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BEVEZE'l'ÉS. 

Philothl'os Brycnnios. jelenleg nikomediai metropolita, 1875-ben 
~oZJI;al II kellemes hirrel lepte meg II tudós világot, hogy egy görög 
nyelrelJ irt értékes keresztény k(.lliratot fedezett fel Konstantinápoly_ 
LllIu a Szentsir-z:íroa könyvtárában. A kézirat m:iso!atát egy I~eo ne
vezotil irnek tOüG-ban junius 11-én keduen végezte be. Keletkezése 
Kr. II. I ZO- IDO-ra tehető. Tartalma: 1. · Szt. Chrisosl.omus JánOS
tól az ó testamentum synopsissa. 2. llarnabas levele. 3. Szent Kele
llIen levele fl korintusiakhoz, követvc a • második levélnek nevezett· 
szent homiJiával. 4. Az ó testamentllmi könyvek czimei héber és 
gürög nyelven. 5. A tizenkét 3 )l08to l tanitása. G. eas
sabobi Maria levele (kétes) Szt. Ignáczhoz. 7. S.d·. Ignácz tizen
két le,'cle (kétes), 8. A Máté és Lnkácsnál levő genealogiak magya
rázaia. A gyiijtemény ~Jerusalemi kézirata nevet visel, miwl a zárda 
a jerusalemi patriarkasághoz tartozik. Bryennios 1875-ben már ki
adta belőle a korintusiakhoz irt leveloket, miá ltal az európai tudósok 
figyeJm6t nagy mértkkben felkölWtte. Az azót..1. elmult hét esztendőt 
"a tizollkét apostol t.1.llitásau czimiinClk átt.1.llulmlínyozására fortli totta. 
A hosszas v(~rakoztatást igazolta., midőn II mnlt évben e nagy milve') 
megjelent. Ritkán látunk napjainkban ily részletesen kidolgozott mlln~ 
kút. A Prologomena szaznegyvennyolcz levelet tartalmaz tiszta és szép 
klassikai görög nyelven, melybell valamint az egyházi atyáknak ugy 
II modern critiknsoknak minden ide vonatkozó nézete ismerlehe van 
('\I fel van használva.!) Bryennios lIem elfogult codexe ir:tnt, annak hi~ 
báit és hiányait készségesen kimut.1.tja, 

') o.0~X"IJ "tW'l í3wí3~x~ (l'.1tOnOAWY EX "tc,(J t~FC,O"oAU:J.:-mtoü y"~lpoypi
If'-u 'rJ'I ltpW'WI ty.í3tí30!1E'1"fj 1.I.Sl:0! ltpOAeyolll'lw'I ll~1 O1j!1EIÓ»EWY, ll. t. A. 
u:ro (1)tAO[!-Eou B~1J~'I'ItoU, flYjtpo7to).itotJ N~rofl"ljí3d~;, EY KW'IO""t~rnvoo-
"1l0),El 1883. 

"') Kilz6lvo van oonne az . A l'ost~li Constitutio" VIr-ik kvnyvénck I_82 
fcje~ol(l Ulh~n k :adá~a surint ; "A szont apostolok szabályainak kivonat ja • Uil
g;onrd,l kiru.l:!.sa után; . Bal"nabás levelének XVIlJ. XIX-XX. fej.; . Uerma. 
mÚ-llOdik l'3rancsolatja (IV-:?~'l). Mindenik .. úv~g mellett itlézvc vanuak a . tA 
ni\~I. megfdd" holyei. Mi a bevezel'; réut O, a IlIchjtgrz~ket a l~gtöbb Ilf)
lyen "",itlitve k;:'wlj"k, lIélll~ lrike\ ~gG5tCn mellűa\ük, 'mig n,;hol a magn]! k uu 
lIliUok mcgjegyzhH adjuk. 1 
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Azt hisszilk , hogy II nevezetes Codex rilvid megismerle\.é.se (,. 

fordítása II magyar oll'asö kÓz.Önso<g előtt ;s énlckel! fog lenni. Jelenleg 
füles csak ,iUaHno8 vonásaival foglalkoznnk. 

i\ Brycnnio8 :i1ta1 terjedelmesen idézett kUlsü bizonyilkkok 11 0m 
~I('g~égesek arra, hogy korÍ\ra ,-agy még larlahn~r:I ia határozott \'6-
I6Inényt Jehosacn mondani. 

A t.1.nitilSnak MjMI"g két cúma van ll. m .• a 12 tI!lOst.ol la
" il~« és , nl. Ur tm.ihls.1. II n6]Mlkhez il ti7.cnkéhpostol :ilt.1.1 ' ; de 
,,;tek kózill még az elsü ~~ rü\'idebb~ f«'m lohc! ;\;I) eredeti 1\ 8Zij\'ptI' 

1I1'm vonatkozik azokrn. ti kikel mi r('nd .. ~n:l tizenkét :tllOs!n1 "Iatt 
,"rli",k s igy flzt kcll hinni;nk, hogya IUI'g"zokott (os tekinwlyes "12' 
sz;,mot az imtnak szerzi;jc I'a:n" javítója tartotta ez~lS2eriinek fel
,·enni. Ez etj,inis éppen nem "ol t szokatlan obb~n a~ időben 8:;t a" 
ó szövetségi éa nj s~övotségi a]lokriphu8 iratok csaknem mindnyá
jan valamelyik t.ekinté lyes iró nevét '"ettek fel a nélk lil, hogy annak 
legkiaebb része is lelt ,·ollla szereztctésökOOn.') Ettül az cljár:íslól 
nom maradtak menten a kanonikus nak nevc~ctt könFek sem. 

A második eúmben c!öfordnló ~Kri sztns' 6~V még későbbi hoz
z:i.'uhís. A látszat nom folcl meg a ténynek - mondja Bryeunioe -
mut ebhen nom ia a Krisztns tanit, a mert nkkor nem mondaná .lirt 
,,1 tndod viselni a1. Urnak teljes ig:ij:\ t" (ti. frj.)') l'; eúm csak a hat. 
,-Isi. fejezetro vonatkozik, az el ső azonban az eg':aMe czé!o1. a Bryen
mos szerint is idegetl kéz mÜ,"e.') 

') n ryennioa Mt tarlj~ a kh<ibhind:" 
') v. ö. O Tu l "poer. Dániel-r.le tol<bl<l<, ".<lru "poe. k<:iofu, F .. t1,er 

tolJ. Jt,..,mia$ ItyeJe. Uj Test.: lIária ,",nlet. eung. M~t~n.,k, Prot.vang J~hb
~~k, Nioodema. lutl. m.ly " l'jJ:.tus ".vllnl I,onlolt kapcsolatba stb. 

') L. Bryennio. l'ro1. ~. 1. 
0) Go"I"" &1",lor jdOl ."cgcla No" látdol~1 Io:\,om fö ,":;szt kt,lon,b(i.lel 

mcg a lanil llsban. Egyik az, ,nelJ a. ebionism"$ jogyo;! vis.l i magán, milyc" ~. dw 
Mo • különöson ~ u. h 10. fej. E. \"alom.ly rolgibb f"rmoból m~rnJh~t61t f.,,,,. 
A J~ . II S K r j" z t II I uh csupin ehb<>" ( .. ilt il caak egy''''' fo .. lnl eló (9. (d.) A 
J ~% ll. nt. ..:i"lfn .... k I,áromst<>r (~. ho 10. rej). Kri .. tus ~ .... egr
Iltr oi...,. meg_ A mbik ..wt a Kuno. (Vr) u6 klllüm~lcli m~g a barnUld,t· 
1.61, mol, Ilo Ku riot-t bauni!. Kuri.,. •• n~Ye16 aHkll1 ti&enuÓ!!y ... r .. e~pel I 
Gordon _""rinl mind>noJi .. or Jnhnhl kellene ol,.,..oi b.l1"ll<o, mig eHenben a 
hol nivel5vel Un (9) oU U,uk rordilaml6, é,IY~n alatta a Kri""t".l Igy •• !.in 
" 9·ik r.j.zeloon ll. ~"tO\'''' K",l<o: az Isl o" (Jah.ell) novH iHOh;\lja, a miből 
az kövo\k"zn~k, hogy n )oh ·/ol< ,<laU ". AI ra. Fiu 1," S.o"tl<']ok ért.lnok. Áml"', 
\",Ijuk, ho.o:1 Oo,·,lon UT ti .. ti" a. illol6 k",· """ 'I'ouiji,ból lis nOm a "" iból 
tok inti e felfog;\.I, mé" ... ,n kö.elh.ljr. k öt ~J ~ ig. J, . • 'J'."d_i~g ord •• t"·~ I •• "1 .... 1-
l .. ' I~~ ! . 
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Szeroztetése idejet, flryenniQs Kr. U. 120 63 160 közé tesú, :l.zonban 
még () hOMz\! időköz scm öleli magában a kellő id/R, mort az első 

része (I_6 fej.) klllönvscn oly nagyOll kvzd ;>ll :lZ oV~ngClillmok"s 

"loostoli iratok szellem~hez') hogy annak korábbi időt jelez, mig az 
e7.llt"" küvctkeúi k"sőbbm esik.» 

Miml eme bizon)'lalan,;;!; azonban nem csÖkkent.i az ítat er
tekét, mely annak t.íszta, világos és egys.zerli lanib's"ban rpJlík. 1Ii
telMscge nincs két.ségbe vonva s tartalma oly foutG..", hogy annak 'ó'· 
""")'re juHsa csak az idők ;\lIal megcsnntOllitott dogmatismmwn ha 
f~g hajótö""st. s.zem·e,l "i. Ez ira\. megerii.iti a1. njabhkori nabad el "ii tu
,l';';ok által a kereszté"ység dsG súzai"':, l tanit.ott nézeteket. Ujabb 
bizonyit~kot szolgált1,t az nj testamentomi iratok tis?ta cgy""gtan" 
mellett. 

:'iI"g}" ,'jjszt lehet megkl\lvnböztctni benne. 

Az elsG és főrés? (1_:; fpjezetek), mely a jellemrí.il szol 
mind kübbkjára, mind beltartalmáta nézve eliit a lübbiilktöl. Feje. 
zetei hosszabb.,k és a j o é 8 r O S Z ~ I et, I'agy az is az él bt kH út· 
j<inak festé~o ,írado?ú, néhol nem is éppen következetes, a miből az 
látszik, hog)" k(-s':;bben toldott hozzá vagy az, ki az ~gészet öszsze
,mi totta, vagy valamely correctol'. 

E .. két,s~gen kivl',1 a legl'jjgibb ,'ész, S ha Jeremiás XXI. 8 ver
sct: "e~t mon<1jad" "~I'nek, ezt mondja az Ur: imé ,\n elo3tökbe "e
tem 'Hiktek az életnek és a hahílnak Mját"j ';s fl. Múz. 30 r. lfl -
20 verseit tekintjlik, azok kiből"Ít,;s,',nek gondolhatjuk, mi, ha nem 
is ,m ef,',;szen, de az lát.szik, hogy ;"0 annak befolyásna alatt I·Olt. 

Ha tartalm:\t tekintjük, nem egy helyen az ilbionitismus ön
megtagadást kö\'elel(; s.zaMlyai ,íllanak el':;Wink. Az egésznek fogla
latja Jézus tmliHsanak üsszege: a .~ z o T et e t. S~e,"(lsscd Istent ~s 
szeressed felebnrátodnt, mint magadal.. Szereteted ';8 Cllelekedeteid 
leg)"e"ek öuzetle'lck, vailris ,a mit nem kidnsz magadnak, ne tedd 
azt ~mberb\rsadnak." l\hljat! a kik :\tkozuak, in""lko"~ pllens(·gedérl, 
keri\I,I;ltestk i\' áns;\gai t, Virj, "z~""Nlj, add" szeg('n)"nek ami fülö8-
leges. lmc ,,< evangeliumi szegé,, )"('U.ig, az (jn,,,egtagad:i,,, mint. az élet 
" t j ". l~.~d ~zembcn áll az, a mit a !öné" r "ornltl ;IZ cmbércket ille-

'l Az "1>O.'0Iok még ",;"d, miként NI, "t.""k é. "gl ~'nit".k. Meg' 
]'.I."' .. ott ogy I"", .... "J n'nc.en. 

0) U""y ~i lel,eleU ;,';'ja nohé. ".i,""" ","hh"".<nzni, ,,,.ri mogc\ról ."m,"; 
.",liI .. 1 ",m ' '''''lO. A. "at id"J~ "t,,,\ ~.t koll k;:;v.\k • .,et"r",k. h~gr .. ;M 
kere, .. ';"y _ • l'g.H~~ ~. cl.., co" írój. _ .b;o"ila .,,11. ,. 
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Mlog: ,ne ölj, ne [O],j, il ne kivánd cl embertársadnak 86 rele1!Gg~t, 
II(! vB(lyonát; ne hazudj .:s ne gyúlölj.a Itl a Hirvéuy, amott meg az 
,mmgelium az;wai, mindkettü tisztán thcistikua szempontból fog~D. 
fej. Felette sajátsúg{)!l, hogy ebben a azabályban egyszer ~m fordul 
.. ];j scm il. Krisztus neve, Mm semmi hivatkozás arra, hog)' ez a ko
resztúnyekhez szólana. l~ ~zaka$z m:'sodik 1'Í1!z6bon az en>ngeliuln {a. 
nítóiról, a szolgiikrol és némely oly csclekv~n)'ekről, - milyenek a 11:1-
rancsolatok megtartáea éa képmutat:is - van UÓ, a melyek 'aj,it
lag az előbbi ré!'!zhu tartoztak yolnn. Ezeknek ellentéte: il h a I ál 
li t j il kij" etkezik az ütö<lik fejezetben, il ré6zint az előbbiekben .. \;;
~zabott szabályok e!lcllkezijil, részint pedig m{L8 ahoz hasonlókat lar

lalmaz. 
Al. egylniz t.ilgjairól. 1\ 6- 14 fejezetek agyakorlatieíjy

h:\ú élet szab:;I)'"i t, i,j:ík k;;rüL Két rész klllönböztethetö meg br nne, 
u. m. a) ima, b) szertartások. Az ima megint k6tWe, egyik az urima, 
másik l)Cdig az :ildozalra e1őkésúW él! hálaima. Amaz megegye:tik a 
Máté evangeliumából ismert!e!.·) Ez imát nallOnta háromswr kellett 
elmondani, rnelyben \'alószinitleg nem a h1\rffil\lJ szám fontosa:iga, ha
uem a nap b:\rom föré8ze: re<r~l, dél ée esl1-~, \"oJt az irányadó. 

A mig az urim:iban krisztusi szellemil imát tanit a • 'f~nit:ia · 
a.ldig mind az áMozati (un'acsorai), mind pedig ali ezt követő hálJl
imábu az ó-teatamentumi s.zabályok lebognek 6zume eWtt. lIleg krll 
jegyezni, hogy ~:l J);\I-id azen t, szőlőtője" nemcsak nem vonatkozik a 
Krisztus vérére, mint Páln:íl, hanem azt egészen kizárja. Ugy ri k('
nyér, melr a halmokon I!zokott szétszórnini, 8z ';llén uem von,ltkoz
hatik a Krisztna testére meg képletesen sem.U ) Ezek szerint tehát 
ll1'anitá.s nem er&iti meg, ső t leronljn ama nézetet, hogy ri ke
uyérben él! borban a Krisztns valóságos testét ennék és vér6t inmik n 
hivek. Fig)"elüm!"(l méltónAk tartom azt ia, a mi fl tizedik fejcZQtb~" 
;1 halhatatlanaügról van mondva, , IDPly Józus ;íltal jött tlldormiaára!lz 
pmberoknek." Et nézetem uerint nemi ellmnnoudást f~jt magáball nz 
Ur jünltelének "áráaával (IG fej.) s ujabb bizonyitók arra, hogy ft k(·t 
r~z egymástól fllggetle n volt eredetileg. 

A tizedik fejezetben levő ima a héberek mindenható IstenértiJ 
Az61, kitől és a kiért '·annak mindenek, ft ft szcllemi ételre é. ilnl"" 
vonatkoz6 azavak nem oda tartoz6k. Ugyanitt II gyillekezet (cecle,ia) 

') b oMr.\.t. m.töl.g J. fl fej, jeg)'Z,,1 n~ " . imolt'ÓL 
,. "~ o ~. A. O~nJo" Mo,I.,'" [("wia'" l88 1. No, ID. Álla!(,b,n vó". ~ (10" 

~.:' Ur ,~rtok.zo:.'. <gJiko n 1 .~6gy.l.'n'''",Wó~b ta"u"o:\oyoknak, e 1';'llJról.
gr·n ... ,,..nJullk , 1'''111 ","g,.me,I,.ttilk n~"lei •. 
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"",6, nézetünk IJU'nnt ;\ ""idó .v;ílautott n(.p· helyeit van éli a ke
re.szUny hiveket jeletIIi, kik Ml"kiJt,n egyek " J~lll~ tanit;isa. ;',]_ 
taj. Az egész pedig ncm lehet egyéb mint aZ ~í!ye8 hivek lelki ~p~_ 
j"Wre "8 dökéazll]ctóre irt masánimn. 

A 6zerhu'lll80krúl röviden kelJ azóhuuUlk. ,Iz ó te l e k ~a 1.1-
,10 z a to k wrgya ugy mog ,-an $zah,-a, mint],a" zaidó kcre8?Wn)'ohi:i1 
\'oln:. $z6, kiknek Ollni "SY mint ál,lozni caak tiszt.\t lehot. JI ke~. 
lel~8 nagyokra vonatkozik 8 el.w ]ullron bemárt/l8bó] áll, de ha ;01-
kalop! err(! ncm \'olna a most is hauulÓlt fl'jrcijnU-s kiel~gil6. A 
kmes.zteJést mog kell hogy elűzze II böjtölélI, mit nemCIllIk a koreaz
tc!(mdő, hanem" koroedelü is megtad. Az urvaClOra osztál! min
den vasárnap D1cgWrt6nik, m~g pedig 8z;'n t~n " bíInök őszinte meg
\',,1 J.íslÍ.\'al. 

Egyikben IIg)', mint a másikban legnagyobb a moralis temh'n
tia. lia kerc811t.elkcdni akarsz. biijtölj és bánd meg biinü,]e!., ha )Icdig 
az llr\·aClIOr.iban 6hajlanál r~uesillni, akkor ~Wbb kcreszt.elkcdj lOOg. 

A ]J a )I 8 á g. ,\ • Tanítál!" írnja nagy fontosaágot tulajdonít " 
,~',lOknak, illetőleg ,Irn{élá.knak. ( I I. 13. é8 H. (ej.) Az igaz ,1r6-
(~la esak h ten itélete elött álJ. lIZ igaz apGlltol pedig lélekben bo-
8Wr, s azfrt jogot mrth:.t arra, hogya kiket meglátogat azok el
tI,rt&ik. Az al108101 tmc ueroplésc a Pal élJ a többi apostolok mff
küdésH juttatja os~(\nkbe, do II hamis prof~ták olloni intés azt nlll_ 
u,tja, hogy voltak olyanok, a kik ' nem cgéucn teljesitették 8Ilm I' 
I'rVf~tai sem az ~postoli magas Ilil'atás!. A • Tanitás ' szelleme uo
rint a zsid6 llal>&1g uCrilpe meg "an Unn"8 ft II kereszten)' hiemr
"hia m.:g nincsmegá.l1apib'a, ámbár a mint megjegyutiik, /I palH)
kat némi tekintély illeti meg. Minthogy a nfpfrt uolg:ilnak, jutal· 
mat ";;rnak tőle" mi részint a tizedből, ré8únl pedig abból áll, hogy 
a hil'ek kG~zséguen {ogMlj:ik 68 elláSllák. Az apostoltjellcmeue81c
l!o.\ny8~g, $Zerén)'s~g, mtmkáJl8ág, a hil'ck pedig legycn~k tisllto16! ~S . 
adjanak neki könséggel, mert ő az lsten szolgája közöttUk. 

'f oIdalék. A mi fenntbb c8<~k érintve vollazamffnek befe
jcz(l ré9wbcn, a t o I ti "I ~ k b a" (lú-l6 fej.) tiután kicg<luul, 
l .. hogy II hi"eknek állandó egyllá.zi tisztvieel6ke!., m~g pedig plliJpll
k;:;kct .." szolgákat (diakonus) kell ,.:ilaoo::t.1niok. Azoknak uáma II 

uUQ,;{lwl függ, dc hogy m~gdla.utathaNanak, legyenek m~ltók :oz 
Urhoz, mivel ök R l'roféták é8 tanitók hd)'~n "úgzendik a teend ... 
ket. Ök tiszteletben últó férfiak " l'r,Jf~túkkal egyiItt. 

Ugy tetszik, ho~y 'lZ itt felmerf116 e,~o\t8ágo8 ""v~r_ c~k "~ 
mag)'ILrázh .. V. lUCg, hog}'t!a fell-eSllz11k, hOIlY .. 1'1I9[>vkok "tlalltlu 
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helyen I"ktak, mig a proféiák ~g tanitók tiszte a v'\ndorh\3 maradt 
t<ldbbra i$. ,\ • 'fanitásnak " $<l m el'yik, scm a lL>;'sik ,.,;»zchiíl nem 
t(lJltethcW ki az, hogy" l'iisl'öki ti:ozt hiCl"a'-chik"s tekintólyii lenne. 
Az l"tszik a s7.ert,u!"si s1.al.>;.l)"ok meggzahás"ból, hogy" pil~l'ilk fel
figyelI. arra, hogy li swb"l)"ok múgtarl"a.!!:mak, g dlfmkczű c!letben" 
hibák helyroho~assan"k megtérés ~s megMnas ,. It.al. 

Sz,h"l, el lehet mondani hogy az eS':gz "'Panit"s" minden lek intet
ben " legegys~erlibb .is legtis.d,",)b korc"zt~nrséget tanilju, melynek 
UUI"ib<iJ hiányzik még csak árnyéka is az ogyh,"'"k Jegvit:Lh.ttabh 
kérdéseinck, milyenek il Jews csod:",I"tos születése, c8o(H" dolgai ';s 
haUla. Abban az ű istensége ni ncsen lanitv" s meg az alHandd"i 
phtilOOOjlhiabóJ M'·ctt chri~tologi,inak sem játszik nyoma ",jla, ugy hogy 
ez inkabb szolgalh:.t toJdaJ~k:íl1J a MI·..,m első ovange1iumnak, mint 
"kár" J>,a le,·cleinek akli .. (l, negyedik evangeliumn"k. A IG f~j. minl 
fenncbb mcgjegyeztiik más irá"l·", minl a Whhi, ~ min t ilyen" Kris?,· 
hla djij~etelH tanitjll, "miben megegyezik l',iIlal a még inkábh az 
"t<Ínna keletkezett apostol i iralokkal. 

~;s eZUlI :í!.boca,-.tjuk ez érdekes keIeszMny iratot a mugyar 01. 
,·m.ó küzönscg"ek. 

A tizenk ét apostol tanitása. a) 

'\z Ur taniUsa " népekhez a tizenké t apostol ,ilt"l. 
l. fej . . Két ut V,,,, cg)·ik <lZ éjeté, a másik" halálé'); de "k{>1 

ul között nagy (IZ eltérés. 
EIÖ&ür tehát az elet utja ez: szere.~se(l Istent, a ki teremtett 

tégedet; másodszor: szcl"Ússed felcbanitodal, ngy mint magadal'J. 
Valamit pe(lig akarsz, hogy ne es~ék mcg rajtad, te se to(hl 

masnak. ') 
.Ezeimek a P"'·uncsolatoknak " UUliu,sa ez: áldj"lok azokat., a 

kik titeket ,itkozuak és im,ídkOlzatok ellell6lJgcitckért, s böjtoljetck 
azokért, a kik iildöznek titeket; mert micaoda MIa, ha azokat 8ZC' 

a) KQ""lan\intlpolyi Noc.fo'". rü.i,lilvo ig)" i,ja, . A,~~~~ A~o"oJ."",' . 'pos
\.olok l.nitá .. ,· ",ig később ily .lnkb.n i. fOl"dul .l~: l,'-~X~ ~oU,."I'"""l "'" ~~=
,~).'"' . Al'Qo1.o10kó"ok ll~ve •• U t..nitá •. " _ E ),o))·on ki kell .",.Illu"k. hogya 
ford;tá.ui1 Bryon"io. gürűg , od;lio p,in •• poU' lo ... "áltuk. A fo,.,li, •• ( u"""" 
l'alIOnJ;i.otluk két a"gol: A.Gordon, h 1"""', ogy ,,~"'O! ' A. \Vonod,o fo,<1;(,;
.iV3l. A hiblia; iM.,tok O s.p,- ogy vc,..,.l 1"<t,ihb .. " ok mi"t " "'~gy"t fQt_ 
,li\i<..,kh." . A ki,olob reszck,·. o"ti,. a miénk. 

l-oli fcj. 'j LbdJo •. XXI. 8. v. ö. D,uro,. XXX. ' ~_2() . Z,olt. J.3 - 6. MI,I . 
\' ll. 13_14. ~ PH. ll. 16. Bo<nL. Epi.! . C. XVllI. Horlll"", Cl .. ". Hom. \'I!. 7. 

' ) Mal. XXII. a7-3~. CI.",. Al.x. SImm. A. 
') V. u. Clem. Uo", . Xli. 82. Mat. \'11. 1~. 1,nk. VI. :;t. 
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retitek, a kik titeket surotn<lkJ '\vI'8Y a nep"k ncm ugyanazt tn
&tik-e')? Ti pedig, 8Zcre.!!l!etck OlZO\mt, a kik gyülölnek és nem len 
~Ue"so:gtck.·) 

O,'akodjatok " w$ti é!! ,·jlági vligyaktól.") 
Ha \'llbki arczul nt jobb rclö~ tartsd oda neki a masikal is, 

cS t;:;kéJctc$ léBZ. Ha valaki kényszerit tégedet cgy mérfőldre, menj 
el "cle kettőre. lia ,-alaki kéri felső ruhádat, ad,\ oda neki alsó ru
hádat is. Ha vnktki elveszi üiled II t.iM!)t, ne kérd vissza'), mert nem 
is tehciedl ). Adj mindenkinek " ki k~r, és no kén.! vissza"), mert az 
"tya \lgy akarja, hogy mindonkinok aJjunk a saját jószántunkból. lO) 

Boldog az, ~l ki ad " paranc80h.t .~zcril\t, mert őt nem érheti 
b(tlltctésl'). Jaj annak, a ki elvesz; de ha az vesz el, a kinek lUuk· 
llége van, az nem blintelhetö mcg; hanem (ha az vesz), a kinek nin
c@(lll 8zUkwfl\l, adja igazát, hogy mi~rt és mire vo:tte el 8 ha ,'e$l\e
delembe jnt, meg keH \'izagálni, II mit tett, ~$ nem fog kijöni on· 
nan, valamel.hlig viS!!za. nem fizeti a leglltolsó fiHtrll~. Pedig e fdm 
is azt szokták mondani: ,az. alamizsna izzadjon meg k~edben, a mig 
mcgtudn;id, hogy killek ad(I.' I) 

2. f~i. A tanitás második l\al'llnClIOlaija ez: Ne ölj, ne l)aÚz
n"lkodj'), ifjnt ne l'Qnta meg'), n6 csftbita, ne lopj, ne babonlÍU, ne 
legy m~regkel'eril'), ne öld mcg a magzatot az anya méhében'), ac a 
csocsemöt Illeg ne g)'ilkold. Fe!obnnitod vng)'onát el ne ki"ánd, Im
miSi'" 116 6sküdj, haJRia t.'11111Sr.got no t"SY, ne szólj gonoszt·), no {(lr-

' l v. ö. Luk. VI. 28_32. ~bt. V. 44_ 46. 
'l V. Ö. Clem. Alu Strem. \' 11. NI). I.nk. VI. ~1_3~. 
fl I~ t. Pel. II. I I. Tit. II, 12. J>oIJcarp. ed. ad Philipp. e. Y. 
'l l'. ö. Mal. V. 311-~8. ""k. VI. t()-3(l. , 

Ol lIert • ke,..,.ménrnck nem lebet e~khoz fordulni, sem PogMll bir6 
eUbe nLenni. V. Ö. I, Cor. VI. I. Mai. \ '. ~ I) . 

• V. ö. L"k. \'1. 39. 
''! I •. llermao .... hol ~.'FW*-, f0I'1I,,1 cl6 ""'O:'~- 1 .. 1,.1t. 
"l L. Herm .... Mat. V. 1. 
,,) U~rm ... Prol. Mat. V. 2b_:t6. I.uk. XII. r,8_~9. 
''l E holy f.lotlo •• jiWigoo, mo.t ut y ~.crep<l, mintha 3t inl>iból rolnA 

"loue, b<>l". t nom f",-.J"I elő 0" Uj TOl t. "&nk , .. Ap.ostoli Con.t it"bioh." 'M' 
mog . ugy lau,ik ~"i. "l'~~l~ tOl~~"'. fól~. A,,~n~i' ti .. !., ,, lol,et 1:\I1,i bdGlo 
h~J a. olw ooá •• kban " Kri ,.tn. mond~ .. it ".gyon .""badon h ... ",tlták. 

)f.11. 'l v. 6. Ex. XX. ta, 1.1. Ot"t. V. 11.18. 
'l V.~ . L" •. XX. 13. 110m. I. ~T. n2'~.~~'" um •• UjT .. \. oom .Sopt. 

"om rordul 016. l .. geloSotör a nikolaitak 1 .... u>Jjik. 
'l V. Ö. CuI. "III. 9, ll). Gal. V. ~o. E_od. XXJl. l~. I .... d alihh 3. foj. 
' l Sol. bille:&. C. XII. I>. ' . O. R •. XXI. ~~, ~3. 

'l l~ lIat. X\·, t . ti l '. t~ . 
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ralj !>ou"t.). 86 k~t.azin[\, .116 cllllláro ne legy, mert a C8IIlárdsá.g ha
bUra. vezet') IleezMed ne legyen hami &, lill "res, hanem Unyeknek 
megfe lelő'). Ne Mgy &(l önha5Zonlew, "C rabló, se klÍpmul;atö, se rvsz 
imlulatu, se fcm"",lkodoU"). Ne tMts ros~ t.1nácsot felcmmited el
lenit). Egy embert se") gyülvlj, hanem némelyeket lodj meg, némo
l}"ck~rt iln;>dkozz, nuisokat pedig ink;'bb S?C~S8, mint saját lűlkcdct "). 

3. jej. Gyermekem'), kerlilj minden rO&8zat éa mindent valami 
ahoz hasonló'). Ne I ~gy hirtelen haragn '), mert a 113mg gyilkolá1Jra 
\'ez:el, se irigykedő, se \'c8<lckedii, 86 ]l,edig indulato!!, mert minden 
ilJcnekböl gyilkolá.9·) sz{,nnaúk. 

Gyermekem, ne légy éh·hajhasz6'), lUert az éMlajMszat ]Iar.íz
lIáJkodásra I'ezet'), se nitbeu o.ídi't'), se gonO!!:t tekintetni), mert mind· 

ezekből pa1".i.zmilkodiÍ1l szám'ilzik. 
Gyermekem ne légy madárjós ') mivel c~ bM vlínyoúsra v<ozct, se 

val".i.zsM, ae csilJasjós, ac tff~l)róbáthasz1Hiló'O), ae ne kiúnd c (101-
gokat Ilé~ni, mert mindezekből báll'ányozlis 8z:írmazik. 

'1 L. ZU. \'Ul. 11. I'ro~. XIJ. 28- fuorn. Epilt. c. II. Clem. Rom 
Ep ... Cor. I. co t . 

'J L. Sirat: XXVIII. 13. I. Tim. III. S. 
,) I,. Clem. Alu. Strom. VI. 760. v. ü. MáI. V. 37. xXm.!I.Clem.llom. I. 

Kor. XXXVIII. 
0) L. H~b. lJ. , . EI. I.XI. 8. Gen . XIX. 1:1. l. Pct. 11 . !. 110m. I. ~!, 

('fi d. 1lI.34. 
''> V. Ö. Ei. lll . ~. l1 erm~. Visio l, 2. 
") (},~.otO; heb ... i~u .. d. c> meg ucm jogo';i f~1 a' .... hogy RO iról uidó 

bruzttnJnu taNuk, mini wu"."h~ lessi. lIa.nab. epi.t. C. 1. 
"l L. Gen. XII. 17. I)cul. x..'\1I1. 7. 
Jt!l1Z . .. S-ik/_j. ') 1.. 6< ... k II. III. IV. 10yábblillAI. LX. ~. XXI . 28. JAn 

XIII. 33 . • tb. 
l} L. Rom. XII. ~ . ~. u. Barn. Episl. IV. 
l} 6~1'A", a khiratb." : óp-yV.",. 
'l v. Ö. Prov. XXIX. 2 ~. Jak . l. 19. ~O. !II . IG. I,. Ef. IV. 31. Kol. III. 8. 

2. Ko,. XU. 20. Oal. V. 20. otb. 
') L. 1. Kor. X. 6. 
<) L. Jak. I. 14. 
') 1.. Kol. lll. 8. Ef. V. 3. ~. 
'1 \ '. ö. ~. Pél. II . I~. 1.. Y'rk. \'11. 22. 
l} L. úu. XIX. 20. lll . 1)e,,1. X\'1I1. '_I~. 

_ ~') ~~~d'''_ ~. 6. 8<pt. {)eol. X\'111. tO. ne taWwol'k közút'ed k; 
... " ~J.il vagy 1.,'nJ't ~It.l , il.tn" • tii.G" l. t u. Vl.7. ,,. ... ,,'u3-<o,,,.,. 6 &~ 
&117 .... ~ >.W.!lo,. .~ fl ~p~~"t!", Consl. Apolt. A •• ó Alalt t"". l nló ."_ 
11<01\<1\1 áldo.at h l.tik, R m; a , .. idők,,,;) ,,~ h . .. ok .... I"'" yolt a m;nl kjtd •• ik 
'I. Mő ... XVII!. 20. a hol. l<yennek.>l<lo." til!v," vnll. I'. ö. ;. Sa",. XXI'W. 
7_9. O"Td,," : r. ... t".t ... ]Q'".k !'arrar; UO(Ir or Ex!'i.]ion. Wim ,ch.: H.i". 
op_Lem.k fordit,i.. ' 



Gyermekem ne légy hazug, mert fl h"llUg8lig wlvaj9ágra '·ezet"). 
se h'l1kép.zelgii, 8() plÍuz8()v;ir ne lér:y, lUert miu(lezekbííl IQh"~$ág 

~t;'rmaúk. 
G)'onnckom ne I~g)' morg<llúdú, mort cz istenkáromlasra vezet") 

80 önllilt"), so ro.,dclegoudolatl1, mert mindezekből iatcnk,iromhis 
(hlasphenlia) 1:!Z1Í1'I""zik Hanem, légy alázato8, mive l az ah'ozatos:tk 
öröhég[,1 birj(,k a földet"). l.oig)' bOSllzutlirv, SZánakoz6"), á"lalmal
lan, t:Semlea, j6 é, folyton remegv ama e7,~vak miatt, a mtlyckct hal
lottál"). Tul no bcctil ld .magadat, se ne légy tÚlmeréBZ. Ne ~zijl'et_ 

kelzék lelked fl fennh~jázókkal' '), hanem az igazakkal és aláL'\tOil:lk. 
kal társalogj'"). F'ogadd azokat a dolgokat, a melyek rád e!nek kén
sioggel, tud "án, hOg} Istcn nélkül semmi sem 08hetik meg'"). 

4. fej. Gyermekem emlékezzél meg éjjel lÍe nappal') arról" ki 
hirdcti neked hum igéjét, a tiszteljed üt mint Urat'), mert a ho l II 
f('jcdelemwgrüJl) beszélnek, ott I'an (az) UI'. 1;:8 kel'cssed n;l)loula 11 
lILentek 8zin6t'), hogy enyhűlést nyerj bc~zé<Jökbcn. 

Ne k ivánd a l!Zo'lkadást, a lláborgókat pedig bo:kitsd mcg·), hélj 
ig-~gosan. No légy r..!lIllrehajl6 a tévedések megvizsgálásatJaut). 

Ne ketelkedj, hogy vajjon legyen·o vagy ne'). 
Ne légy olyan, hogy kezedet kinyujbd a V61'ésro, az adásra pe

dig összchuzd ' ). 

"j I .. Cl~m. AI"". Stmm. I. 20. a hol "~ ugy ".cI'opd, mi"t hibli"i h~ly. 
''l I,. Mat. XX. 1- 1&. Efc3. IV. JI. I. Cor. X. 10. Il'CRob. "pi •. C. lU. 

Juda816. Philip. ll. 14. 
"l V. 6. ~. P.t. ll. IQ. I'éld. XXI. ~4. CI~m. Uom. ad I. Cor. IN]] 
Ul I •. MAt. V. r" 
") L .. \. T .... \ '. 1 4_1~. 

''l I,. Ell. XIJ I. :l. 
"j 1.. nom. XII. IG. Si",k I. 13. X. 1. I,,,k. XVIII. 14. Cl.m. 110m. ad I. 

Cor. XXX. 
") V. 6. elem. 110m. a,I I, Cor. XLVI. Barnab. opi •. c. IV. P<1<l X][J.~O. 
"l V. Ö. Sil'. II. 4. li eb. XU. 1_ 1J. Cicnl. Alox. Sb'Ou. VU. H~. 

J'YI!F. a .j-'" Iv. 'l l •. 1I0b. XII. 25. 
'l L .• I~bb I J. r~j. 

'l K'b'Oli rOI'<Liláu ~. Pet 2. réu. 10. . 
'l ,~ ~~,. ........ ~l'''''' .. szentek aKdt. Mind u "j PÖTeI~,"''' ,,,,n,1 

pedig a , T."iUl.ban" ... "tMk " •••• t.t".k .. bir6k l. aW>b tO.,',S. '," .ubk, 
-,'I,jójjön • ha nem U, "'ijeD mtg •. (\. 1'0101<_'1" Ep"t. "', I ]"l l . XII 

'l V. 6. Clem. !lom. I. Kor. II. L. ,odbbti I. Kor. tO. nO'D. XIV I~ 
'l l,. u,v. XII . 1 ~_ IS. IMul. I. 11. XVI. 10. 1'01ib'l', I'l,il. C. \'1. 
'l l ,. Sinll<. I. 28. Jak. I. 8. CI ... ,. I~om. ad l. Cor. XI. fl XXIII, 1 

Cur. Xl. 
'l l .. Sir:ok. 1\'. al. CJcm. nom. ali l. Cor. Il. 
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Ha v~n \'alHmid, I,kkor 8llj;it keMddol adj v:.thágot hlilloidÓrt. 
Ne nmakodj hdni Ú lIlIIldsz, ne 21l1;olúdj, ],:mcm gondold m~g. hogy ki 
i' rendes viu"alizctöje ll" adom:inynako). Ne foroulj el II sz[lkölkö" 
dötöJ"~ h:\IIcm mindllut, ossz meg aty,idfiih'i\!, ós nQ moud, hogya 
ti,,:i<.l azok"), Hlert ha a ImlhataU"n dolgokban közöeek vagytok, meny
nyi,"cl inklibb a ha landúkban? 

Ne ,·« Id el kezedet fiadról "agy le(inyodról, hanem gyermek
~égéti.i[ kez,]"1l U\nitsd nekik az Isten félelmétU). 

Szolglidnak ,"agy 8zolg-Jlú(bmk, kik ugyanabban az Istenben biz
nak, ne adj utasítást folháborodáaodb.·m, nehogy no fClnék azt, a ki 

milldkettötöknek istene, mllrt Ő nem aztrt jő, hog)' ezem~ly SZIlrint 
hivjon, hanem elhivja azbkat, 1\ kiket a szent lélek elkészitett. Ti 
]ledig szolgák alárendllljétek magatokat Urunknak''), mint bten k~p 

másának, reménységben és félelemben"). 

Gyiilólj minden 11épmutat:ist és mindent valami nem kedves aZ 

UI' IllötlU ) 

(Az) Ur parancsolat jait III ue feledd, hanem üritd meg IIzt, a 
nlÍt Il!vett~l, scm nem 11(1':'n hozz(<, scm nem vév"nlll be1üleU). 

(A~) ckk1ésiáb~n \"alld meg bibaid"t ~S Ile mllnj imádkozni rosz 
öntudattal''). 

[<;z a~ élot utja. 
5" fej, A halál utja pedig ez: IIli ndenek olőtt rosz Ó~ teljes 

átokkal'), g)"ilkolás, háZllSliágtöl'és, k~jelgéll, él\"-\"á/;)", I'ar..izn(,lkodás, 
lopás, biilvau)"ozás, bilvöMs, mércgke"erés') r,.bl:is, IlIlluistallllság, ktÓ]I
mut;,tás, kúlaziniistÓg, eael, döl)"fö8S~g, l'ol!szfúleatÓg, önhittség, kines
vágy, szég}'enllltes beuoo, irigy$Óg, vakmerií.wg, fennhfjázáll, kerke
dés, a jók nldözése, az igazság gyillöléae, II hamisság azeretehl, el 

') L. Clom. Hom. ~, 110m. Xl. 
,") l,.~. Kor. IX. 7. I . Pel IV. 1. 
'') I\o,n. XII. 13. CHI. 1\'. 3~. ~. Ö. U.~I--I~ . (laJ. \'1.G.II;"r.arl~. ha~,..,. 

lib. X\'Ill. 2. 
''1 V. ö. Efo •. VI, 4. ~. ~ .• Ib. • 
''1 Bl'yonni<a .",·ajioktlak' '0<; "''1'(0,," Úi ...... t alkal,,,~., holott II .zöveS" 

ben j~"'" ~'n. 
Ul \'. 6, Efea. VI. b. 9. Tit. Il. 9. 1_ I'ot . II . 18. 
") L. !}out, XII. S2. Y. Ö. Jol. XXl!. u. 18. L~. 
U) L. ~ • ..,11. XXXIV , L~. JoJ<. V. I~. CI.m. 110m. 3,1 !. Cor. J,J. (,. J.H . 
") l~ CJe, ... Alu. Strom. VII, 71G. Clem. Ilom. ad I Cor. XIN. ó.XIII , 

XXiX ... ad t. Cor. XVI. 
Jtg!l:. ,oe, ....... il· J,ju<l~". ') I" O"JUlb. El'. C. I. J. t. XXII, U _Il •.. \lárk. 

\'IL 23 , O. l. V. 1~_21. 
'l B,·y.nniol: _not",; ké1il'1lt : _~K("', m~ly UIlk kiiltllknN fordul ~lö , 
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nem ismen;1j(l "" ~ ig,6siÍg érdem,"n~k, nom h~jh"$ ft jóra, BCm az igu
""gos iwlel", ; nem a j"r:r., hanem " ro""" "i!!l'bál!"), ;, kiWI \;,\'(.1 
van a ne1i<ll<..1; és Wr"lem, iL hi"b.walú dolgok azerolme, az elégté_ 
tel keresése, " ~zegénycn lIen\ kÖII)'ürillés, a f,ír:ltllak ir~nti "':sz"ét-
1~lIség,') m~g lIem i~mcr"se a"nak, il ki Gket ICTcmtetl~, gyermek
g)'ilko$Ok, btcn mih'ének 688zeroml>ol';'i, clnt.~8itói a 8ziikijlködü
nek, nyugtalauítói a nyomomitnak, a gazdagok v"deJmczüi, a~ el
~ze;:':;nyed"ttck Him;nytelen biroi, minden tekintetben bűn(;eök; gyer
mekeim tmtózta.~sMok l'iS57-<1 magatokat mindezckWl. 

G. frj. "igyáz~ n(l hogy vIII/,ki eltántorit6on a lanitá~n"k em~z 
ntj;író~ mi"el ekkor nz Istentül cltá,·oz'·a, lanit tégedel') 1I0gy ha 
elludod "illehl; az Urnak egécsz igáját, tük~let"$ lész,') de ha nem 
,·isdhetml ol, azt tedd II mit tehetsz. ') 

ih e"fel illeWIeg, Ulrj el IllIu)'it amonnyit cltllrhct.sz, ,) de 
a bál\'ányoknak áldozutól, erosen nagyon orizkedj; mert ez holt ia
!cneknek ,·~.ló szolgalat, ,) 

7. fej. A mi a kerentelolst illeti, igy korcsdeIJet~k: mindeze
ket cHiro elmondván,') kereszteijotek az Atyán~k a Finn~k és IL Szent
leleknek ,u!\'ére ~IO: (foly..;) "izben.') De ha "lő vized nincsen, más ,'iz
ben kcreszt.l!ly, h ... pedig hidegben nem lehel, melegben.') t)ij ha egyik 
~cm "oln", lQlts háromszor vizet a Wro: Atya, Fiu és Szentlélek ne-

""re. 
A keresztele! elűtt pedig hadd bőjt.üljün IL kereszteIli, :o keresz

lelendG ,;~ má80k i, II kiknek lehel A mcgkcres.ztclendiil pedig szó
lil.8\1 fel, hogy böjti.iljölI egy l'aSY k,;t nappal ciii",. ,) 

'l l '. ú. Ef. \'L 18. 
' ) l'. I\.~. Pét. II. 1. 
J'IIilZ. ~ 6. Ri- ,) V. (,. \..".; r.j : e,..knek a pa",,,c.olaloknak !ULli ..... 
'l V. (,. Mát. XL ~~. 30. XII. 2\. Filip III. ll. 1~ . •• I. 31 1 .. 6 I.j 
') (;,~"'. Bom. 2 K<:>r. VII. Rund,. ~;I,i.l Cal'. XIX. 
' ) A 11Ö.~g j.l.Ilthe ncm eJog .iligo .. Valóuinll, l,"f':.' " li •• ta .. ~'<Jn 

ti .. ", f101tk n'.gkijlön~teln<", ~on.tkol;1<. f·ar ..... ut ~ll't)a, 1'~g1. bIIi",léo
re "'m yonatk..wlik. 

') l,. Cl .. ". Rom_ ~ kor. III. 
J,,~z. 1. j,j. 'l T. i. n mik rennobt olmond'Unk. 
'l V. O. JUt. XXI' lIl . I~. ~. 
'l N~m.1J~k • uuak"ol ... t kO •• lh.telik, hOjlJ ' ro ],id.S .~Lfko" lA_ 

kott , d~ ut ''*'" bi.o~JilJ. ,N.. körllho"nl • ,nas'bLon nem .Ifg""'" I .. bet. 
"o~, i. m .... " hideg .j,l~ki ,·i .. o"JQhl i •. 0\ ... i"l(n n.'" lel,.tO f<I, 00", 
~y~rmehk ko", • • I~léof ... go"dolt vol "n, mivol a. okkor ",fg ".", \'ult ~1.kor

'0''''8. 
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8. Pj. De a ti b{;jtijl ~8tek ne Icgyen ol),an. miut II képmula. 
tOké, ",i",,1 azok a htl"o:k második l'll ötödik napján bijjH:.Jnek, ') ti 
pedig oojtiiljetek II 1Icgyediken és <ul eWk6nitön (pénteken.) 

Ne V. irnMlkouatok ngy mint" képmutatók. h"nem II ",iut 
az Ur megparancsolt:, az ö e'·angclium:'ban ') igy imádkozzatok: 

Mi atyánk, ki a mennyben I) vagy, szenteltessék meg neved, 
jiijjiin el országOII, legyen meg akaratod, mint mennyben "SY fij ldijn, ') 
a holna))i (mindenuapi) kcnyer\inket add meg ma és engedd el tar
tozásainkat, ") .mint mi i~ elengedjük tartozóinkuilk, es ne hon ki
sértetbe, Imnem !!Z.1badil.!J mcg a gonO!lztól, mert tied "l a hatalom 
..".fl dicsOség üriikké. ') 

Napont.1 háromszor imMlkozzatok igy. 
9. jej. Az 1I1"\'IIC80rát i ll etőleg igy a{lj atok ]",hit: el&zijr" kely

het illetőleg: l) 
~Hálát adnnk neked "Iyánk a te szúlg,ídnak Dá"idnak szent 

~zijWWjéért, melyet mesi~mertett~ 1 velünk a le fiad Jézus által; le
g)"en tied a diC$3~~1; <Jrokke.") A Wwst, (keuyérWrfst) illetőleg'): 

Hálát adunk neked 31>'iÍ.nk :lZ ~Ietért ée ttl(lományért, melyet 
megismertett':l "cl\,"k fl te fiad J ézus álta~ ,) tiéd a dicsöség mind
utijkkt;. 

"Valamint c~ a keny~r s~~tsz6ratott 3 hegy~kre ~S Öl!SZcgyllj. 
teh-~n, egygyé lett, ug)' g)'iijtessék öS!!ze nz egyh,'~ (ecclesia) " ftild 
8zo:lciWI il te országodba; mert tietl " dic""9~g é9 il hatalom .J é~us 
Kriutns ált.,l mind (ir(ikk~. 

De az urvaesorából lICnki ne egyék, 8& ne i!;)'tk, csak It kik 
meg vannak kere$zlelkcth'e (u) Ur ne,'~rc,') mert erre néz,'/: is azt 
mondotta az Ur : Ne 3tljá.tok azt a mi I!ZCnt az ebeknek'). 

J'!I!I<. 8. ft). ') A r",rj""usok a máoodik h /j(i;dik 113""" höjtijluk. mi~.l 
~IÓ ••• 'Z~D Dapok<m men! fel h •• ldlo1t le a Sil",; h~;;;,tiil. I'. ö. Luk. XVIII. ! ~. 

') "bl. VI. ~_l a. !.uk. XI. 2_.1. 
') Az e. ting.lium ,zed,,!: mennyekoon . 
') ~hl.·nál .a ffiWÖn.' 
') A. növog: q,""(" Mal. a ~i'cli,: •• ,~ é. I.llk . ,i, ",,"{-.,.i;
') A uöTegbl'íl hiiDylik ~ -j17.l.'i1 
') A rorditio ;'IeD .t..k):ól illctól.g I. h/i •• bbe" Ker.lI"<l" IS, köt I~~-

ti. 1['. 
J<9P· 9 f-i. ') l'. ö. l.uk. XXII. 14 _ 18. lb1. XXVl. ~6. I. Ko •. X. IS: 
') V. Ö. Jin. XV . Si.n. XVI. l • . Mal. XXI'J. ~~. 1O • .ibb~ Clem. no" •. 

1. Ko •. XX. XXXII. XXXVIII .• Ib. 
') V. ö. l Ko •. X. 18. 
' ) Cl"m. 110m. l Kor. C. XXXVJ. ,a t. fi"I".,.,. ""TO l:bd c •• r. Ill. 1:1. 

~6. IV. ~~. 30 .• görGg u<ll·ogbeo. 
') l. (' . el XII. o. 
') lIlal. \'ll. 6. 
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10. fd. MinllÍn pedig mcgel~edl'ltá.') igy imádk(l~ZlItok! 
.Hálát ~dn"k neked szent atyánk,') a te szent ne\'edfrl, n'e

Iyet bcv.:stél ') u Dli $.Zi,·cinkbo;·l ,;. az ismeretért, II hMr! és Iml
halhahdlansúg.irt, II mélyeket megiSDlertettél v(lHlok a te Ib(1 J ('zu~ 

;iU~l. Tiéd IC!l}'en " ,licaG86g min(\öriJkk6. 
,Mindenlmtú Ur, te n,juden dolgot a lA) nov(){!6rt lA)~mtetV. l , el«

d~1t. és italt adtál lIZ embereknek fl\'c~et(ll, hogy Mk~d h{,lát. ;,dja
,,~k ; " ekfmk l!edig lIj:indfkoztiLI lclki .;telt, italt éli (irijk "letet a le 
fiad ;;ltal. Mindenek eliítt ,,~ked adnnk J~iJM, mcrt te hatalmaJI v:'b'Y 
''fO likl') a dicllÖWg mitffiijrijkké . 

• • :m l~" euél lll~g Uram II te l!ylllekNetedriil (egyhálilldroJ) hop)" 
;,.t mCS$znb.1(\it.ad mimlen rosztól és tökélete"" t.edd II te S<ierelet(>(l
be n') és gyiljtsd (jane" "('gy szelektől ') ad, il k i nwg \'an ~z~n_ 
feh'c ;\ te oraz:\godra, II kit arra dkésútott(.l,") nwrt ti~!<1 a hata lom 
.;~ " ,Ii(:siís~g mino.lijrijkké . 

• Jöjjiju el a kegyelem ~s muljon el ez II vi lág.") 
. HOIlanna II Dávid Istenének " ) 

--'--
'l }h,i al,~ .,:tl."~",,,,!beIJ.tt:.. 31lOltoti rendelet bt" ~.'" ~I ",. ~"U~7.' 

Ta» • m;,,,l a k.tUlt k "t;;n,bölÓl~g krt.I", •• ik .. f~T\liM". t" \\"óm.l,u.1 ol· 
l."knöt.;l h~j1an,lú vagyok a.t l,;",,;, )'''IlJ i\1 ne", ""1'"" a. "rVartorn.,,1 i·li', 
hovi·8zézél'Ül. h.".", a. ~!"Mrtt .. ',hi·ll k;.I~gité.h~1 Van "ó; bM Ol. r,oo """ 
h. , "'''ll'·o''dó!.",lú .. J~,,," MI~I~. ~ ko"ró,l.oöl ~. Hl 1"lból u."' ""y"yi, ... 
t •• 1 i, ru; nt 101 k i "'~g.l<'gi t ". 1 j"lo II I, ln 08;' azl h i , ,,,,n, "om k eU sz. n'ol(; II i· ,· ... 1'" 
",,,,,, hogJ 3 •• t.w k . .... n té"y.k ~. ",..-acsa"" .H,lkor "keUf"",1 i .. borI "eo"
,uk ... rt velt,'k . 16, loog , ",.giILeljék, l"'''t m, I'Gg, ~Ht .. ki is .lfJitaek 
m"goh t a~bt\l . 

'I T. Ü. HD. X\' Il. I I. 
'1 •. 6. I,XX. I_ Im. XXII. 2. 2. , 'b",n \"I . ~ . Il.,..",,; ... . ... rin\ n ul 

Ion; : oa .... IJ" beirtál ... ;~.inkbe; ,·"Ui. " m.lrn.k lakheir" u .. ,teltll 
bo""'",k.' 

'l A MS·!",,, !If>6'I> v~n. 
'l v. Ö. 1~"4ti((. lov. Efo •. 11 . fej. 
') l'. (I. Z,. I,XXXIX. c,C<l.ti •• o,og ti.: _t. !tRt.lm ... "2)" lJ"',,'.' 
') " }.IS. ~ V"". 
·l \'. ij. 1. Ji». IV. 18. 
o) \'. (I. 1d ~l t XXI\'. 31. " .. br. Il. G. 
"') \'. U. Zlid. X. 10. ~. Ef. \'. ~~_2r. 

"J U.,'m. Te,luli. " 11.1""1. C. '~9. ,,' án ul ir;i., ~ ~kkor ~ b,""~ 
'onr<k incldkonl. k. botIr. ~;I:Ig ~"ge .li.j~D · O .. ", ... ,.\"", .... pro ....... 
n. fi", •. ' 

"l A U.i .. lban ,,~ ~1IIt VOD, • n,;\ B~n(\;o. G"k""~ ... " • .u,o ••• totl 
"'tg. KWimbo . o .&11"".11\01 elo",. AI.x. l'M.I"~, I. ( •. 8: .. '. r-.. ~I>I. XXI. V • .... 

,I·u nl'l'itj •. 1I " .""n h~b<, .... '\NiI •• 0 />I; nJf'~'i:"l "'ét. "1O~ ,,, ,,,b., k~· 

,·""k •• 01/; ... , a """y of<t~,,,. f'n ""I' "lk"I",~ .. 1 !," .. ""lták. A J'n. Jo", ... !.· 
I,rubo .o,mt l.oo~o, ;" •• \ ki~lIotUk. 
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. Ha ,-alaki s~ent, hadd jijjjijn. ha "alaki nem a~ térjen megj 

~"lrallatha 'Ii) Amen" 
1\ prof~U.knak pedis eng<ldjlit"k meg, hogy im{".lkouanak, (ad. 

jan3k hálát). il. mcnn)it 3k3rnak. 
11. pj. Valaki teMt \lljövén, tllnitja nektek millllazok3t, II me

lyeket fennebb ellllOlHlottullk '), fogmljátok ke(] \"e!lell; dc lm a lani lv, 
maga is eHé"éll lanwn)(h-a, mái! tanitáat tanit, I,O!!y elWnilje ezeket, 
ne haHg.llY!atok cl'), ha azonb.lll az Ur igazs;íg-.ít ~. ismeretét akar
ja n""clni, akkor 1Igy fogadj(ltok, mint (az) Urat. ') 

,\ z apostólokat él! profaáknt illeWlcg pe.lig az evangelium 
Hleg.lZaWsa') szerint igy CIIeleketljelek: ,) 

Mi'OlI"n apostolt, \"alam~ l )'ik hozz(,tok JŰ fogmljatok ugy mini 
(az) Ural Ő !'I!.lk <'ln' UlI l,ot marad, Ile ha $ziikség van, akkor a 111';
~ikat ia'). Ha pedig b:innat maradna, akkor hamis l)r(}f.::ta'). 

lia az apostúl ulra megy, $cmmit 60 \'isp'ln magá"al, c13.1 k ke
nyeret, anllyira (időre) a mig meg sz;i.ll'~ de ha IU:!llzt kér, akkor 
hamis prof~ta'). 

IUrmel}' lli'úfttát, ti ki lélekoon szúl, no kisél't9útek,60 ne iU·I
j~lek'~ IIwrt millden Mil megho<!s:íttatik, do ez ti Mil nem fog meg
hocs,'ítlatni. '0) [)e nem mi"llenki I'n/feln, a ki Mlck OOIl beszél, hanem 
ha bilja (az) Ur utnit") Tehát mind II hamis I'ror6tM, mind pedig 
ti. l)rof~h,l, az Ö utai"':'l lel,et megismerni .U) Egyetlen IH·, .. f';Ia il!-, n 

'') n;;: ~. i~~ 8,.,h "'cdct r, u6b61 ~~n ~~'C, onely m""it t~sz: oz Ur j ';! 

J<!I1:. " 11. IQ. 'l "~,,~rol'''~. Br,.". ucrinl ink;\hh a 6·ik fej . illU~piekl" 
vonatkozik. 

'} l •. Z. Ján. I Q T. 
') V. Ö. 4 foj.: ugy 1; 1~lcljH.k , onint"~ umt. AH~h ". inl;;n 'o"Jutand 

.1" 1,~..,nI6 kifej.w. TO" áhbá M"'- X. 40. Lak . X. H,. JA" xru. 2Q . 
• ) A tor\l2 szó (Ml. X\'1. ~·bIm fOldnl elö, llud mög )["1. X. ~ 12 VII. 

lu_ 23 Luk. IX. I - S. X. ~_~ 1. 

' ) A,a • • a mint ,. U,· mog)\M'''c$Olla n. Q (>v'l!SOIiU>I1"bon .· 
') ~: belJ jclrnl(..., n.m ogÓllZC" vit.gos. Némelyek n .1fikO<'g ,,1.11 "e,,, 

az apollol uiikol-gót. hanem 31 Ó .'lmar:"lW".k .. ;,ks.'g~1 ~rljk. 
') V. (>. :\1.1. \'I. 1&. XXIV. :1. 1. Jnn. IV. 1. 

') "' .. n ",ig ,-.Inm.ty ,.(,~b.~ ' . gy f"luh mog.::,'k r. ik . 
'l llrre.ll"'" UO";ul .bWlI u l\lnik. )'ogy "1""'otnkn,,1< u<>k " .... tol_ 

1~1lI'k. ~ !r.i!r.""k gll~n3. u al_tol; kOldetósOk ~. OU c~A"gehu""'3k fPi><'D ol, 
hi" t"Gj a yit~gbo n, I>\int '1 .löbbiek. 

") l '. o. So!. IL ~. 
'') V. ö. lIAL XII . 31. l.uk. XII. 10. MorI< . UL ~ ~ :10. 
") v. Ö. M.t. VIL ~~ ~J 
"l v. ü. M .. . vu . n IG. Ő, i.k",lje'.k a h,,,,i. ,.rofH.t któl at;:; 

;:r aw t> I ••• ikr61 h ,n.ríto k "'~8 ü k .t. 
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mcl)' lelkében asztal t ;\]d,)Z (itt 1\ sz.:h·eg hibá$~ "<1-rn eszik ar«il, 
ha caak "em hamis ].rof"t.'l. Min,]e" pror~t. ... tanilea Mr az igazságot, 
Illi Mm tn.zi azt, a mit tanit, hamis proféta") Egyetlen ki proMlt 
igaai I'rofétát is, II ki e ,·ilág.:m u eg)'hál titkaira doL~ik, de nem 
tan it meg másoknak mindent, a mit Q Icu, meg ne ítéljetek, mert 
1\ n:gi profHák is igy cselekedtek") 

A ki pedig azt mondja $~ iv~be n ,adj nekem ezüstöt vagr ,'a
Inmi egyebet, arra ne halJgass.1tok," do ha azt momlja, hogy adja
I"k m:lS ~zükölkijdőkMk, senki se ílólje IMg ötH) 

12. frj. Mindenkit, vBlnki (az) Ur nCl'ében j6, fogmljalok 01, nz
nl:ill petIig meg" i?'sg,ilván, ismcrjét<>k m~g, mort. neki ismeriA'!IÖjó ,,~k 

ke ll Ictl n; jobbfelől "$ balfcli.íl». Hogyha az, a ki jli') utai!, s~it"..
tek rajta II mennyit csak tudtok; dc nem marad tovább két I'ag)' ll,,· 
rom "apn,,[, s cl!akis ha szükséges'). Ha pedig meg akar telepedni 
1I:\][atok, mivcl kézmih'es, mnnkllj,hnl keresse meg eledelét'), ha azonban 
mestcrs<-get nem tudl)' talá.ljatok ki valamt'ly módot, hogy nallatok 
II kCl'e3.Z t~"y ne üljön munka nélkü l. lia pedig nem akarna uIT tenni, 
(IL", lan;;catokat nem fogadja el) akkor kcrcutény.üzérf), Az ilyenek-
1(;1 őrizkedjetek. 

13. Ifj. Mimlen igaz jJrór~t.1, a ki vclctt'k akar lakni, m,,[t,j az 
ő eledel('TC. lIa$E)nló~ n a valódi taniM i$, mill t a mnnk;is, érdamM 
az " elede lére. T"hát saj lolótlnak "6 ~zih\i<l n ek, ükreidnok (·s jlllmill· 

nak mi llde ll első zsengéjét add fl prófétáknak'), mert azok a ti f(I. 

I'al'j"i tok 

,') .~llo:M l"'? u, O~ ~",<'I&' Mal XXIII. 8, V. ii. Ig". Efoz. XV .• ~"" ... 
,~ to ..... tKI!>, .,., ó ~'1" ""''l' .. ep a bMsM, !,~ a ki ~!, t" .. io. 

U) I': I"lr! ~le"lése bomSlfO' {-a bilOnJtllhn, ~ ,oiot D,.,...",i,. i, _g' 
jf8l%i , N.~t.o uonnt \tgk6 .. lehh ill U.n u Eu~<h, Jo .. mili. fo F.ukiet ,uW 
... ,,,tit<lt 'Jmbolik<l$ "",lek.vooyekhel. 

U) I,. Mat. X. @, 

' ') Az I, fej . .,.,Iitett iut.twl UP .14. 
J'!IJ" fi I!J. jrj. ') " . rUr at! "m, ',Qa:J ill " j<i"~k a rosztól, ~. ip' 

tanítón.k " bmi.tól nM mc&knlőnMlt otHé,m,," 014, ,l. V"lÓ!lZ'Di,bb u. ''''IlJ 
"o,"ouk "tanítóknll h~D.ru ~ mi",lo" kivfilr<i l i(iTó hrftzl1'n)'l'ii1. Ojat~g~i bibl 
V, ~, l . .: .. \'11. Jú. Bryo""íOl o<nl'\ olvnl, ,I~ ~ k<zít:lU,~o ~,,~, vO" • mi n,t 
k~ •• \\nk, 

') = ~'V-<0tl~ot 19". opi ,\.. " ,) Epll", opi •. VilI. ~~f"I~,'-f.~. ',t : I': nl. Al'o-
lOK, <\. 46. 

') \' . lj. fo"n~hb 11 . foj. . . 
') I •. t. TI, .... m . 8_12. h. v"l.ki "om .hr ,10Ii;O'" i no ,. ·8J·k. 

') .' •• ~ .. ~'XY1~_ 
' ) Xf'.6,l..""..,.....;: 'nlég .1M,,,,),,1 1' ... ",)0 1~."atiuI~oIl Rpi". ad ~f.'. C. \'1. 
J""o. ~ 13. {t;. 'll'. Ö. lht . X. tO I",k. X, If. 1. Ko •. IX. 18_ '4. I, 

Ti .... V. u. t$. 
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lb pedig pr6fétátok nincsen, adjatok a U\!gén)'eknek. 
Ha kenyeret sütu, az elaí> zsengH elvévén aclj be\()le a par:m. 

csuht ~zerint'). lIasonló"n mikor az olajnak éli bornak edén)·ét meg _ 
nyitod, :.z cliIÖ zscngút elvé"én, mM fl prófétáknak. Az m:iístböl, ru· 
h"bú l {"8 minden mlÍs vagyonból vedd el a7.' ele6 zacngH a azer int, 
a mint jónak látod é9 adj a. parancsolat szerint'). 

U. fej. Minden Urnapj:in (az) Urnak vl!-flzcgyUlvén törjétek meg 
a kenyeret és adjatok M llIt miulán megvalJotu'<tok billlciteket'), hog)" 

,atlozatolok tiszta leg)·cn·). 
Valakillck azonb.1n \'i~zálkodása \'an I:'mbertár8lÍval, ne ml:'njl'n 

"elelck a mig ki nem bék(ilnckl~ hagyati (.ldozatotok ffi1.>g no fu· 
!lizt~ssék, mert f.2. az 1\ mi mondatott (az) Ur által: .!!lindcn id,,· 
bell os lIlÍlulen helyen t.iszla áldozatot hozz nokcm, mert éli Ilagy ki. 
T{,]Y "agyok, azt mondjn (az) Ur, és az én 1\OVen\ csodálatos a 1l~I)ck 
közij!!- ~ 

l ,). Pj. \'ála!l6%.1tok') tehát magatoknak kézfelemeléssel j)üs~ 
küket és szolgákat (~t:tM'K;'-';), szelid, ncm llénuovár, igazs,ígos éli 
kipróbált') férfiakat, a kik méltók a7.' Urho;, mort ők is segitnek nck
I.ck a próf"W< é8 t.1nitók swlgálatáb:m (tiutében). Tehát ne n~zzé

t(lk le üket, mert kv!tetok a Jlfófétákkal (os tanitókkal egyi,tt') üka 
tinlelctbcn álló férfl~k. 

FeJjHek mog egymást, de nom h~l'agg,,), hanOln b~kében, a 
mint az C\'~l\geli"mban') látj:'tok; a ha I'alaki hilx.~ik a m:ísik 1.'1-
l~n, ahoz senki se 8wljon,.e tie h.1l1gasson r{. jú ~z:\ntábó), addig, a ung 
Illeg nem b:ínja'} 

!máitolmt, alamizsn:"i.tokat éli minden m'" CllClekedeleiket "gy 
\·(.guzétek :l mint nz Ur el'nngelinm,iban látjátok'). 

'l Num. XVIll. 
' ) V. ;,. ~bt. XXIII. 2'1. I,uk. XI. ·12. XI' IlL I~. 
J,!!y~. u 11·;1' t-j'mh,·~. ,) u"o« ~':;<~~'i' ~I 1(':;<0" V. ü. I. C~r. XI. ~O. 

J,I. I. 10. 

'l v. ü. Ign ... I. T'r1uUi~" C. \'1. VII. 
') V. o. 10131. I'. U. ~t. Ih ••. lib. IV. III. I . 

J'''!1<. " 1:'·;~·I<.i<,"'A<=. 'J A I'u'p',i!r.okot (U~1i. l' ..... bil .... k.tj .. ~'l"ate. 
k_t T~b .. tott •. 

') l'. i. eltm. 110m ... I I. Co •. C. XLIV . " XI.ll. Tit. J. 7. 
'l 1.. lenn ,bb 10. fl "'. f.j. w. ü. Cl,,,,. a,l rio",. I. 1\0 • . XI.1I'. 
') Mr". I'. ~2. I'IJ. 1 ~_ 1T. " 1- ''''.2. T,,,,. IV . ~ . 
• ) 1' . 6. Cl.",. Il o",. n,l ~. I(or. IG. 
' ) M"t. 1'1. h ,·U. L,,~ Xl. e' XII. Y. il. ""I. Ul II ,r::. ,.,.l ... "il < .•• 

l<k ... ,ü bo-. .. ·Jd.l '.~1 <o.I.h,lellel, mi,,,r.nt . z Ur Jh" , IIe1",Iloe" <",lck,',lj.tok. 
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16. f,j. Yigy,izzatok "leletckre j a li $zuvMnckeiu,k cl ne alud
jDuak ,;s dcrehitok mcg ILe oldudjanak, ,) hancm l<lsyetek k"szcII, 
mert nCln tullj,;tok al, Ór.ít a mikor" ti uratok eljö.") lJe gyakralI 
gyutjetck ",sue, keteSClldö a~kat " dolgokat ~ ~elrek a ti lelkei
teknek') $zuks.:-gerok, mert luwteknek egész IdcJe nem h:tl!Z1l:il nek
tek, hogy 1m aZ utolsó i,lQro t"kelctef!6C ncm lettetek. ,) 

Mert az utols6 napokban 111egez;'I>OrOOnak a hamis llróf~t~k 68 
,17. :;m iti.k, ú :1 juhok farkasok k:i \il Inak, a szeretet b'yülvleUó ""lik. 
Mert a mig a tvmSuytclcnscg ~zl'llOr(Hli k, gyi\lvln i, "(,doini ~a itélet 
elébe úlli ta"i fogj:\k f'gym:iat a1. embm·ok. (~S ekkor mcgjdenik il I'i
hig_limit,), miut lsten lia, jeleket ~a cso..1:ikat mi\' el, s II fijld átada
t ik az ;; kezéro s ő oly ,'étkes dolgokat kVI'et el, " milyenek, miuta a 
l' iI:ig fenn :ill, eolm SCm tvrtóntek. l) Ekkor fognak az emberi terem
t("$(!k ó, hlzl'rólcita jutni, s sokan megootrunkoztatnak':~ ch'csznek,') 
ilzok l)f'(lig a kik mf>gmaradn3k hitök ben, megfognak azabadiltatni 
~ttöl az átok t,,!. ') 

1:;S ekkor megfognak jelenni az igazs;igjelei, ') elii~zür II szélter· 
jcdé3 jele az égen, 3zul,; .. " trombihiláft hangja és harmadszor a ha
lottak felbim ~lás.~, ') m:onban nem minderliké, hanem II mint moud~ 
,'n "oll: , Elj(il'cml az Ur és ,'cic minden azentek. ~ I.J 

, Ekko,. mcg fogja ]Mili a vilr.g a~ Urat jő"o az ~S fellegei n. II) 

J (fllI<. IG. j~j. 1) V. ő. Luk. XIJ . S". Ef ••. \". U. Pet. I. 13. 
o) V. ő . .\101. XXIV. 4~ . ·L L .... J t l. IJI. .,. 
'J V. 0). n."mb. ~pj.lo. IV. elem. 110",. Il. Kor. c. XVI. Ign,LEpi.t. "". 

El,het. e. Xlll. 
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