erköl-
csöt gyakorolni kel., az Isten. és az anyaszent egyház parancsolatit meg 
kel tartani. ebböl áll tehát rövideden az egész keresztényi tanitás.. ezt 20 

a négy dolgot ide aláb bövebben meg magyarázuk. 1 joan. 2. 3. 4. 5. 
luk. 10. 16. 

Második könyv1125 

Nyolczadik Rész. 
A vétekröl. közönségesen1126 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen a vétek 

K. Micsoda a vétek?1127 |155b:] 
F. Az Isten törvényenek által hágása. 
K. Micsoda a törvénynek által hágása? 25 

F. A nem más. hanem., vagy gondolni. mondani. vagy tselekedni, 
vagy is el mulatni az ollyat. ami atörvény ellen vagyon. 

1123 matth. 11. 12. <rom)rom. 6. 12. [Törlés a sor végén.] 
1124 fA latin utalást utólag írta be sötétebb tintával.] 
ii25 Második könyv [Utólag írta be világosabb tintával, a sorköz-

be.] 
1126 közönségesen [Utólag írta be világosabb tintával.] 
1127 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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K. Micsoda kezdetböl'l28 szegjük meg az Isten törvenyit? 
F. Azt meg szegjük. vagy tudatlanságbol. vagy1129 gyarloságból 

vagy hamiságból. de mindenkor. csak a rosz kivánság agyükere ennek 
a három rosz kezdetnek. 1 tim. 6. 10. 

5 K Mikor vétünk tudatlanságból.? 
F. A midön. tudatlanságbol. ollyan roszat cselekeszünk. vagy ollyan 

jót mulatunk el., a melyröl. lehetett volna, és kelletett volna magunkot 
oktattatni. 

K Mikor vétünk gyarloságbol.? 
10 F. A midön el ragadtatunk a kisértetnek sebeségétöl. a magunk 

:>arloságátol. vagy arosz szokásnak erejétöl. 
K Mikor vétkezünk hamiságból? 
F Midön avétket, tellyes szándékal., és rosz akaratbol cselekeszük. 
K. Az Isten parancsolattyát csak akor szegjüké meg. mikor mi 

15 magunk tselekeszük a vétket.? 
F. Akor is meg szegjük. mikor amás vétkeiben részesülünk. rom. 1. 

32. 
K kicsodák azok, kik a más vétkeiben részesülnek.? 
F. Azok., kik a roszat parancsollyák., azt tanácsol-|156a:]lyák. se-

20 gittik., vagy dicsérik a rosz cselekedetet., vagy azok kik meg nem 
gátollyák aroszat., hogy ha azt meg gátolhattyák. szent pál azt mond-
gya. hogy méltó ahalálra. nem csak az, a1130 ki aroszat cselekeszi. 
hanem azis aki oltalmaza azokot. kik azt cselekeszik. rom. 1. 32. 

K Hány féle vétek vagyon? 
25 F két féle, eredendö. és tselekedendö. 

K Micsoda az eredendö bün? 
F Az. a melyel mi születünk., mint ádamnak fiai. 
K.1,31 Micsoda a cselekedendö bün? 
F Az. a melyet akarattal. cselekeszük, a midön már.1132 az okoság-

30 nak idejét el értük 
K Azok kik részegen roszat cselekesznek. nem vétkeznek tehát. 

mivel az ókosságal nem élhetnek? 
F A vétek nékik tulajdonittatik. hogy ha akarattal részegedtekmeg, 

mivel akkor a rosz mellyet cselekesznek., kezdetiben. szánszándékal 
35 valo. 

1128 kezdetböl [t-d-ből javítva.] 
U29 yagy ^gyengeségböl) gyarloságból [A javítás a lörlés fölé írva 

a sor végén.] 
1130 az, a<(z) ki [Törlés a sor végén.] 
1131 K. [F-ből javítva.] 
1132 már. (élhetünk az okoságal.) az okoságnak idejét el értük [el-l 

betűje r-ből javítva; a törlés és javítás későbbi.] 
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2. Articulus 
A halálos. és a bocsánando vétekröl 

K Hány féle cselekedendö vétek vagyon? 
F két féle."33 halálos. és bocsánando., a szent irásból ki tettzik 

hogy nem minden vétek halálos, a tráditiobol1134 hasonlot látunk. 1 
Cor. 3. 12. 15. s. aug. manu. ad laur. Cap. 64. de1135 civit dei lib 21. 
Cap27.1136I156b:| 5 

K Micsoda. a halálos vétek? 
F Az Isten parancsolattyának által hágása., mely lelki képpen alel-

ket meg öli. 
K A halálos vétek mi képpen öli meg alelket.? 
F Annyiban meg öli. hogy abban a lélekben nem lakik az Isten ,0 

kegyelme és lelke. 
K. Az Istennek lelke és kegyelme élteti tehát a lelket? 
F Igen is valamint alélek élteti atestet., vállyon el a lélek a test-

töl.1137 az ember. meg hal, hasonlo képen a lélek meg hal. ha el válik. 
az Isten kegyelmétöl, és azö lelkétöl. st. aug. de civ dei lib 13 cap 2.1138 ,5 

K de1139 A lélek nem halhatatlané? 
F Igen is halhatatlan. de itt a lelki életröl. és halálrol vagyon a szó. 

st aug. de civ dei 1. 13. Cap. 2.1140 

K Miért neveztetik lelki halálnak az a halál. melyet a halálos vétek 
okoz? 20 

F mert el válunk a szent lélektöl midön halálos vétket cselekeszünk. 
K Mikor vétünk halálosan? 
F. Midön nagy dologban meg szegjük az Isten parancsolattyát. 

tellyes akarattal. 
K Mi következik a halálos vétekért.? 25 

F Ez a vétek minket az Istennek ellenségivé tészen, az ördögnek 
rabjává., és apokolnak kinnya ala vett. 

K. Micsoda a bocsánando vétek.? 
F. E könnyebb. és meg bocsáthatóbb vétek. |I57a:) 
K Mikor vétkezünk bocsánando vétekel.? 30 

1133 két féle. <(bocsánando.és^ halálos. és bocsánando., 
1134 a trádiobol [Elírás tráditiobol helyett.] 
1135 de (cw) civit [Törlés a sor végén.] 
1136 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1137 testtöl. [s (hosszú J) r-ből javítva.] 
1138 [A latin utalást utólag írta be a sor végére és a sor alá.] 
1139 de [Utólagos beszúrás.] 
1140 [A latin utalást később írta be.] 
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F Midön a törvény ellen valamely kevés állapotban vétünk. vagy ha 
szinte nagyban1141 vétünk is. de nem szánszándékal. 

K Mi következik abocsanando vétekért? 
F. Ez a vétek valo hogy meg nem ö!i alelki életet., de meg gyengitti, 

5 készitti és vezeti ahalalos vétekre; az Isten elött nem leszünk oly kedve-
sek. noha ideig valo büntetést érdemelyen is. de a gyakorta irtoztato. 
s. aug. hom 50. tract.12 supr. s. joan. 

K Nagy véteké a. mikor kevésnek tarttyuk abocsánando vétket'? 
F Igen is. mert elöször ha bocsánando is. de az Istent meg1142 

10 bánttya. 2. mert arra keveset hajtván. lassanként nagyobban esünk. és 
magunkot el veszttyük. 3. mert sokszor a mely vétket bocsánandonak 
tarttyuk. a halálos,, igen nehez is meg külömböztetni mikor bocsánan-
do. és mikor halálos st aug. manual. ad laurent cap 781143 

K. Leheté nékünk'144 bocsánatot nyerni. a magunk erejével. és 
15 érdemével. a bocsánando vétekért? 

F Tsak a kristus vérinek erejével., és azö kegyelmének1145 érdemi 
által. nyerünk bocsánatot akár mely vétekért. Conc. trid. sess. 6. dejus-
tificalione. Cap. 9. 

3 Arliculus. 
A fö vétkekröl. közönségesen1146 [157b:] 

K Hány részre lehet osztani a fö vétkeket közönségesen? 
20 F Rend szerént hét részre oszttyák., amelyeket hétt fö vétkeknek 

nevezik. 
Elöször. a kevélység, 2 afösvénység, 3. a tisztátalanság, 4. a torko-

ság. 5 az irigység, 6 aharag. 7. areszttség. 
K. Miért nevezik ezeket a vétkeket fö vétkeknek? 

25 F Mert rend szerént ezekböl származnak. és erednek atöbbi. 
K. Ezek avétkek halálosoké1147 mindenkor.? 
F Némelykor halálosok,1148 némelykor bocsánandok, halálosok. 

amidön nagy dolgokban cselekeszik. és tellyes akarattal. bocsánandok, 
a midön kevés dologban cselekeszik. és nem szán szándékal. 

1141 nagy<(o)ban vétünk 
1142 meg <(meg) bánttya. [Törlés a sor elején.] 
1143 [A latin utalást utólag írta be a sor végére és a sorközbe.] 
1144 nékünk <(ĥ  bocsánatot 
1145 erejével., és azö kegyelmének <(erejével.)> érdemi által. [Törlés 

a sor elején.] 
1146 [A lap alján egy tollpróbaszerű vonal.] 
1147 halálosoké [Első o-a-ból javítva.] 
1148 halálosok, [Második /-í-ből javítva.] 
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Kilentzedik Rész 
Különösön a vétkekröl. 

Elsö Articulus 
A kevélységröl. 

K Micsoda a kevélység.? 
F A magunkhoz valo. rendeletlen szeretett. a mely nem hogy min-

dent az Istennek ajánlana,1149 és tulajdonittana, hanem mindent magá-
nak tulajdonit, mondgya szent ágoston. de Civit. dei libr 14. Cap. 23. 
Eccli. 10. 14. 15.1 1 S 0 |158a:l 5 

K Nagy véteké a kevélység? 
F. E legg elsöbb, legg nagyobb és legg veszedelmesebb a vétkek 

közöt. 
Magyarázat. 

Legg elsöbb. mert ez által vétkeznek az ördögök, és ebben is eset az 10 

elsö ember. 
Legg nagyobb. mert mindenek felet ebánttya meg egyenesen az 

Istent. és atöbb vétkek is ettöl származnak. s. aug. supr ps. 18. 
Legg veszedelmesebb. 1. mert még a jó erkölcsök közé is bé szijja 

magát. mondgya szent ágoston. epist 56. et. 109. 15 
2. Mert annak eredetét magunkban hordozuk. és leg utolszor is 

hadgyuk azt el. s. aug. serm 1. supr. ps. 18. num. 14. 
3. mert mikor a kevélység uralkodik. a szivben. a jele a1 1 5 1 meg 

vettetésnek. s Greg. moral. supr. job. libr 34. Cap. 18. 
K Miért jele a kevélység a1 1 5 2 meg vettetésnek.? 20 
F Elöször. mert a1 1 5 3 meg vettetekhez illik a kevélység. az ördög 

példájára. a ki-is a kevelyek királyának hivatik jób. 41. 45. 2. Mert az 
Isten ellene áll a kevélyeknek. és kegyelmit adgya. az alázatosoknak. 
jacob. 4. 6. 

K Mellyek azok a külömb féle kevélységek. a mellyekért1 , 5 4 vétkes 25 
lehe tazember? 1 1 5 5 |158b:] 

F. Azok négy félék. 1. A testi vagy a lelki, a természet, vagy a 

1 1 4 9 ajánla.na, [na, - későbbi beszúrás.] 
1 1 5 0 [A lap alján őrszók: nagy véteké a kevélység] 
1 1 5 1 a jele a <(megX szám ki) meg vettetésnek. [<(szám ki) - <(meg)-

fölé írva; meg - <meg) alá írva.] 
1 1 5 2 a <(számkivettetésnek)? meg vettetésnek. [A javítás a törlés fölé 

írva.] 
1 1 5 3 a (szám k i ) meg vettetekhez [meg <(szám k i ) fölé irva.] 
1 1 5 4 a mellyekért [kért - beszúrás a sor végén.] 
1 1 5 5 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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természet felet valo ajándékokal magában valo dicsekedés., a mely 
dicsekedés ellenkezik a szent pál mondásival. mid vagyon a mit nem 
vettél volna. 1 cor. 4. 7. 2. Azt gondolni hogy az Isten a mi érdemünk 
jutalmaztatására. adta ezeket az ajándékokat. vagy pediglen azt1156 

5 hitetni el magunka! hogy az Isten nékünk valamivel tartozik. 3. ma-
gunknak többet tulajdonittani, vagy magunk felöl többet álittani. mint 
sem amint kellene. 4. másokot mcg vetni. 

K Mellyek azok a vétkek a melyeket rend szerént okoz a kevélység? 
F. A kevélység1157 amint meg mondottuk. kut feje a több vétkek-

'" nek. de vannak ollyanok a mellyek inkáb akevelységtöl szármáznak 
mint sem mástol., szent Gergcly szerént, ezek pedig azok. 1. ahejában 
valo dicsöség, 2 az engedetlenség. 3 a szükség nélkül valo dicsekedés, 
azt mondám. szükség nélkül valo. mert némelykor a meg lehet szent pál 
szerént. 2. Cor. 12: 4. kép mutatoság. amely ellen akristus annyit 

15 mondot., 5. a vetekedések, a mellyek., sem az igazságtol. sem a szeretet-
töl,1158 sem a szükségtöl nem erednek, 6. az igazság ellen valamely 
dologhoz vakmerö képpen valo ragaszkodás. 7 a viszá vonás. egyenet-
lenség. 8. avallás ellen lévö ujrj1159 dolgokon valo kapás. 9. a nagyra 
vagyás. s. Greg.1160 moral supr. jób libr 10. Cap. 31. st aug. serm. de 

20 utilitate jejun Cap 8.1161 

K Micsoda a kevélységnek orvosága? 
F Az alázatosság. 
K Micsoda az alázatosság? 
F Szent Agoston szerént. az alázatosság nem egyéb. hanem |159a:| 

25 hogy annyira vigyük az Isteni szeretetet. hogy magunkot meg vessük. 
de civitt dei libr 14. Cap. 13. 

Az alázatoság szent thamás. szerént. nem egyéb, hanem ollyan jó 
erkölcs.1162 mely meg üsmértetvén velünk hogy mik vagyunk. meg 
határozzuk igazán magunkot a szerént a mik vagyunk, és hogy nem 

30 keressük. senem kivánnyuk1163 fellyeb valok lenni se a magunk elméjé-
ben. se a másokéban., mint sem a mint vagyunk. 3. thom. 22. quaest. 
61. 

Szent pál azt mondgya. hogy magunktol semmik vagyunk minden 

1156 azt [t - utólagos beírás.] 
1157 kevélység [e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1158 szeretettöl, [r és ö betűk javítva.] 
1159 ujj (k~) dolgokon valo kapás. 
1160 s. Greg. {H^r) moral supr. jób libr 10. [Törlés a sor végén.] 
1161 st aug[...]Cap. 8. [Ezt az utalást utólag írta be.] 
U62 erkölcs.<(meg) mely meg üsmértetvén 
1163 kivánnyuk (felettéb) fellyeb [A javítás a törlés fölé írva, söté-

tebb tintával.] 
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valami jo vagyon bennünk az Istentöl jö. ha valaki láttatik magának 
valaminek lenni,. holot semmi, az illyen emhert a: ö maga gondolattya 
tsallya meg. Gal. 6. 3. meg másut azt mondgya. mid vagyon, a mit nem 
vettél volna ha pedig vetted mit kevélykedel. mint ha nem vetted volna. 
1 Cor. 4. 7. 5 

Mind ezekböl a következik,. hogy az alázatosság cselekeszi azt., 
hogy mi semmiben ne dicsekedgyünk. hogy magunkot meg vessük., 
hogy senki eleiben magunkot ne tegyük, hogy senkit meg ne vessünk. 
hogy ne keresük az elö menetelt. becsületet, hogy jobban szeressük. 
engedelmeskedni. mint sem parancsolni., hogy mindenben az Isten l0 

parancsolattya alá vessük magunkot, és engedelmeskedgyünk felebará-
tunknak az Isten rendelése szerént., 

Ezeket az utolso szokot jól meg kell tartani, tudni illik 1. hogy 
mindenben az Isten parancsolattya alá vessük ma-11<54[159b:|gunkot. 
az az, hogy mindenben engedelmeskedgyünk néki, hogy kivánunk meg 15 

maradni abban az állapotban a melyben tett, és gyengeségünkre valo 
nézve. jobban szerettyük. az alacson rendet, mind azon által. engedel-
meségel. és Istenben valo bizodalomal el veszük. tölle a fellyeb valo 
rendet is. hogy ha1165 azt meg tudhattyuk a mennyiben lehet., hogy ö 
hi arra. s. Greg. pasto. pars. 1. 20 

2. Az alázatoság cselekeszi, hogy felebarátunknak engedelmeske-
dünk. az Isten rendelése szerént. az az, hogy soha magunkban fellyeb 
nem emellyük magunkot. felebarátunknál. akár mely alá valo légyen 
az emberek elött. vagy nemzettségiért. tiszttségiért. vagy személyiben 
valo voltáért., mivel lehet alázatoságal parancsolni, büntetni, inteni,. a 25 
hivatalnak méltoságát. meg tartani., de jol reá kel vigyázni, hogy ezeket 
nem kel cselekedni kevélységböl. az Isten rendelése, az ígazságnak 
törvénye, az okosság. és a szeretett ellen. mivel kevelységböl is lehet 
meg alázni magát az embernek. 

K szükségesé az alázatosság.? 30 

F ollyan szükséges hogy anélkül bé nem megyünk az Isten országá-
ban, mondgya a kristus. matth. 18. luc. 18. 

1164 [A lap alján beírások: Dom. D Domine és tollpróbaszerű voná-
sok.] 

1165 ha [Utólagos beírás a sor előtti margóra.] 
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2. Articulus. 
A fösvénységröl. 

K Micsoda a fösvénység.? 
F. A. v i lági ' l 6 6 jokhoz valo rendeletlen szeretett. st aug lib. 4. deciv 

De icap 15 1 1 6 7 |160a:| 
K Mikor rendeletlen a világi1168 jokhoz valo szeretett? 

5 F. A midön a sziv ahoz vagyon ragaszkodva. 
K. Hogy lehet azt meg üsmérni, hogy a sziv avilági jókhoz vagyon 

ragaszkodva? 
F Ezen ött jeleknek valamelyikéröl., 1. a midön nagy örömmel 

kivánnyuk azakot 1 1 6 9 birni., és hogy mód nélkül félünk azokot el 
10 veszteni. és azoktol meg fosztatni. 2. a midön azokot igasságtalanul. és 

az Isten törvénye ellen keresük, vagy is akarjuk meg tartani.1 1 7 0 3. a 
midön azokot nagy nyughatatlanságal. és szorgalmatoságal keresük. 4 
a midön. azokal szükségünk felet élünk. azért hogy eleget tegyünk. 
akevélységnek. és a mértékletlenségnek., 5 a midön a szükségen fellyül 

15 valot a szegényeknek nem adgyuk tim. 6. s. aug. serm1 1 7 1 43. de 
diversis. 

K Miröl lehet meg üsmerni. hogy a sziv nincsen ragaszkodva a világi 
jókhoz.? 

F. 1. A midön azoknak birását valoságos boldogságnak nem tart-
20 tyuk. se azoknak el vesztésit nyomoruságnak 2. amidön jobban szeret-

tyük szegénységben élni mint1 1 7 2 sem rosz utakon gazdagságot szerez-
ni. vagy azokot meg tartani. 3. a midön nem a rosz kivánsagokot 
keresükmegelégitteni. hanemcsak a szükség, é s a b é vet t . jó 1 1 7 3 szokás 
szerént akarunk élni azokal. 4. a midön. másokal jól teszünk, és a 

25 szegé-1174|160b:]nyeknek adgyuk. a szükségen fellyül valokot. 
K Ez igy lévén kevesen vannak tehát a kik nem fösvények.? 
F. Igen is. mivel nagyob része a keresztényeknek. a fösvénységért 

vész el. söt még az a nyomoruság, hogy kevesen gondolkodnak arrol. 

1166 ^ világi <jókért><a>jokhoz [<a> jokhoz <jókért> alá írva a lap 
alján.] 

1 1 6 7 [A latin utalást Mikes később írta be, a lap aljára.] 
1 1 6 8 a világi <jokért> jokhoz [A javítás a törlés fölé írva, a lap 

tetején.] 
1169 azakot [azokot helyett; ozakotbiA javítva.] 
1 1 7 0 meg tartani. <4> 3. 
1 1 7 1 se rm<87.>43. 
1 1 7 2 mint sem [t-d-bő\ javítva.] 
1 1 7 3 jó [Későbbi beszúrás, sötétebb tintával] 
1 1 7 4 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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Magyarázat. 
Sokan meg csallyák magokot a fösvénység iránt. azt tarttyák hogy 

nincsenek ebben a vétckben, a midön ollyan utakon kercsik, és tarttyák 
meg a joszágokot, a melyek kárára nincsenek másoknak, a midön a 
költtségek rendekhez képest vagyon, és hogy nem ollyan sobrákok mint 5 

a kik magoktol is szánnyák, de emég nem elég. mert ugy is fösvények 
vagyunk. ha a világi jókhoz kapcsollyuk szivünket., sőt még az ollyan 
jókhoz is, a melyek öss. örökünk, illycn értelemel. kevesen vannak., a 
kik fösvények ne volnának.. de még joszág nélkül lehet valaki fösvény. 
a szegények fösvények, a midön agazdagságot szeretik. és a midön l0 

szegénységeken suhajtoznak, és azt nyomoruságnak tarttyák. s. aug. 
supr. ps. 51. num. 14. 

K Mik okozák a fösvénységet? 
F A kevélység. a minden látásnak. és tudásnak. kivánsága. és a 

mértéklctlenség.. mivel evilági jokótt1175 nem szeretik egyébért, hancm l5 

hogy ez.en három vcteknek eleget tehessenek. s. aug. de confess. lib. 3. 
Cap. 8. |161a:| 

K A fösvénység nagy véteké? 
F. Igen is, mivel. sz.pál. azt mondgya, hogy a1176 fösvénység gyüke-

re. minden roszaknak. 1 tim. 5. 10. 20 

K Micsoda vétkekct okoz rend szcrént a fösvénység? 
F A nagy szent Gergely, hetet számlál elö. 1. az árulást. 2. a tsalást. 

3 a hazugságot. 4. az esküvést,1177 5. a nyughatalanságot, 6 az erösza-
koskodást. 7. a szegényeken valo könyörületlenséget. s.greg. moral. 
suprjób. libr. 31 Cap. 31 25 

K Mikor halálos vétek a fösvénység? 
F Midön1178 inkáb szerettyük avilági jokot az Istennél. 
K. Micsoda orvosága vagyon a fösvénységnek.? 
F. Az imádság., alamisnalkodás. az akarattal valo szegénység, és a 

halálrol valo elmelkedés., meg gondolván azt. hogy a halál. erövel el 30 

fogja vcnni töllünk azt a gazdagságot a mellyet ugy szerctünk. 

1175 jokótt [tt-rt-bőfí javítva.] 
1176 a [Beszúrás.] 
1177 az esküvést, ^a 4. a^ 5. a nyughatatlanságot, [a névelő a sor 

előtti margóra írva.] 
1178 Midön [d - megkezdett Ar-ból javítva.] 
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3. Articulus 
A Tisztátalanságrol. 

K. Micsoda atisztátalanság? 
F. ollyan vétek amelytöl irtozni kellene akeresztényeknek. sött még 

üsmérni sem kellene. 
K Mikor esnek1179 ebben a vétekben? 

5 F 1 A midön tisztátalan dolgot cselekesznek. egyedül, vagy1180 

|161b:| másokkal., 2. a midön beszélnek., énekelnek., olvasnak., irnak, 
vagy halgatnak tisztátalan dolgokot., 3 amidön ollyan személlyeket, 
vagy dolgokat néznek, melyek vétket okozhatnak 4 a midön helyt 
adnak arosz gondolatoknak, 

10 K Mik okozák rend szerént atisztátalanságot? 
F Az Isten arra meg tanyit a proféta által, hogy a kevélység, a 

torkoság., a bövség. a reszttség. a szegényekhez valo keménység. okoz-
zák a tisztátalanságot. Ezech. 16. 49. 

K vagyoné még más is. a mi a tisztátalanságra vezessen.? 
15 F vagyon. A külömbözö személlyeknek egy másal valo társalkodá-

sok. a táncz, a rosz könyvek olvasása. 
K Mik követik rend szerént. a tisztátalanságot? 
F. Az elmének vaksága., a szivnek meg keményedése, az egésségnek 

rontása; a házi dolgoknak rendeletlensége., a hirtelenkedés. álhatatlan-
20 ság. az Istenröl. és az üdveségröl valo feledékenység, a haláltol valo 

irtozás. az elmének el fajulása, és gyakorta a penitentzia tartatlanság. 
K Miképpen lehet el hagyni vagy el kerülni ezt a rut vétket? 
F Az alkalmatoságot kel el kerülni. az imadságot szeretni. a foglala-

toskodást, penitentzia tarto életet kel élni. gyakorta meg gyonni., gon-
25 dolkodni gyakorta a halálrol, és az örökkévaloságról 2 Cor. 12. 8. 

|162a:] 

4. Articulus. 
A Torkosságrol. 

K Micsoda. a torkosság? 
F Az ételnek, és az italnak mértekletlen szeretete. 
K Miért mondod, mértékletlen szeretete? 
F Hogy meg mutassam, hogy az ételnek. és az italnak szeretete. lehet 

30 jó. és hellyes. 
K Az ételnek és az italnak szeretete. mikor jó. és hellyes? 
F A midön csak a szükségre. és az egésség meg tartására vigyáznak. 

1179 esnek [ésnekbö\ javitva az ékezet áthúzásával.] 
1180 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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K Mikor vétkeznek a torkosságal.? 
F A midön mód nélkül esznek, és isznak., 2. nagy kivánságal. 3 

nagy 1 1 8 1 költtségel, 4 mikor kényeségből az ételben, vagy az italban 
válogotnak. 5 mikor az egéssegnek azal á r tanak. , 6 mikor a bö j tö t 1 1 8 2 

meg szegik. 5 
K Mellyik torkosság leg veszedelmeseb.? 
F. A reszegség.1 1 8 3 

K M i c s o d a 1 1 8 4 veszedelem követi arészegeseket? 
F Azokot ezer féle rendeletlenség követheti . , az embereknek tsufjai. 

a maradékjokot szegénységben vetik. élettyeket rövidittik. az Istennek 10 
átkozot ta i . Isai. 28. 7. oséas 4. 12. 

K Mik követik a torkosságot? 
F A z 1 1 8 5 e lménekmeg tompulása. a vigasság. a h e l y t e l e n 1 1 8 6 |162b:| 

beszédek, a t isztátalanság. 
K A torkosság nagy véteké. 15 
F Igen is. mivel szent pál azt mondgya hogy a to rkosoknak a hasok 

az Istenek phil. 3. 18. 
K Micsoda orvosága a torkoságnak.? 
F A mértekletesség. böjt, penitentzia. ahalálrol valo gondolkodás . 

ter tu l l . 1 1 8 7 libr de je jun . st leo supr jejun 20 

5 Arliculus 
Az Irigységröl. 

K Micsoda az irigység? 
F Az ollyan kedvetlenség. amellyet érzünk. magunkban , a midön 

felebarátunk valamely lelki vagy testi hasznos á l lapotokot bir.. a mel-
lyek meg sértik a mi magunkhoz valo szeretetett, 

K Mik okozzák a z ' 1 8 8 irigységet? 25 
F. A kevélység. és a fösvénység. 
K Miér t m o n d o d hogy á kevélyscg okozza az irigységet? 
F. Mert nehéz a nékünk. mikor valaki nagyobra mégyen nálunknál . 

n 8 i n a g V [n-f-ből javítva.] 
1182 a bojtöt [Ékezethiba.] 
ii83 r e s z e g S é g . [Első g-k-bó\ javitva.] 
1184 Micsoda ^veszed^ veszedelem 
1185 Az ^ a z ) elmének 
1186 [A lap alján tol lpróbaszerű tollvonások.] 
1187 tertull. <(d) libr de jejun. [Később írta be ezt az utalást.] 
ii88 az <^kevélységet.)> irigységet? [az-a-ból javítva a z hozzáírásá-

val.l 
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vagy hozánk hasonlo leszen, mert kevéllyek lévén. nagyobra bccsül-
lyük. magunkot másoknál. 

K Miért mondod hogy a fösvénység okozza az irigységet? 
F mert a földi jókhoz lévén ragaszkodva. azt nehezen szenvedgyük 

5 hogy mások ollyan joszágokot birjanak., a mellyeket magunknak ki-
vánnók. (163a:| 

K Mik követik az irigységet? 
F A felebarátunkhoz valo gyülölség, kivánván néki artani, örülünk 

szomoruságán, szomorkodunk örömin., azután, az ember szollás. gya-
10 lázás. 

De a miért leg ínkáb meg kellene utálnunk az irigységet a hogy 
hasonlokká teszen minket az ördőgökhöz, a ki is csak irigységböl kiván 
nékünk ártani., mert nem szenvedheti azt hogy mi boldogabbak le-
gyünk nálánál. st Cypr. tract. de invi. st chrysost hom. 41. supr st 

15 math.1189 

K Az irigység nagy véteké.? 
F Mint hogy hasonlokká tészen minket az ördöghöz hová lehet 

tehát ennél nagyob vétek. 
K Micsoda orvoságai vannak az irigységnek? 

20 F. Az alázatoság. a sanyargatás. a világi joknak ellene mondása., 
mivel ezek ajó erkölcsök. nem engedvén hogy szeressük a1190 gyönyö-
rüségeket, és a gazdagságokat,,1101 tehát irigységel sem leszünk. azok-
hoz, akik ezeket birják. st basil. hom. supr in vid1192 

6 Articulus 
A haragrol. 

K Micsoda a harag? 
25 F A léleknek oly rendeletlen indulattya, a mely sebességel mutat-

tattyaki ami nékünk nem tettzik. 
K Mikor hellyes. és igazságos aharag? 
F. Midön azzal valamely jót akarunk szerezni, vagy va-

la-llp3|163b:jmely roszat meg gátolni, akristus példája szerént.1194 

30 joan. 2:15. 
K Minek nevezik a hellyes haragot? 

1189 [A latin utalást Mikes utólag írta be a sor végére és a sor alá.] 
1190 a <jó) gyönyörüségeket, 
1191 gazdagságokat,, [Szóvégi a-o-ból javítva.] 
1192 [A latin utalást utólag írta be.] 
1193 [A lap alján beírás: Mivel és tollpróbaszerű tollvonások.] 
1194 szerént. <(joan){20. 15) joan. 2:15. Kjoan) - beszúrás.] 

1144 



F Buzgoságnak. zelus. joan. 2. 15. 
K Mikor rendeletlen aharag.? 
F midön arosz indulatoktol ered. 
K Mit hivsz rosz indulatoknak.? 
F A léleknek rendeletlcn1195 hajlandoságit. 5 
K Micsoda rosz indulatok1 1 9 6 okozzák a haragot. 
F A kevélység. mértékletlenség. fösvénység.1197 

K Mik követik aharagot? 
F A visza vonások, veszekedések, gyülölségek. bestelenkedésck. bo-

szuállások, és gyilkoságok 10 
K Az igasságtalan1198 harag nagy véteké? 
F Igen is. mikor annak meg türköztetésin nem igyekeznek. 
K Mit kel cselekedni hogy a haragot el lehesen kerülni? 
F Mindenben1 1 9 9 ahitt. és az okosság szerént kel cselekedni. és soha 

sem az indulat szerént. imádkozni kel. keveset beszélleni,, és bekeséges 15 
türönek kel lenni. 

7 Artkulus. 
A Resttségröl. 

K Micsoda a reszttség? 
F Az ollyan tunyaság. és kelletlenség, amely inkáb el hagyattya 

velünk köteleségünket. hogy sem mint valamely1200 (164a:| eröszakot 
vegyünk magunkon. 20 

K Mikor vétt valaki a resttség miat? 
F. 1. Mikor köteleségit. hivatallyát. el mulattya, mikor magát nem 

oktattattya, mikor valamely hivatalt: a melyre hitta az Isten,1 2 0 1 fel 
nem akarja venni. 2. mikor csak a tunyaságban1 2 0 2 akarja az idöt 
tölteni, 3 mikor csak ahejában valoságban foglalatoskodik. a sok be- 25 

szélgetésben. játékban, szüntelen valo vadászásban, 4 mikor el mulat-
tyák. az Isteni szolgálatot. és az üdveség keresést., 5. mikor azon ncm 
munkálodnak szüntelen., hogy magokot meg jóbbittsák. fogyatkozá-
sokbol., és elö mennyenek ajó erkölcsben. 

K Mik okozzák. a resttséget? 30 

1 1 9 5 rendeletlen (\n) hajlandoságit. 
1 1 9 6 indulatok<jiak.}> okozzák 
1 1 9 7 [Utána beírta: héja vagyon] 
1 1 9 8 igasságtalan [Első s (hosszú J) z-ből javítva.] 
1 ' 9 9 Mindenben [b-k-ból javítva.] 
1200 valemely [íráshiba; a lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 2 0 1 az Isten, (azty fel nem akarja 
1 2 0 2 tunyaságban < âkajâ > akarja 
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F A kevélység. fösvénység. mértékletlenség; a részegség, mivel azért 
mulattyákel.1 2 0 3 a köteleséget: hogy eröszakot nem akarnak venni a 
rosz hajlandoságokon. 

K Mik követik a resttséget? 
5 F A munkához valo unalom, a sok álom, valamcly nehéz dolognak 

el kezdéséhez valo félelem, az igazságnak meg utálása, sött még 1 2 0 4 az 
olyat is a ki arrol beszél. 

K A resttség nagy véteké.? 
F Ha a resttség a szivben uralkodik. kárhozatos vétek. a haszontalan 

10 szolgát vessétek akülsö setéttsegre. mondgya a kristus. matth 25. 30. 
K Mit kel cselekedni hogy el lehessen kerülni a resttséget.?1205 

|164b:| 
F Meg kel tanulni köteleségünket, alelki és világi hivatalunkot; 

mind azt. valami szükséges az üdveséghez., és mind azt, valami szüksé-
ges a rendhez.,1 2 0 6 tiszttséghez. mesterséghez. a mellyekben vannak, a 

15 munkát kel szeretni,. mindenkor foglalatoságban kel lenni, és eröszakot 
venni magunkon 

K Micsoda orvoságai vannak aresttségnek? 
F Az imádság, a munkás élet, penitentzia. mindenkor hasznos do-

logban valo foglalatoskodás. 
20 K Micsoda okokra valo nézve kell illyen életet élni? 

F A halálra. és az örökké valoságra. valo nézve, és más nagy okok-
ra 1 2 0 7 nézve. a mellyek köteleznek az üdveségnek keresésére, 

Tizedik. Rész 
Közönségesen a jó Erkölcsökröl. 

K Mitt kel cselekedni hogy el lehesen kerülni a vétket? 
F. A jó erkölcsököt kel követni, mivel aki nem jó erkölcsü. a minden 

25 bizonyal a vétekben éll, 
K Micsoda a jó erkölcs? 
F. Az Istennek ollyan ajándéka, mely mind könnyüséget. mind 

hajlandoságot ád. akeresztényi élet köteleséginek meg üsmérésére., és 
végben vitelére. 

30 K Miért mondod azt. hogy az jó erkölcs Isten ajándéka?1208 |165a:| 

1203 mula^tta)ttyákel. [k - beszúrás.] 
1 2 0 4 még <(azt is^az olyat is [az olyat is (azt is^ fölé írva.] 
120 5 JA lap alján beírás: adgyon és tollpróbaszerű tollvonások.] 
1206 a rendhez., [n - beszúrás.] 
1 2 0 7 okokra ^valo)> nézve. 
1 2 0 8 [A lap alján beírások: hiszem En és tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F Mert az embernek magátol nem lehetne az a hajlandosága. a jóra, 
ha Isten azt nem adná jacob. 1.17. 

K Hány félejó erkölcs vagyon. 
F két fé!e.1209 theologális. és moralis. 
K Mit hivsz theologalisnak.?1210 5 
F hivom azt a jó erkölcsöt. a mely egyenesen az Istent tekinti. 
K Mellyek a morális jó erkölcsök? 
F. Azok. amelyek a jó szokásokot rendben tartattyak, és amellyek 

nem egyenesen az Istent tekintik. 
K Hány theologális jó erkölcs1211 vagyon? 10 
F. Három. a hitt. a reménség. és a szeretett. 1 Cor. 13. könnyü azt 

meg látni hogy ezek. egyenesen egyedül az Istent tekéntik. mivel az 
Istenben hiszünk ahitt által. a reménség által várjuk hogy ötet birhas-
suk. és ötet szeretnünk kell. 

K Hany morális jó erkölcs vagyon? '5 
F. Noha azok sok számuak, de lehet négy részben foglalni, amelye-

ket nevezik a deákok. virtutes Cardinales, mivel ezek. mint egy sarkai. 
vagy fundámentumi atöbb jó erkölcsöknek, ezek pedig azok, az okos-
ság. a mértékletesség., az erö, és az igasság. 

K Miért mondád azt. hogy a moralis vagy a Cardinális jó erkölcsök. 20 

nem tekintik egyenesen az Istent? 
F. Mert azok egyenesen. a mi szokásinknak rendben. valo vételit 

tekintik. a melyeket azután az Istenhez kel forditani,1212 [165b:| mivel 
ami szokásink csak akor jók. és hellyesek., mikor az Istenért munkálo-
dunk. 25 

1209 két féle. <tholo> theologális. 
1210 theologalisnak.? [Első o-ű-ból javítva.] 
1211 erkölcs [e-o-ból javítva.] 
1212 [A lap alján beírások: virtutes virtutes Isten ajan és tollpróbasze-

rű tollvonások; ugyancsak a lap aljára Mikes utólag beírta, majd 
törölte a következő mondatot:] <(mivel a mi szokásink ugy jók ha az 
Istenhez fordittyuk> [165b:] mivel ami szokásink csak akor jók. és 
hellyesek., mikor az Istenért munkálodunk. 
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Tizen, egyedik'111 Rész 
Különösön a jó Erkölcsökröl,1214 clöbször a hitröl. 

Elsö Articulus 
Hogy mi légyen. a hitt. 

K Micsoda a hitt? 
F. Az ollyan világosság, a meliyet az Isten lelkünkben öntvén, erös-

sen hiszszünk1 2 l s az Istenben. és mind azl valamit kinyilatkoztatott; 
ha szintc azt meg nem foghattyuk is. 

5 Magyarázat 
Azt mondám hogy a hi t t1 2 1 6 világoság., mert meg világosittya el-

ménket. és meg üsmérteti véle azokot az igazságokot.1217 a mellyeket 
az Isten ki nyilatkoztatot; ez a világosság cselekeszi hogy Erösen hi-
szünk,. az az, minden kételkedcs nélkül,1218 és tellyes bizodalomal. ez 

10 is cselekeszi.1210 hogy az Istenben hiszünk., az az, hogy bizonyosok1220 

vagyunk. hogy vagyon edgy Isten akiben kel vetnünk minden bizodal-
munkot., ugyan cz a világoság cselekeszi. hogy hiszük mind azt. valamit 
ki nyUalkoztatott. ha azt meg nem foghattyuk is. az az, hogy vannak 
ollyan igazságok amellyeket mi soha mcg nem foghatunk, azt meg 

15 foghattyuk hogy az Isten teremtettc evilágot. az eget és a földet, de azt 
meg nem foghattyuk., hogy edgy |166a:| Istenségben három. külömbö-
zö szcmély légyen. noha azt hiszük mert az Isten ki nyilatkoztatta. 

K Micsoda a hitnek fundámentuma.? 
F. Az Isten szava. mert csak azt hiszük erösen, ugy mint hitt ága-

20 zattyát. a mít az Isten mondot. és ki nyilatkoztatot. 
K Miért hiszük azt erösen. a mit az Isten mondot és ki nyilatkozta-

tott? 
F Mert az Isten véghetetlen bölcseségü, és véghetetlen jó. magát meg 

nem tsalhattya. sem minket. hebr. 6. 18. 
25 K Miképpen tudhattyuk mi azt amit az Isten ki nyilatkoztatot 

nékünk? 

1213 Tizen,egyedik [Tizenegyedikből javította, a vessző beírásával.] 
1 2 1 4 Erkölcsökröl, [E-e-bő\ javítva.] 
1 2 1 5 hiszszünk [n-A-ból javítva.] 
1 2 1 6 a hitt (ollyan)> világoság., 
1 2 1 7 igazságokot. [a-á-ból javítva az ékezet áthúzásával.] 
1 2 1 8 nélkül, [Első l-k-bó\ javítva.] 
1 2 1 9 cselekeszi. [A 3. szótagbeli e-i'-ből javítva.] 
1 2 2 0 bizonyosok <(vagyunk)> vagyunk. [(ri) - beszúrás.] 
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F Az Anyaszent egy ház által. akire bizta szavainak meg tartását. 
és gondviselését. 

K Hol vagyon le téve, az Isten beszéde.? 
F. Az szent irásban, és a tráditioban. ebben a kettöben fel találtat-

nak mind azok, valamiket az Isten ki nyilatkoztatott nékünk. 5 

K Micsoda a szent Irás? 
F. Az Istennek. irásban tétetett szavai. a mellyek záratva vannak a 

szent könyvekben., a mellyeket Canonicusoknak nevezük. 
K Micsoda atráditio. vagy a hagyás. 
F. Az Istennek ollyan szavai, a mellyek nincsenek a Canonicus ,0 

könyvekben irva., hanem azokot az apostoloktol vet-1221[166b:|tük, 
mint egy kézröl, kézre, az apostoloktol fogvást1222 

2. Articulus. 
Az Anyaszent egy ház. hatalmárol. a hitt dolgaiban. 

K Miért mondád, hogy az Isten. a közönséges anyaszent egy házra 
bizta a szent Irásnak., és atraditionak meg tartását.? 

F. Mert egyedül a közönséges anyaszent egyházat illeti mcg külöm- 15 

böztetni. az igazán valo irást. és traditiot, a hamisaktol. 2. meg magya-
rázni, és meg üsmértetni velünk, avaloságos értelmit a tráditionak és 
aszent irásnak. s. aug. libr 13. Contr. faust Cap. 4. 

K Miért mondád azt hogy csak a közönséges anyaszent egy házat 
illeti.? 20 

F. Mert csak egyedül az anyaszent egyház csalatkozhatatlan, és 
hogy csak azt is kel halgatni, hogy tévelygésben ne essünk. 1 tim. 3. 15. 
math. 16. 18. st aug. 1 2 2 3 Contr. Cresconium cap. 33 

K Mit mondhatni hát azok felöl. kik azt tanittyák. hogy mindenik-
nek a hivek közül. kel tudni magátol a szent irásoknak értelmit, az 25 

anyaszent egyház1 2 2 4 segittsége nélkül? 
F Azok kik ezt tanittyák. tévelygésben vannak., mert ez által kaput 

nyittanak a szabados életre. és az annyi sok féle vallásnak bé hozására., 
valamenyi külömbözö elme vagyon az emberek közöt., mivel nincsén, 
és nem volt ollyan eretnek, a ki nem vette volna eretnekségit, a szent 30 

1 2 2 1 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 2 2 2 az apostoloktol fogvást [Utólag írta be sötétebb tintával; előtte 

egy nagy tintafolt van.] 
1 2 2 3 st aug. ^ C o t ) Contr. Cresconium cap. 33 [Utólagos beírás.] 
1224 egyház (nélkül)? segittsége nélkül [A későbbi javítás a törlés 

alá írva.] 
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irásokbol. mondgya szent hilarius. lib 2. ad Constancium. s. aug. de 
Trinit. libr 1. Cap. 3. |167a:| E mind a szent irás ellen valo. tanitás.1225 

mind pedig lehetetlen. és az okosság ellen valo. 

Magyarázat. 
5 Azt mondám. hogy ez. a szent irás ellen vagyon mivel szent péter. 

azt mondgya. hogy az irást nem kel1226 különösön valo magyarázatal 
magyarázni. 2. petr. 1. 20. soha nem volt szabad a sidoknál.1227 hogy 
ki ki maga hatalmábol. magyarázza az irásokot malach.2.7. Azt mon-
dám hogy a mind lehetetlen, mind az okoság ellen valo., mivel lehetet-

10 len hogy az együgyuek, és atudatlanok., kik leg többen vannak az 
emberek közöt., és akik ugy hivattak a hitre valamint atudosok., hogy 
azoknak lehessen magyarázni a szent irást, holott olvasni sem tudgyák. 
és az irásoknak eredendö nyelvit sem értik. 

K Nem érthetnéké meg a szent irás forditasit. ha ö elöttök el olvas-
15 nák.. és a forditások szerént itéletet nem tehetnéneké magoktol. az 

irások értelméröl.? 
F. Minek elötte itéletet tennének magoktol. a szent irás forditásárol, 

szükséges volna, hogy magoktol meg tudhatnák külömböztetni az 
igazán valo irásokot, a hamisaktol. hogy mellyik könyv Cannonicus, 

20 és melyik nem a, 2. Aban bizonyosoknak kellene lenniek, hogy ha azok 
kik a szent irásokot forditották. meg nem tsaltáké öket, és azt is kellene 
magoktol meg tudni, ha azok a forditások meg egyez-1228|167b:]neké 
aleg elsöben irot könyvekel. de mind ezek. tellyes lehetetlen nékik. csak 
azok bizonyosok tehát ezekben., akik az anyaszent egy háznak meg 

25 csalatkozhatatlan hatalmát tarttyák. a ki is elönkben adgya. mind az 
originalis könyveket, mind azoknak forditásit. 

K De nem mondhatnié azt., hogy a szent lélek, oktattya és világo-
sittya ahiveket. fel nyitván szemeket belsö világosittassal., hogy meg 
üsmérhessék az irásnak értelmét? 

30 F. Azt el nem mondhatni., mivel láttyuk, hogy az1229 illyen tartás. 
sok eretnekségeket okoz. luthérust. példának okáért. maga Calvinus 
igaz hivnek tartotta lenni, miért tehát nem hiszik midön azt mondgya 
hogy az Isten sugarlásábol. magyarázta a szent irást noha. ellenkezöt 
tanitott Calvinussal. miért nem mondhatnának hasonlot magok felöl. 

1225 tanitás. [Későbbi beszúrás.] 
1226 nem kel < t̂ulajdon)> különösön valo [A javítás a törlés fölé írva, 

a sor végén.] 
1227 a sidoknál. [/—fe-ból javítva.] 
1228 [A lap alján töredék beírások: Deus Meus et omni Meus Deus 

Miert Deus m Meus. et omnia és tollpróbaszerű tollvonások.] 
1225 az [Beszúrás.] 
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az ujj keresztények, a reszketök, és a fánaticusok.? mindenik ezek közül 
el mondhattya, hogy a mely értelmet ád a szent irásnak, a szent lélektöl 
vette., lehetetlen a szent léleknek két embernek, két külömbözö dolgot 
sugarlani., mivel ö az igazságnak lelke. azt nem 1 2 3 0 sugalhattya luthé-
rusnak. hogy a kristus valoságal jelen vagyon az eucharistiában,1231 5 

Zuinglusnak pedig azt. hogy ót nincsen, mind ezekböl a következik. 
hogy ha az emberek közöt nem tartanak ollyan meg változhatatlan 
tudományt. mely az ö elméjeket mint egy kötözve tarttsa., soha semmi 
közöttök [ 168a:| nem lészen bizonyos. avallás dolgában. és minden1 2 3 2 

tanitasnak szelétöl1233 el hadgyák magokot vinni. valamint a gyerme- 10 

kek. a mely a szent irás ellen valo volna ephes. 4. 14. 
Az Isten bölcsesége. által látta mind ezeket, meg is orvosolta. köte-

lezvén minket arra hogy halgassuk. az anyaszent egyházat, és néki 
engedelmeskedgyünk. meg igérvén azt is. hogy az anyaszent egy ház, 
mindenkor fent marad. és soha tévelygésben nem esik. 15 

3. Articulus 
A Szent Irásrol. 

K Micsoda a szent irás? 
F Az Istennek a szent könyvekben bé zárt beszéde, a mellyeket 

Cannonicusoknak nevezik. 
K Miért nevezik a szent könyveket Canonicusoknak.? 
F. Mert a szent könyvek, a hitnek szabot rendei, mivel Canon. 20 

görög szó lévén. rendet tészen. 
K Mellyek a Canonicus könyvek? 
F két Canonicus könyvek vannak., az ó testamentumbéli Canonicus 

könyvek, és az uj testamentumnak Canonicus könyvei, az ó testámen-
tum béli könyvek., a1 2 3 4 kristus elött irattak. az uj testámentum béli 25 

könyveket. a kristus halála után irták. 
K Mellyek az ó testamentum béli Canonicus könyvek?1235[168b:l 
F. Azok négy félek, 1. a törvénynek könyvei, 2. a historiának köny-

vei, 3. a dicseretnek könyvei, 4. a profétak könyvei. 
A törvénynek könyvei ezek. Mojsesnek ött könyvei. ugy mint, a 30 

Genesis. Exod. leviticum, Numerorum, Deuteronum. 

1230 a z t n e m ^nemy sugalhattya 
1 2 3 1 eucharistiában, (Zuig^ Zuinglusnak 
1 2 3 2 minden [d-t-ből javítva.] 
1233 szelétöl [Első /-r-ből? javítva.] 
1 2 3 4 a <jnelly)> kristus 
1 2 3 5 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
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A historia könyvei, Josué. Birák, Ruth. a királyok négy könyvei, a 
mellyek közül a két elsöt, samuel két könyvének nevezik. a Chronica 
két könyvei, a melyeket nevczik paralipomenesnek., az Esdrás elsö 
könyve, a másika a nehémiasé., a Tobiás. judith, Esther, Jób. könyvei, 

5 cs a Makabaeusok két könyvei. 
A dicséretnek könyvei, a Dávid soltáros könyve. a melyben foglal-

íatnak száz ötven soltárok,, A példa beszédek, az Ecclesiástes., az 
Enekek éneke, a Bölcseség könyve, és az Ecclesiasticus. ezek Isteni 
dicséreteket. és az életnek modgyait. foglalyák magokban. noha sok-

10 szor. jövendöléseket. és historiát is foglalnak magokban. 
A jövendölések, a negy elsö proféták könyvei. ugy mint Isaiásnak. 

jeremiásnak., Ezechielnek, Danielnek. Baruch is ezekhez számláltatik. 
a tizenkét kis proféták ezek. Osiás, joel. Amos. Abdiás. Jonás. Mikéus. 
Nahum. Habacuc. Zophoniás. Haggeus, Zakariás. Malakiás. [169a:| 

15 K Mellyek az uj testámentum béli Canonicus könyvek.? 
F. A kristus. négy Évangyélisták által iratott Évangyéliuma. ugy 

mint. Matthé. Márk. Lukáts. és János. az Apostolok tselekedetei1236 

lukáts által. az Apostolok levelei, ugy mint szent pálnak tizen négy 
levelei. szent jakabnak edgy, szent péternek kettö, szent Jánosnak 

20 három, szent Judásnak. edgy. és az apocalypsis. vagy szent János látása 
K A keresztényeknek kellé olvasni a szent irást? 
F. Igen is kel, az anyaszent egyház. azt kivánnya hogy a hivek leg 

iukáb annak olvasásában foglalatoskodgyanak fö képpen olvasák. az 
uj testamentumot, a soltárokot., a példa beszédeket. és a bölcseségnek 

25 könyveit s. Chrisost. hom. 2. suprs . matth. hom 10. supr. s. joan. hom. 
1. supr. epist. ad rom. 

K Micsoda formában kel olvasni a szent irast? 
F. Tisztelettel., alázatoságal. figyelmeteségel.1237 a mit meg értünk, 

azt kövessük. a mit pedig abban meg nem értünk, hidgyük. és tisztel-
30 lyük., és mindenben az anyaszent egy ház itélete alá vessük magunkot. 

K mit kel cselekedni hogy hasznunkra lehessen az a szent olvasás? 
F. mind az olvasás elött. mind utánna, kérjük az Istent hogy nyissa 

fcl elménket, és szivünket beszédének., és ahoz szab-1238[169b:ljuk és 
intézük. a magunk viselését. hogy ne legyiink hasonlo az ollyan ember-

35 hez. a ki a tükörben nézi magát. és aki el felcjti hogy micsodás volt. 
mihent a tüköról el veszi szemeit. mondgya szent jakab. 1. 23. 

1 2 3 6 tselekedi [tselekedetei, vagy tselekedeti] 
1237 figyelmeteségel. [Első / és t-s-bő\ javítva.] 
1238 [A i ap aiján tollpróbaszerű beírások: M A Mely és tollvonások.] 
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4 Articulus. 
A hitt dolgaiban valo Traditiorol 

K Meg vagyoné. mind az irva. a szent könyvekben a mit az 1 2 3 9 Isten 
akarja hogy hidgyük.? 

F. Nincsen. tartozunk hinni sok ollyan dolgot, mely azokban nin-
csen meg irva. és ami azokban meg vagyon irva, nem tudhattyuk 
azoknak valoságos értelmit más keppen. hanem a tráditiobol. (a ha- 5 

gyásbol.)1240 

Magyarázat. 
Hogy micsoda szükséges atráditio. a ki tettzik a szent Irásbol. a szent 

Atyákbol, söt még azoknak szokásokból is. kik azt meg vetik. 
1. A szent Irásból. mivel szent pál azt mondgya a thessálonika l0 

bélieknek. hogy hiven meg maradgyanak a tráditio mellet, és meg 
tarttsák a tráditiokot a mellyekre vagy szoval. vagy leveleiben tanitotta 
öket., szent pál sok hellyen atráditiokra igazittya a hiveket. mivel nem 
mindent magyaráz meg nékik írásban. 2. thes. 2. 14. 2 Cor. 11. 23. 24. 
2 tim. 2. 2 . 1 2 4 1 |170a:| l5 

2. A szent Atyákbol. szent ignátz. a szent pcter tanitványa., szent 
Irénéus. aki amásodik saeculumban élt. Alexándriai szent kelemen., 
Tertulliánus.1242 Eusebius. szent basilius. szent Hiéronimus, szent 
Agoston, nem szollok atöbb szent atyákrol., akik mind egyet mond-
ván., mindnyájan meg vallyák a tráditionak szükséges voltát. s. ignat. 20 

apud Euse, hist Eccle. libr. 3. Cap. 36. s. Iren. libr 3. Cap. 2. 3. 4. 
tertul.libr de corona mili. Cap.3. s.basil. de spiritu sancto. Cap. 27. s. 
hier. dialog. Contr. lucife. Cap. 4. s. aug. libr. de bapt. Contr. donatis. 

3. Azoknak szokásokbol is. kik azt meg vetik., Mivel a protestánsok. 
sok ollyan dolgot követnek. és hisznek., a mellyeket csak a traditiobol 25 

tudhatni, azt hiszik hogy a kisdedeket akár ki keresztellye meg. de a 
kereszttség jó., mi is igy hiszük. de ezt a tartást, sem ök, sem mi meg 
nem mutathatnok más képpen. hanem atraditiobol, ök is nem szomba-
tot hanem vasárnapot1 2 4 3 illik, más Innepeket is illenek. ángliában még 
többet illenek mint másut., atráditiobol tudgyuk tehát. hogy ezeket a 30 

bé vett szokásokot kel követni., valamint sz.agoston mondgya1 2 4 4 epist 
118. ad janua. 

1 2 3 P az Isten akarja [z - megkezdett k-bó\ javítva.] 
1 2 4 0 (a hagyásbol. [A kéziratban hiányzik a befejező zárójel.] 
1 2 4 1 [A lap alján töredékes beírások: In omnibus requiem quaesivi et 

in] 
1 2 4 2 Tertulliánus. [/• - megkezdett í-böl vagy l-ből javítva.] 
1243 vasárnapot [Beszúrás.] 
1 2 4 4 mandgya [íráshiba.] 
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Sok féle dolgok vannak ollyanok a mellyeket a protestánsok nem 
követik., noha a szent irásban meg legyenek irva, és azt. csak atráditio-
bol. és az egész anyaszent egyháznak szokásibol tudgyuk hogy nem 
szükséges azokot követni.124S |170b:| 

5 Ökk nem követik aláb mosást. noha azt a kristus világosan hadgya. 
és ha a kristus szavait betü szerent veszük, ugy tettzik mint ha ezt a 
Ceremoniát. szenttségnek rendelte volna lenni. mondván szent péter-
nek. hameg nem12*6 mosom lábaidot, nem lészen részed velem. és alább. 
mossátok meg edgyik amásitoknak lábokat. valamint én tselekedtem. 

'O joan. 13. 
Azt csak a tráditiobol tudhattyuk. bizonyoson. hogy ezeket a szokot 

nem kel betü szerént erteni., és hogy nem rendeltetett szenttségnek. 
Meg más példa. a protestánsok. minden kételkedés nélkül meg eszik. 

a vért. és a fojtot hust valamint mi, epedig tellyeségel ellenkezik az 
15 apostolok jérusálemben tartot Conciliumnak1 2 4 7 parancsolattyával, a 

mely ezeket hadgya, tetszet a szent léleknek, és mi nékünk. hogy 
egyéb1248 terhet ne vetnénk ti réátok, hanem eszükséges dolgokot, tudni 
illik. meg tartoztassátok magatokot azoklol. mellyek a bálványoknak 
áldoztattak,.12*9 avértöl. és a fojtot huslol. act. 15. 

20 Azt pedíg tsak atráditiobol tudgyuk hogy ez a tilalma az apostolok-
nak tsak egy idöre valo volt 

A protestansok kételenek tehát a magok tanitások ellen is. sok 
dolgokban atráditiot halgatni.1 2 5 0 

K Miképpen jöhetet mi hozánk az Isten szava., mely irásban nin-
25 csen.? 

F. Az Apostolok a kristustol tanulván,. meg tanitották [171a:] azo-
kot a püspökököt. akiket fel szcnteltek., azok apüspökök meg tanitot-
ták az utánnok valojokat, azok meg másokat. eszerént tchát az igazság 
meg maradot 1 2 5 1 az anyaszent egy házban, kézröl kézre. 

3<> K De az a1 2 5 2 fel nem iratot szó. annyi sok szájon menvén által. 
idövel nem szenvedhetetté nagy valtozást. 

F. Nem, mert, 1. az anyaszent egy ház. a szent lélektöl vezetetvén, 
azt el nem hadgya soha, meg sem engedi hogy tévelygésben essék. 2. Az 

1 2 4 5 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: Aak oh En In Mvva hatra 
vett M A A A hi Hogy h szent kelemen és tollvonások.] 

1 2 4 6 nem [Utólagos beírás a sor előtti margón.] 
1 2 4 7 [Helyesen: Conciliumának] 
1248 egyéb [g-b-bö\ javítva.] 
1 2 4 9 áldoztatlak,. [áldoztatot.-bó\ javítva.] 
i25o [XJtána beírta: héja] 
1 2 5 1 az igazság meg maradot <(az igazság^ az 
1 2 5 2 az a (szó.y fel nem iratot szó. 
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anyaszent egy háznak bizonyos és1253 meg csalatkozhatatlan régulája 
vagyon. hogy meg üsmérhesse. avaloságos traditiot ahamistol., a me-
lyet meg tanulhattyuk szent Agostontol.,1254 ugy mint Az anyaszeni 
egy ház. tsak azt tarttya apostoli tráditionak, a melyet közönscgesen 
tarttyák, és tanittyák mindenüt az egész anyaszent egy házban., noha ne 5 
tudhassák is annak kezdetit. s. aug. lib 5. de bapt. Contra donatistás. 
Cap 24. 

K Miért bizonyos. és meg tsalatkozhatatlan. ez a regula.? 
F. Mert lehetetlen hogy az egész keresztények, kik az egész földön 

vannak., akik edgymásnak soha hirit nem hallották. és a kiknek kü- 10 
lömb féle nyelvek. és szokások vagyon ahit ágazattyán kivül., ugy meg 
edgyezhessenek. hogy egyet tanittsanak. és tarttsanak., a vallás dolgá-
ban., hogy ha tsak. azt a1255 |171b:| tanittást, vagy tartást. azon edgy 
mestertöl nem vették. volna. aki el küldvén tanitványit., egyenlö okta-
tást, és rendelést adot nékik. 15 

K Nem történhetetté meg, hogy valamely tanittás, vagy szokás. 
mely az apostolokéval ellenkezö volna., csak lassanként az anyaszenl 
egy hazban1256 bé szivárkozván, azt mindenüt bé vették., a mely válto-
zást. azután. sok idövel vették észre? 

F 1257 A lehetetlen, hogy ha nagy dologra értödik aza tanittás. vagy 20 
szokás. négy ókból azt meg láthattyuk., 

1: A kristus meg igérte anyaszent egy házának. hogy soha tévelygés-
ben nem esik. 

2. Az okoság ellen volna meg is gondolni, hogy mindenüt meg 
változtassák. az ollyan tanittást. és szokást. a mellyet közönségesen 25 
vették bé, ugy hogy valaki azt észre ne vegye., és hogy az ellen valamely 
vetekedést. és ellen tartást. ne indittanának.. 

3. Soha semmi ollyan nevezetes ujj do log n e m t á m a d o t az anyaszent 
egy házban . hogy azt meg n e m üsmer ték volna . és a z o n n a l n e m C o n -
d e m n á l t á k 1 2 5 8 vo lna azt , a kezdöivel együt . 30 

4. Ez a változás nem lehetne meg. hogy ha csak egy szers mind meg 
nem változtatnák. mind azt. valami akönyvekben vagyon irva és a 
mellyek el vannak terjedve min-125<>|172a:ldenüt. az Apostolok idejétöl 
fogvást. azokban a könyvekben pedig fel vannak téve. mind azok amit 

i2S3 £s [é-/j-ből vagy megkezdett m-bő\ javítva.] 
1254 Agos ton to l . , ^ez a,)> ugy min t [A jav í tás a törlés fölé írva.] 
1255 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: Mm m Mmprociprocide-

unt Domini Nomine A és tollvonások.] 
1256 e g y | , a n rgl írás; v ö . a l á b b a 1263. sz. jegyz.] 
1 2 5 7 F [K-ból javí tva.] 
1258 Condemnálták [Második n-t-bo\ javítva.] 
1259 [A lap alján tollpróbaszerű beírás: Mom] 
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hiszen. és tart az Anyaszent egy ház. és valamit tartott, és hitt minden 
saeculumokban. az illyen változás tehát. mind az okoság ellen volna. 
mind pedig lehetetlen. 

K Mi következik hát mind ezekböl.? 
5 F. Midön valamely dolgot, az egész anyaszent egy házban közönsé-

gesen1260 egyaránt hisznek. tanittanak. és követnek, nem tudhatván 
annak kezdetit., a bizonyos jele tertulliánus, és szent agoston szerént, 
hogy a nem ujjontában találtatott dolog., hanem az apostoloktol szár-
mazot. a kik el terjedvén az egész világra. edgy lélekben tanitották és 

10 rendelték mind azt. mindenütt, valamire a kristus tanitotta öket. tert. 
de prescrip Cap. 20. 21. s. aug. libr 5. de bapt. Cap. 24. et epist. 118. 
ad janua. 

K. Az anyaszent egy ház. vigyazé. a traditiora. a mi a szent irást 
illeti? 

15 F Igen is. vigyáz két dologban. 1. tsak azokot a könyveket üsméri 
szent irásoknak1261 a mellyeket traditiobol tud azoknak lenni. s. aug. 
libr. 2. de doctrina Christiana. Cap. 8. 

2. hogy a szent irásokot, tsak a tráditio szerént.1262 [172b:] magya-
rázza. 

20 K Az anyaszent egy ház. mindenkor azt hitte tehát az apostoloktol 
fogvást., valamit mostanában hiszen? 

F. Nincsen külömben, mivel az anyaszent egyház. tsak azt hiszi 
mais.. amit az apostolok idejében hitt. 

K Az anyaszent egyházban valo bé vett szokások az apostoloktol 
25 maradtanaké? 

F Az egész anyaszent egy1263 házban. mindenüt közönségesen bé 
vett szokások., ugy mint a nagy böjt. a kereszt vetés. a kisdedek 
kereszteltetése., az apostoloktol maradot. ezekröl bövebben szolunk 
másut. 

1260 közönségesen ^/) egyaránt hisznek. 
1261 irásokk a mellyeket a traditiobol <(üsmér.) tud [Törlés a sor 

végén.] 
1262 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: M M Mi három Ma har 

A lehem In omni és tollvonások.] 
1263 egy<^ban)házban. [Vö. előbb, az 1256. sz. jegyz.] 
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5. Articulus. 
A Conciliumoknak. és a Szent Atyáknak auctoritásárol. 

a hitnek dolgaiban. 

K Mít cselekeszik az anyaszent egy ház. midön valamely vetekedés 
támad a hivek közöt. ahit dolgában? 

F. Az anyaszent egy ház. arrol végezést teszen, vagy a pápa. vagy 
a püspökök altal., a kik is meg ta r tó i ' 2 6 4 a tráditionak. szent pál szerént 
2. tim. 2. 2. 5 

K Mikor szoktak Conciliumot tartani? 
F Rend szerént mikor valamely kérdés támad a hitt dolgaban. vagy 

valamely nagy dologrol kel rendelést tenni. |173a:| 
K Hány féle Concilium vagyon? 
F. Az Concilium, vagy Generálé; közönséges, (vagy Nationale. nem- 10 

zet béli1265 vagy provinciále, tartomány béli vagy diaeccsisi, egy püs-
pökség A Concilium generálé az egész világon lévö püspoköknck gyüle-
kezetiböl áll. A Nationale,, tsak egy féle nemzetböl valo püspököknek 
gyülekezetiböl,1266 a provinciále, tsak egy tartományban lévö püspö-
köknek gyülekezetiböl,1267 a Diaecesisi. egy püspökségben lévö Cleri- '5 

cusoknak gyülekezetiböl áll .1 2 6 8 a püspök engedelméböl. 
K Tsak a püspökök vannaké jelen a Conciliumokban? 
F. Más féle papi renden lévöknek is lehet jelen lenni vagy szokásbol, 

vagy rend szerént. de tsak apüspökök voxolnak vég képen. és ök 
vannak ót ugy mint Birák 20 

K Régi1 2 6 9 szokásé a Concilium tartás? 
F Az apostolok kezdék ezt a szokást,. jerusálemben, és annak a 

Conciliumnak végezése, e szerént kezdödik. Ugy tettzet a szent léleknek 
és mi nékünk. act. 15. 

K Miért éltek az apostolok illyen szokkal? 2S 

F Hogy meg mutassák a szent léleknek jelen valo létét. az ollyan 

1 2 6 4 meg tatói [íráshiba.] 
1265 Nationale. nemzet béli [nemzet béli- Nationale fölé írva;] vagy 

provinciále, tartomány béli [tartomány béli-provinciále, fölé írva;] vagy 
diaecesisi, <(le,) [szóvégi s (hosszú J) a-ból javítva, szóvégi i - beszúrás; 
diaecesiale volt, vö. az 1267. sz. jegyz. is] egy püspökség [diaecesisi fölé 
írva.] 

1266 gyülekezetiböl, [Szóvégi e-/'-ből javítva.] <(áll) a provinciále, 
tsak egy tartomány<(nak)ban 

1267 gyülekezetiböl, <(a a synodale vagy) a Diaecesi<(ale.)si, [s7,<(ale.)> 
fölé írva.] egy püspökség<(nek)ben lévö 

1 2 6 8 áll [Beszúrás.] a püspök <jelen létiben.) engedelméböl. 
1269 ^ g j (áoí) szokásé 
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szent gyülekezetekben, és hogy a szent lélek teszi avégezéseket1270 

(173b:| 
K A Conciliumnak végezése ahit dolgában. tehát tsalatkozhatatlan? 
F. A közönségesen valo Conciliumoknak végezések. a hit dolgában, 

igen is tsalatkozhatatlan., a más féle Conciliumoknak is1271 végezések 
5 tsalatkozhatatlanok,1272 hogy ha azokot bé veszi az egész anyaszent 

egy ház. 
K Miért tsalatkozhatatlan aközönséges Conciliumoknak végezések 

ahit dolgában.? 
F Merl azok a Conciliumok az egész anyaszent egy háznak képit 

10 viselik. akinek is a kristus meg ígérte hogy soha tévelygésben nem esik. 
K Miért tészi1273 az anyaszent egyháznak bé vétele., tsalatkozhatat-

lanná1274 az ollyan. Conciliumoknak végezésit, kik nem közönsége-
sek.? 

F. Mert az a bé vétel. bizonyos jele., hogy azoknak a Conciliumok-
15 nak. végezések. meg egyeznek az anyaszent egyháznak hitével. és a 

traditioval, a mely bizonyos regulája ahitnek.1275 

Magyarázat. 
Hogy meg lehessen jól érteni ezt a feleletett., azt meg kell tudni., 

hogy soha az anyaszent egy ház. a Conciliumban más képpen nem 
20 végez, hanem a szent irás, és atraditio szerént. a mely kétt meg tsalha-

tatlan régulája ahitnek., midön a vetekedés támad a szent irásban lévö 
valamely versnek értelmin, a mint esokszor történt, mivel az eretnekek 
mindenkor viszszá|174a:| élnek annak értelmével, veszedelmekre., 
2 petr,1276 3. 16. ollyankor az anyaszent egy ház. a tráditiobol meg 

25 magyaráza. azt averset. fel menvén az apostolok idejéig., valamint azt 
meg mutattuk, hogy tsak a tartatik lsteni és apostoli traditionak, a 
melyet tanittanak, és tanitottak mindenkor az anyaszent egy ház-
ban.1277 mindenüt, Edgy nehány féle képpen lehet meg üsmérni,. hogy 
ha az az egész anyaszent egy ház. meg edgyeziké a hitben. és atartásban. 

30 az elsö a., hogy öszve kell gyüjteni az egész világon levö püspökököt., 
kik gondviselöi az Isten beszédinek, hogy mindenik püspök. hadd 

1270 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1271 is [Beszúrás.] 
1272 tsalatkozhatatlanok, [ok - beszúrás:] hogy <azt> ha azokot [ha 

azokot <azt)> fölé írva.] 
1273 tészi [Beszúrás.] 
1274 tsalatkozhatatlanná <tészi.)> az ollyan 
1275 a mely bizonyos regulája ahitnek. [Utólagos beírás.] 
1276 2 petr<e>, 3. 16. 
1277 egy házban. [e - megkezdett h-ból javítva.] 
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adgyon számot. a maga püspökségiben lévö trádit iorol, ugyan ezt is 
követik a generale Conci l iumban, de mint hogy nehezen lehetnek az 
ollyan gyülekezetek., azért könnyeb ut tyát találták annak , hogy bizo-
nyosok lehesünk az anyaszent egy ház trádit iojában. , mivel m i k o r ' 2 7 8 

a pápa végez valamiröl. azt az anyaszent egyházak bé veszik,. mi- 5 
k o r 1 2 7 9 pedig valamely vetekedés támad. a püspökök arrol végeznek., 
vagy magok. vagy a Nationál is , vagy a provinciális gyülésekben., az ö 
végezéseket r omában viszik, a pápa Confirmálya. és mindenik anya-
szent egy ház bé veszi., ez a bé vétele, az egész anyaszent egy háznak 
az illyen különösön valo Conci l iumnak végezésit., meg bizonyittya a 10 
t r ad i t ionak 1 2 8 0 meg egyezésit, és az illyen különösön tett Concil ium, 
a melynek végezésit. közönségesen bé veszik . 1 2 8 1 |174b: | csak nem 
annyit tészen. mint egy Concil ium Generále , sok volt ollyan Concil ium, 
a mely noha nem volt is Generale. de mint hogy végezésit közönségesen 
bé vették., azert generalénak tar that ik. , az elsö Constancinápolyi Con- 15 
cilium nem vala ugy hirdetve hogy Generale legyen. hanem Nalionale . 
de mint hogy minden végezésit közönségesen bé vette az anyaszent egy 
ház, azért ugy tartat ik. m i n t 1 2 8 2 második Concil ium Generalé . 

K. Miképpen tekénli az Anyaszent egy ház azokot , kik végezési alá 
nem vetik magoka t ahit dolgában. , 20 

F. A kristus mondása szerént. ugy tekénti öket, valamint a pogányo-
kat , és a hamisakot , kí vetvén kebeléböl, eretnekeknek tart tya. mat th 
18. 17. 

K. Micsoda engedelemel kel lenni aszent Atyák tanit tásihoz. a vallás 
dolgában? 25 

F Ugy kel öke t tekinteni , min t ki ki a m a g a s aecu lumában lévö, 
annyi bizonyságit az anyaszent egyház trádi t iojának, hogy ha vala-
mellyik. közüllök egyedül tanit valamit. az o l l yonak 1 2 8 3 tanitása nem 
oly bé vehetö., mint mikor. a többivel cgyüt meg egyezik. Az anyaszent 
egy ház rend szerént nem végez az ollyan dolgokrol . , a mellyeken meg 30 
nem egyeznek a szent atyák. mert ol lyankor a tradit io nem lévén se oly 
bizonyos., se egyarán-|175a:]su, azért nem is tekéntik ugy mint Isteni, 

1278 mivel mikor [k-v-bő\ javítva.) 
1279 mikor [&-v-ből javítva.] 
1280 a t radi t ionak <(valoságát,^ meg egyezésit, [A későbbi javítás a 

törlés fölé irva.] 
1281 (,£ veszik, (n) csak nem [A lap alján tol lpróbaszerű tollvoná-

sok.] 
1282 mint <(Concilium)> második Concil ium [Törlés részben a sor 

végén, részben az új sor elején.] 
1283 0 l lyonak [Elírás lehet ollyan(n)ak helyett.] 
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vagy apostoli iraditiot.. ez is az oka hogy sok féle kérdések támadnak 
a theoiogusok közöt, a mellyek jollehet a hitt ágazattyát nem illetik. 

K Mit kellesék cselekedni az ollyan dologban, a melyröl semmit nem 
végezet az anyaszent egyház., és amelyen mcg nem edgyeznek a theolo-

5 gusok.? 
F. ollyankor szabad az ollyannak értelmét választani, a melyik leg 

igazabnak láttzik lcnni., de kettöre kei vigyázni.. elöször;128* hogy ha 
az anyaszent egy haz. arrol találna végezni., ahoz kel hajolni. másod-
szor meg kel a békeséget tartani azokal; kik az iránt a dolog iránt más 

10 értelemben vannak., mivel egy kereszténynek nincsen semmi drágáb 
mint a felebaráti szeretet: A szükséges dologban edgyeség legyen. a 
kéttségesben szabadság, de a felebaráti szeretetett meg kel tartani mind 
edgyikében. mind a másikában. st aug epist 118. ad janua.1285 

6 Articulus. 
A hitnek szükséges voltárol. 

K Szükségesé a hitt az üdveségre? 
15 F. Igen is szükséges. mivel nem lehet üdvezülni. hogy ha12S6 |175b:| 

azt nem hiszik. a mit az anyaszent egy ház tanit. és hiszen.1287 

K Szükségesé. mindeniknek a hivek közül tudni mind azt. valamit 
az anyaszent egy ház hiszen. és tanit? 

F szükséges. hogy mindenik. a hivek közül.1288 higye közönségesen 
20 mind azt valamit az anyaszent egy ház hiszen, és hogy annak némely 

fö részeit meg tanullya különösön. 
K Mellyek azok a fö részck mcllyeket minden keresztenynek kel 

hinni és tudni különosön? 
F. A szent háromságnak titkait., az igének meg testesülését,1289 és 

25 az embereknek meg váltását a kristus által, az apostolok symbolumát, 
az Isten, és az anyaszent egy haz parancsolatit.,1290 és mind azokot 
melyek a szenttségeket illctik. föképpen a kereszttséget, Eucharistiát. 
és apenitentziát. 

1284 elöször; [Első ö-s-ből javítva.] 
1285 [A latin utalás utólagos beírásnak látszik.] 
1286 [A lap alján tollpróbaszerü tollvonások.] 
1287 és hiszen. [Későbbi beírás világosabb tintával.] 
1288 közül. < ĥidgye)><(tudgya)> higye [Törlések a sor végén; <(tud-

gya) <(hidgye) fölé írva; higye <(hidgye)> alá írva.] 
1289 meg testesülésé,t, [Szóvégi é-e-ből javítva, /. - utólagos beírás.] 
1290 parancsolatit., \p-o-bóY! javítva;] és mind azokot [ot - beszú-

rás.] 

1160 



Magyarázat 
A hitt ágazattyárol valo üsmerettségnek nagyobnak, vagy keveseb-

nek kel lenni. ahoz képest. amint kinek kinek amaga rendi vagy hiva-
tallya hoza magával., igen nehéz volna azt el íntézni hogy kinek kinek 
menyi mértékü szükséges, nem szollok arrol hogy mit kelletet hinni a 5 
kristus elött, hanem szollok a meg kereszteltetet keresztényekröl akik 
szabadoson élhetnek az értelemel, mivel edgy sem üdvezülhet közüllök, 
hogy ha nem tudgya a szent háromságnak.,1 2 9 1 a meg testesülésnek és 
a válttságnak titkait. mindenik tartozik tudni, a z ' 2 9 2 |176a:] Isten, és 
az anyaszent egy ház parancsolatit., az apostolok symbolumát., a 10 
kereszttségnek nagy hasznát. és szükségit. és mind azokot valamellyek 
atöbb szenttségeket, és hivatallyának köteleségeit illetik. 

Mind ezek tekintik aleg együgyüebbeket is, azok pedig a kik alkal-
matosabbak a vallasnak melyebben valo meg tanulasára, és nem tsele-
keszik. veszedelmes tudatlanságban élnek. mivel nincsen semmi a mi 15 
minket ugy illetne, se a melynek tudománya 1 2 9 3 hasznosabb volna, 
mint azt meg tanulni különösön, hogy mit hiszen az anyaszent egyház, 
mit követ, és azt miért követi. erre valo nézve1 2 9 4 nagyob része a 
keresztényeknek akarattal valo tudatlanságban élnek. a mellyért félö 
hogy irtoztato dolog ne kövesse az itéletkor. 20 

Nincsen ollyan világi életre köteleztetet keresztény aki nem tölthetné 
könnyen. avallásnak tanulásában azt az idöt. a melyet ahejában valosá-
gokban tékozol el. atudatlanság tehát meg nem menti öket 1 2 9 5 

K A hit edgyé mindenekben akik hisznek? 
F Nem, némellyekben élö hit vagyon., némellyekben meg holt hitt 25 

vagyon. 
K Mikor vagyon élö hitünk? 
F Mikor hitünk szerént vannak tselekedetink., az az. hogy meg 

edgyezék. életünk ahittel. példának okáért, avilághoz nem kel ragasz-
kodnunk, mert azt hiszszük. hogy az Isten ellen-1296[176b:lsége az, aki 30 
avilághoz ragaszkodik, mondgya szent jakab. 4. 4. 

K Mikor vagyon meg holt hitünk? 
F. Mikor ahittel ellenkezöt. cselekeszünk, más képpen elünk, mint 

sem amint hiszünk. jacob. 2. 20. 

1 2 9 1 háromságnak., <(titkait.) a meg testesülésnek [...] titkait. 
1 2 9 2 az [176a:] az Isten, 
1293 tudománya [y~-«-ből javítva.] 
1 2 9 4 nézve [Beszúrás.] 
1 2 9 5 atudatlanság tehát meg nem menti öket [Utólagos beírás a sor 

végére, egymás alá, 3 töredék sorban.] 
1296 [^ j a p a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
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K szükségesé élö hitünknek lenni? 
F Tellyeségel szükséges, mivel azért is vesznek el annyin akereszté-

nyek., hogy meg holt hitek vagyon. jacob. 2. 14. 

7. Articulus 
A hitt ellen valo vétkekröl,. a hitnek jeleiröl. és 

a kereszt vetésröl. 

K Kicsodák azok kik ahitt ellen vétenek?1297 

5 F Azok négy féle személyek, 1. kik nem hiszik azokot az ígazságokot 
a mellyekre a hitt tanit. illyenek ahitetlenek, a sidok, az eretnekek, 
2. azok kik külsöképpen ellene mondanak ezen igazságnak, vagy is 
nem 1 2 9 8 merik mutatni hogy azt hiszik, se magokot keresztényeknek 
vallani 3. akik akarattal kételkednek ezen ígazságokban, 4. kik el 

10 mulattyák meg tanulni ahitnek igazságit. amely noha nékik oly szüksé-
ges. 

K Nem elégséges tehát. tsak belsö képpen. hinni azt amit az anya-
szent egy ház hiszen? 

F. Nem, mivel szükséges külsö keppen is vallást tenni mikor az 
15 alkalmatoság azt kivannya. mert szivel hiszünk az igazságra. mondgya 

szent pál. szájjal teszünk pedíg vallást. azüdvességre. rom. 10. 10. [177a:] 
A kristus azt mondgya. valaki meg tagad engem az emberek elött, meg 
tagadom én is azt az én mennyei Atyám elött. matth. 10. 31. 

K Miképpen kel meg mutatni hitünket az embereknek.? 
20 F. Azt három féle képpen mutathattyuk meg. 

1. Meg mutatván azt cselekedettel és beszédel, hogy nem pirulunk meg 
az évangyeliumért. 
2. El mondván., a midön szükséges. az apostoli symbolumot. vagy más 
egyéb hitt tételt. 

25 3. keresztet vetvén. a mely rövideden valo hitt tétel. 
K Micsoda a kereszt vetés? 
F Ez ollyan jel. amely azért rendeltetett, hogy az elménkben tegye 

a hitt fö ágazatinak titkait., meg mutatván másoknak is hogy azokot 
hiszük., és hogy az Isten áldásat és segittségit vehesük. akereszten meg 

30 hólt1 2 9 9 jésus kristus érdemiért. 
K A kereszt vetésel1300 micsoda titkokrol tészünk vallást? 
F A szent háromságrol., a meg testesülésröl, aválttságról. 

1 2 9 7 vétenek? [Az n helyén felfelé húzott szárú betűt kezdett.] 
1 2 9 8 nem [Beszúrás.] 
1 2 9 9 meg hólt [ó-aból javítva.] 
1300 vetésel [vétéselből javitva az ékezet áthúzásával.] 
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K Miképpen teszünk vallást. ezekröl a titkokrol, a kereszt vetésel.? 
F Annyiban. hogy ezen jell, és szok által. segittségül hijuk a szenttsé-

ges szent háromságot, a meg testesült Isten fiának érdeme által., a ki 
mi érettünk a kereszt fán meg holt. 

K Mikor kel keresztet vetni?1301 |177b:| 5 

F. Az elsö keresztényeket követvén. ígen jó keresztet vetni az imád-
ság elött, mikor valamely dologhoz fogunk, utra indulunk. vagy ha 
veszedelemben forgunk. mikor valamely munkához fogunk1 3 0 2 tertul. 
de corona mili. cap. 3. 

K Miröl kel gondolkodni mikor keresztet vetünk? 10 

F Az Istent segittségül valo hivásrol, a kereszten meg holt kristus 
által. 

K. ki rendelte a kereszt vetést.? 
F Az apostolok. 
K Miképpen tudgyuk mi azt? 15 

F. Azt mi atraditiobol tudgyuk., Ez a jel mindenkoron szokásban 
volt az anyaszent egy házban. és minden keresztényeknél. minden 
idökben. tertul.libr de Corona mili. Cap 3. s.Athan de incarnatione. 
s.basil. de spiri sancta Cap. 27. s. Chrisost. hom 55. supr s. matth. s. 
hier. epist. 22. ad eustochium. s. aug. tract.118. sup. s. joan. et libr. 1. 20 

de Conf. Cap 11. 
K Hogy vagyon tehát hogy az utolso idökben ollyan keresztények 

támadának. kik a kereszt vetést el törölék? 
F Azt tsak az égben kiálto vakmeröségel törölheték el. a mely is 

bizonyos jele. hogy nem a szent lélek által vezettettek., 25 

K Bizonyosé a. hogy a hittel valo kereszt vetés. agonosz lelket el üzi. 
és más egyéb tsudát is mivelhet? 

F igenis,1303 mivel sok féle csudákrol beszélnek a szent atyák kik az 
elsö saeculumban éltenek130* |178a:| 

Magyarázat 30 

Lactancius. libr. 4. Cap. 27. azt mondgya hogy az ördög nem mére 
Juliánus Császár kérdésire meg felelni mivel edgy keresztény ótt jelen 
lévén. keresztet vetet magára. Náziánus szent gergely mondgya., hogy 
juliánus apostata. edgyszer valamely ördögségeket cselekedvén. maga-
ban igen meg rettene., és keresztet vetett. a gonosz lélek azonnal el tünt 35 

1 3 0 1 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 3 0 2 mikor valamely munkához fogunk [Kereszttel jelölt utólagos 

beírás a sor alatt.] 
1303 p lg<^en,) igenis [igenis ( e n , ) fölé írva; Ig - et nem törölte, 

hanem abból javította az F betűt.] 
1 3 0 4 [A lap alján őrszó: magyarázat] 
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elölle. sok féle csudákot látunk atöbb szent atyák irásiban, a mellyek 
a kereszt vetésért lettek. szent Athanásnál. a szent Antal életében. szent 
hieronimusnál., a szent pál elsö remete életében., szent agostonál, libr 
22. de civitate Dei. Cap. 8. mind ezek a szent Atyák. a kik még a 

5 protestánsok elött is nagy tiszteletben vannak. és még sokan többen. 
a kiket elé nem számlálunk, bizonyságot tésznek. a csudákrol, a melye-
ket a kereszt vetés130S cselekedet. 

K Micsoda gondolatban lehetnek. a régi és az uj catholicusok1306 

látván illyen szent bizonyságokot, kik bizonyittyák akereszt vetésnek 
10 régiségit. és ezen jel altal lett tsudákot? 

F. 1. Szánni kel azoknak vakságokot, kik inkáb szeretik egy vakme-
rönek rendelésit követni.,1307 mint sem az egész anyaszent egy háznak 
minden idöbéli. szüntelen valo szokását, mely szokást. az Isten annyi 
sok csuda tételekel jová hadgya,1 3 0 8 |178b:| 

15 2. hogy nem kell soha csak szokásbol keresztet vetni. hanem minden-
kor figyelmeteségel. és tisztelettel, és az elmének az Istenhez valo fel 
emelésével. 

Tizen kettödik Rész 
A Reménségröl. 

Elsö Articulus 
Hogy Micsoda a reménség. 

K Micsoda a reménség? 
F. Az Istennek ollyan ajándéka, amellyel bizodalomal várjuk azokat 

20 a jokat a mellyeket az Isten még igért 
K Miért mondod hogy a reménség az Isten ajándéka? 
F Mert az Isten adgya azt. amagunktol nem jöhet. jac. 1.17. 
K Mire vagyon épitve ami reménségünk? 
F Az Isten igéretire, a ki se meg nem tsalhat. se meg tsalni nem akar 

25 minket, és kristus érdemire, aki azért jött evilágra. azért is holt meg, 
hogy örök életet nyerjen nékünk. hebr. 6. 18. rom. 8. 31. 

K A bizodalom, a melyel várjuk az Isten igéretét. nem elegyesé 
félelemel? 

F Igen is elegyes félelemel., mert el mulathattyuk azt a mit az Isten 
30 kiván töllünk, hogy igéretének bé töltését el érhessük. és hogy azt sem 

1 3 0 5 a kereszt vetés (pkozotly cselekedet. 
1306 catholicusok [a-h-bó\ javítva.] 
1307 követni [Beszúrás.] 
1308 r^ i ap a i j a n tollpróbaszerű beírás: Hat mit és tollvonások.] 
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tudgya senki. ha a szeretetre méltóé, vagy a1309 [179a:] gyülölségre, és 
ha meg maradé végig ajóban. Eccle. 9. 1. 1 Cor. 9. 24. 

K. Mit igért az Isten minekünk? 
F Örökké valo életet, és modot annak el érésére. rom. 8 
K Micsoda mód lehet a? 5 

F Az, az Isten kegyelme és segittsége. mellyet ád a kristus altal. hogy 
igazak lehessünk elötte, és hogy jó cselekedeteket mivelhessünk. Eph 1. 

K kellé az Istentöl várnunk evilági jókót is? 
F Igen is. mert azokot az Istcn adgya.. de azokoi î ;ik annyiban kol 

kivánnunk és kérnünk, a mennyiben az1310 üdveségre szolgálhatnak.. 10 

K. szükségesé az Istenben vetnünk reménségünket? 
F A ki tsak az Istenben bizik. soha meg nem tsalatik., jaj annak aki 

más valamiben veti reménségit. ps. 24. 2. 3. 145. 2. 
K Micsoda más valamiben vetni areménséget? 
F Mikor mi magunkban bizunk. vagy más teremtett állatban. példá- 15 

nak okáért. agazdagságban, vagy valaki jó akarattyában. 
K Miért kell csak az Istenben bizni? 
F 1. Mert tsak egyedül ö tehet minket boldogokká. mivel edgyedül. 

ö véghetetlen hatalmu, és véghetetlen jó., minden más egyéb segittség 
romlando és tsalandó. ateremtett állat magában csak hazugság. és 20 
gyarloság. 2. mert az Isten tsak azokot segitti meg, akik ö benne biznak. 
ps. 90. 14. 

K A reménség edgyé minden keresztényben1311 [179b:] 
F. Azt kel mondani areménségröl. valamit ahitröl. a kiben edgyüt 

vagyon az Isteni szeretettel. akor a reménség élö, valamint szent péter 25 
mondgya 1 petr. 1. 3. akiben a szeretet nélkül vagyon. akor meg holt, 
és elégtelen. rom. 5. 5. 

2. Articulus 
A reménség ellen valo vétekröl. 

K Hány féle képpen vétenek. a reménség ellen? 
F kétt féle képpen. a mod nélkül valoval. és a kevésel. 1. A maga 

hittségel, és a kéttségben valo esésel. 30 

K. Mikor vétünk areménség ellen. a magunk hittségivel?1312 

F 1. A midön azt gondollyuk hogy az Isten segittsége nélkül. csak 
amagunk erejével. jót cselekedhetünk. 2. mikor az Istent kisérttyük. 

1309 a [i79a:] a gyülölségre, 
1310 az üdveségre [z-u-ból javítva.] 
1311 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1312 hittség<(el}>? givel [Törlés és javítás a sor végén; givel- a szó fölé 

írva. A g-t nem törölte, bár fölösleges.] 
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K Hogy kisérttyük az Istent? 
F. Mikor az Istentöl ollyat kérünk, vagy várunk, szükség nélkül. és 

ók nclkiil. a mit meg ncm igért. 

Maavarázal 
5 Az Isten azt akarja. hogy ollyan modokkal élyünk, a melyek az ö 

rendelése szerént vannak., ha azokat el mulattyuk az Istent kisérttyük., 
példának okáért. kisértés volna. kérni vagy várni tölle szükség nélkül. 
hogy mi érettünk valami csudát tegyen; hogy bennünket valamely 
veszedelemtöl meg oltalmazon, a melyre mi vakmerö képpen. és rende-

10 lése ellen adtuk magunkot,. hogy minekünk szükségünkre valot ad-
|180a:lgyon. és a henyelésben tölttsük az idöt., hogy meg halgassa 
imádságinkot.. a midön kéx/ületlcniil. és figyelmetlenül imádkozunk.. 
azi3i3 istent kisérttyük., midön azt remélyük, hogy meg bocsáttya 
büneinket, ha penitentziát nem tartunk is. akor is kiserttyük, mikor 

15 abban abizodalomba vétkezünk, hogy még meg bocsáttya azt. rom. 2. 4. 
K Hogy vétkeznek a kéttségben valo esésel? 
F Edgy nehány féle képpen. 1. midön kéttségben esnek. abün bocsá-

natnak meg nyerése iránt., azért hogy azok nagyságuak. és sokaságu-
ak., 2. midön kéttségben esnek, a rosz hajlandoságbol valo ki térésröl., 

20 mert érzik szokásoknak meg rögzésit. és minden nap tapasztallyák. az 
iránt magok gyengeségit. 3. midön bizodalomal nem vetik magokot az 
Isten rendelése alá. félvén attol. hogy a szükségekre valo el fógy. 4 
midon nem az Istenben vetik reménségeket. hanem magokban vagy 
másokban st aug. serm. 351314 supr ps. 146. 

Tizen harmadik Rész. 
Az Isteni szeretetröl. 

Elsö Articulus 
Hogy mi legyen az Isteni szeretett. 

25 K Micsoda az Isteni szeretett? 
F Ez az Istennek ollyan ajándéka, a mely az Istent szeretteti velünk. 

magáért, mindenek felet. és a felebarátot1315 {180b:] az Istenért. vala-
mint magunkot. 

K Miért mondod hogy a szeretet Isten ajándéka? 

1313 az<t> Istent 
1314 serm. 35<2> supr 
1315 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F Mert az Isten adgya azt, magunktol a nem jöhet, és a szent lélek 
tölti azt szivünkben mondgya szent pál. rom. 5. 5. 

K Micsoda az Istent magáért szeretni? 
F A nem más., hanem az Istent ugy szeresük, hogy semmi egyéb 

jutalmat azért ne várjunk, hanem csak önnön magát. s. aug. supr. ps. 72. 5 
n. 34. 

K Micsoda az Istent mindenek felet szeretni? 
F Mikor ötet inkáb szerettyük. magunknál. és inkáb mint sem 

evilágon lévö mindennél. 
K Mikor szerettyük az Istent mindenek felett? 10 
F Mikor inkáb ellene mondunk annak amit leg1 3 1 6 jobban szere-

tünk evilágon, hogy sem ötet meg bánttsuk. 
K szükségesé mindenkor illyen akaratban 1 3 1 7 lenni? 
F. tellyeségel szükséges, aki inkáb szeretil3is attyát, vagy annyát. 

hogy sem engemet. nem méltó az én hozám. és aki inkáb szeretifiát vagy 15 

leányát, hogy sem engemet. nem méltó az én hozám. mondgya a kristus 
matth.10. 37. 

K Ujj parancsolaté az Isteni szeretett? 
F E legg régieb parancsolat. és el kerülhetetleneb.1319 azzal az 

emberi természet tartozik. hogy imádgya1 3 2 0 és tisztellye az Istent mint 20 
teremptöjét. az Istent pedig ugy tisztelik. ha szeretik mondgya szent 
agoston. epist. 29. ad s.hier. Cap.3. [181a:| 

K A sidok üsmértéké ezt aparancsolatot? 
F Igen is. ez a parancsolat legg nagyob és legg elsöbb a Mojses 

törvénye közöt, mondván. szeressed ate uradot Istenedet tellyes szived- 25 

böl, tellyes elmédböl, és minden erödböl, irjátok a szivetekben ezeket 
a szokat, agyermekeiteket1321 ezekre meg tanittsátok, ezekröl gondol-
kodgyatok, aházatokban, utozástokban. mikor alusztok, mikor fel 
ébredtek., ezeket1322 ati kezeteken visellyétek, deut. 6. 

A kristus meg ujjitotta ezt a parancsolatot a keresztényeknek. mond- 30 

ván. hogy ugy üdvezülünk. ha ezt követtyük. matth. 22. 37. 
K Micsoda értelme vagyon ezeknek a szoknak szeressed ate Uradot 

Istenedet tellyes szivedböl. tellyes elmédböl. és minden erödböl? 
F. A hogy az Istenre tzélozanak minden kivánságink. gondolatink, 

és tselekedetink., valamint egy torkos csak a ételre. és az italra tzéloz, 35 

1316 ieg< ŝze]> jobban szeretünk [Törlés a sor végén.] 
1 3 1 7 akarat^tal^>ban [ban < t̂af> fölé írva.] 
1 3 1 8 szereti [i-e-bő\ javítva.] 
1 3 1 9 el kerülhetetleneb [eb - beszúrás.] 
1 3 2 0 imádgya, [Az í előtt egy felfelé húzott szárú betű vonala.] 
1321 agyermekeiteket [ei-it-bő\ javítva.] 
1 3 2 2 ezeket [fc-í-ből javítva.] 
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és edgy fösvény agazdagságra. az Isten nem akarja hogy a mi szivünk 
fel légyen osztva, ö közötte, és ateremptet állat közöt. egyedül akarja 
ö azt birni. mi lehet ennél igasságosabb. matth.6. 24. 

K Micsoda az értelme ezeknek a szoknak, ezekröl gondolkodgya-
5 tok, a házatokban. utozástokban., mikor alusztok. mikor fel ébredtek, 

ezeket ati kezeiteken visellyétek. a kaputokra fel irjátok 
F Ezek a szavai Mojsesnek nyilván meg mutattyák. a1323 [181b:) 

sidok,, és a keresztények köteleségit. és azt, hogy minden tselekedetben 
az Isteni szeretetre kel vigyázni, és önéki ajánlani. a legg közönségesebb 

io munkánkot is. 
Szcnt pál hasonlo parancsolatot ád a keresztényeknek mondván 

akár egyetek, akár igyatok, akár132i mit cselekedgyetek., mindeneket az 
Isten dicsóségére mivellyétek. 1 cor. 10. 31. 

K E szerént a parancsolat szerént, szükségesé hogy szüntelen. az 
'5 Isteni dolgokban foglalatoskodgyunk.? 

F. A mennyekben lészen az a boldogságunk. hogy csak egyedül az 
Isteni dolgokban foglalatoskodgyunk., az Istent szeretni pedig1325 

eföldön. ugy amint parancsollya, az elégséges. hogy ö hozzája czéloza-
nak egyenesen, vagy más okok által, minden gondolatink., beszédink. 

20 és tselekedetink. és hogy az ö rendelése szerént legyenek. s. Thom. 2. 
2 qu. 24. art. 8. 

K Véteké meg mást is valamit. szeretni az Istenel?1326 

F. Igen is vétek. hogy ha az a szeretet nem czélóz az Istenhez. és nem 
azö rendelése szerént vagyon, de ha ö hozája czélóz. és rendelése1327 

25 szerent vagyon nem vétek. söt jó. s. aug. Conf. lib 10. Cap. 29. n. 40. 
K Ennek a parancsolatnak meg szegése mindenkor halálos véteké? 
F vagy halálosan., vagy bocsánando keppen lehet ez ellen véteni, 

halálosan, hogy ha valamely cselekedet el olttya szivünkben az Isteni 
szeretetet., bocsánando képen. hogy ha csak meg gyengitti. s. thom. 2. 

30 2. qu. 44. art. 4. [182a:| 
K szerettyüké az Istent azzal. mikor azt mondgyuk néki hogy sze-

rettyük? 
F Nem, hogy ha csak, valoságal nem szerettyük. mivel csak akor 

szerettyük, mikor néki ajánlyuk minden gondolatinkot, kivánságinkot, 
35 és cselekedetinket, egy szoval mikor magunk viselésével meg mutat-

tyuk. hogy a szivünkben vagyon a szeretet, hogy ha pedig csak szoval. 
mondgyuk és nem cselekedettel hazugok vagyunk, noha szoval is jó 

1323 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1324 akár mit [ár-íí-ből javítva.] 
1325 pedig (ugy) eföldön. ugy 
1326 az Istenel? ^kivül.?) [Törlés a sor végén; /-n-ből javitva.] 
1327 rendelése [r helyén először d-Ü kezdett.] 
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gyakorta a szeretetnek cselekedetit tenni. hogy magunkban azt fel 
gerjeszük. de szükséges ötet szeretni minden idöben.. ps. 77. 36 1 3 2 8 

K szerettyüké akor az Istent amint kell. mikor csak a1 3 2 9 világi 
jokért szerettyük? 

F tsak azért szeretni az Istent hogy világi jokot adgyon., ugy nem 5 

az Istent szerettyük. hanem avilági jokot st aug. supr. ps. 48. n. 15. 
K szerettyüké az Istent akor. amint kell. mikor mennyei jókért 

szerettyük. a mellyeket igért? 
F A mennyei jók nem egyebek., hanem hogy az Istent birhassuk, az 

Istent magáért szerettyük tehát., és ugy a mint kell. mikor a mennyei 10 

jokért szerettyük. s. aug. supr. ps. 55. n. 17. 
K kicsodák azok kik az Isteni szeretett ellen vétenek? 
F Azok kik evilágot és azö kivánságit szeretik, mivel ezen szeretet 

ellen valo vétek. vagy halálos, vagy bocsánando; halálos. hogy ha az 
Istent meg vetvén. a teremtett állatokhoz ragaszkodunk., ugy hogy az 15 

a ragaszkodás uralkodik a szivben. ha pedig aragaszkodás nem uralko-
dik. bocsánando1 3 3 0 |182b:| 

2. Aríiculus 
A Magunkhoz valo szeretetröl. 

K A felebaráti szeretet köteledzé minket arra, hogy magunkot szere-
sük.? 

F Igen is. mert a kristus azt parancsollya hogy ugy szeresük felebará- 20 

tunkot1 3 3 1 valamint magunkot,, kell tehát magunkot szeretni. 
K Hogy kel magunkot szeretni? 
F Az Istenért kell magunkot szeretni. az az, hogy az Istenhez kel 

forditanunk a magunkhoz valo szeretetett. 
K Mikor fordittyuk az Istenhez amagunkhoz valo szeretetet? 25 

F Mikor az Istenben keresük boldogságunkot, és csak ö hozája 
igyekezünk. 

K Miért kell az Istenhez forditani.1332 amagunkhoz valo szeretetett. 
és csak egyedül hozája igyekeznünk? 

F Mert magunkot szeretni. annyi mint ha boldogok akarnánk lenni. 30 

és munkálodni azon hogy a boldogságot el érjük,1333 mivel csak egye-

1 3 2 8 de szükséges [...]36. [Későbbi beírás a sor folytatásaként.] 
1 3 2 9 a [Beszúrás;] a világi ^jokat várunk) tölle? jokért szerettyük? 

[a törlés és a javítás későbbi.] 
1 3 3 0 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 3 3 1 felebarátunkot [f-m-böl javítva.] 
1332 forditani. [Az r betű utólagos beszúrás.] 
1333 ei érjük, <^holot) mivel [mivel <(holot) fölé írva.] 
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dül, az Isten tehet minket boldogoká. hogy pedíglen ötet birhasuk. 
hozája kel igyekeznünk. 

K tsak akor szerettyük hát mi magunkot amint kel. mikor az Istent 
szerettyük? 

5 F Nincsen külömben. mivel másképpen nyomorultakká teszük ma-
gunkot. és a magunkhoz valo szeretet1334 rendeletlen. és vétkes lészen. 
|183a:| 

K kicsodák azok. kik magokot 1 3 3 5 rendeletlenül, és vétkesen szere-
tik.? 

F Azok, kik eleget akarnak tenni a1 3 3 6 kevelységnek, az érzékeny-
10 ségnek. és a hajában valo látásnak, ugyan ezekre is vezetnek minket az 

eredendö vétekel meg romlot természetünk., azért is kel szüntelen 
magunkon eröszakot vennünk. hogy ezeket aveszedelmes hajlandosá-
gokot meg gyözhessük. 

Magyarázat. 
15 Mikor a kristus nékünk azt parancsollya hogy magunkot meg utál-

lyuk. hogy meg hallyunk magunknak., akor a magunkhoz valo vétkes 
szeretetett tilttya nekünk. és mivel hogy ez a vétkes szeretet minden nap 
ujj gyükeret hajt mi bennünk. a mely edgyez a világi szokással, nevelte-
tessel. és a meg romlot természetnek1337 hajlandoságával, tehat hogy 

20 meg lehesen magunknak halni. és azon halálal. örök életet nyerni, a 
kristus arra tanit hogy szüntelen eröszakot vegyünk magunkon, min-
den nap hordozzuk keresztünket, ne a sokaságot kövessük. hanem a 
szoros kapun mennyünk bé. és a keskeny uton járjunk., mind ekemény-
nek, és nehéznek láttzik. de a jutalom véghetetlen. akristus kedvessé, 

25 és könnyüvé tészi az ö terhét. kik azt akarják viselni., A szent lélek által 
szivben öntetett Isteni szeretett, nagyobb örömmel és vigasztalásal vétet 
mivelünk eröszakot amagunknak valo meg halásra"1 3 3 8 mint a mely 
örömel és vigasztalásal követik a bünösök meg romlot hajlandoságokot 
sz.agoston sok helyt szépen beszél erröl munkáiban.1 3 3 9 serm 47. de 

30 diversis.1340 [183b:| 
K Minek nevezik a magunkhoz valo vétkes szeretetett? 

1 3 3 4 szeretet<(ett)> rendeletlen. 
i33s magokot [Második o-a-ból javítva.] 
1 3 3 6 a <(rendeletlenségnek.)> kevélységnek, 
1 3 3 7 természet-<(tel)>nek [Törlés elválasztás után, a sor elején.] 
1338 m e g halásra,, <(mint sem a bünösök öröme, az ö meg romlott 

hajlandoságoknak követésében.) [A törlés elé csillagot tett és csillaggal 
jelölve írta be az új szöveget a lap aljára:] mint <(sem)> a mely örömel 
és vigasztalásal követik a bünösök meg romlot <(szo) hajlandoságokot 

1339 rnunkáiban. [i - megkezdett ft-ből javítva.] 
1340 r^ [ap aijá.n fohásszerű beírás: en Istenem és tollvonások.] 
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F Tulajdon szeretetnek. vagy rosz kivánságnak.. (cupiditas) de ez a 
szeretett. vétkes,. mert az Istent meg bánttya. és nékünk artalmas. 

K Miben bánttya meg az Istent atulajdon szeretett? 
F Abban hogy el hagyattya az emberel az Istent. a teremtett állatért. 
K Miben árt nékünk atulajdon szeretett? 5 
F Abban hogy nyomorultaká tészen., mivel el hagyattya velünk az 

Istent. aki egyedül valo boldogságunk. 
K Leheté véteni bocsánando képen. atulajdon szeretettel.? 
F. Igen is. mivel minden vétkek atulajdon szerettettöl'341 származ-

nak. de nem minden vétkek halálosok. 10 
K A magunkhoz valo szeretettel mikor vétkezünk halálosan. vagy 

bocsánando képpen? 
F, Mikor avétek., melyet amagunkhoz valo szeretett okoz. el ólttya 

bennünk. az Isteni szeretetett. akor halálos vétek. mikor el nem olttya 
egészen. hanem csak meg gyengitti. akor bocsánando vétek. '5 

K a1342 Rosz kivánságu szeretettöl,1343 vagy a Isteni szeretettöl jöé, 
a világi jókót kivánni? 

F Azokot az Isten rendelése szerént kivánni. hogy azokal az Isten 
szerént élyünk. magunkot azokhoz nem kapcsolván.. igy Isteni szere-
tet., de arosz kivánságu szeretett. azért kivánni [184a:] hogy eleget 20 

tehessünk. a kevélységnek, fösvénységnek. vagy a torkosságnak 

3 Articulus. 
A felebaráti szeretetröl. 

K A felebaráti szeretet mire kötelez minket? 
F Arra, hogy szeresük. felebarátunkot mint magunkot. 
K. kicsoda a mi felebarátunk? 
F Minden ember, keresztény. eretnek., hitetlen. söt még a leg na- 25 

gyob ellenségünk is. 
K Micsoda felebarátunkot1344 ugy szeretni mint magunkot.? 
F Hasonlo jót kel kivánni. és szerezni néki, valamint magunknak. 

tudni illik. az üdveséget. és azt ami arra vezetheti. 

1341 szerettettöl [Utolsó e-o-ból javítva.] 
1342 a [Utólagos beszúrás.] 
1343 szere< t̂eté a,^>tettöl, [A javítás a törlés fölé írva;] vagy a [a -

beszúrás;] Isteni szere<(teté,^tettöl [a javítás a törlés fölé írva.] (a világi 
jokot kivánni.?)>jöé, a világi jókót kivánni? [A törlés és a javítás későb-
bi.] 

1344 felebarátunkot (keí) ugy [(kef> - beszúrás.] 
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K Nem kellé felebarátunknak1345 ideig valo jokat is kivánni és 
szerezni? 

F Mind azokot kell néki kivanni és szerzeni valamit magunknak. 
edgyedül az Istenért. és üdveségire valo nézve. más képpen. a hozája 

5 valo szeretetünk vétkes volna. 
K kellé minden embernek azt kivánni amit magunknak.? 
F Igen is. mert mindennek kell kivánni az üdveséget valamint ma-

gunknak., és mind azokot. valamik arra vezethetik. 
K kellé közönségesen mindennek azt szerezni. amit magunknak kel 

10 szereznünk?1346 [184b:] 
F Mint hogy a nem áll mi rajtunk, hogy mindenhez hasonló segittsé-

gel, legyünk. mind azon által. a felebaráti szeretetnek rendire. és kötele-
ségire igen kel vigyázni. 

K Micsoda a felebaráti szeretetnek rendgye. a melyre kel vigyázni? 
15 F A, hogy inkáb segittsük a hozánk közeleb1347 valokot. másoknál. 

ugy mint az atyánk fiait, és tselédinket., a keresztényeket inkáb mint 
sem a hitetleneket., a pásztorokot inkáb. mint a közönséges hiveket. 

K Miröl üsmérhettyük meg. hogy ha szerettyüké felebarátunkot? 
F Arrol. meg üsmérhettyük., a midön. nem hogy valami roszat 

20 kivánnánk. vagy okoznánk néki. de söt még tehettségünk szerént. 
minden jót kivánunk. és szerzünk néki. mikor fogyatkozásit el türjük, 
és gyengeségit el szenvedgyük., a midön ugy bánunk véle. a mint 
kivánnok., hogy mások bannyanak vclünk. 

K Micsoda féle segittséget szerezhetünk felebarátunknak? 
25 F Az a segittség két féle, lelki vagy testi., az elsöt lelki irgalmaságnak 

nevezik. a masikát. testi irgalmaságnak. 
K mellyek a lelki irgahnaságnak cselekedeti? 
F. 1. A tudatlanokot tanitani. 2. meg inteni avétkeseket. 3. jó taná-

csot adni azoknak., kiknek1348 arra szükségek vagyon 4. vigasztalni a 
30 meg keseredeteket. 5 békeségel szenvedni a mások rágalmazásit. 6. jo 

szivel meg bocsátani azoknak. kik minket meg bántottanak. 7. imád-
kozni kel az élökért |185a:| és aholtakért, és azokért. kik minket üldöz-
nek. 

K Mellyek atesti irgalmaságnak cselekedeti.? 
35 F. 1. Ételt adni azoknak kik éheznek, italt a szomjuhozoknak, 2. az 

idegeneket be fogadni, 3 ameziteleneket ruházni, 4. betegeket látogatni. 
5. a rabokot vigasztalni, 6. rabokot váltani., 7 aholtakot el temetni. 

1345 felebarátunknak <Világi} ideig valo [A javítás a törlés fölé írva.] 
1346 JA iap a i j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1347 közeleb [/-6-ből javítva.] 
1348 kiknak [íráshiba.] 
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4 Articulus. 
Az Alamisnárol . 

K Mit értesz az alamisnán.? 
F. Értem azt a segittséget mellyet szerzünk. fe lebarátunknak vagy 

lelki képpen, vagy testi képpen., az elsö lelki alamisna, a másika testi. 
K. Az alamisnálkodás. el mula tha ta t lan köteleségé? 
F Igen is mind azoknak , kik azt végben vihetik. 5 

K Mire vagyon épitve ez a köteleség? 
F A felebaráti köteleségre. mivel felebaratunkot nem szerettyük 

akor; ha szükségiröl nem teszünk. mikor lehet 2. A kristus parancso-
lat tyára. és fenyegetésére. ma t th . 25. 42. 

K Az a lamisnálkodás hasznosé.? 10 

F. Sokal hasznosab annak aki adgya, mint sem aki veszi., a szegény-
nek, mulando segittséget adsz. 1 3* g és m a g a d n a k azal. ö rök életet nyersz 
mondgya szent agoston supr. ps. 102. n. 12. 13. |185b:| 

K Mellyek a fövebb hasznai az a lamisnálkodásnak.? 
F. 1. A nékünk bocsánatot nyér. luk. 11. 41 . 2. azért az Isten 15 

irgalmaságal tekint reánk. ps. 40. 2. 3. azal az Isten igasságának. eleget 
teszünk dani . 4. 24. 4. azal nagyob bizodalomal kérjük az Istent imád-
ságinkban. és nyomoruságinkban . tób . 4. 12. 

K Mit ta r tozunk adni . hogy bé tölthessük ezt a parancsolatot? 
F Mind azt, valami a szükségen felyül vagyon. 20 

K . 1 3 5 0 Mit értesz a szükségen fellyül valon.? 
F Mind azt, valami a szükséget meg haladgya. mivel két féle szükség 

vagyon., az életnek, és a rendnek szüksége., az életnek szükségin értem. 
a mi szükséges a táplálásra, és a r u h á z a t r a . 1 3 5 1 a rendnek szükségin 
értem. azt. a mi szükséges a mi rendünkhöz , és h ivata lunkhoz. 25 

K tar tozunké a szegényeknek adni mind azt. a mi a szükségtöl meg 
marad.? 

F Igenis. és ez elegendö a közönséges szükségekben. de nem elegen-
dö a nagy szükségekben, mikor nagy drágaság, nagy éhség vagyon az 
országban., a közönséges szükségek azok., a melyeket rend szerént 30 
szenvedik. a szegények. 

K Az illyen á l lapotban mit kel cselekedni agazdágoknak? 
F A közönséges szükségekben, a szegényeknek kel adni a szükségen 

fellyül valot, de a nagy szükségekben minden tehettségével azon lé-
gyen., hogy a szegényeket meg segittse még a szukségesböl i s 1 3 5 2 35 

1349 adsz. [adcz.-bó\ javítva.] 
1350 K. [F-ből javítva.] 
1351 a ruháza t ra . [Középső a-ű-ból javí tva az ékezet áthúzásával.] 
1352 m ^ g a szukségesböl is [Utólagos beírás a sor végén, egymás 

alatt.] 
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K tartozunké tellyeségel eképpen cselekedni? [186a:] 
F. Igen is, és azok, a kik ezt nem cselekeszik vétenek.1353 

K Micsoda képpen kel alamisnát adni hogy hasznos és érdemes 
legyen.? 

5 F. Alamisnát kel adni 1. serénységel., 2 örömmel, 3 szánakodo 
szivel. 4 alázatoságal., 5 értelemel., és külömböztetésel. 6. igasságal., és 
amagunk saját joszágábol. mivel a másébol adni. a boszu állast kérne 
ellenünk. 

K A szegények tartoznaké alamisnát adni,? 
io F lehetetlenségre. senki nem köteleztetik. de a leg szegényeb is adhat 

alamisnát. leg aláb. lelki képpen, és meg segitheti felebarattyát testi 
képen. ha csak valamiben is. s.aug.sup.ps. 125 n. 1. 12. 13 14. 3 reg. 
17. nézd meg a sareptai1 3 5 4 özvegy aszszonyt 

5. Articulus. 
A felebaráti Intésröl. 

K Miben áll a felebaráti intés.? 
'5 F Hogy ötet meg fedgyük vétkeiröl, és fogyatkozásirol. 

K E szükséges. és hasznosé felebarátunknak.? 
F Igen is. de azt szeretettel és okoságal kel végben vinni. 
K tartozunké inteni másokot? 
F. A köteleség, és az igasság. erre köteledzi a hivatalban lévöket, a 

20 buzgoság. a szeretet, és a kristus parancsolattya.. erre1 3 5 5 |186b:| köte-
lez másokot is. matth. 18. 15. luc. 17. 3. 

K Micsoda a szeretettel valo felebaráti intés? 
F. Nem más. hanem hogy harag nélkül, irigység nélkül. gyülölség 

nélkül. legyen; tekintvén tsak annak hasznát akit intünk, és azt. hogy 
25 köteleségünknek eleget tegyünk 

K. Micsoda az okoságal valo intés? 
F A. hogy vigyázni kel mind a személyre. az idöre, és a helyre. és 

annak jó modgyára. hogy hasznos lehesen. 
K Micsoda okos vigyázásal kel lenni az intésben. a mi a személyt 

30 illeti? 
F vigyázni kell.1356 az idösségre, a rendre, gyengeségre. és termé-

1353 [Alája beírta: heja vagyon] 
1 3 5 4 sareptai [Első a-e-ből javítva.] 
1 3 5 5 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1 3 5 6 kell. [Beszúrás.] 
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szetre., és arra, hogy micsoda állapotban vagyon mind1 3 5 7 akinek 
inteni kell, mind az, akit inteni kell.1358 1 tim. 5. 1.2. 

K Mire kell vigyázni. a mi az idött, és a helyt illeti? 
F Meg 1 3 5 9 kell visgálni. hogy ha az intésnek. nyilván kellé meg lenni 

vagy különösön, hogy ha mindgyárt abban az idöbené a melyben 5 
avétek eset. vagy azután. egy szoval hogy meg nyerhessük az Istennek 
felebarátunkot., leg alkalmatosabb. idöt, és helyt kell arra keresni 
matth. 18. 15. 16. 1 tim. 5. 20. 

K Mire kel vigyázni. ami az intésnek modgyát illeti? 
F. Meg tudgya a szeretet külömböztetni az intésnek modgyát, mivel 10 

némelykor kegyeségel kel inteni, némely-|187a:lkor1360 keménységel, 
némelykor a szent harag szükséges, némelykor ártalmas, némelykor 
akérelem, nemelykor a fenyegetés, nérnelykor a kemény szó hasznos. 
de már az okoság abbol áll, hogy meg tudgya kiki. az intésnek. amod-
gyát meg választani ugy, hogy helyesen légyen, mind az idöhöz. mind 15 

a személyhez, és mind a vétekhez. 
K Micsoda állapotban kell annak lenni a ki mást int? 
F. A szeretet, és az okoságon kivül, nagy alázatoságu legyen. és 

afeddés elött. imádkozék. az Istennek., ugy utánnais. 
K Miért kell. alázatosnak lenni annak, aki mást int? 20 

F Azért hogy magát el ne 1 3 6 1 veszesse a kevélységért. amidön atyafi-
át akarja meg menteni. más féle vétekben valo eséstöl. mivel lehet1362 

kisértetben esni az ollyan állapotban., nagyobra becsülvén magát an-
nál. a kit int. az illyen veszedelmes kevélység volna 

K Miért kel imádkozni. az intés elött, és utánna? 25 
F Azért hogy az Isten hasznosá tégye. az intést, mind annak a ki int, 

mind annak akit intenek. 
K Micsoda elmével kell venni az intést. 
F. Engedelmes, alázátos. és békeséges türö elmével. söt még (a 

mellyet nem kel könnyen el hinni.). ha szinte az intö. nem vigyázot 30 
volna is a szeretetre. és az okoságra intésében.1363 [187b:] 

K Miért hogy rend szerént. oly nehezen veszik bé az intést? 

1 3 5 7 mind az <az> akinek 
1358 j^gii /^] t im.) 1 tim. [Törlés a sor végén.] 
1359 ^ e g [M-m-ből javítva.] kell visgálni. hogy <(a> ha az 
1 3 6 0 némely-[187a:] <ne>kor 
1 3 6 1 ne [Beszúrás.] 
1362 j e n e t [Beszúrás;] kisértetben (eshetik) esni [esni <(eshetik> fölé 

írva;] az ollyan [az - beszúrás.] 
1 3 6 3 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: lotla no2 a dnim és tollvo-

nások.] 
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F Azért mert tele vannak kevélységel. és a magokhoz valo szeretet-
tel., és hogy szeretik fogyatkozásokat. az irás sok helyt mondgya, hogy 
esztelen. az, aki az intést bé nem veszi. és el is vész. prov. 15. 5. prov. 
29. 1. 

6. Articulus. 
A meg bántásért. valo bocsánatrol. 

5 K Tartoznaké a keresztények. meg bocsátani. mikor meg bánttyák 
öket? 

F. Tellyeségel tartoznak arra. anélkül. nem lehet bocsánatot várni 
Istentöl. 

K Miben áll, az a bocsánat? 
10 F. Hogy szivünkben semmi gyülölséget, boszu állást.1364 vagy ide-

genséget ne tarttsunk. az ellen aki minket meg bántot, de söt igazán 
szeresük ötet mint atyánk fiát. és mutassuk meg néki hozája valo 
szeretetünket. 

K Hogy ennek aparancsolatnak eleget tegyünk., szükségesé ahoz 
•5 menni aki minket meg bántot, és véle meg békéleni? 

F Annak kel hozánk jöni. aki minket meg bántot,. ami hivatalunk 
pedíg a. hogy meg bocsásunk ha bocsánatot kér. 

K De ha mindeniknek vetke vagyon. és ha mindenik meg bántodot 
félnek tarttya magát., a mint a sokszor történik. [188a:J ollyankor mit 

20 kel tsinálni? 
F A melyikenek szivét, az Isten kegyelme elöbször meg hattya. 

annak kel a másikához menni., és meg nyerni az Istenhez. 
K Mikor a fellyeb valo. az alább valot meg bánttya. ók nélkül. kellé 

töile bocsánatot kérni? 
25 F Ollyan alkalmatoságok történhetnek., a melyben az okosság, és 

az atyafi szeretet meg nem engedi neki azt cselekedni. nehogy hivatal-
lyát, azzal meg kisebittse. de azon kivül, minden jó akarattyát. és 
szeretetit. kel néki mutatni az alatta valojához. 

K Hogy ha az, aki minket meg bántot., meg nem alázván magát. 
30 nem jő bocsánatot kérni, szabadé hozája idegenséget mutatni? 

F Vagy magát meg alázza vagy nem, de szivböl meg kei1365 bocsata-
ni néki., és szeretni kel, ami pedig az idegenséget illeti, azt az szeretet-
nek, és az okoságnak. kel el rendelni. 

1364 boszu állást. [f—f-böl javítva.] 
1365 kel [Beszúrás.] 
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Magyarázat 
szükséges és hasznos némelyekhez idegenséget mutatni. hogy azért 

magokban térjenek, dc némelyekhamaréb meg üsmerik vétkeket, hogy 
ha baráttságot mutatunk hozájok, mivel az idegenség még jobban fe! 
gerjesztené. mind ezeket okoságal kel kormányozni. 

K Hát azok kik törvény szerént keresik a meg bántodásnak helyrc 
hozását. véteneké1360 czcn parancsolat eilen?1367 [188b:] 

F. Sokszor hizelkednek magoknak az illyen állapotban, mivel atör-
vényesen valo helyre hozásnak szine alat, legg gyakrabban csak a 
kevelységnek. gyülölsegnek.,1368 és aboszu állásnak akarnak eleget 10 

tenni. mind azon által szabad törvcnyesen hclyre hozni a meg bánto-
dást. mikor az igasságnak1369 szeretete viszen arra. 

K Mikor vagyon a. hogy az igasságnak szeretcte viszen arra? 
F Mikor azt nem haragbol. irigységböl. vagy boszu állásbol cseleke-

szik. hanem csak tisztán az ígaz uton akarják' 37° és keresik meg tartani l5 

joszagokot., jó hireket, becsületeket. a melyel tartoznak is. fö képpen. 
hogy ha13^1 nemzcttségeket. vagy a közönséges jót. illctné.1372 

Tizen Negyedik Rész 
A Keresztényi jó Erkölcsökröl. a mcllyekei nevezik 

Morálisoknak 

Elsö Articulus 
A négy Cardinalis jó erkölcsökröl. 

K Mcllyek azok a keresztényi jó erkölcsök, amelyeket nevczik morá-
lisoknak? 

F közönségesen négyet számlalnak, a melyeket1373 Cardinalis jó 20 

erkölcsöknek is nevezik. mivel fundámentumi1374 atöbbinek ezek azok, 
az okoság. az erö, mcrtékleteség. és az igasság. 

K Miert hívják czeket morális jó erkölcsöknek? (Í89a:| 
F. Mert jókká, és rendesekké tészik a mi szokásinkot, 

1366 véteneké [n - megkezdett k-ból javítva.] 
1367 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1368 gyülölsegnek., [Első e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1369 igasságnak [ij-jí-bő! javítva.] 
1370 akarják [r-y'-ből javítva.] 
1371 ha [Beszúrás.] 
1372 [Utána beírás: héja vagyon] 
1373 a melyeket [et - beszúrás.J 
1374 fundámentumi [f-n-böl javítva.] 
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K1375 Miképpen tészik jokká, és rendeseké szokásinkot? 
F Ugy hogy az Istenhez fordittattyák velünk minden cselekedetin-

ket. 
K Az Isteni szeretetböl erednek hát ezek ajó erkölcsök a kereszté-

5 nyekben.? 
F Igen is. el is mondhatni szent ágostonal., hogy a hivekben ezek a 

jó erkölcsök nem cgyéb. hanem Isteni szeretett, a melynek egy nehány 
féle nevct adtanak.. st aug1376 epist 52. ad macedo. Cap. 4. 

K Micsoda a keresztényi okoság? 
io F Az ollyan ió erkölcs mely meg kiilömbözteti azt, a mi Isíenhez 

vezethet, attol, ami tölle el távoztathatt. az elsöt velünk szereteti, amási-
kát utáltattya. s. aug. lib 6. de musica. Cap. 13 

K Micsoda a mértékleteség? 
F Ollyan jó erkölcs mely szivünket el távoztattya evilági jóktól, ugy 

15 hogy mértékleteségel, élvén azokkal. tsak az életnek sziikségit. és fele-
barátunknak hasznát. tekénttyük1377 azokban. 

K Micsoda a keresztényi erö? 
F ollyan jó erkölcs. a melyel mindent inkáb el szenvedünk, hogy sem 

valamit Cselekedgyünk. köteleségiink, és az Istenhez valo szeretetünk 
20 ellen. 

K Micsoda az igasság? 
F. ollyan jó erkölcs, a melyel el járunk abban, a mivel tartozunk az 

Istennek. felebarátunknak., és magunknak.1378 |189b:| 
K Miképpen járunk el igasságal abban. amível tartozunk az Isten-

25 nek? 
F Ugy hogy tellyeségel az Isten alá vettyük. magunkot szeretetünkel. 
K Miképpen. járunk ell. igasságal abban, amivel tartozunk felebará-

tunknak? 
F ugy hogy, ugy bánunk felebarátunkal. valamint magunkal. és 

30 hogy egcszen bé tölttyük köteleséginket, a fellyeb valokhoz. hozánk 
hasonlokhoz, és az aláb valokhoz. 

K Miképpen járunk el ígasságal abban. amivel tartozunk magunk-
nak.? 

F Ugy hogy meg elégszünk arendel amelyben az Isten tett minket. 
35 és az ö rendelése alá vettyük magunkot., 

Hogy csak egy nehány szoval ki lehesen mondani, valamit ebben az 
árticulusban mondottunk, csak szcnt agostont kei! halgatni. ,,a jó 
erkölcs, mondgya. nem egyéb, hanem annak szcretete., amit szereíni 

1375 K [F-ből javítva.] 
1376 st aug [Beszúrás.] 
1377 [Alája beírta: heja van] 
1378 [A lap alján tollpróbaszerű vonások.] 
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kel, tudni abban választást tenni, azt nevezik okoságnak, attol elnem 
távozni valamely akadályért, azt nevezik erönek, se semmi gyönyörüsé-
gért., azt nevezik. mértékleteségnek, se semmi kevélységért. azt nevezik. 
igasságnak." epist. 52. ad macedo. Cap. 4. 

2 Articulus. 
Hogy micsoda jó erkölcsök követik. a Cardinális jó 

erkölcsöket, és hogy micsoda vétkek ellenkeznek azokkal. |190a:| 

K Mellyek azok a jó erkölcsök. kik az okoságot követik? 5 

F. 1. Az el mult dolgokrol valo figyelmeteség. 2. a jelen valo dolgok-
rol valo értelem. 3 a jövendöröl valo gondolkodás. 4 a mások jó 
tanácsokal valo élés, 5. az okoság., az az, helyesen valo okoskodás., 
(recta ratio). 6. az idöröl, a helyröl, és a személyröl, valo meg visgálás, 
és figyelmezés., 7. a veszedelmekre valo vigyazás. 8. a gyorsaság. és a '° 
serénység. 

K Micsoda vétkek ellenkeznek az okoságal.? 
F Az oktalanság., ameg gondolatlanság. az álhatatlanság. az el 

mulatás., a csalárdság, a mód nélkül valo nyughatatlanság a világi 
dolgokban. '5 

K Mellyek azok a jó erkölcsök. akik. a mértékleteséget követik? 
F Azok, a szemérmeteség. és atiszteség. a böjt,1379 a tisztaság. a 

kegyelmeség. irgalmaság. az alázatoság. jámborság., a bészédben valo 
meg türköztetés. a tanulásnak szeretete., a tisztességes mulattság. és 
vigasság. 20 

K Micsoda vétkek ellenkeznek a mértékleteségel. 
F A mértékletlenség., tobzodás. torkoság., tisztátalanság. a harag. 

keménység, szemérmetlenség. a mod nélkül valo.1380 álom, mulattság. 
foglalatoság. öröm. szomoruság, a beszéd. mikor halgatni kellene. a 
halgatás. mikor beszélleni kellene. 25 

K Mellyek azok a jó erkölcsök. akik az erött követik? 
F A nemesi természet. a békeséges türés, az álhatatoság,1381 |190b:| 

a tisztességes. bövségel valo költés. 
K A bövségel valo költés. mikor tisztességes. és mikor nem ellenke-

zik a keresztényi rendel.? 30 

F A mikor nem arosz kivánságtol., hanem a szeretettöl vagyon. 

1379 a böjt, [j-y-ból javítva.] 
i38o v a r 0 [v-ű-ból javítva.] 
1381 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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Magyarázat 
Igen dicséretes dolog szép templomokot. és Ispotályokot1382 épitet-

ni, és ollyan fundátiokot tenni. a melyek hasznosok az anyaszent egy 
háznak. és az országnak, és hasonlo költtséget tenni a rendhez., a 

5 melyben az Isten tette, mind az illyen költtség meg egyezik ahittel. 1. 
hogy ha ncm kevélységböl, és nem hivalkodásbol teszik a költtséget. 2. 
mikor ezt a költtséget azután teszik. minek utánna minden igasságnak 
eleget tettek volna. meg fizetvén. adoságokot. cselédgyeket. 3. mikor az 
illyen költtség. az alamisna adást.. elnem1383 mulatattya.. 4. mikor ez 

10 a költtség. meg egyezik. az idövel. és az állapotal. amelyben vannak 
K Micsoda vétkek ellenkeznek az erövel. 
F A maga hittség, és a meg átalkodás. a nagyra vágyás, a hivalkodás, 

a lágyság, a vakmeröség.. türhetetlenség. tékozlás. 
K Mellyek azok ajó erkölcsök, kik az igasságot követik? 

15 F A vallás. áitatoság, kinek. kinek. abecsület meg adása az engedel-
meség, háláadoság., az igazságnak szeretete., abünnek büntetése, azok 
által. akiknek arra hatalom adatot., az adakozás, és akegyeség. [191a:] 

K Micsoda vétkek ellenkeznek az igasságal? 
F Nincsen ollyan aki egy reszint azal ne ellenkeznék. mivel minden 

20 vétkünk abbol áll. hogy e! mulattyuk azt. a mivel tartozunk. az Isten-
nek. felebarátunknak. és magunknak, meg lehet ót látni azokot a 
\ étkeket ahol szollunk. az Isten és az anyaszent egy ház parancsolatirol. 

Tizen ötödik Részli%A 

Az Isten parancsolatírol. közönségesen. 

K Miröl üsmerhettyük meg. ha szerettyüké az Istent? 
F Arrol ha meg tarttyuk parancsolatit. 

25 K Miért, 
F. Azért mert. az Istent ugy szerettyük. hogy ha azt akarjuk. a 

mit1385 ö akar, és azt cselekeszük amit parancsol.. aki ellenkezik aka-
rattyával, a nem szereti. 

K Hány parancsolati vannak az Istennek? 
30 F. Tiz. 

K. ki csinálta azokot atiz parancsolatokat? 

1382 Ispotályokot [/-z'-ből javítva.] 
1383 elnem <(el) mulatattya.. [elnem - beszúrás.] 
1384 xizen ötödik Rész [Utána beírt egy 6-ost. Vö. a 1476. stb. 

jegyz.] 
1385 a m j t <(0k) ö akar, 
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F Az Isten maga adta a sidoknak, két kö táblára irva. mojses1 3 8 6 

altal., Exod. 34. 
K szükségesé meg tartani az Isten parancsolatit? 
F, Igen is. mert ha csak egyet által hágunk halálos vétekel., el 

kárhozunk., ha penitentziát nem tartunk, a kristus azt mondgya1 3 8 7 5 
(191b:| hogy ha üdvezülni akarunk, tarttsuk meg aparancsolatokot. 
matth. 19. 17. 

K Mojses, elött. nem tartoztanaké az emberek meg tartani a tiz 
parancsolatot? 

F Az emberek mindenkor. tartoztanak és mindenkor tartozni fog- io 
nak 1 3 8 8 arra. mivel atiz parancsolat. a törvénynek, és a termeszet 
szerént1389 valo. okoságnak parancsolatit foglallya1390 magában., so-
hanem volt. nem is lesz szabad, az igazán valo okoság ellen cselekedni. 
(recta ratio.). s. aug. libr 22. Contr. faust Cap. 27. 

K Nem volt tehát szükséges. hogy az Isten ki adgya mojses által 15 
ezeket aparancsolatokot a sidoknak., hogy ha azok még világ kezdeti-
töl fogvást, az emberek szivében valának iratva? 

F A vétek el törlötte. volt ezeket aparancsolatokot az emberek 
szivéböl. és elmejéböl., azért is adá ki az Isten azokot ujontában. le irva 
akö táblákon., a melyeket azután a krístus a sziveinkbe ira kegyelme 20 
és szent lelke által., a mint szent pál mondgya 2. Cor. 3. 3. hebr. 8. 10. 

K Micsoda jutalmat igér az Isten azoknak, kik meg tarttyák paran-
csolatit. 

F. Az örök életet. 
K Mellyck azok aparancsolatok? 25 
F. Ezek. 1. En vagyok ate urad Istened. ki Égyiptumnak földéböl 

ki hoztalak tegedet. ne legyenek te néked én elöttem idegen Istenid. Ne 
tsinály magadnak faragot ké-[192a:|pet, se semmi hasonlatoságot azok-
nak formájára. melyek oda fel az égben vannak, sem azoknak formájá-
ra melyek it alatt a földön vannak. hogy azokot imádgyad vagy szol- 30 
gállyad. 

2. A te Uradnak Istenednek nevét hejában fel ne végyed. mert nem 
hadgya az ur büntetés nélkül azt. aki az ö nevét hejában fel veszi. 

3. Megemlékezél a szombatrol. hogy azt meg szentellyed, hat napon 
munkálkodgyál, és minden munkádot el végezed. hetcdik napon ate-
Uradnak Istenednek szombattyavagyon, semmi dolgot ne tégy azon 

1 3 8 6 mojses [/-í-ből, első s (hosszú J) e-ből javítva.] 
1 3 8 7 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
13 88 fognak<^nak]> arra. 
1 3 8 9 szererént [Elírás.] valo. okoságnak <(torv^ parancsolatit 
1 3 9 0 foglallya [g-l-böl javítva.] 
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anapon., sete, se fiad, se leányod. se szolgád, se szolgálod, és semmi 
barmod. se a jövevény. ki közöttetek vagyon. 

4. Tisztellyed ate Atyádot. és Anyádot. hogy hoszu életü lehess 
eföldön. melyet ate urad Istened ád tenéked. 

5 5. Ne ölly. 
6. Ne paráználkodgyál. 
7. Ne orozz. ne lopj 
8. Ne mondgy ate felebarátod ellen hamis tanubizonyságot 
9. Ne kivánnyad ate felebarátodnak feleségit. 

io 10. Ne kivánnyad ate felebarátodnak se házát. se szolgájat, se szol-
gálo leányát. se ökret, se szamárát. se semmi némü marháját. 

Rend szerént. csak ezen versekel mondgyák el atiz parancsolatot. 
rövideden.1391 |192b:l 

1. Tsak egy Istent kell Imádnod, 
15 szeretettel azt szolgálnod, 

2. Nevét hejában ne vegyed. 
A káromlott te meg fedgyed; 

3. Vasárnapot meg szentellyed, 
A bünt azon el kerüllyed. 

20 4. Becsüllyed Atyádot, Anyádot. 
Öregségben láthassad magadot. 

5 Gyilkos ne légy semmi moddal; 
tselekedet, vagy szándékkal., 

6 Kerüllyed a paráznaságot, 
25 szeresed a tisztaságot, 

7. Te a lopást el kerüllyed, 
titkon másét el ne vegyed, 

8. Ne tégy hamis bizonyságot, 
Kerüllyed a hazugságot, 

30 9 Ne részesüly testi kivánságban. 
hanem tsak a házaságban 

10 Más joszágát ne kivánnyad. 
Azt hamissan el ne vonnyad. 

K Mit foglalnak magokban a tiz parancsolatok.? 
35 F Az Isteni, és a felebaráti szeretetett, az elsö harom parancsolat., 

az Istent tekintik, a hétt pediglen a felebarátott. A kristus. azt mond-
gya. hogy az Isteni, és a felebará-|193a:]ti szeretetnek. parancsolattyá-
ban függ az egész törvény., és a proféták. matth. 22. 40. szent pál azt 
mondgya, hogy a ki felebaráttyát szereti. bé töltötte az egész törvényt, 

1391 [A lap alján fohász- vagy imaszerű beírás: oh Seigneur, Mon 
D D D D tollpróbákkal. L. a 92. sz. jegyz. is. Magyar változataira vö. 
a 675. sz. jegyz.] 
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rom. 13. 8. de arra kell vigyázni. szent ágostonal. erre a szavaira szent 
pálnak. hogy a felebaráti szeretett. meg válhatatlan az Isteni szeretettöl. 
mivei nem szereihettyük felebarátunkot1392 ugy rnint magunkot ha az 
Istent nem szerettyük. hasonlot mondhatni az Isteni szeretetröl.. mivel 
az Istent nem szerethettyük. ha felebarátunkot nem szercttyük, a mint 5 
már ezt meg mutattuk. s. aug. supr epist. s. paul. ad gala. Cap. 5.1393 

K Miért mondod hogy a három elsö parancsolat az Isteni1394 szere-
tetett tekénti? 

F Meit az Istent nem lehet imádni ugy a mint kivántatík. se szent 
nevét tisztelni, se meg szentelni az ö szolgálattyára. rendeltetett napot., 10 

hogy ha ötet nem szeretik., hogy ha pedig szeretik. ezeket a kötelesége-
ket végben viszik., valamint szent agoston mondgya. hogy az Istent ugy 
imádgyák. és szolgállyák, ha szeretik. 

K Miért mondod hogy a több hétt parancsolat. a felebaráti szerete-
tett tekénti? 15 

F Mert a mikor a felebarátot szeretik. meg adgyák1395 a mivcl 
tartoznak néki, és semmi kárt néki nem tésznek, meg becsüllik azt. akit 
meg kei becsülni, a gyilkoságot el kerülik. semmi kárt1396 nem tesznek 
felebarátyoknak., se személyében, se becsületiben. sc joszágában, se 
szoval, se cselekedetel. söt még gondo-1397|193b:jlattal sem, ezekböl áll. 20 

tehát a hét parancsolat. amint ezt meg fogjuk magyarázni. s. paul. rom. 
13. 8. galat. 5. 14: 

K Mellyek az elsö táblán lévö parancsolatok? 
F Az elsö három parancsolatok melyek az Istent tekéntik. ugyan 

ezért is vagyon hogy a mojses törvényében., ezek csak nem annyi 25 

szókból allanak. mint a több hétt parancsolatok. a melyet meg lehet 
látni. a szent irásban. Exod. 34. 

K Mellyek a második táblára irot parancsolatok? 
F Azok atöb hétt parancsolatok melyek a felebarátott tekentik. 
K Bé töltthettyüké mi az Isten parancsolatit? 30 

F. Igen is bé. az Isten kegyelmével.: az Isten meg is adgya ezt a 
kegyelmet azoknak. kik azt ugy kérik. a mint kell. mivel az Isten semmi 
lehetetlent nem parancsol., a parancsolatban arra int. hogy azt csele-
kedgyük. a mi lehet. és kérjük tölle azt, amit meg nem cselekedhetünk. 

1392 felebarátunkot [f-b-bőfí javítva.] 
1393 [A latin utalás utólagos beírás.] 
1394 Isteni [í-r-ből javítva.] 
1395 meg adgyák ^néki) a mivel tartoznak néki, 
1396 kárt ( te) nem tesznek [Törlés a sor elején.] 
1391 [A lap alján tollprobaszerű tollvonások.] 
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réá is segit a cselekedetre., mivel az ö parancsolati nem nehezek., az ö 
járma. kedves, és azö terhe könyü. Conc. trid, scss. 6. cap. 11. s. aug. 
libr. de natura et de gracia. Cap 43. s. aug. supr. ps. 30. n. 8. 

Elsö. Articulus. 
Hogy mit foglal magában az Elsö parancsolat. 

K. Mellyik az elsö parancsolat? 
5 F. Én vagyok a te Urad Istened. ki Egyiptumnak földéböl. ki hozta-

!ak tégedet. &c. [194a:] 
K Miért kezdi az Isten ezen parancsolatit, En vagyok a te urad 

Isíened ki Egyiptumnak földéböl ki hoztalak tégedet? 
F Azért hogy annál nagyob tisztelettel lennének a sidok az ö nagy 

10 dicsöséges és hatalmas voltához. és nagyobb háláadásal. hozájok valo 
nagy jó téteményicrt. cs íiogy mind ezekre valo nézve nagyob kötelesé-
gel tarttsák meg törvényit. Ezek a keresztényeket is illetik. mivel a farao 
szolgálattyábol. meg szabaditott sidok. jelentették a keresztényeket, a 
kiket a kristus Jesus meg szabaditotta a véteknek. és az ördögnek. 

15 szolgálattyátol, ebböl következik tehát. hogy mi-is, akiket a mi Urunk 
Jésus kristusunk ki hozot az ördögnek rabságábol. tartozunk engedel-
meskedni a tiz parancsolatoknak., a mellyeket nékünk meg ujjitotta. 

K Micsoda értelmek vagyon ezeknek a szoknak.. Ne legyenek én 
elölíem idegen Istenid, ne tsinály magadnak faragot képet. se semmi 

20 hasonlatoságot hogy azt imádgyad? 
F. Ezek a szók. tilalmat, és parancsolatot foglalnak magokban 
K Mit parancsol az Isten nékünk ebben az elsö parancsolatban? 
F Kogy ötet imádgyuk, tisztellyük. egyedül néki szolgállyunk mint 

öiökös urunknak. és teremptönknek. 
25 K Hány féle képen lehet az Istent imádni? 

F. kétt képcn. belsö képpen lélekben. külsö keppen. tcstünkel.1398 

[194b:| 
K Hogy lehet az Istent imádni belsö képen. és lélekben? 
F ugy hogy hozája kapcsollyuk magunkot egesz szivünkböl. mint 

örökös urunkhoz. 
30 K Miképpen kapcsollyuk magunkot az Istenhez? 

F Mikor ö benne hiszünk, reménlünk, és ötet szerettyük. 
K Akor imádgyuk tehát az Istent, lélekben és igazságban mikor 

szerettyük? 
F Igen is. mivel szivünkböl az Istenhez kapcsolni magunkot., és 
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ötet1 3 9 9 szeretni. ez a ket szó egyet tészen. szent agoston so'k helyt is 
mondgya, hogy szeretve imádgyák, és szolgállyák az Istent epist 120. 
ad honorat Cap. 18. 

K Azok kik avilágot szeretik. és kivánságit követik. nem imádgyák 
tehát az Istent lélekben, és igazságban? s 

F. Nem, mert a szent irás azt mondgya. hogy evilághoz valo szere-
tett. ellenkezik. az Isteni szeretettel. 1 joan. 2. 15. 

K Micsoda az Istent imádni külsö képen? 
F A hogy külsö cselekedetinkben is. meg mutassuk hozzája valo 1 4 0 0 

tiszteletinket.. 'O 
K Tartozunké az Istent külsö képpen is tisztelni valamint belsö 

képen? 
F Mind akét féle tisztelettel tartozunk néki. mivel a mi testürik is övé. 

valaminta lelkünk. igasságos. dologhogy ötet imádgyuk,1 4 0 1 magunk-
nak mind a két részivel. |195a:| |5 

K Mellyik kedvesebb Isten1 4 0 2 elött. a belsöé, vagy a külsö imádás 
F. A belsö kedveseb. ezt is kivánnya az Isten. de a kü^söt sem kel 

el mulatni; valamint. a kristus. és az apostolok cselekedteoek joan 4. 
21 

K Mit mondhatni az ollyanokrol; kik csak külsö képpen knádgyák 20 
az Istent? 

F Az ollyanok két szinüek, és hazugok. az Isten meg veti az ollyan 
tiszteletett1403 

K Az ollyanok, akikben avilági szeretett uralkodik. tót szinüek 
tehát., a midön az Isten elött le borulván. azt mondgyák n | | i hogy 1 4 0 4 25 
imádgyák.? '..' 

F Igen is. hogy ha amidön le borulnak Isten elött.,14** azt nem 
kivánnyák, hogy magokat meg jobbittsák. mivel csak akor 1 4 0 6 imad-
gyák az Istent lélekben. és igasságban. mikor ötet szeretik jnondgya 
szent ágoston. és a kristus szerént, avilági szeretett, meg nerri edgyezik 30 
az Isteni szeretettel. sz. Agos. epist 140 matth. 6. 24. ad ftooorat1407 

• 'M ' 
• 

1399 ötet [ö-javítva.] 
1 4 0 0 valo <it> tiszteletinket.. v . 
1 4 0 1 imádgyuk^k), [k-n-bő\ javítva; imádgyunk vol t ] \; ,, 
1 4 0 2 Isten^n) elött. [Istennélből javítva; elött e-je é-bgt jíVttva az 

ékezet áthúzásával.] 
1403 rr j (án a később beírta: egy kérdés héja.] 
1404 hogy (szeretik?) imádgyák.? 
1 4 0 5 elött., ^ha csak) azt [Törlés a sor végén.] <(is) nem 
1 4 0 6 akor <^al) imadgyák 
1 4 0 7 [A latin utalást később írta be.] 
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2 Articulus 
A vétkekröl. mellyek ellenkeznek az elsö parancsolattal. 

leg elöbször abálványozásrol. 

K Mit tilt az Isten nékünk az elsö parancsolatban?1*08 

F Tilttya mind azokot a vétkeket, melyek ellenkeznek, a hittel. a 
reménségel, az Isteni szeretettel. és avallásal. ezekröl már szollotunk ide 
fellyeb1409 |195b:| 

5 K Micsoda vétek ellenkezik a vallásal? 
F. A bálványozás. szenttség törés, és a babonaság. 
K Mit tészen eza szó idololatria? 
F E Görög. szó. a mely tészi. a bálványok imádását. 
K Mit tészen ez a szó idolum. bálvány.? 

10 F E görög, szó. a mely irot, vagy faragot képeket teszen. és a szent 
könyvek szerént hamis isteneket tészen: mivel a pogányok nem csak 
ateremtett állatokot imádák. hanem még a faragot képeit is azoknak. 
valamint szent pál mondgya. rom. 1. 23. 

K Micsoda a bálványozás? 
15 F A teremtett állatot imádni, holot csak egyedül az Istent kel imádni. 

a ki nem ötet imádgya. a bálványozo. 
A bálványozás két féle. belsö. és külsö, abelsö bálványozás a. mikor 

valaki minden szeretetétt, reménségét.,. valami másban teszi és nem az 
Istenben 

20 A pogányok bálványokot imádván, mind belsö, mind külsö képen 
bálványozok valának., mivel minden bizodalmokat. abálványokban 
vetették. és le borulva imádták. 

Még azok is bálványozok egy részint, kik evilágot szeretik. mivel 
szereteteket. bizodalmokat. a becsületben gazdagságban, és a gyönyö-

25 rüségekben teszik. atisztátalanság. és a fösvénység is bálványozás. szent 
pál szerént. ephes. 5. 5. |196a:| 

3 Articulus. 
A szentek tiszteletéröl. és segittségül valo 

hivásrol. 

K Kellé imádni a kristust? 
F Igen is mert a kristus Isten 
K. Kellé imádni a kristusnak szenttséges emberségit? 
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F Igen is, mert az el válhatatlan az Istenségtöl, a kristusban. az 
Istenség. és az emberség egy személy. 

K szabadé imádni a boldogságos szüzet. az angyalokat, és a szente-
ket.? 

F Nem, mert a bálványozás volna., az anyaszent egy ház, se nem 5 

tanittya, se le nem szenvedi. se meg nem engedi az ollyan utálatos 
dolgot Conc. trid. sess. 22. cap. 3. sess. 25. de invocation sant. 

K. Meg vagyoné tiltva. az elsö parancsolatban hogy a1410 boldogsá-
gos. szüzet. az angyalokat. és a szenteket ne1411 tisztellyük. 

F. Nincsen, sött még szent, és dicseretes szokás. volt mindenkor. az 10 

anyaszent egy házban. hogy azok tiszteltessenek, mint szolgai, és baráti 
az Istennek. de nem azzal az örökös tisztelettel tiszteltetnek. mint a 
melyel az Istennek tartozunk 

K Mi okbol tisztelik a szenteket? 
F Azért hogy az Isten öket. bövségesen kegyelmivel meg áidotta 15 

azokért a gyözedelmekért. mellyeket nyertek eföldön, adicsöségért 
melyben vannak,, és az ö fejekel akristus Jesusal valo egyeségekért. 
akinek is adatik a tisztelet. st. aug.1412 libr. 20. Contr. faust.. C. 21 
[196b:| 

K Leheté kérni a szenteket? 
F Igen is jó. és hasznos öket kérni., hogy nyerhessünk esedezések 20 

által segedelmet, és kegyelmet. s. aug. libr 8. de Civitt. dei Cap. ult. et 
libr 22. Cap. 10. 

K Edgy képpen kériké az Istent. és a szenteket? 
F Nem, az Istent kérjük hogy adgya meg nékünk a szükségünkre 

valokot, a szenteket pedig kérjük. hogy azokat kérjék az Istentöl1413 25 

mi érettünk és mi velünk. akristus által. 
K A kristust nem bánttyáké meg azzal. hogy a szenteknek esedez-

nek. nem keresünké akor más közben járot? 
F. Nem. mivel ö abban inkáb meg nem bántodik. mint mikor az élö 

hiveket kérjük. hogy imádkozanak érettünk, edgyedül a kristus jesus 30 

aközben járo. ö általa járulunk az Istenhez., mivel ö is váltot meg 
minket., a szenteket ugy hivjuk segittségül., mint a kristus elött érettünk 
valo esedezöket. az anyaszent egy háznak minden féle imádsági igy 
végezödnek. A mi Urunk jesus kristusunk által. 

K Mint hogy mi magunk is a kristus eleiben mehetünk. miért folya- 35 

modunk tehát a szentekhcz? 

1410 a [Beszúrás.] 
1411 ne [Beszúrás.] 
1412 st. aug. <Contr.> libr. 20. Contr. faust.. C. <24>21 [Utólagos 

beírás, részben a lap aljára.] 
1413 Istententöl [Elírás.] 
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F Noha ámbár akristus eleibcn mehessünk is. de igen hasznos u 
szentekhez folyamodni, mivel ök igazabbak. és egyesebbek a kristusal. 
mint sem mi, cz okáért ök inkáb meg halgatatnak, az Evangyéliumbéli 
százados mások által. kéreté a kristust., meg is dicséré az ö hitét. 

5 alazatoságát. és bizodalmát. luc. 7. |197a:| 
K Nem ellenkeziké a szent irásal,1414 aszentek segittségul valo hivá-

sa? 
F. Nem hogy ellenkeznék. de söt még a szent irásbol bizonyitatik 

meg. mivel szent pál. arra kéri a1415 hiveket hogy imádkozanak érette. 
10 1 thes. 5. 25. hebr. 13. 18. Az Isten azt parancsollya jóbnak hogy 

imádkozék. barátiért. 42. 8.. 9. szent jakab azt mondgya imádkozatok 
egymásért, mert igen hasznos az igaznak buzgo könyörgése. 5. 16. 
Hogy ha pedig eföldön lévö szenteknek edgymásért. valo imádságok 
meg edgyezik a szent irásal. és nem ellenkezik a kristus közben járosá-

15 gával. a mennyekben lévö szenteknek érettünk valo könyörgések sem 
ellenkezhetik a szent irásal. és a kristus közben jároságával. s. aug. 
tract. 1. supr. 1 epist. s. joan. Elöször.1416 A szent irás azt mondgya 
hogy az angyalok., és a szentek az Isten eleiben viszik imádságinkot. 
tob. 12. 12. apoc. 5. 8. 

20 2. hogy az Angyalok örülnek a bünösnek. meg térésin. és hogy a 
szentck hasonlok az angyalokhoz. luk 15. 7. 10. matth. 22. 30. 

3. hogy az angyalok, és a szentek örülnek. az égben abálványozás-
nak veszedelmin. melyet jelenti babilonia a szent jános látásiban. 18. 
20. 19. 1. 2. 3. 4. 

25 4. hogy a szentek a kristusal. együt igazgattyák. a nemzeteket. és 
hogy véle edgyüt fogják meg itélni. Avagy nem tudgyátoké. hogy a 
szentek meg itélik avilágot, 1 Cor. 6. 2.1417[197b:| 

5. hogy a fö pap Oniás. és jeremias. imádkoznak a sidokért. 2. 
machab. 15. 12. Az angyalok és a szentek vigyáznak tehát eföldön 

30 lévökre. is. érettünk imádkoznak., nem ellenkezik tehát. a szent irásal. 
és akristus közben jároságával. hogy ha hozájok folyamodnak. 

K A szentek hallyaké imádságinkot? 
F Mint hogy az irás azt mondgya hogy az Istennek ajánlyák könyör-

gésinket. hogy a bünösnek meg térésin örülnek., hogy a nemzeteket 
35 meg itélik, abban nem lehet tehát kételkedni. hogy az Isten meg ne 

üsmértcsse vclek. cscdezésinkct. valamint a profctákal meg üsmértette 

1414 irásal, <segittségül hivni a szenteket.?)> aszentek segittségul valo 
hivása? [A törlés és javítás későbbi.] 

1415 a <hi> hiveket [Tollhiba.] 
1416 Elöször. [Valószínűleg utólag írta be, az új bekezdés elé.] 
1417 [A lap alján tollpróbaszerű beírások: Mivel Mond és tollvoná-

sok.] 
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ajövendöket. mivel sokal nagyob kedveségel vannak a szentek Isten 
elött az égben. mint azok valának eföldön. de ha szinte nem halhatnák 
is imádságinkot (amelyet nem lehet mondani hogy ne hallanák.) mégis 
szükséges volna öket segittségül hini. mert amint szent ágoston mond-
gya. mit tudunk abban. hogy ha a szentek. közönségesen nem könyörög- 5 
neké az Istennek mind azokért kik öket segittségul hivják. valamint mi 
könyórgünk a holtakért., noha nem láttyuk öket, se azt nem tudgyuk. hol 
vannak. se azt hogy mit csinálnak. s. aug. libr. de cura mort. cap. 16. 

K Régi szokásé az anyaszent egy házban. a szenteket segittségül 
hivni? 10 

F. Ez a szokás mindenkor meg volt az egész1418 anyaszent egy 
ház-1419 |198a:|ban, és ezt az apostoloktol vettük. origen. hom. 1. supr 
Ezech. libr. 13 s. basil. discurs. supr 40 mart. s greg Naz. discurs. 18. 
supr s. Cypr. s. Chrysost hom. 45. supr s. melec. s.hier. epist 27. s aug. 
libr. 7. de bapt Contr donat Cap. 1. tract. 84. supr s. joan. s. hilar. supr. '5 
ps. 124. s. leo. serm. 5. c. 4. de epiph.1 4 2 0 Conc. Calcedo. sess. 11. 

4 Articulus. 
A Reliquiák tiszteletéröl. 

K A mely tiszteletel tisztelik az anyaszent egy házban. a szentek 
réliquiáit. nincsené meg tiltva az elsö parancsolatban? 

F Nincsen, sött még hellyes. és a szent irásra vagyon fundálva. Az 
irás azt mondgya hogy az Illyés palástyával Élizéus.1421 kétt felé válasz- 20 

totta a jordán vizét. és szárazon ment által rajta, egy halott fel támadot., 
hogy az Élizéus holt1 4 2 2 teste hozája ért., a kristusnak köntöse. meg 
gyogyitta egy aszszonyt avér folyásbol. a nép nagy sokaságal1 4 2 3 ment 
sz. péter eleiben mert az ö árnyéka a betegeket meg gyógyitotta a ruha 
mely szent pál testéhez ért. a betegeket meg gyogyitotta act. 5. 15 25 

K Miert tisztelik a szenttségeket? 
F Mert azok drága részetskei azoknak a testeknek, a kik a szent lélek 

templomi voltanak. és akik még dicsösége-1424|198b:|sen fognak fel 
támadni. 

1418 e g é s z [Beszúrás.] 
1 4 1 9 [A lap alján őrszók: ban és ezt] 
1 4 2 0 de epiph. <le> Conc. Calcedo. 
1 4 2 1 Élizéus. [í-e-ből javítva.] 
1 4 2 2 holt [Utólagos beírás a sor előtti margón.] 
1 4 2 3 sokaságel [íráshiba.] 
1424 [A lap alján tollpróbaszerű töredékes beírások: Fen sz A hogy 

A papiros ha M és tollvonások.] 
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K Azon tiszteletet adnake a szenttsegeknek. mint az Istennek.? 
F Az Isten örizzen, az utálatos bálványozás volna. 
K Régi szokásé az anyaszent egyházban a szenttségek tisztelete? 
F Ez a szokás. apostoli traditio. az anyaszent egyház mindenkor 

5 nagy tisztelettel volt a martyrumok és a más szentek testihez, akiknek 
szenttségek nyilvánságos volt mindenek elött. a négy elsö saeculumok-
ban a martyrumok testét kezdék közönségesen tisztelni. idövel azután 
a Confessorokét. az Isten meg is mutatta hogy jová hadná ezt a szokást. 
sok sok tsuda tételi által. mellyeket tett azö temetö hellyeken. Euseb. 

10 libr. 4. de hist Eccle. Cap. 15. libr. 7. Cap. 19. s. aug de Conf libr. 9. 
Cap. 7. de civit Dei libr 22. cap. 8.1425 a gyonásiban szent agoston. sok 
csudákot hoz elé. melyek lettek az ö idejében a szent István. reliquiai 
által. 

5 Articulus 
A kereszt, és a képek tiszteletéröl. 

K Mit parancsol az Isten az elsö parancsolatban. ezek a szók által. 
15 ne csinály faragot képet. se semmi hasonlatoságot azoknak formájára. 

kik az égben, a földön, vagy a vizekben vannak.? 
F Ezek által azt parancsollya az Isten, hogy nem kell [199a:j se irot, 

se faragot képet csinálni hogy azt imádgyuk 
K Miért parancsolta az Isten ezeket a sidoknak.? 

20 F Azért hogy ne kövessék. a bálványozo szomszédságokban lévö 
nemzeteket.1426 kik a napnak. tsillagoknak. embereknek, még az okta-
lan állatoknak is képeket imádták. 

K Ez által. az Isten nem parancsoltaé meg, hogy semmi képpen. nem 
kel képeket csinálni.? 

25 F Nem, sött még az Isten maga parancsolá Mojsesnek, hogy két 
Cherubimokot csináltatván, a frigy ládájára tenné. ugyan véle is csinál-
tatá a1427 réz kigyot, az Isten jová hagyá. a salamon templomában az 
állatoknak. rézböl. ki öntött. formáit. 

K kereszteket. faragot1428 és irott képeket tartani a templomban., 
30 ez a szokás nem ellenkeziké az elsö parancsolattal.? 

F. Nem, mert ezek közül. semmi nem imádtatik. a közönséges anya-
szent egy ház. csak egyedül az Istent imádgya 

K Ez a szokás régié az anyaszent egy házban? 

1425 cap. 8. <(ebben a Caputban) a gyonásiban [A javítás a törlés 
fölé írva.] 

1426 nemzeket. [Elírás.] 
1427 a ( k ) réz kigyot, 
1428 faragot ( k ) és irott képeket 
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F legg régieb szokásnak mondhatni. mert tertull, Euseb., s. Greg. de 
Niss.. s. greg. papa. és több szent atyák, arégiek közül. bizonyságot. 
tesznek. ennek a szokásnak régiségéröl. 

Söt még a protestánsok között is az értelmesek jonak tarttyák ezt 
a szokást., a lutheránusok., és az ánglusok. meg tartották. ezt a szokást. 5 

mivel az ö templomokban., közönségesen le-1429|199b:]het képeket 
látni. 

K Miért tarttyák a keresztet. és a képeket a templomokban.? 
F Szent gergely azt mondgya. hogy azok atudatlanok könyve. azért 

hogy meg emlékezünk azokra atitkokra1430 amellyeket jelentnek., és 10 

azokért háláadásal legyünk. az Istenhez. és kövessük a szenteket. Conc. 
trid sess. 25 

K Nem vétünké tehát az elsö parancsolat ellen ha a keresztet. a 
kristus. és a szentek képeit tisztellyük? 

F. Nem. 1. mert mi azokban nem tartunk lenni semmi Istenséget; se 15 

eröt, 2. nem nékik imádkozunk hanem a kristusnak. és a szentek képei 
elött. aszenteknek esedezünk. 3 mert mi azokban semmi reménségünket 
nem vettyük. valamint a pogányok vetették abálványokban. 

K Hát mikor anép áitatoságal tiszteli a Boldogságos szüznek némely 
képeit, a mellyeket tsudálatos képeknek tarttyák. ez az áitatoság nem 20 

bizonyittyaé meg hogy a nép abban veti reménségit és azt hiszi, hogy 
abban aképben. vagyon valami természet felet valo erö, mind enem 
ellenkeziké az elsö parancsolattal.? 

F Nem., mert ez az áitatoság. mikor az anyaszent egy ház. rendelése, 
és értelme szerént vagyon., akor nem ellenkezik a parancsolattal. 25 

Magyarázat 
Aztot tarttyák. akristus vagy a szentek tsudálatos képének., mikor 

az Istennek valamely tsuda tétele lett. valamely1431 kép |200a:| iránt. 
1. Az anyaszent egyház. meg nem engedi hogy az ollyan képeket ki 
tegyék. közönségesen., minek elötte1432 a püspökök jól meg nem vis- 30 

gállyák a tsudáknak valoságit. 2. Az anyaszent egyház nem tarttya 
hogy a kép cselekeszi a tsudát., se hogy abban valami hatalom vagy erö 
legyen, de az1433 ollyan képet tiszteletben tarttya azért, hogy az Isten 
abban meg mutatta joságát, és hatalmát., Mojses parancsolattya sze-
rént. a sidok is eszerént tartották tiszteletben az Áron veszszejét. és a 35 

rézz kigyót. azoknak a tsudáknak emlékezetekre.. amelyeket tett volt 

142Q [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1430 atitkora [íráshiba.] 
1431 valamely [/-v-ből javítva.] 
1432 elötte [Elsö e-o-ból javítva.] 
1433 az [Beszúrás.] 
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Isten ezekben 3. Az anyaszent egy ház. rcménli azt is. hogy a nép látván 
azokot aképeket amelyekben az Isten tsudákot tett. nagyob hittel és 
buzgoságai. fogják ötet imádni., a melyért. az Isten több kegyelmit 
adgya. reájok. a kristusnak érdemi által, a Boldogságos szüznek. és a 

5 szenteknek esedezések által. 4. Az anyaszent egy ház nem engedi azt. 
hogy az pHyan képeknek imádkozanak. sem azt hogy valaki az ollyan-
ban vesse Iwzodalmát. mivel azt kel segittségül hivni. akit jelent a kép. 
és csak egyedül. az Istenben kell bizni. 5. hogy ha a hivek között 
találkoziköllyan tudatlan a ki ez iránt valamely rendeletlenségben esik. 

10 vagy valjiniely helyetlen1434 viszá éles talál történni, azt nem kel az 
anyaszeat egy háznak tulajdonittani,. mivel az ollyat, soha jová 
nem1435.JÍ00b:| hagyta. nem is hadgya, azt parancsollya mindenkor a 
pásztoroknak hogy az ollyan rendeletlenségeket el ne szenvedgyék. 
hanem anépet meg tanittsák arra, hogy mit hidgyen. és tarttson az 

•5 illyen áitáíoságokrol.1436 

K Mikor a kereszt elött le borulnak, akeresztett imádgyáké akor.? 
F Nem. mondgya szent ambrus. hanem akristust. ki akereszten holt 

meg, amely halálrol. emlekeztet minket akép. s. ambr. supr. s. helen. 
K Leg aláb nem imádgyáké, avaloságos keresztet a melyre a kristus 

20 feszitetet* yolt fel.? 
F Migdenkor csak a kristust imádgyák. mikor a valoságos kereszt 

elött le l?orulnak, bálványozás volna hogy ha a fát magát imádnak. 
egyedül M;Istent kel imádni. 

K Mjélt énekeli tehát az anyaszent egyház nagy pénteken. tuam 
25 Crucem adoramus Domine, uram ate keresztedet imádgyuk. Ecce ligmtm 

Crucis. ügKüe adoremus imhol a keresztnek faja. jöjjetek imádgyuk.? 
F Az anyaszent egy ház ezen a szón. adorare imádni. nem ért mást, 

hanem hogy a keresztre feszitetet kristust imádgyuk. eztet világosan 
meg magyarázta; Ezek aszók tehát nem tésznek egyebet, hanem hogy 

30 borullyunk le a kereszt elött. imádgyuk a kristus jésust. aki arra feszi-
|20la:|tetelt. a mi üdveségünkért. 

".'",%• Magyarázat. 
Ezt a teüninust. adorare,. Deák. sido, és Görög nyelven edgy nehány 

féle képen lehet érteni: de közönségesen le borulást tészen. mikor 
35 tisztelnek valakit., azt minden nap láttyuk. hogy az emberek elött le 

borulnak. de öket nein imádgyák. a szent irásban cgy nehány példát 

1434 he^Iytelen)lyetlen [lyetlen <(lytelen^ fölé írva; n - beszúrás, 
melyet Mikes nem törölt. A javítás problematikus, mert helytelen lenne 
a jó kifejezés.] 

1435 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
1436 [Útána később beírta; héja vagyon] 
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látunk az adoratiorol., de más értelemel., mint sem valojában ez a szó 
tészen.. Mikor illyen szó találkozik az imádságokban., nem a szorol kel 
itéletet tenni az anyaszent egy ház hitéröl, hanem hogy micsoda értel-
met ád annak a szonak. és micsodás avallása., az anyaszent egy ház. 
azt mindenkor meg vallotta hogy tsak edgy Istent imád. nem lehet tehát 
káromlás nélkül. más féle1437 gondolattal lenni fe'.ölle.1438 

K Miért füstölik. a keresztet. és a képeket? 
F Az anyaszent egy ház. a füstölést. nem tarttya imádásnak még a 

hiveket is meg füstölik. 
F. Azt az apostoloktol vettük. tertullianus azt mondgya hogy a 10 

pogányok azzal vádollyák vala a keresztényeket, hogy ök is imádgyák 
a keresztet; azért hogy a hivek tisztelték a keresztet, és a kristus képit. 
tert. Cap. 16. in Apolog.1 4 3 9 |201b:| 

6 Articulus 
A szenttség törésröl. babonaságrol. amelyek ellenkeznek 

az elsö parantsolattal 

K Micsoda vétkek ellenkeznek még az elsö parancsolattal.? 
F A szenttség törés, és a babonaság. 
K Micsoda a szenttség törés? 
F A szent dolgoknak, vagy az Istennek szenteltetet dolgoknak meg 

szeplösitése. 
K Mit értesz a szent dolgokon, vagy az Istennek szenteltetett dolgo-

kon? 20 

F 1. Az egy házi személyeket, vagy a szerzeteseket, 2. a szent hellye-
ket, ugy mint a Czinteremeket. klastromokot, 3 a szenttségeket 4 az egy 
házi joszágokat, 5. mind a, valami az Isteni tisztelethez tartozik. mint 
aképek, keresztek, az oltári ruhák, a szent edények. és a szent olajak. 

K Micsoda a babonaság? 
F Az ollyan tartás. vagy tisztelet, a mely haszontalan valo. vagy 

ártalmas. s. aug libr 2. de doctr Christ. Cap. 20. 
K Hány féle képpen vétkeznek ababonaságal.? 
F Négy féle képpen. 1. mikor az Isteni tiszteletben hejában valo 

tartásokot elegyitnek. a melyek haszontalanok, és amellyeket az Isten 
tilttya. vagy a melyeket az anyaszent egy ház 1 4 4 0 jová nem hadgya. 

1 4 3 7 más féle [Az e végső szárát magasan felhúzta, nyilván / betűt 
akart írni.] 

1 4 3 8 [Alája beírta: héja vagyon; v-n-ből javítva.] 
1 4 3 9 [A lap alján tollpróbaszerű vonások.] 
1440 egy jráz [fáz - kereszttel jelölt beírás egy fölött, halvány tintá-

val; Mikes írása?] 
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2 Mikor valaki bálványozásban esik, azaz, mikor külsö képpen 
ateremtett állatoknak adgya azt az örökös tiszteletett. [202a:| a mellyet 
csak az Istennek kellene adni.1441 

3. Mikor az Isten, és az anyaszent egy haz tilalma ellen ollyan 
5 mesterséget cselekesznek, a melynek természeten kivül valo hasznát, 

vagy erejét várják. 
4. Mikor az ördögel valo szövettség által. vagy szövettség nélkül is. 

a jövendöt meg akarják tudni. vagy valamely varáslotol azt tudakozák. 
vagy az álomnak hisznek. 

io K Ebben a dologban tsak azok vétkeseké kik a babonaságra adgyak 
magokot.? 

F Azok is vétkesek. kik azoktol tudakozodnak. ámbar hitelt ne 
adgyanak is nékik, vagy mikor vétkekben részesülnek, dicsérvén öket, 
segitvén mesterségekben. Concil in Trullo. Can. 6. st aug. lib 4. de 

15 confess cap 3. de doctrina christi Cap 20. 21. 22.1442 

Tizen hatodik Rész1443 

A Második Parancsolatrol. 

Elsö Articulus 
Hogy közönségesen mitt foglal magában ez a parantsolat. 

K Mellyik az Istennek a1444 második parancsolattya? 
F A te uradnak Istenednek nevét hejában fel ne vegyed. 
K Mit parancsol. és mit tilt az Isten nékünk ebben aparancsolatban.? 
F. Azt parancsolya hogy tísztellyük az ö szent nevét. és annak 

20 hejában valo fel vételét tilttya.1445 [202b:| 
K Mikeppen tisztelik az Istennek szent nevét? 
F 1 Az imádságal, 2. a hasznos és szent beszédekkel. 3 a keresztényi 

élettel, 4. a fogadás tétellel. 5. az igasságos, és törvény szerént valo 
esküvésel. 

25 Az imádságrol. ezután fogunk szollani. 
K Mikor veszük fel hejában az Istennek szent nevét.? 
F. Mikor hejában esküszünk, hazudunk. szitkozodunk, káromko-

dunk. 

1441 adni. <?> 
1442 [A latin utalást később írta be.] 
1443 Tizen hatodik Rész [Utánaírt egy 7-est; ilyenféle beírás előbb 

és alább is előfordult, vö. a 1476. stb. jegyz.] 
1444 a [Beszúrás.] 
1445 [A lap alján tollpróbaszerűen: H és tollvonások.] 
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2. Articulus 
A fogadásrol. 

K Micsoda a fogadás.? 
F. Az Istennek valamely jó tselekedetröl valo igéret tétel, meg gon-

dolva 
K. Miért hivod igéretnek.? 
F Hogy meg külömböztessem a fogadást. a1446 fel tételtöl. példának 5 

okáért. fel teszem magamban hogy a rabokot meg látogatom ezel nem 
akarom magamot arra kötelezni, mint ha azt mondanám. az Istennek. 
azt igérem, vagy fogadom, hogy a rabokot meg látogatom. 

K Miért mondád azt. hogy valamely jó tselekedetröl. valo igéret 
tétel.1447 a fogadás? I0 

F Mert az Istennek. jót, és kedves dolgot kel igérni., anélkül nincsen 
se fogadás. se köteleség. söt az Isten nevének hejában valo fel vétele., 
volna. példának okáért. csufság volna azt fogadni az Istennek, hogy 
holnap meg részegszem. boszut állok. vagy ha lo-|203a:|pok, a szege-
nyeknek. ennyit adok belölle.. I5 

Rend szerént. ollyan dolgokrol tesznek fogadást. a melyek szent 
irásbéli tanácsok. példának okáért, meg1448 nem házasodni. minden 
pentekeken böjtölni, &. de ollyan dolgokrol is lehet fogadást tenni. a 
melyek másként is parancsolatok. ugy mint, soha meg nem részegedni,. 
soha sem hazudni, és ollyankor dupla köteleség. alat tartozik az ollyan 20 

ezen vétkeket el kerülni, a paran'csolatot, és a fogadást meg tartani. 
K Miért mondád. hogy az Istennek tett igéret? 
F Mert igazán szolván, tsak az Istennek tesznek fogadást. 
K Nem tészneké1449 minden nap fogadást. a szenteknek? 
pj4so igazán szolván., nem, az Istennek igérik azt, hogy valamit 25 

fognak cselekedni valamely szentnek tiszteletére., de akor tsak az Isten-
nek teszik a fogadást és nem a szentnek, a nem igazán1451 valo szollás-
nak a modgya., azt mondani, fogadást tettem egy szentnek. 

K Régi szokásé fogadást tenni a szentek tiszteletére.?1452 

F Ez igen régi szokás. Euseb lib. 13. de praepa. Evange. Cap. 7. 30 

theodoretus.1453 ad graec. lib 8. s. pauli. hymn. 1. 2. supr 1. felicem. 

1446 a [Beszúrás.] 
1447 igéret tétel. (í) a fogadás? [A javítás és törlés későbbi.] 
1448 meg [m-a-ból javítva.] 
1449 tészneké [f-/-ből vagy hosszú /-ből javítva.] 
1450 F ^nem^ Igazán [I-i-bő\ javítva.] szolván., nem, 
1451 igazán [a-o-ból javítva.] 
1452 tiszteletére.? [Második e-é-ből javítva az ékezet áthúzásával.] 
1453 theodoretus. [theoderatusból javítva.] 
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K Minek elötte fogadást tegyünk. szükségese. azt jol meg gondolni 
elsöben? 

F Igen szükséges. mert azt meg kel tudni mire1454 köteledzük ma-
gunkat.,1455 és hogy ha szabadok vagyunké a fogadás tételre.1456 

[203b:| 
5 Magyarázat 

Mivel a tellyes okoságnak ideje elött tett fogadás. semmi. ugy az 
ollyan fogadások is a mellyek nem szabados akarattal tétettek. hanem 
fenyegetésel. és eröszakkal.,1457 

Szükséges azon kivül. hogy a mely személy valamire köteledzi ma-
10 gát., a rend szerént köteledze., mivel tizen hat esztendös kora elött senki 

nem köteledzheti magát. valamely szerzetes rendben. Egy férfiu, vagy 
egy leany gyermek. nem köteledzheti magat az attya akarattya ellen 
valamire, addig, az ideig. a még arra a törvény szabadságot nem ád 
néki, egy házas aszszony fogadást nem tehet aférje akarattya ellen. 

15 ollyat: a mely haboruságot okozhatna közöttök. ugy mint bucsura 
járni. vagy éttzakákon fel1458 kelni valamely áitatoságbol, de ollyanok-
ra kötelezheti magát, a mi meg egyezhetik aköteleségel. ugy mint a 
szenttségekhez gyakrabban járulhat, a játéktol magát el vonhattya., 
hasonlot mondhatni egy ollyan szolgárol, a ki ollyan fogadást tenne., 

20 a mely ellenkeznék. az ura szolgálattyával. De ha az illyen személyek 
fogadást tettek. tartoznak azt vegben vinni hogy ha az, akitöl függenek, 
szabadságot ád nékik arra, az illyenekben, tanácsot kel kérni. az okos 
gyontato atyáktol. valamiket mondottunk. meg egyezik a természet-
nek., és a szabot rendnek törvényivel. 

25 K Hány féle afogadás.? 
F Edgy nehány féle. 1. a fogadás, vagy tellyeségel valo. vagy Condi-

tionalis. 2. vagy személy szerént valo, vagy valosá-|204a:|gos. vagy 
elegyes, 3. simplex. vagy, solemnis. 

Magyarázat 
30 A tellyeségel valo fogadás az, amelyben semmi Conditio nincsen. 

A Conditionalis az, amely a Conditioval jár. ugy mint, azt fogadom az 
Istennek. hogy száz tallért adok aszegényeknek. ha az atyám betegségé-
böl meg gyógyul. ez a Conditionalis fogadás, a mellyet tsak a gyogyulás 
után tartozom meg tartani. 

1454 mire [Beszúrás;] köteledzük magunkat., [szóvégi a-o-ból jav.] 
1455 magunkat., [Második a-o-ból javítva.] 
1456 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és beírások: Hogy va 

danc pel\ 
1457 erószakkal., [Ékezethiba.] 
1458 fel <kelni> kelni [Az <n> betűt <t>re javította.] 
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A személy szerént valofogadás az., a mely a személyt illeti, ugy mint. 
azt fogadom az Istennek hogy böjtölni fogok, abucsura el megyek, 
személyem szerént tartozom hát ezeket végben vinni. 

A valoságosfogadás. az, amely nem illeti csak a személyt. ugy mint., 
azt fogadom az Istennek hogy száz tallért adok araboknak. afogadás 5 
a száz tallérbol áll, ha én meg nem fizetem, az én maradékim. tartoznak 
meg fizetni. 

Az elegyes fogadás az, a mely mind a személyt illeti. mind valoságos. 
ugy mint .1 4 5 9 azt fogadom az Istennek hogy a betegeket segitteni 
fogom mind szolgálatomal. mind pénzemel. >0 

A solemnis fogadás az. amelyet solemniter tesznek valamely szerzetes 
rendben leg aláb esztendeig valo noviciatuság után. 

A simplex fogadás az. a melyet közönségesen veszi bé az anyaszent 
egy ház. 

K Tsak könnyen kellé magunkot kötelezni a fogadásra? '5 

F Nem. hanem meg ért elmével, és tanács kérésel kel fogadni mert 
amint az irás mondgya. jóbb sokal nem fogadni. mint . 1 4 6 0 |204b:| sem 
azt meg nem tartani Eccl. 5. 

K Tartoznake bé tölteni a fogadást.? 
F Igen is, és igen nagy vétek. azt meg szegni 20 
K. Mit kellesék tselekedni, amidön nem vagyunk ollyan áilapotban, 

hogy bé töltthesük a fogadást? 
F. A lelki pásztorunknak tudtára kel adnunk állapotunkot, a ki is 

vagy meg változtattya a fogadást. vagy dispensatiot ád. a mint leg 
hellyesebnek itéli lenni. 25 

K Leheté valakinek1461 eföldön fel szabaditani fogadásunkbol.? 
F Igen is. halgassad szent thamás micsoda okát adgya, a fogadás 

valamely jonak igérete, ugy történhetik.1 4 6 2 idövel., hogy az, a ki a 
fogadást tette., ollyan állapotban lészen., a melyben végben nem viheti 
azt, hogy valamely1 4 6 3 roszat ne kövessen., vagy hogy még nagyob jót 30 

el ne hadgyon., szükséges tehát akoron vagy hogy tellyeségel fel szaba-
dittassék. fogadásábol., vagy hogy a jó, amelyet fogadot. más jová 
változtassék. mind ezekben a pásztorok tanacsin kel járni. s. thom. 2. 
2. quaest. 88. art. 10. 

K kiknek illik a fogadást meg változtatni, vagy attol fel szabadítani? 35 

F Azoknak, a kiknek hatalmok vagyon. az anyaszent egyházban a 
meg kötésre. a fel óldásra. kinek. kinek. a maga rendihez képest. 

145g mint. [mind.ből javítva.] 
i46o ^ j a p a [ j a n tollpróbaszerű tollvonások.] 
1461 valakinek [Beszúrás más színű tintával.] 
1462 történhetik. [Második t-h-ból javítva.] 
1463 valamely <Ve) roszat 
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Magyarázat1464 

A Pápának vagyon az egész anyaszent egyházban hatalma fel szaba-
ditani a fogadástol. mert azö hatalma nin-[205a:]csen meg határozva., 
és az ö jurisdictioja mindenüvé ki terjed., a püspököknek arra, csak 

5 amagok. diecesisekben vagyon hatalmok., de ót is nem adhatnak dis-
pensatiot, ollyan fogadásrol. a mely csak apápát illeti, a mely dispensa-
tio nem illeti csak a pápát., az ollyan a püspökököt1465 illeti., azért. 
semmi féle pap a fogadást. fel nem szabadithattya, se meg nem változ-
tatthattya., hogy ha csak arra néki különös engedelem nem adatik. 

10 K Mikor kel kérni, a fogadásbol valo fel szabadulást. vagy annak 
meg változtatását.? 

F Azt akor kel kérni. és meg engedni. mikor arra nagy, és helyes ók 
vagyon. mert másként. a dispensatio. inkáb dissipatio. vagy tékozlás 
volna, mint sem dispensatio. mondgya szent bernárd libr. 4. de Consi-

15 dera. Cap. 4. s. thom 2. 2. quaest. 8. 8. art 12 ad secundum. 

3. Articulus 
Az Esküvésröl. és a káromkodásrol. 

K Micsoda eskünni, vagy a hitet le tenni? 
F Nem egyéb. hanem az Istent bizonyságul hivni arrol a mit csele-

kesznek. a mit mondanak. vagy a mit fogadnak. 
K Az Istent bizonyságul vesziké akor mikor ateremtett állatokra 

20 esküsznek.? 
F. midön azokra esküsznek, arra is esküsznek1466 ollyankor [205b:] 

a ki azokot teremtette. és vezérli. mondgya a kristus matth. 5. 34. 35. 
K Mikor tisztelik. az Isten nevét az esküvésben? 
F Mikor szükség képpen, és igasságos dologert esküsznek1467 meg, 

25 mikor a királyok. a békeség meg tártására meg esküsznek. mikor az 
ország. a birák. vagy más tisztek. a hitet le teszik. mikor a törvényben 
valaki meg esküszik. az igazság meg bizonyitására. 

K Mikor bántodik meg az Istennek szent neve az esküvésben. 
F Mikor gondolatlanul, vakmeröül. esküsznek, szitkozodnak. vagy 

30 káromkodnak. 
K Mikor esküsznek. gondolatlanul.. vagy vakmeröül? 

1464 Magyarázat [r-z-ből javítva.] 
1465 a püspökököt (is) illeti., 
1466 esküsznek [sk-sz-böl javítva; a lap alján tollpróbaszerű tollvo-

nások.] 
1467 esküsznek [ésküsznekboi javítva az ékezet áthúzásával.] 
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F mikor, vagy az igasság ellen. vagy szükség nelkül ésküsznek meg, 
K Micsoda az ígazság ellen valo esküvés? 
F Mikor esküvésel bizonyittyák azt a mi nem igaz, vagy a mit nem 

tudnak bizonyosan. vagy esküvésel igérni azt. amit meg nem akarnak 
tartani. az illyen esküvés igen nagy vétek. 5 

K Micsoda szükség nélkül eskünni? 
F Mikor az esküvésre szükség nincsen, arra nem kénszeritnek., 

még is esküszünk, enagy vétek.1468 ámbár. a mit mondunk, vagy 
igérünk, igaz volna. és azt meg akarnok is tartani. s.hieron. supr.Cap.4. 
jerem. 10 

K szabadé meg tartani a hamis, és igaságtalan esküvést? [206a:] 
F A hamisan valo esküvés vétek. a hamis esküvesel valo igéretet meg 

tartani, meg más vétek. s. basil. epist. 2. ad amphilochium. Cap 29 
K Mellyek a leg vétkeseb esküvések.? 
F Az 1 4 6 9 a szitok, esküvés. vagy a ki magát, vagy mást. átkoza, 15 

vagy1 4 7 0 a káromkodás. s. aug. Contr. mendacium. Cap. 19. 
K. Micsoda a káromkodás? 
F Az ollyan szó. mely meg bántására vagyon Istennek és a szentek-

nek 
Magyarázat. 20 

Valamint a theologusok1471 mondgyák. hogy ollyan szó. a mellyel 
esztelenül. tulajdonittanak valamely fogyatkozást az Istennek. ugy 
mint. a káromkodás volna azt mondani. hogy az Isten nem igazán 
valo., nem igasságos, hogy a vétket ö okozza, hogy ö változo, 

A szentek ellen valo szokat is káromkodásnak tarttyák. mert vala- 25 

mint hogy az öket valo tisztelettel az Istent tisztelik, ugy mikor öket 
meg vetik. az Istent vetik meg akor 

K Nagy véteké a káromkodás? 
F Minden idökben irtoztato véteknek tartatott. az ó törvényben a 

karomkodó meg köveztetett.1472 az Isten száz huszon hét ezer embert 30 

vesztett el. hogy meg büntesse Benhádádot az syriai királyt, káromko-
dásáért. 3 1 * 7 3 reg. 20. 28. Az assiriai királynak sennacheribnek., egy 
káromkodo szováért. egy éttzaka. száz nyolczvan ött ezer emberét ölé 

1468 vétek. [vaték.-ből javítva.] 
1 4 6 9 Az [A-a-ból javítva;] (ollyan^ a szitok, [a névelő - beszúrás.] 
1 4 7 0 vagy [v-m-ből javítva.] 
1 4 7 1 theologusok [e-o-ból javítva.] 
1 4 7 2 meg köveztetett. [z-í-ből javítva.] 
1 4 7 3 3 reg. 20. 28. [5-2-ből? javítva.] 

1199 



megi474 az angyal [206b:| táborában, 4.1475 reg. 19. 22. szent pál. a 
sátánnak adá. himenaeust, és alexándert. káromkodásokért., 1 tim. 1. 
20. az ország lörvénye is azt hadgya hogy a káromkodonak. a nyelvit 
ki vonnyák. 

Tizen hetedík Rész1*16 

A harmadik parancsolatról.1477 

Elsö Articulus. 
Hogy micsoda napot kel a keresztényeknck meg szentelni 

5 K. Mellyik a harmadik parancsolat? 
F Meg emlékezél a szombatrol. hogy azt meg szentellyed, hat napon 

munkálkodgyál, hetedik napon ate uradnak Istenednek14is szombattya 
vagyon, semmi dolgot ne tégy azon anapon. 

K Miért kezdi az lsten ezt a parancsolatot ezekel a szokal. meg 
10 emlékezél? 

F Meg akará azt értetni a sidokal. hogy ez a parancsolat nem uj 
parancsolat iévén. hanem következése. és meg ujrjitása1479 annak. ame-
lyet mindenkoron mcg tartották világ kezdetitöl fogvást. az Isten pa-
rancsolattyábol. in catechism. Conc. trid. 

15 K Mit parancsol az Isten ezen parancsolat által?1480 |207a:| 
F Hogy kivalt képpen szentellyük meg a szombatot., az az az Isten 

nyugodalmának napját. a mely napon meg szünek a teremtéstöl. 
K A szombatot kellene tehat meg szentelnünk. az Isten parancso-

lattya szerént. 
20 F Az ó törvényben a szombatot szcntelték. de az anyaszent egy ház 

a szcnt lélektöl, vezettetvén vasárnappá változtatta azt a napot, ugy 
hogy az utolso nap helyet, az elsöt illik. a melyet is nevezik ur napjának 
Dies dominica. 

K Az anyaszent egy ház. el változtathattaé a szombatot vasarnapá 
25 az Isten parancsolattyának meg szegése nélkül? 

1474 ölé meg az angyal [m-a-ból javítva; a lap alján tollpróbaszerü 
tollvonások és töredékes beírások: oh Istenem mindenem Mikor tiszte 
M Mi Ist] 

1475 4. <19.> reg. 19. 
1476 Tizen hetedik Rész [Utána beírt egy S-ast. Vö. a 1384., 1443., 

1495., 1506., 1522., 1527., 1747. sz. jegyz.] 
1477 parancsolatról. [t - beszúrás.] 
1478 Istenednek <napja> szombattya 
1479 meg ujjitása [ű-í-ből javítva.] 
i4so r^ lap alján tollpróbaszerű tollvonások.] 
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F Igen is. mert az Isten lelke által tette ezt a változást. 
K1481 Honnét tudgyuk miazt? 
F. A Traditiobol. de az szent irásbol is ki tettzik. 

Magyarázat 
Szent pál azt mondgya hogy a hivek a hétnek elsö napján gyülekez- 5 

nek vala esze.1482 1 cor. 16. 2. mind azon által bizonyoson nem tudgyuk 
ezt a változást. hanem atráditiobol., és az egész anyaszent egy háznak, 
mindenkori szokásábol. ebben egészen meg egyeznek vcliink aprotes-
tánsok. 

K Az anyaszent egy ház. miért tette a szombatnak mcg szentelésit 10 

vasárnaprá? 
F Mert a kristus vasárnapon támadot fel. és akor is1483 kezdete el 

nyugodalmát. minek utánna anyit szenvedet volna válttságunkért.1484 

(207b:| ugyan vasárnapon is szállot le a szent lélek1485 az apostolokra. 
és az anyaszent egy házra. s. aug. apolog. 2. s. leo. epist 81. ad diosco- l5 

rum. episc. alex:1486 

2 Articulus 
Miképpen kellesék. szentelni az Urnak napját. 

K Mit kel csinálni. hogy meg szentelhesük. az urnak napját? 
F Meg kel azon a napon magunkot tartoztatni, a szolgálat beli1487 

munkátol, és tsak a vallásnak dolgaiban kel foglalatoskodnunk. st. aug. 
epist 199. ad janua. Cap. I.1488 2° 

K Mit értesz a szolgálatbéli. munkán? 
F Minden féle vetket. minden kézi munkát. a melyet magának. vagy 

pénzért dolgoznak 

1481 K [F-ből javítva.] 
1482 gyülekeznek vala esze. [esze első e-je o-ból javítva.] 
1483 akor is (ment be nyugodalmában^>. kezdete el nyugodalmát 

[Törlés a sor végén és új sor elején; kezdete el - a törlés fölé írva, a sor 
végén; nyugodalmát - a törlés alá írva, új sor elején, lap alján.] 

1484 [A lap alján tollpróbaszerű tollvonások és fohásztöredék: En 
Isten - Az imaszerű lapalji beírás előbbi változataira vö. a 675. sz. 
jegyz.] 

1485 lélek^r) az apostolokra 
148(5 episc. alex^an^): 
1487 a szolgálat beli [Későbbi beírás a sor fölé, világosabb tintával;] 

a munkátol, [a javítás miatt itt fölösleges a névelő, de Mikes nem 
törölte.] 

1488 [A latin utalást utólag írta be, más tintával.] 
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K Miért szamlálod a vétket. a szolgálat béli munka közzé.? 
F Mert az, az ördög hatalma ala. és ö rabságában vett minket 

mondgya a kristus joan 8. 34 
K Nem lehet tehát semmi kézi munkát. tsinálni vasárnapon? 

5 F Lehet mikor. a szükség vagy a közönséges jó kivánnya, de apász-
toroknak engedelmivel. hogy ha a meg lehet 

K Miért szükséges arra apásztoroknak engedelmek? 
F Mert ök igazgatván a népet a lelki dolgokban. önékik is kel meg 

visgálni havagyoné szükségek vagy nincsen, a szabadságra. act. 20. 28. 
10 K Miért mondád azt. hogy ha a meg lehet? 

F Mert ha a meg nem lehetne, és a munka szorgos és szükséges 
volna, ollyankor lehetne dolgozni szabadság nelkül, is, mert azt el lehet 
gondolni, hogy ha a pásztorhoz folyamodhattak volna, arra szabadsá-
got adot volna, de az illyenben nem kel magunknak hizelkedni. 

15 K Miért tilttya az Isten a dolgot vasárnapon.?1489 |208a:| 
p 1490 Mert a kézi munka meg nem egyezik azzal. amit az Isten 

kiván az emberektöl azon anapon? 
K1491 Az Isten miképpen kivánnya hogy az emberek tölttsék azt a 

napot? 
20 F A vallásnak dolgaiban, az az. az ö tiszteletiben. és szolgálattyában. 

ez életben lévö sok szükség. és hivatal. azt meg nem engedvén. hogy 
egészen a hétnek minden napjait. a vallás dolgaiban tölthessék. az 
igasságos dolog. hogy leg aláb egy legyen. a melyet arra szentellyék. 

K Mit kellesék tselekedni hogy az Isten szolgálattyában. lehesen 
25 tölteni azt a napot? 

F A szent Misére. predikaciora. és vecsernyére kel el menni, imád-
kozni kel, jo könyvet kel olvasni. Istenes dolgokrol. gondolkodni jó 
tselekedeteket mivelni.1492 

K Mikor vétenek1493 ezen parancsolat ellen? 
30 F Mikor vasárnap. dolgoznak szükség vagy szabadság nélkül. mikor 

az Isteni szolgálatokot el mulattyák., mikor a napot vendégségben. 
részegségben. játékban, tánczban. és más1494 illetlen mulattságokban 
töltik. 

1489 vasárnapon.? [A 3. szótagbeli a-ó-ból javítva az ékezet áthúzá-
sával; a lap alján tollpróbaszerű tollvonás.] 

1490 F. <K.> Mert 
1491 K [F-ből javítva.] 
1492 gondolkodni jó tselekedeteket mivelni. [Utólag írta be a sor 

végére és a sor alá.] 
1493 véte</>nek 
1494 más [Beszúrás.] 
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