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HAT SOR VERS
Istennek kegyelmességét és bölcseségét az Krisztus
altal kevAnunk' minden hiveknek.

FELSÉGES f'EJEDElMÜNKNEK ES URUNKNAK JI. JANOSNAK. MAGYARORSZ40, DALMATJA, HORVÁTORSZÁG STR ISTEN KEGYElMÉ8ÓL VÁLASZTOTT KIRÁLYÁNAK CfMERÉRE.
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lit János Zsig mond fejedelmünk cimere látszik .
FenyélI fé nyre derül d rága hazánk ege is.
Farkas, oroszlán, hold, sárkány, egysza rvú, kereszt,
liirneves ősi csalcíd címere díszei mind.

535:

Fent a magya r-lengyel koromínak fénye ragyog le
Vén Duna, Dr:'lva, Tisza s Szava viz úrjaim.
(Ford.: PáJfi M.)
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Az Istennek templomának~ épületire s legelöszer egyiigyüképpcne és rövideden1 akartuk megm utatni, miképpen
a pokolbeli ördög az Antikrisztus által meghomályositotta
az Istennek igaz tudományát és lassan-lassa n miképpen
vött erőt és épíletet. 8 M,isodszor miképpen rontatott meg
és rontatik naponként az ő szájának lelkének. általa. Harmadszor llIeg akartuk mu tatn i, melyik lt~gyenO az igaz
Atya I stenrő l és ennek lo az ő fiá ról, a Jézus Krisztusról
és a mcgszenteló lélekről való ign tudomá ny, mely az
pr6féh'lknak irásokban kiadattatott, II hogy megesmervén
az Istennek igéinek tisztasagát, az Antikrisztusnak bélyegét,
aty,imfia keresztyén, It levelhessed és az te Krisztusodat és
annak az ö ígéit U követhessed és böcsúlhessed. '4 Negyedszer az tanítóknak ilyen v i sszavo nyáso kbanl ~ lehetetlen,
hogy sokoknak l 8 szüvekH meg ne szomoríUassék, meg
akartuk mutatn i, mihöz tartsa az keresztyén ember önnet
magáP S és miképpen az idvessegnek utánit bátron!O járhasson és az Istennek igazsága felúl itíletet~ l tehessen.
Ert jük, hogy soka n szidalmaznak és mi felőlünk külömbet U magyaráznak, de az Úr lsten légyen ítélő biró
mi köztün k és a mi vádolóink között. Remé ny ljük~~ pel'
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dig. hogy az hívek megértvén az mi valk'ísunknak igazságát, jobb itéletet tesznek mi felőlünk.

Mi bizonyára hálákat adunk az Istel1:~ek, ki "linket
naponként az emberi vélekedésekt61 megsz:tbadi! és 3Z ő
fiának, az Krisztusnak országába béviszen, és a mi kegyelmes fejedelmünbek szárnya alatt az pokolbeli ördögnek é!:i minden kegyetleneknek dih össége~ ' ellen IIlcg6tal-

Ezsaiasnak 51. részében:
Az én iftrnel a te $zddlJan helyhezletlern, hogy p/dntdljad az egekel ~S fun -

m az.~~

Könyörgünk azért az Atya Istennek az Jezus Krisztus altaL hogy ezt az ó kegyelmességét miben nünk n3-

/Id/jad /Jz f öldel.

ponként megöregbítse és az mi fejede1111 ünket mind lestben s mind lél:!kbcll megitldja és megerősítse, hogy ~ Z ó
dicsőséges k i r<ilyának,~&

az Jézus Krisztusnak or3zága az

ó birodalmában épüljön és

igaz

<ll

vúlasztottaknak

le hessen

\

örömek. ~;

Az mi lelkiesmereW nknek az ő bizonysága vigasztal
mi nket, hogy az mi ellenségink ómagokban megszégyemílnek, holott nem IstelJllek ígéivel, hanem szidalomnwl
vetélkednek velünk és
•

nem
rna-so€Zor l......
oka ,
szabad legyen egy embernek több feleségének lenni egynél. Efféle hamis vádolásokkal mutatják meg, kinek legyenek~8 fiai és miképpen tartsák 2S az
Istennek parancsolatját, holott2~ azt mondja, hamis tanu
ne légy. Az Atya Isten cl Krisztus által erősitsen meg lélekben és igazságban, és az ó kegyelmességének szemeit
forditsa mi reánic Amen.
Dávid Ferenc,
I

a megleszíilt Jézus Krisztusnak uolg~Ja,
~z ő

tObb hiv

szo!gat~rsal\'al

Erdélyben.

egyetemben

,

•

Az Alya lsten szól a ptóféta {thal és jövendőt mond az ő
Ijtitól, néha igaznak. nell:l karjanak;)(l nevezvcn őlel, megjelentven, hogy közelget és az Ö Ildvezilője elindult, ezt mondván Ö
felőle, az cn igemet helyheztettem az te szádban, hogy plántáljad, etc., mely igékkel megjelenti, hogy iJj egeknek és földnek
teremtője legyen a Krisztus. Tévelyegnek hát alOk, kik nem ismerik a Krisztus teremtőt a teremtőtől lenni 31 és az egy urnak,
kinek általa mindenek vadnak, a Szent Pálnak irása szerint (kinek általa mindenek mennyben és föl den teremtetven vad nak) es
l\Z Antikriszt ussal cgyetemben vallják e azon tercmtő Istennek
lenni <illat jában, ki az Alya, hitünknek ága ellen (Hiszek cgy
Istenben, mindenItató Atyában, mellnynck, földnek teremtejébenU),
avagy szcmélyében másnak, hol olt egy az mennynek, földnek
tercmtöje, az Atya [sten (Esai. 45. MaII. I l. Luc. 10.)

-

ELSÖ RÉSZE.
EgyügyúU az Krisztusnak és dZ Ö apo::to!in<lkl~ tudo.
mánya, mely mi e l őnkbe egy Istent ád, kit ől mindenek

vadnak, és egy Úr Jézus Krisztu st, ki általu mindenek
vadnak. Annak utána egy megszenteló Lelket, egy anyaszentegyházat, egy hitet, egy keresztséget és Úrnak egy
igaz vacsoráját. Sem mi nincsen ebben ezJ ] tudományban
valami kettős, avagy du plás és változandó dolog, avagy
pedig kű lömb-külömb értelmó. 88 Annak okáért mikor l:\tnán
az Antikrisztus, hogy az Istennek erő s és igaz igéit teljességgel nem ronthatna, avagy valamit abból ki nem töröl·
heine, ilyen okossággal40 indula el az ó dolgában, hogy
mindenkoron jobb értelemnek avagy magyarázatnak színe
alatt többet-többet kezde hozzá adni az együgyü tudományhoz, hogy igy az eretnekek is könnyebben meggyő
lettessenek, és eképpen lassan-lassc.1l meghomályositván
az Istennek igéit, fel kezde épiteni az ö külömb-kü!ömbféle
kőböl és mészből rakott Babilaminak tornyát, mely épüIC::'l1ck minden rendU 3zép példákkal itt megmutatlInk·! tc
neked.
Semmi nincsen az egész derek u szentirasban világosb
és nyilv:ibban való tudomány, mi nt az egy Istenröl való
tudomány, mr1y Istent mindenkor az irás az mi Urunk Jé-
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zus Krisztusnak szent atyjának mond lenni , ki mindeneknek teremtője és ki legelőször Ádámnak, annakutána Ábrahámnak és ,egyéb pútriárkáknak igérte az ö liát, az
Messiást, kit Abrahámnak, Dávidnak~a és asszonyáUatnak
magvanak nevezett, és ez okáért akart Ábrahámnak, Izsáknak és az atyáknak Istenének hivaltatni. Annak utina pediglen, hogy kihozá az ő népét Égyiptusból, ez Ő jóléleményi,rő l új titulus!, IIj nevet vőn magának, ezt mond~a n ' "En vagyok a te Urad Istened, ki kihoztalak tégedet
Egyiptus földéből , ~ De végezetre elbocsátván az ó szent
fiát e világra. az Lij testamentumban mind az Jézus Krisztus Atyjá nak ne\'ével akara hivattatni. Az Antikrisztus pedig ezt el nem ronthatá , hanem őmagátú l az régi sophisták által többet t őn hozzá , az egy Istent három személynek mondván, ki azért egy ál1at~· légyen, de megválasztvá n ~ a személyeket az állaUul és hogy az három személy az egy Istenben légyen, avagy az egy lsten az haram személyben. És efféle sok foldozásokkal teljességgel
elfordiUatott az apostoloknak együgy ti tudománya és meghomályosittatott az egy őmagá t6 1 való felséges lsten, :lZ
Jézus Krisztusnak szent atyja, ki mind ez ideig ez világtól nem igaz Istennek itéltetett lenni. Még pedig annak
feldte oly zúrzavarral·~ hálaita be ~ mind az egész szentirá~t, hogy senkitől igazán meg ne étietlessék.·
'
De min dazáltal az ő maga Babilonát is úgy öszve
zú r:a-zavarta,~ i hogy senki ez ideitS ki nem feselheteW' belole valami jó értelem szerént, miérthogy&O három és egy
Istenben tanitott bl hogy higgyenek az emberek, de ilyen
rcnódel azért, hogy miképpen az lsten ál1atjáb~n nem ha1'0111, azonképpen személyben nem egy légyen. Es néhar.! az
egy isten legyen (IZ egy állatban, néha az állat az egy
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Is.tenben, néha az három személy az Istenben, néha pedIg az egy lsten legren:.3 az három személyben. Es hogy
az Atya sem az SzenthánJmsag. sem az Fiu, sem a Szent.
lélek és hogy az állat sem hármas. de azért az egy lsten
Szentháromság és egy állat legyen."
De nemhogy e sokféle tévelygést valaki megerthetné,
de még elő sem számlálhatná egy nehány ideig. A szentirá:. nem két Krisztust mutat minekünk. hanem egyet,
mely az asszonyállatnak igértetettM magva, mely a Szentlélektől fogantatott, Szli z Máriától született és mi érettünk
megholt. és ki az lsten J..özött és mi köztlin k csak egy
igaz közbenjáró legyen.
De ez ellen az Antikrisztus az igaz irást hátra vetvén/'~ mást hozott bé az anyaszentegyházba. kiról azt
mondotta, hogy két természetbőt logantatott, avagy a két
természet öszve egyesült. Annak feletle ket születest is
csinált, mert embersege szerént - úgymond - csak !dó
szen~nt született, de Istensége szerent örökttil fogva volt,
Innét faragta az idó szen~ nt való, Szüz Máriától szüle:ett
Krisztusnak és az örökkévalónak megtestesulését es ezeknek egybe való csaUásokat,M avagy két tennészetnek tulajdonságának együvé'l való elegyitését, avagy pedig egjiknek a másikkal való közlÉsét communicatio idiomatlUllnak nevezte, mely mind az egész szentirásnak nagj' veszedelmes homályossagat hozotl. Ebbol jött be a két
Krisztus, melynt'k egyik$! sem volt igaz, melynek egyik
oly" volt, ki a másikban lakozott, azaz Isten az embersegben, és ennek egyik közbenjáró, de a másik nem az
volt. Ennek egyik néha az Istenhez egyenlöllO voU. néha
pedig nem volt egyenlő , hanem ugya nazon egy Isten volt
az Atyával, de azért nem más att6l. Egyik szenvedett es
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megholt, a másik sem szenvedett. sem meg nem holt.
Egyik nevekedett bölcsesegében és ideiben. továbba éhezett, slOmj uhozott, fáradott. a másik pedig nem nevekedett sem ideiben. sem bölcseségében. mert örökké való
lsten volt és nem nevekedhetett, nem fáradhatott, nem
éhezhetett és semmi nyomorus.i.got nem viselhetett. Egyik
mindeneket az ó atyjától vött, az másik, miérthogy azon&1
lsten velt az Atyával. semmit nem vött t6le.
Efféle sok heába való homályossagokkal kirekesztette
az Antikrisztus az anyaszentegyházból és az hiveknek
sz ivekból az igaz Krisztust, kiról az igeretek löttenek es
aki felól az próféták úgym int jövendóró\13 szóltanak és az
p.vangelisták úgymi nt eljöttról irtanak, és kit az Atya isten az égbő l ajánlott minékunk, mint szerelmes fiát ez
okáért, hogy senki abb::m ne ketelkednék. De im látod,
miképpen fedezte vo lt bé azt a7. Antikrisztus az ó palástjával ez világon mind ez ideig. Mert miképpen az egy
Atya Istennek elrontásában álnaksagos" tanáccsal élt, nem
azt mondván igal Istennek lenni , hanem az egy állatot:
azonképpen az Szüz Máriától szUletett Krisztusban is állatot formált, melyet Isten fiának nevez ett és ilyen módon
az egy igaz Istentói és az Úr Jézus Krisztustól elforditotta
az embereknek elméjeket. Mert az Atyaból és Fiuból személyeket. avagy valami álorcákat csinált, azokban állatokat
helyheztetett es azoknak egj'ikét Istennek mondotta lenni.
másikat lsten fiá nak. És effélék mind csak szemfényveszlesek, kikról ilZ szentinis srhol nem emlékezik,
Továbbá ezektől külömb állatónak" mondotta az Krisztust, kit valami igéknek sllttogasával&.l az kenyér ből formáit és változtatott és ezt szüntelen parancsolta ima dtatni"
minden n é pek től. Ennek utána hogy az igaz közbenjáró

-

10 -

Krisztust elveszthesse, sok mennyei közbenjá rókat és föld i
esedezókel hozott be, hogy efféle teremtöt! állatok <íltal
adassék az búnöknek bocsá nat ja ~s az örök élet. magasr
az egyebek által soha nem lehet. hanem csak al egy
SZliz Máriától születtetett~' Krisztus altal.
Végezetre minekutá na az Isteneknek haromságok, az
egy állalu három személyek, örökkevalók és egyenlő istenségiiek U az Antikrisztustúl hozaHatának az anyaszentegyházba n, nem volt osztán igen nagy csoda több Krisztust, több Messiást, több keresztséget, több úrvacsorája!,
több szentségeket és több utakat tetfetni&9 az örök életre,
amint ide hátra'O rendszeren! meghallod.
Nem csoda azért ez is, hogy ha mostan a Krisztusnak ellIlyilI koporsóból való feltámadásában sok lelki föld ind uláscIk vadnak, kiváltképpen holoU72 ennyi fegyveres
vitézek ő:-izik az Krisztust, hogy fel ne támadhassan 1S az
Antikrisztusnak lelki koporsóiból, mert miképpen az Ő testi
feltámadásába n megindult a föld és megrepedeztenekH az
kősziklák, azonképpen mostan is, mikor a Krisztus lélekben az ő hiveiben feltámad , meg kell e világnak al on
zend6Ini.;~

Innet lön Luther Mártonnak ennyi sok munkája az
Krisztus koporsóinak íelnyitásában, mikoron rontani kezdé
a sok bucsui, purgatoriomot,'& szentelö vizet, a misét és
mind az egyéb féle sok káromlásokat, melyben az örök
eleinek megnyerése helyhezletik vala.
Innét lön Zwingliusnak is az urvacsorájában a testes"
kenyérböl való nehéz kifeslés.i~ azonképpen minekünk is,
kik immár ki akarunk menni a mellyék-koporsókból,1t tudniillik az állatból , személyekb~l. kéttéle lermészetekböl, ezek nek örokkévalóságokból es cgyenlöségekból. Mimi ezek-
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nek okáért meg kell indultat nilo el világnak, hogy a papi
fej edelmektől eihitettclctt SI és fogadott fegyveres vitézek
valami kicsiny ideig fel ne hagyják az Krisztust támadni,
ki azért mindaz<iltal mindf'1l farizeusoknak es mind ez
egesz világnak ellene nagy erösen és dicsőségesen feltámad, kit ennekutána nem kell scm az Antikrisztl1snak,
sem a szerzetes zsidóknal>R! gyülekezetekben keresni, hanem al pogányoknak Ga\ileaban, az hol veszik es hirdettetik az Istennek igéit.
De lássuk meg, mit cselekedett legyen az Antikrisztus a szentirasban is, mely csak a Sze n tlélek től irattalottU
meg es az anyaszentegyháznak ,·s gy hagyattatott,83 hogy
csak annak higgyen es ő magát ;lZzal vigasztalja, hatravet ven 8-f minden lelkeket és tanitó mestereket, kik enllek ellene vadn al~. Mely iráshnn való tudománynál aki egyebet .
hirdetend, átkozott legyen. mni nt Szent Pál mondja (Galat. 1.).
Az Antikrisztus pedig mintha ez tudományt meg
akarná erősségében tartani , hogy már""~ nagyobb vila6ossagnak okáért, hozzá ada a sophistákat. conciliomokat,
azokba n való végezéseket és egyéb-féle sok emberi szerzéseket, kikkel az igaz irásnak méilóságál meghomalyositá.
Es mikor egy igazságnak lelke legyen,8G ki :1 Kriszt ust
d icsőíti, magasztalja, ki semmit nem tanit egyebet, hanem
amit a Krisztus megmondott (mert az övéből veszi): az
Antikrisztus ez ellen mas lelket hozott bé, ki I\ülömbel
ttm it az Krisztusnál, mely ha misságnak lelkével az Krisztus
lelkél kipellengérezte az anyas7entegyhazból.
A mi hitü nknek ágairól pedig egy igaz apostoli credonk volt minekünk , mc1yben az hitnek som mája az egesz
szentírásból rövideden és szép renddel meg volt irattat-
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ván,S7 ennek okáért , hogy minden együgyú keresztyén
ember megtanoIván, eszibe vehesse és meglássa, mit kelljen hinni és mit megvetni, hoJotl 72 semmi emlékezet nincsen sem az állatról, sem abban való szemé lyekről , sem
pedig az hamis Krisztusról, hanem a keresztyén embernek
mind ez világi életére s mind az más világira szép vigasztalások vadnak .
Ezt jóllehet az Antikrisztus teljességgel ki nem SZélkaszthaUa az anyaszentegyházból, de más hitnek vallását 88
és más credokat foldozott ehhez, tu dniillik Nicenu mbeli
conci liu mnak és Athanasius pispeknek credoját. melyben
az egy és három I ste nről bőséggel irt és ezt mondta , hogy
va laki idvezüIni akar, ezt el higgye. Efféle foldczásokkal
felforditolta az együgyű apostoli hitet és ham issá tötte.
Továbbá az bűnnek megbocsánatjárólU va ló tudomány is
igaz és vá ltozás nélkül való volt az apostolok írásába n,
mely arra tanitott, hogy az bűnnek bocsánatját, a megigazulást csak a közbenjáró Jézus Krisztusban való hit által
nyerjük meg. Melyet az Antikrisztus úgy megrontott volt ,
hogy nagy eretnekségnek itélte lenni, hogyha valaki az ö
öszvezúrt-zavart szerzésének kivöle~o várta volna az id vességet, azaz a búcsú és mise kivöl és csak ezeknek ellenemondásáért kárhoztatta Luther Mártont. Azonképpen
minket is nagy kiáltással és szidalom mal kárhoztat az egy
Atya Istennek és a megfeszült Jézus Krisztusnak vallásáért.' 1 Annak felette eretnekeknek Hél, hogy nem akarunk
immár hinni az állatban, személyben, természetekben, megtestesülésben és egyébféle szemfényvesztésekben, comnUlnicaü o idwmatumban, relatiokban, notiO'Ualitasban, kiben ő parancsol. hogy higgyünk .~! De ha ezek szflkségesek az idvességre, bezzeg soha egy szegény paraszt ke-
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resztyén sem idvez ül. mert ö soha ezeket meg ncm tanolhalja ellében.
Ennek utána minekünk az Krisztus az ő igaz evangeliomában két jegyet, ket pecsétet adott, tudr.iillik az
keresztséget és az Úrnak vacsoráját és ennek minden fo rmáját, minden rendét szépe n előnkbe adta, hogy ugy éljünk véle, amint ó parancsolta. De az Antikrisztus az ő
sok pepecsJésével úgy elrontotta és mind ez világgal úgy
el hit ette, hogy valaki az ö szerzésit hátra vetvén, az Krisztustól hagyott módot és rendet meg akarja tartani, tahát'~s
hamis tudományu és hitetó9~ lelki tanít ón ak~~ ítéltessék
.
'
annak felette az Urnak parancsoJatjtl szerén! való rendet
vissza forditatta. korosmát,~~ :;ót, nyálat és egyéb ellenemondásokat és babonaságat hozott bé, főképpen , hogy
kilsö szentségben való cselekedeteknek tulajdonitotta az
•
idvességet. Es eképpen rontotta el az Antikrisztus az igaz
keresztséget, melyet akik mostan az apostoloknak cselekedetek szerént az igaz útra akarnak hozni , mindjárt ez
világtúl eretnekeknek ítéltetnek, kiknek az emberek még
prédikálásokat sem akarják hallani.
Az Úr vacsorája is, mikoron nyilvánvaló beszédekkel
szereztetett volna ,fS mely felől egy keresztyén ember sem
kételkedett volna, melyet K mikoron láta az Antikrisztus,
hogy ki nem töröl het, helyén hagyá az igéket, de úgy
megrútitá a sok hozzátétellel, hogy immár semmi helye
nem vala az igaz úrvacsorájának. Am iképpen hogy az Atya
Istennek és az ö fiának is nincsen tisztessége ott, az hol
az hamis Babilonnak Isteni és a két Krisztus imádtatik.
Ennek felelte az élő hi veknek szerzette a megfeszült
Jézus az ó vacsoráját. De az Antikrisztus mind az holta knak s mind az hitetleneknek szerzette az övet, hogy

-
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azokért offerálja , amint a miseben láttuk, melyet ő úgy
szerzett, mint a Krisztus áldozatjának ábrázaiját,GII maga lOO
azzal az igaz ábrázatot megrú tította és semmivé lol tötte. Az
Isteneknek pedig háromságok miképpen hogy több Krisztust nemzett, azonképpen több keresztséget és több úrvacsoiáját, mert az egyházi papoknak két személy alaH osztogattatta, de a szegény paraszt népnek csak egy személy
alai t adta az Antikrisztus.
Immár innét ez egynehány példákból megláthatod,
mi nemű álnoksággal forg01ódoU a sátá n ebben, hogy az
apostoli és szent együgyű s ége e OO elfordíthassa és az ő BabUonát azaz zur-zavarát felepitvé n, behozhas:;a az anyaszentegyházba, hogy ilyen módon mindent avagy meghármasitson, avagy m egkettősitsen, maga lOO a szentírás egy Istent mond, nem hár mast, egy Krisztust, nem k ettőst , egy
hitet, egy keresztséget és egy urvacsoráját, semmit nem
mond kettősnek lenni.
Vegezetre minden nyilvánvaló világoss:~got meghomályosítolt az ó foldozásival, melyet ó hogy már l03 könynyebbségért, avagy jobb értelem ert adott hozzá, maga
azonközben teljességgel elrontotta az igaz és makula nélkül való tudományt.
Szinte olyan álnoksággal cselekedett pedig
, ennek ron,
lQ 1
tásában, amiképpen a sátán paradicsomban Adá m és Eva
ellen. Mert ott is az Isten önekiek minden élete](re való
dolgot bőséggel megada, a sátán pedig még enn él is többet és drágábbat igérvén, azt mo ndá nekiek, hogy istenekké lesznek, ha a megtiltott fanak gyümölcsében 1~ esznek és ottanl~ mind jót, gonoszt megesmernék és az
hazugsággal azt is elvesztek, amit az Úristen őnekiek adott
vala. Ezt látá meg szent Pál is és ennek eltávoztatására

-
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inté eleitöl fogva az embereket, amint meg vagyon a CorinihusbeHeknek irt második levélnek tizenegyedik részében irva: Félek - úgymo~ d - rajta, hogy miképpen a
kégyó az ö álnokságával Evál elhitelte, azonképpen a ti
értelmetek is meg nelo; bomol jon és ki neuro essék az együgyüségböl, mely az Jézus Krisztusban vagyon.
Az bÜllnek bocsánatját is, mely csak az Krisztus által vagyon, mikor meg akará homályositani, bizonyosba1
és erösbet igére, hogynemmini a Krisztus, mert érte
vala 10> mind misével, bLlcsúval, gyónással, szentelt vízzel,
hamúhintéssel és mindenféle ördögi szerzéssel, mellyel
nemhogy használt vol na valamit az bünnek bocsánatjára ,1U
de még az Krisztus nevének érdemét is el akarta rontani.
Ezl pedig megbizonyitja mostan is az Antikrisztusnak serege, mikoron az megholl embereknek bűnök bocsánat jáért könyörög.
Azonképpen az Istent klilümb-külömbféle emberi jákkokkal akarta tisztelni, tu dn iil li k orgonákkal, csengelókkel,)]1 külömb-!\ülömbféle hajladozással, földre borulással,
térd hajtásokkal, templo!llokkal, kápolnák kal, oltárokkal
és ll1iJld enf~le b:ilványozással, kinel{ III száma nincsen.
Efféle ha mis isteni k,iromlásokkal lle seml11 ivé ll3 aka rta lenni
az igaz isteni liszteletejl ll es .dicséretet, mely lélekben es
iglJzságban vagyon. (Joan. 4.)
De még az evangéliomnak is (kinek hinni kell minden keresztyén embernek) nagyobb tisztességet tölt, hogynernmint a Krisztus parancsolta, mert hogy m<Ír8~ erósitvén azt, gyertyát É's szövétneteket gy ujtatott neki, jó SZlJgú
füstöt csináltatott, a könyvet megcsókoltatla, azon esketett, mint egy lsten nevén, azt siivegck levetve m imádtatta minden népekk el. Efféle sok szemfényvesztésekkel

annyéra

l18

eJ hifelte

ll1
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volt mind ez világot, hogy még mos-

melynél semmi Babilon tornya zur-zavarb 1tl nem lehet.
Effélével megho:nályositván mind az egés7. derék t l szentirást, kirekesztette az anyaszentegyházb61 az Alya Istennek egyetlen egy fiát, az Jézu') Krisztust, kit az Antikrisztus fcljebb lU lisztelt, hogynemmint őmaga kivánta, avagy
parancsolta az Krisztus, mert még csak a revének emmésére is térdet hajtott, kit az Atya Istennek soha nem miyelt. Dc az Krisztus tisztességére templomokat és kápolnákat rakatott nemcsak az városokban, de még az úlfeleken is. és azt mondotta, hogy annak a teste nemcsak
mennyben , hanem minden helyeken vagyon. Annak felette azt hirdette, hogya Krisztus testét mind hívek s
mind hitellenek eszik. De megferteztette 'U efféle hamis
tudom{lnynak rútságával még az egy teremtő Atya Istent
is, ki az Krisztusnak Atyja és Istene, ki csak egyedül egy
és ómagátúl való felséges lsten , kihez hasonló lsten nincsen, amint őmaga mondja. Kit hogyha most:m valakik
igazán a szentirás szerén! hirdetnek, mind eretneknek itéli
cz világ azokat.
De mindezekről bővebb beszéddel imi akarunk .'u
Mostan pedig csak rövideden akartunk imi, de igy azért,
hogy megesmerhessék az keresztyének , hogy az Antikrisztus az ő országának megépítésében szinte olyan álnoksággal cselekedett, mint az kégyó paradicsomban ,l~ ki mindenkor többel és drágábbat igére annál, amit az lsten
adott vala, és úgy veszté el minden fényességét."·
Innét volt pediglen, hogy az emberek ezt az hamis
Babilont ez ideig soha meg nem esmerhelték, mert a satán oly módon rakta volt ezl és oly féle tisztességgel
illette az Istent, hogy ez világi teslil~7 népeknek l'8 mind
jó és isteni tudománynak ilélteiett lenni. Eszekben vegyék

tan is nem hisznek az emberek az igaz evangéliomnak az
<Ipostolok cselekedetei szerént.

Az pecséteknek is pedig, melyek szentségeknek neveztetnek , teljességel

isteni

méltóságot

tulajdonitott az

Antikrisztus, meri azokat megferleztetvén. hit nélkü l helyheztette bellnek az idvességet és valami igéket reá mondván , széllyel hordozlatia a corpust és azt mint Istent térdre
esvén imádtalia. Ezekkel a Krisztustt1\ az híveknek szereztetett pecsétckct igen megrutitotta, amint mostan is látjuk
a pápistáknzl, ahol se m a keresztségben, sem az Úr vacsorájá ban se mmi egyéb nincsen babonaságnál.

Ezzel is nagy isteni káromlást li S cselekedett, hogya
Szűz Máriát és az szenteket az ő Isteninek közibe szám lálta
és azoknak könyörgettetett, 11~ hogy mi érettünk esedezzenek a szen t háromság etott , mety botondsággat meghamá-

Iyosította az egy Atya Istennek nevét, kinek csak a Krisztus flltal kell könyörögni minden hív keresztyénnek.
Végezetre az mi idvezí t ő Jézus Krisztusu nkat annyéra
letapodta, hogyabúnnek bocsánatjában többet tulajdonitott az egyéb teremtett állatoknak ,ltu hogynemmint a mi
értünk megholt és feltámadott Jézusnak, kinek

hetyébe

néha más közbejárót csinált, néha pedig az kenyé rből is
Krisztust fonn ált, kit nem mondott mennyben lenni, az
hová felment, és Atya Istennek jobbján ül, hanem a kenyérben, avagy a kenyérrel, avagy pedig az kenyér alatt.
Mindazáltal azért lU az Krisztusnak nagy tisztelójének akart
hivattatni , mert azt néha az Atya Istenhez egyenlővé akarta
tenni ps ómagától való Istennek és az Istennek állat jából
születettnek mondotta lenni , néha pedig ugyanazon egy
Istennek az Atyával, néha nagyobbnak mondotta az Atyát,
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azért magokat

az Isten nek

igéinek hallgatbi. hogy

higgyenek mindl.!l1 szeles 'h tudom:lnynak

es

ne

szorgalmato-

san I11cgemlékezzcllek arról, <lmi! az lsten mond, hogy az
ó igéjéhez senki se hO lZ<l ne adjon, se el ne vegyen abban. 11O B6dot~1 ám az, aki Végig megállhat, hogy se
jobbra, se balra ne hajoljon, hanem az igaz úton <'HIha taloson megállhassorJ. Előtte legyen mindeneknek a Szell!
Pál mondása: valaki, - úgymond - az egyszer préd i-

•
,

káltatott evangéliom nál másfl 32 hirdet. átkozott legyen, ha

még az angyal volna is.
Elég az mi idvességünknek lItjnakl ~ megkeresésére a
próféták, evangelisták és az apostolok inisa. Oyőnyörús é
ges és mennyei étel az evangéliom az híveknek szivekben.
kihez ha valaki hozza teszen valamit, méreggé válik az
mindjáníst. Mert a testi emberek csak testi dologban bölcselkedhetnek a Krisztus nélkül és az ö tanítványi nélkül.
Miképpen vöit erót az hármas Isten fel ől való tudomány és a negység minemű okokból kezdc!ett el, most,
szerelmes atyámfia, keresztyén, teneked meg jelentjük, hogy
megesmerjed, hogy nem új dolgot kezdünk , mikor az
Háromság ellen szólunlc
Először annakokáért vedd eszedben, hogy a Krisztusnak ez világra eljövetele előll soha még csak emlékezet sem volt amaz egy állatban való három személyekről
sót még csak nevét sem hallották az hároms,\gnak. A
Krisztusnak is pedig és az ö apostolinak idei ben senki
ingyen sem U 3 gondolkonott felőle, noha Szent János cs
Szent Pál éltében láttatnak vala néminemü szikrák villamni ,m mert immár sok Antikrisztusok Jöttenek vala. Annakutánna az áriánusok voltak legelsők, kik efféle hamis
vélekedé~t kezdettek kárhoztatni, melyet némely görögúl

19 -

tudó emberek akkor hoztak volt l egelőszö r az anyaszentegyházba. Jóllehet azok is főképpen a Krisztusnak örök·
túl fogva való voltáról és istenségéről vetélkedtenek. Mert
akkor egész Europát az áriánusoknak tudományok elhatotta vala,ue mely sohol meg nem romolhatott volna, ha
Athanasius a római Antikrisztussal Illeg nem békélt volna
és az Oörögországbeli szentegyházak a rómaiakkal frigyet
szerezvén, az császá roknak fegyveré! és a római pápának
kedvét nem kereste és nem találta vol na.
Ezeket pedig nem avégre mondjuk, hogy mi azoknak kedvezni akarnánk, de hogy minden hiv keresztyén
az igaz tudomá nynak megértésére figydmetesb légyen és
annak gyarapodásáról elmélkedjék, mert tudjuk, hogy az
áriánusok is hamisat tanítottak.
De ezeket azért mondjuk, hogy az áriánusoknak
gyúlölséges nevek alaH az igazsc'ignak ellenségi fl mi ne vönket 18G hamisan ne gyalázzák, sót hogy megszünjenek
afféle hamis rágalmllzásoklúl, melyekkel nem lanítnak embereket, hanem inkább kisebbít nek. Mert mit használnak
véle, hogy minket luthertIll usoknak, ca lvi nianusoknak, áriánu soknak mondanak? Bizonyába keresztyéneknek kell
lennünk, Istennek igéivel kell meggyózettetnünk, nem kiáltásokkal, nevezgetésekkel és gyaláz!!tokkal.

,

Hogy pedig minden !évelygéseknek fófundamen!omát
jobban megérthessed, tudjad, hogy a7. apostolok után
mindjárást az lsten népe közibe görög filozofusok (S(ISZtdk bé, kik meg nem elégedvén az Istennek igéjének együgyúségével, az Istennek szent helyi re beostromloltak, u7 és
eltitkolpl8 új Háromságot találván mag()knak. annyéra meghamisítollflk a szentirást, hogy nem sok héjij voll, hogy

"
,
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az Isten felöl való iga z tudományt ki nem völlék közülünk.
Meri mikoron látnflk, hogy az ó-törvénybcn lU az
egyetlen egy igaz lsten adattalik előnkbe, az új-testamen-

tomban kedig három neveztetik, Atya, Fiu és Szentlélek,
azon félvén, hogy három Istenek ne hozattatnállak bé,
avagy az egye! ne töröltetnék, és nem tudnák, ha az egyet az
három közibe kellene-é számláln i : igy szerzettenek egy és
három Isteni minden szent irásalmak ellene, tudniillik
mondván egynek álhuj{lban és háromnak személyben. Nem

,

egy lélek három

,

testben egyará nt vagyon, avagy miképpen némely tévelygő
1::mitók azt mondják, hogy egy lélek három tehetsegékkel
kütömböztetctt,ue Azonképpen az Istent rel!dben akarv:ín
állatnP U és a7 Istenn ek l110ndásit az ó regulájok és szer"ések alá hajlani, haUhalatlan és gyalázatos bálvfmyokat
támasztottak U ~ az Istennek gyülekezetiben, mint jövend ó ·
képen megmondották lU volt ezt a próféták és apostolok,
hogy az Antikrisztus alatt L1j lsten és kit az atyák nelll
ismertenek, 144 hirdeltetnék.
Azokáért annyéra vakmerökké löttenek volt a filo zófusok, hogya pogányokkal egyetemben egy magtalan
Isteni hirdettenek és a Krisztus atyját tulajdonképpen nem
amaz egyetlen egy Istennek (kit ők állatnak nevezte nek) ,
hanem valami személynek, avagy relaUónak, avagy suppositumnak mondották.

I

kűlömben.

mintha azt mondanád, hogy

Miérthogy pedig egy tévelygésból más tévelygés t;;ll1ad/4~

helyre állatván l4 ' az ő három személyű Isteneket,
hogy az ö háromságokat kettősségnek nevelhetnék, készerittetének H6 más örökké való fiut is hirdetni, hogy lJZ
Háromságban való máwdik személyt tanilhalnák és annak

!
I

I
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utána az állatból és személyekból való szüleléseket, két
fiut és két Krisztust prédikálottanak, a Szentlelke! pedig
néha ,ilIainak néha pedig személyes Istennek, néha csak
az Aiyától, néha pedig az Atyától és Fiulól származónak.
Ez emberi tudományt mikor a régi doktorok közül
sokan ulálalosnak látnák l4 ; lenni, és az Istennek igéinek
ilye;; nagy káromlását el nem szenvedhet nék , mindjárstl4~ az
filozófusok ellen kezdének vetélkedni, kiknek vetekedések
Krisztus születése után ezer esztendeig tartott sok érlelmeknek külömbözésével. És eképpen vött erőt az Antikrisztusnak tudománya és hatalma, mini a regi istoriáknak 1u
irói és a mostaniak is bizonyit ják, mely dolgot a régieknek is egy nehány példájokkal rövideden megjelenlünk. ';/l
Meri amaz nagy Constantin us császár. (kit az régi
doktorok kegyes gondviselönek és a közönséges anyaszentegyháznak szent oltalmazójának neveztenek), mikor
annyi sok vélekedéseknek külömbségét es az embereknek sokféle szerzéseket látná, azon fél vala, hogy ennyi
tévelygésekben elvész , azert áriánussá lött vala, mely cselekedetiről azután sok versekkel és beszédekkel tudós
emberek irtanak.
Conslantinus után pedig éktelenb6J1~' cselekedett
Anastasius császár, Zenonak fia, ki mikor lálná, hogy a
negységet nyilván ollalmaznák és tanitanák , közönséges
hagyományáv<lJl ~~ erősen megparancsolá, hogy minden emberek ne hároms.igot. hanem negységet imádnának. Olvasd Illeg ez dolog felól Pomponius Letust, ismegn3 a
római pápáknak és császároknak idejekből való táblát.
Nem sok idö mulván a napkelet felól való tartományok is a keresztyének mellől elállának azért, hogy az
hármas lsten felöl való tudományt vallanák, melyet sem a

•
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próféták, sem az apostolok nem tudtak és a törököknek
hitek '''' hozattaték be, miképpen Mahomed önnÖn maga
'-IZ ö Alko ranurn nevó'!~ könyvében nyilv;in va llja, holott"
gyakorta (lZ hárm<1s lsten cHell és ti kereszlyéncktól esi.
na lt több Istenek ellen erősen tusakodik, <lll hirdetvén,
hogy egy és magtalan az lsten, mint szinte a római d,ktorok és filozófusok taniinak.

Ezek után
vallják, hogy ök
gában és ezután
az egy álla~u és

következienek a zsidók, kik nyilván azt
azert állottak el mellólűnk az hitnek dolis mind addig sem állnak mellénk, amig
három személyű Istent prédik<iljuk és a

római doktoroknak ez dolog felől való hamis bölcsesége~

ket megtarljuk. Ha ezt nem hiszed, kérd meg az zsidók
közö[t való tanítókat, kik most eJ nek, olvasd meg, atyám.
fia, keresztyén, a filozóf usoknak könyveket, főképpen
Averroes irását, ki az keresztyfne ket azért l~árholtatjJ és
csúfolja, hogy négy állatból rakogatott Istenek vagyon es
azt hirdetik.
Justinus, Tertullianus, Hilarius, Kelemen és Ignatius
felól hallgasd meg, mit mondanak a mostani bölcsek. Mit
mondjunk Origenes felöl, ki a7. áriá nusok értelmétöl' rrG nem
sokat küiömbözött és azokat igen oltalmazta, kit a mos·
taní doktorok Erasmussal egyetemben eretneknek ne·
veznek.
Azután Nazianzen ushoz is gyanakodtak Wi és Basilius
Eunomiussal mdy igen szépen játszodOl t, lásd meg. Amb·
rus felül is mit mondjunk, kihez szinte úgy gyanakod·
nak y :'1
Némelyek az könyveknek meghamisítás<it"··8 vetik ,lU
némelyek Clz! mondják felülök, hogy keményen szóhak és
nCI'!1elyek öket az Istennek dolgaiban igen merészek nek

,
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mondják, némelyek pedig azt beszélik a doktorok felől ,
hogy nem csak egyet, hanem sok eretnekségeket irtanak
könyvekben. Jóllehet pedig hogy Ágostont az mostani
doktorok ugyan elöljárónak és had nagynak'M tartják , de
az is ezerszer másolta és tagadta meg szavút, azért ugyan
mégis hagyott ezerféle lévelygésekel. Olvasd meg, kérlek,
az ö könyveit, kiket a Szentháromságról irt és az áriánu .
sok, Felicianus és Maximinus eHen és legoHan megérted,
mely igen sok tévelygések táma dtak főképpen az görö.
göknek az deákokkal való velekt désekből a Szentléleknek
származása fe l ől.
Annak utána nem sokat hagytak hátra l &1 efféle vele·
kedésekben Sabellius, Nestorius, Eutiches, kiket a bölcs
t mberek kL/zi be számláltak, ki k az megnevezett doktorok
idei ben az három ság fel ől való tudomány ellen szóllanak,
de Isten nek igeiböl soha meg nem gyözettet~ nek, hanem
csak a római pápa <itkozta meg őket, mely átok hogy oknélkül vClló volt, megtetszik az Antikrisztusnak természet
szerent való kevelységéból , a lutheránusok ellen való átkozódásából és Huss János ellen való istentelenségéböl.
Mit mondj un k ta háp 02 az sok cOllciliumokról és sok
hiteknek cikkelyé ről, 1&3 kik azokból származtak. Kérlek,
atyámfia, keresztyén , olvflsd meg Hilariusnak a zsinatok·
ról irt l<önyvét, ki azt mondja, hogy annyi hit vagyon, a
mennyi fö vagyon, annyi kegyetlenek , mennyi egyházi pis·
pekek ; mindenek megveszlenek és sokféle átkozódások kal
IllcgundokittatánClk, - végre ezt kiáltja, ~ Oh mely boi· ~
dogok az Gall iabeli pispekek, kik soha semmi hitet nem
vettenek bé egyebet al apostolo kénál ' "
Ezeknek utana mely igen rettenet csen kegyetlenked·
tenek akkor tljonnan rendelt 1o, gyülekezetekben, rnegmu ·

- ' 2' talják C hrisostomusnak Epiphaniussa l való vetekedési és
Cyrilliusnak Theodoretussal és Alexandriabeli Jánossal még
annál is rútabb veszekedési és átkol.6dási. És annyi sok
tévelygések támadtak volt al. hi/nek ilyen kiil ő mbölcsébe n ,
hogy az anyaszentegyháznak semm i ábrázatja nem tetszett
meg. ,.. Affele sok pör1ödesek a ket fél között haladék ba
maradtak lU mindaddig. miglen a s;itá n a római doktorok
által lij tudományt gondola.
De minelllü és mikorbeli kezdeti l 8~ volt ez hamis fu ·
dománynak , a Beatus Rhenanu sna k beszé d é b ő l megertheted , melyeket a Tertullianus könyvén ,n való elő lj á ró beszédében eképpen irt.

A Beatus Rhenanlls beszedi.
Krisztus urunknak 1140. esztendóje felé, mikor a
Párisbelieknél sokan volnának, kik a régi doktorok irási-

ból summákaP" szedegetnek vala, ugym int Longobardus
Péter, Abelardus Péter es Beletus János, a Longobardus
írását, ki akkor a Párisbeli scholában tanit vala, kezdék a
deákok olvasni.
Az Abelardus írását pedig némelyek tévelygő és hamis tudománynak mondák, noha elég ékesen irattatott
vala. A Belethus mind az k ettő n e k utána való volt. Annakokáért mikor a Longobardus irását bevették volna (ki
azután Párisbeli pispek lött voll), aki k azt olvasni és lanítani tezdték vala, akkor e!óször azok kezdeténekilO doktoroknak neveztetni és a tudománynak méltóságáért felszenteltetni.
És ez után azt irja. Mihelyt az doktorok igy megsokasodának, végezést kezdének tenni'71 a felszentelés nek
módj;\ról és az esztendóknek számairól és ezt szerzék.nt
hogy az isteni dolgokról szólván,113 az oU va ló scholának

-
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végezését és abhan talá llalott szólásnak módjait követnék,
kinek meliéje vetnék mind al régieknek s mind pedig a
mostani dokt.Jroknak magyMáz<'l mkat, kik 6tólök nem különooznének. Ezl pedig csak :tzert mívelték. hogy azon
tudományokban való egyenességekct'H inkább megtartl.alnák. Afféle szólások ezek, melyekkel ók disputáltak, mint
trinitas, essentia , persona, supposila, notiones, relationes,
comm unes, personales, persona rum constitutivae, principia
generationis, spirationis, dislinctionis. relatíonis, originis,
circu mcessio, signa nat ur::1E' et ordin is ex dei natura et
originis és egyebek efféle sok szólásoknak módjai.
Ilyen kezdcti ll1 vagyon a római doktorok tudomanyának az háromság felól és ezek Rhenanusnak az ó
beszédi .
Ez ilyen sok kegyetlen végezések után az Istennek
szent és tudós emberi feJehe igen 116 kezdének az tudomány
ell en szólni és prédik:illani. ne A többi között első volt, aki
Longoba rdus ellen irt , Joachimus abbas, az ó idejebeli
jeles próféta, ki a római egyháznak jövendó pusztulása
felól, kit mostan szemein kkel látunk, nyilván és igazán
szólt. Az a Joachimus Gergely pápától tött lJl zsinai ban a
Lo ngobardust rneggyOzé, hogy negységet tanitana és arról
jeles könyvet nekünk irva hagyott, kit az pápa elöször
akkor tilta meg, mikor megátkozvan Joachimust, Sena
varasból I78 számkivetelte volna azért , hogyamegszokott
tudomá nyt, kit pápa az Ő sok hagyon1ányival m egerősitett
vala, a háromság ellen irv:1 n. meg mérte volna hamisítani
és bátorságga l kárho;:tatni.
Ez Joachimus a Szent János könyvét, melyet az Isteni jel e nés rő l irt, magydr-áz\'á n, az id ő rő l , melyben a négységnek ez világ előtt meg kellett nyilatkoztatni, prófétált .
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mondván : mikor a misemo nd ó papok serege mcgszúnik,
a négyseg kijelentelik.

be:szélleni,'M ezl mondván, el6ször hogy O Istennek parancsolatjából indittatott I'IZ Úristennek igazságá nak megbeszélésere lU és mindjárt il Z lsten lel61 sokat szólván, a
Krisztus lelöl, az igazság, az itélel cs az Istennek kegyelmessége felól kezde szólni, k i tl~ mindenek csod;ílnak vala ,
sokat szólván több beszCdi között az b<ílvil nyok és misék
ellen és a papok ellen, kik az Krisztust két avagy három

Mindjárást a Joachimus után Anglia. és Scotiabcliek
Párisban ny ilván ket dék ezl prf!di k:íllanj ."~ hogy az Ilirom
ság felől való teljes tudomány ncm egyébben, hanem csak

mesékben fundáltatott volna, és hogy sem mi vetélk cdé~.
nél, gyúJölségnél és párlütésnél egyéb nem vol na,m kik

az igaz tanHókal mi nd fegyverrel, mi nd szám ki vetéssel el.

pénzen eladják.

veszték és vMosokból ki úzék 1200. esztendó felé.

AI. ft ngJia·beliek után az háromság ellen való hamis
tudomány ellen kezde irni Bcliardu s János, Páris-bcli doktor, ki az háromságról irt első könyvének 33. részébe n
nyilván ezt mondja, hogy az háromsag felól való tudományban'· a zsidók közt va ló bölcs dv ktorok, a próféták
és az apostolok semm it nern tudlana k, dc legelőször ne-

vekedni kezdett Tertullianus ideibe n,lIl kinek ideiben nagy
!>Ok eretnekscgek támadtak vala Krisztus urunknak 250.
esztendeiben. Annak utána Atbana;iius ideiben megsokasadtana klu .J.45.. eszte nd őben mind 400. esztendeig, melyek
azután Ágoston és Jeronymus ideiben igen megerösittettenck voll. És egyideig ez meglassudott vala a római egyházba n va ló pártütés miatt, mely még most is eltemetve
volna, ha Lombardus Péter az pokolból vissza nem hozla
volna, kinek ieleiben az hamis tudomá nynak országa megújittatott és meger6sittctett Krisztusnak 1 J 40. esztendeje
után.
Sueviának egy falu jában, rnelyel az ó nyelveken
ChrisÜl nlzhollcn nek ninak, nem messze Isna n ~ vó várostól egy két esztendós gyermek

I s tent ő l

felindittatván és

sokáig veritczvé n , ' ~ mikor felébredett volna, nem gyermekül, hanem tökéletesen ménnyoúl adatott jelenésekkel kezde
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t.

Az mi idönkben is pedig hivcn és igazán mindent
megirt Erasmus Rotterodal11us, ki igen bölcs ember volt,
mely irásában az lsten felOl va ló hamis okoskodó tudo·
mányt megjel e ntet t.' ~1
Esmeg IM Erasmus ulfln mennyi nyomorus;ígot S1.(' n vedett Servetus Mihály, ki tudós é~ az Istennek igazságnak 18. erős oltalmazója és tudakoz6ja OO volt, kit az igaz
hitnek vallásáért istentelen· képpen Genevában megégeté·
nek 1555. esztendőben, kinek írásából az hamis tanitóknak álorcajok megesmertethetik.
Ezek után való a Gentilis Bálint, jámbor keresztyén
ember, ki e mostani 1567. csztend6ben Helvetiának Berna
nev6 n • városában tulajdon vérével, mikor fejét vették
volna, az igaz tudományt megerősité és. a pápa i tudomán) t az háromsag felől hamis és ördögi tudománynak
lenni megbizonyítá.ltt
Végezetre amaz tökéletes és istenfélő jám,,?r Ochinu~
BernaId az ó irásiban minden Igazságot megJelentett, . kl
miképpen hogy ig"z il életű ember volt, azonké'p~cn I~!un .
den hamis bölcseséget jó elllberséggel meghamlsltott .. és
ama három személyü bálványt megmutatta. Ann ak a Jam·
bornak irasi vadnak, kikel mostan is sok keresz tyének

-
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olvasnak cs hogy ezutcin inkább olvashassák, arra go·ndat
viselü nk,
Az nemes es bölcs elm éjli férfiu l98 , Sealichius P<i l nyilvá n irja, hogya római doktorok nak könyveket vúlasltássa PW. é5 ítélettel kell olvasni, avagy azoknak olvasasálól
embernek magát mindenestő l fogva meg kell tartóztatni.
Ezeket csak úgymint elóljáróba akartuk iOli , szerelmes atyámfia, keresztyén, hogy nálunknál bölcseb~) embereknek az igaz tudom :iny felól való írásoknak lOG utat nyit-

nank. Nem igen aggasztalt uk107 magunkat az irásnak szcpen való rendelésében,IDS sem a dolog felől való éhesen
szólásban. Elégnek larloltuk az igazságnak tiszhin és együgyfiképpen való kimondását. De mostan a bölcs és keresztyén emberek mit ak arnak irni a negység felöl való
hamis tudomány ellen, nem sok idö mulván megérted.

MÁSODIK RÉSZE,

,

,

melyben megmutattatik, miképpen a Krisztus a végéről az
eleire menvén, ez moslani időben épéli Ui fel az li anyaszentegyházát.
Mi~rthogy~1 az örök életnek fondamenloma!Ol csak
az egy felséges Atya Istennek és atlul!!1l:1 elbocsattatott ~é
zus Krisztusnak esmeretiben legyen helyh~zletvél1, amlllt
meg vagyon írva Szent Jánosnak ti zenhetedik részében,
ennek okáért az Antikrisztus, a sátan, e fundamentomot
akaI ta legelőszer megrontani, mert bizonnyal tudt? , hogy
meghomályositván az egy teremtő Atya Istent, k~.rekeszt
heti osztán az Krisztust is a keresztyéneknek szuvekbOI.
Mert nem volt ennél több lsten, ki avagy igérte volna,
avagy penig !!XI ez világra bocsfltta volna az .ü fiát ; me~
helyében mikor a sátán mást hozott bé, elh Itte oszton ,
hogy !luis Krisztust is könnyen fa raghat, m~lIyel n.le~
homályosítsa a Szentlélektöl foga ntatott és SZU7. Mánátu~
született igaz MessiásI. Ez fondamenlom~ak azért , azaz ::
Atya Istennek és a Krisztusnak esmerehnck elfordulása
után szükség volt, hogy mind az e?,ész rakás~ megromoljonOlI: és új építés kövelközzék, kl az 6 hamiS f~~da
mentomához hasonlatos legyen, an nak utána hogy llJ Iste nek, új Krisztusok, új hitek, új irások, új keresztségek
és Úrnak új vacsorái szálljanak az anyaszentegyházban,
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amint oda fe'" meghallád. Alkalmatos· névvel neveztetett
pedig az p.1pa Antikrisztusnak,1I1I azaz az igaz Krisztus
ellen való hamis Krisztusnak, miérthogy ó hármat hozott
bé, melyekkel ki akarta törleni az Bethlehem várasában
szült:teU Jézust, ki miértünk megholt és feltámadott. az
mint az cr edoban valljuk. Az Ignatius es Antitheusnak ne·

veztc, miérthogy az egy felséges Atya Istenből hánnas
avagy három személyú Istent csinált. Lásd jól meg azért

te atyámfia keresztyén, hogy haU! igaz tudománya lehet
annak a mi igaz Istenünkről és a Krisztusról, aki Atheus,
azaz hamis lsten, avagy Isten ellen való és Antikrisztus.

De ama kegyelmes és felséges Atya lsten, ki az O
hiveit sem' Égyiptusban, sem az Babilonban eJ nem hagyta,
mikoron az ó irgalmasságá nak és kegyelmességének!ll ideje
elé jütt,1LI nem hágy minket is,tll hanem megjelentvén
az O igazságát, al igaz tudományt, kiviszen immár lassanlassan az Antikrisztus fogságából, hogy megvilágosítson
mindnyájan ,ru kik el. ideig a vakságban fekedtünk,tll mert
a Babylonból, a zür-zava rból az ö anyaszentegyházába
kell immár mennünk az Antikrisztustól az igaz Krisztushoz és a végéről az eleire kell térnünk; mely dolgot rend ·
szerén! megmutatunktl: tenéked, hogy nyilván legyen é:i
ez visszatéró uton meg ne botránkozzál.
Mikoron az lsten Luther Mártont az Antikrisztus ellen
feltámasztá ,tll nem a derékIlIi fondamentomot, hanem csak
az hitnek gyümölcsét akará ö általa megtisztitani. amint a
credoból is megtetszik. Mert Luther valamely részéből
csak a bűnnek bocsánatjár6l és az örök életről való tudományt igazitotta eI"1 az anyaszentegyházban, a derék szerént való'" megújitás pedig a fondamentomra tartozott.
Annakokáért Luther Márton csak afféle bálványozásoknak
tlO
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volt megrontója, melyek a h\innek megbocsánatjaat ellen
voHanak, tudIliill ik bucsuj:irjs. purgatoriunl . a halottaknak
segitsegliI h.iva.sa, szenteló viz a lIlis~ n ek részével és egyébféle sok balvanyozások, melyekkel meghomályosoJott a
bünnek bocsánat ja, mely csak az Krisztus által vagyon.
Anllakutána az I<;ten Zwingliust és egyebeket"' lámaszta fel , kik által az Antikrisztusnak mélyebb szerzésit
rontá el, úgymint a misét, a faképeket , oltárokat, kmömb.
külömb éneklésben való ce:em cnhikat , a kenyérben való
Krisztust minden ékességével és az Úrnak vacsoráját, me·
lyet Luther miérthogy meg nem ismert, meg sem akarta
tis7titanL Immár azert mostan szinte a fondame nlomra jutott a dolog, melyet 3Z kegyelmes Atya lsten egyebekm
:'Iltal épit fel , hogy elrom01janak!On az hamis Istenek es ha·
mis Krisztusok és csa k amaz egy ómagiilól való nagy
lsten uralkodjék, kitOl mindenek vadnak és ennek az ó
fia!!!. az Jézus Kriszt us, ki az ó-testam entomban nekünk
igértetett, az újban penig megadatott es kirúl az Atya
lsten mennyországból ezt kiáltotta, hogy ötet hallgassuk.
De miérlhogy e fondamentomnak is fó és kiváltképpen való pecséti a Krisztustól sze r zetle tdt!:~ keresztség legyen , nem egyéb formára és rendre ho?attatik. hanem
amelyet Krisztus urunk hagyott es az apostolok megtartottanak. az mint Illeg vagyon irva Matth. 28, Marci 16.
Aclor. 2. 8. 10. 16. részében.
Miképpen azcrt az lsten semmit helyen nem hagyott
az Anlikri szius szerzésiben, melyeket Lu ther állal akart
kigyomlálni, kik~2t ellene .iIIoltak a Krisz tus :iUal való
bÜllnek bocsáT1l!ljának, azonképpen :IZ o :myaszentegyhriz:inak mcgliszlitás:'iba n rl sátánnak minden bálványinak
meg kdl romolni,~2T amiképpen az Úr vacsorájában lött
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és ki kellett minden ördögi barlangokat szaggattat ni , hogy
sellll11i ne maradjon egyéb az együgyü és igaz vacsoníná!, mcly az Krisztustól szerzetleteh.
Nem kúlő mben kell azért cselekedni az hit nek fo ndamentomanak mcgépitésében is, mely csak az egy Atya
Istenben vagyon és az egy Jézus Krisztusban, kl Szúz
Máriától született, nem megtesteslilt. Mert ha ki akarunk
az zur-zava rból men ni, ki kell ám gyomláItatni az sátánnak minden találmányinak, melyek nem hagyják amaz egy
Atya Istent, az mindenek nek te remtőj ét és az Jézust, az
ő egyetlen egy fiát, az hiveknek szüvökben uralkodni.
Azonképpen le kell tenni mi nden egyébféle hitekn ek,
co nciliomoknak és e világi doktoroknak méltóságokat ,iU
hogy csak az Istennek tiszta igéjének higgyenek mindl'n
népek és abban való hillel megelégedjenek ; mely.l hogy
ha mindnyájan nem mivelünk, az sok doktoroknak írásokban eltévelyedvén, el kellene vl..'Sznünk a sok zur-zavarba n,
kik mindenkoron k ű tömb-kűlömb értelemre viszik az embereket.
De az mostani id őbe n is szükség meglátni, miképpen
vigyön ki az Úristen minket az lelki Bauilonb61, tudniillik
lassa n-lassa n az gyenge dolg.>król az vastagságram, az kicsi nyekről nagyobbokra, az végéről az eleire hoz '!linket,
mert mi nd régtól togva ilye n rendet tartott ebben az Uristen.
Mert legelőször Luther és Philep Melanchton írását
adta minekünk, melyek csak az bűn nek bocsánatja ellen
val6 praktikát~H rontották meg és ezeket megtan ulvá n úgy
ragaszkodá nk osztán a Saxonia-belí ta nitókhoz.
.
Ennekutá na nem sok idő mulva a csehekhez haJlán k,
de nem a tudománynak tisztaságában, hanem csak az
anyaszentegyháznak igazgatásában.
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Hogy penig ezek nek utána az Helvetiabelieknek irásokat kezdők olvasn i, kik mind a Saxoniabelieknek s mind
a cseheknek tévelygéseket ká rhoztatják vala, látván azoknak
tisztább tudományokat, mi cs öszvöhl társolkodánk velek.

Dc mosta n immár más hadnagyokat, más vezéreket
adott nekünk az mi kegyelmes Atyán k, kik az Antikrisz-

tusnak méJyebb tévelygését lörl ik el, megtisztitván az egy
Atya

I ste nr ől,

az Jézus Kriszt usról és az igaz apostoli

keresztségrúl való tudományt. Nem !:.z űn i k azért addég
meg 6 szent felsége , míglen teljességgel kiviszen minket
mindenféle zúrzava rb61. hogy az Antikrisztusnak minden

káromlásit levetvén, csak O neki szolgáljunk és megmoso-

galvá n mag unkat az igaz keresztséggel, csak az Jézus
Kriszt usnak szentelteUessün k. A szentségekn ek megújításában is ezenképpen cselekedett az Úristen, mert először az
Úr vacsoráját tisztítá meg, maga'Ul a keresztség volna első
pecsét és eképpen rontogatá el lassa n-lassan az Antikrisztusnak szerzésit, melyet teneked rendszerent elő d ben adun k.
,
Az Ur vacsorájának megAzonközben az kereszttisztulása miképpen és mi - ségnek is megtisztulása minemú renddel lött légyen. képpen épittetett legyen,
Ezerötszáz és ötve n eszUgya nazon 1550, eszten t e nd őben a misé nek regu- dOben a keresztségbeli kelája minden római ceremo~ net nyál, só, gyertya elniákkal és a kenyérnek fel- romla, de a többi mind
emelésével megrontaték.
megmarada.
1553. eszte nd őben az olAzonképpen a keresztségtárok, fa képek és némely beli babonaságok, ördögékességek letétetének, de a űzések, kereszt-hányásokzt:l
maradékja helyén marada. megromlának, melyek még
3

1555. esztendőben letéteték a Krisztus testének a
kenyérben való jelenvolta
és az idvességnek a szentségekhez hit nélkUl való
kötelezése. sa Azonképpen
mind az sügó gyónás s
mind az betegeknek gyóntatása.
1559. esztendőben amiképpen a térdhajtás kirekeszteték a fennáltással, azonképpen a fennállás a leüléssel, és közönséges kenyér
hozattaték be, megrontván
a misének minden praktikáit.
Ilyen renddel tisztittaték
azért meg az Úr vacsorája,

mostan is ugyan vannak a
S7..ászoknál.
Ugyanazon 1556. (!) esztendőben megromla a báMk, dajkák és paraszt népek által való keresztelés,
melyet Stancarus megtarta
az helveticusoknak ellenök.

I

Azon 1559. esztendében
a komaság kárhoztaték a
Laskó Jáno~tül, melyet még
mostan is az anyaszentegyházban megtartnak nagy
sok helyen,
azonképpen a kis gyermekektül való kérdezkedés is.

Igy jutottunk azért az Úr vacsorájának es az keresztségnek
igaz értelmére, minek utána. minden ördögi hamis találmányok
leestenek!ll, melyeket ö az Urnak ollári környül- plántált volt.
em szükség azért immár azoknak megtisztitásában többet
munkálkodnunk. hanem csak mi magunkban , hogy az Antikrisztusnak minden rutságos" szemeti! kigyomláljuk az mi
szivflnkböl.
Hogy penig rövid beszéddel megmondjuk, soha egyéb
módon ez nem lehet, hanelJl hogyha csak az szentiráshoz
raga<:7kodunk és az lsten igéjéné! egyebet nem keresünk.

I

Mert valaki ahoz külömbetsn ad, aká rmin emű legyen, át·
kozott és ördögi tudomány.
Miképpen ezokáért meg kellett romoini az egy állatü
és három személyű IstenneK, hogy csak amaz egy Jézus
Krisztusnak atyja tiszteltessék es imádtassek lélekben és
igazságban, azonképpen az hamis Krisztusok is megromolnak, kik kétszer születtenek, megtestesüJtenek és két ter·
mészettól fogantattanak. Mert csak egy a7, aki Szentlélektúl fogantatott és Szüz Máriától Bethlehemben született.
kiben nincsen semmi külömböz6, avagy kettős állat.Annakutána miképpen az kenyérből faragott Krisztus és az
sok közbenjárók mennyei és földi teremtett állatokkal egyetemben semmive löttenek, hogy az egy igaz Krisztus uralkodjék, ki miértünk egyszer meghalt és feltámadott, szinte
azonképpen semmivé kell len ni minden emberi szerzéseknek, condliomoknak és atyáknak ínisinak, hogy csak az
lsten igéjének adassék minden méltóság és csak az Krisztus
esmertessék igaz tanító mesternek lenni. Mert meg eddég
a sok zúrzavamak miatta mind a Krisztus s mind az 6
igéje kétségben volt.
EI kell pusztülni az sokfele hitnek vallásinak sli! is,
melyek nincsenek tévelygés nélkül, hogy csak az egy apostoli credo maradjon meg és hogy mi es az apostolokkal
(Actor. 2) egy tudományban lehessünk. Mert meg mi
ezideig semmi egyéb hitnek vallásáf» be nem hagytuk
menni a mi catechismusunkban, melyhen az igaz tudománynak SOmmája taníttatik, hanem csak a credot, melyhen
mind ez világi s mind másvilági jókról bizonyságunk vagyon,
tlogy más nélkül nem szükelködünk.~
Hogy penig az bünnek bocsánatját is megnyerhessük,
mely az Krisztus által adatik , semmivé kellett lenni az
3"

-

-

-

-
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Antikrisztusnak minden szemfényvesztésinek, még az s ugó
gyónásnak is, mellyel a szászok mostan is élnek.
Azonképpen meg kellett tisztulni a szentségeknek es
az Antikrisztusnak minden rutságától. meg kellett tisztulni
az Úr vacsorájának a misének mindelJ cikkelyétól és az
keresztségnek az Antikrisztusnak minden varázsolásától.~'
Végezetre úgy kell viaskodnunk a sok zurzavarral ,
hogy semmi helyen ne maradjon!.\! abban , ami az szentirásban nincsen. Mert csak heában gondolkodunk addig
a Babilonnak eJromlásáról, míg az egy tanítóval, a Krisztussal és ennek igéjével meg nem elégedünk . Nem volt
am soha tisztább anyaszentegyház az apostolokénál, kiben""
csak a megfeszült Jézus tudománya prédikáltatott, kinek
szájának lelkével mikor éppen megölettetik az Antikrisztus
és annak hamis Babilona, akkor osztán mi es dicseked hetünk, hegy kimentünk a zurzavarból és minden emberí
szerzest hátra vetvén, csak az egy Krisztus és apostolok
tudományához ragaszkod tunk. Ezeket penig mind meg kell
tartanunk a kimenésben a szent János parancsolatja sze,
rént (Apocalypsis 18,)
Felette igen meg kell mostan emlékeznünk az Urnak
parancsolatjáról, melyre igy kötelezte az ö népét, ho~
semmi kObOI csinált oltárt ne csináljon őneki és semnll
barlangokat ne emeljen fel az lsten oltára mellett. Azonképpen minekünk is el keH vetnünk minden emberi szerzésnek és világi bölcseségnek fegyve rét és az anya.szen~
egyháznak az lsten beszédének kövéből kell felépltte.tm.
"-'h"'ol csak lélekben és igazsftgban való dicséret légyen, Ugy
ki kell penig szaggattatni az Úr oltára mellől minden en: II
beri épitésnek, hogy ne maradjon ott semmi másunnétvaló , avagy idegen mezőben vettetett mag és hogy távol
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legyen az Bát istennek tiszteleti. Mert úgy dicsekedhetünk
igazán, hogy Krisztus tanítványi és igaz keresztyének va·
gyunk, továbbá, hogy a prófétáknak és apostoloknak fon damentomán építünk. Által kell immár mennünk az Antikrisztus pusztáján, hogy ha az tévelygésben el nem akarunk veszni, amelyben voltunk ez ideig.

Emlékezzünk meg, atyámfia, kérlek, amaz rettenetes
historiáról, melyhen megirja Mojzes, (Num, 13, t 4,), mi-

képpen ostorozta és elvesztette az Uristen 3z Izrael népét
ennekokáért,m hogy mikor immár elkelvén a Verestengeren nagyobb részét

elmente~8

volna a pusztának, be nem

akart menni a Kanaán földében, noha az lsten megparan-

,

I

,

csolta volt ésln a nép megijedvén a Kanaán földére bocsáttatott sok számu kémeknek szava által vissza akart
Égyiptusba térni.
Addég féltették penig magokat , feleségeket és gyermekeket az óriásoktúl és a Kana'án-beli e rős városoktól,
még'" az Istent oly haragra ingerlették, hogy mindjárt
megölettenek az kémek, akik meggyalázták vala az igéretnek földét és~ visszatéritvén a Verestenger mellé, csak
közel szállitá Egyiptushoz az lsten az népet, holott negyven esztendeig tévelyegven kesergettetett és sok veszedelmes nyavalyák miaU teljességgel megemésztetett Józsuétól
és Calebtól megválva.!:tO Annakutá na az ő gyermekeklll
bemenének az Kanaán földében , kiket ők félt nek vala,
hogy az ellenségnek prédái lenn ének.
Olvasd kérlek és vedd jól eszedben az historiát, mely
vagyon Mojzes negyedik könyvének tizenharmadik és tizennegyedik részében. Mert mi es ez ideig mind tévelyegtünk még az lelki pusztába n és nem mentünk bé az megigért Kanaán földében, azaz ama tiszta apostoli tudományon
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fundáltatott anyaszentegyházban, de immár szinte annak
határában vagyunk, melyhen hogy bemehessünk, ennél
kön nyebb út nem találtatik, amint e következendő beszé.
dekben meghallod.
Mi értünk irattatott meg ez feljül megm ondott historia , kikre immár pz világnak utolsó része sza llott,W a
mint mondja Szent Pál (I. Corinth. 10.) Eszönkben ~ kell
azért minekünk ez historiából vennünk, hogy az Úristen
minden késedelmesség és veszedelem nélkül be akarta az
Izrael népét vinni a Kanaán földére és azért küldette~ el
az kémeket, hogya földet lt1egkémeljék~ és hogy az jó
földnek gyumölcsében~ hozza nak, kivel a népet gyenyerkódfessékt:l, PS a földnek kévánságára!.>8 indíts.,k. De mi-

velhogy a nép ai Úrna k nem engede, megölettetének a
kémek, a nép penig vissza térítteték és addig tévelygett
a pusztában, míglen mind fejenként Mojzessel és Áron nal.
a f6hadnagyokkalSOf egyetemben megemésztetének.!IIO
Szinte így történF1 e mi mostani üdönkben is, ha jól
megrostáljuk ez dolgot. Mert az Isten mikor ki kezdett
mínket hozni az római pápának Égyiptusából, csak a gyümölcsnek egy fürtit hozá ki, tudniillik az Ur vacsorájá nak
egyik részét, mely a borból vagyon.:l6$
Annakutána más kémeket támaszta, kik a Kanaán
földét dicsirnék és mind [ej enként~ külömb-külömb gyümölcset hoznának az Antikrisztus pusztájában va ló népnek.
Mert Zwingliusnak az sacramentom dolgában való gyümölcset adá, hogy azt vinné a népnek, Cellarius Mártonnak ,
Servetusnak és Erasmusnak az igaz egy Atya Istennek és
Krisztusnak ismeretinek gyűmölcsér' adá, mert mind egy
üdében- irtan ak ezek Lutherrel és Zwingliussal, am int
meghallod.

-
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Ezeknek utána ada az lsten más kémeket, kiknek általa
tisztíttatott meg az igaz apostoli keresztség, melyet a K~isztus
szerzett. Mind ezen- egy üdöhen akarta azért az Uristen
megadn i az igiretnek földét, az igaz és tiszta tudo mányt,
hogyha a nép engedett volna annak. De hogy ezek ez!&l
ké;nek megrettenének az Antikrisztus óriásitól, országoktól,
királyoktól és várasoktól és minden régi atyáknak concíliomitól, ilyenképpen ijeszték el!118 az népet is és innét 16n,
hogy az igaz kémeket, iJgymint Mózest, Józsuét é~ Calebot,
kik az földet dicsirik vala, úgymint eretnekeket megkövezék.
Mert Luther Márton Zwingliusra tám::tda, mindketten penig
támadának az anabaptistákra, kik Tigurum várában megölettetének.
Ezenképpen az egy Iste nről és annak egy fiáról, a
Messiásról való tudományt is megveték, melyet még mostan
sem vesznek bé az ü gyülekezetekben.
Mindezeknek okáért az Úristen megbúsulván!$ll, visszavonyá '6 őket az jó földrül és az kémeknek sem hagyá azt
többé látni, hanem mind a pusztában ölé meg öket és a
nép negyven esztendeig kényszeritteték tévelyegni az Antikrisztus pusztájában, úgyannyira, hogy, kik azoknak mara·
déki vagyunk!70, mostan viszen bé az Isten az igéretnek
földére, az igaz tudományra , megjelentvén minekünk az O
eltitkolt igazságinlIk kazdagságit!'II, melyeket a mi atyáink
megvetettenek és mind ez ideig gyűlölnek. De meg ezt is
mondotta vala az lsten, hogy be ne menjenek a Kanáán
löldére, mert meggyözettetnének az ellenségl"l, mely dolog
megtetszett~ Zwingliu sban, az anabaptistákban és Servetusban. Szinte igyen'OJ az Izrael népének megmondta vala,
hogy a negyven esztendőnek előtte a pogányokra ne men·
jenek, mert megölettetnek, és szinte úgy történék.

/
-
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Hogy penig az minekünk adattalott kémeknek egyaránt rH lött dolgok amazokkal, megmu tatják az ö nnön
magok írá sok, kik egymásra támadának és a népet elidegeniték a ·KanMn földétúl. Mely dolgot megérthetsz az
Oecol3mpadiusnak és Zwingliusnak leveleibél, melyekben
meg vannak írattatván Luthernek és Zwingliusnak minden
vetélkedések.r.f> Ez kö nyv pedig Basileá ban nyomtatott:lt ki
1548. eszte ndőben . Továbbá Oecolampadius Tiguromban
az 3nabaptistáknak tudományokat az egy Atya Istenrő l és
az Jézus Krisztusról első és második levelében igen kárhoztatja és az Antikrisztusnak egy állatu és három sze m é lyű
Istenét magasztalta. Luther Márton is az Augusta városbeli
vallásban ln kárhoztatá az egy igaz Istent, a Jézus Krisztust,
a keresztséget és az Úr vacsoráját.
De lásd meg immár az üdőt is, melyben éltenek a
lelki Kanáán földének kémlői, kiJ, egymás ellen hadakoz·
tanak . Ezerötszázhuszonhat, huszonhét és huszonnyolc esztendőben kezde Luther Márton Zwingliussal vetélkedni az
Úr vacsorája és bálványok felől.
l;;29, eszlendőben csa k heába szálla" Luther be·
szédre Marpurgumban az Ur vacsorája felól Zwingliussal.
Ugyanezen esztendőben viaskodék Zwinglius az anabaptistákkal Tiguromban. Ezen esztendőben ira Servetus Oecolampadiusnak, Melanchtonnak és egyebeknek az egy Isten
jelól és az ó könyvét kibocsátá az háromságnak tévelygésiról.
.
Ugyanakkor adá ki Erasmus az ó magyaráz.abt az
új-testamentomra,lil kit meg is oltalmaza a Stunlca, az
hispaniai barát ellen, kik 6tet eretneknek vádolták vala,
az Istenről, a Krisztusról és az keresztségről való tudományban.

-
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Cellarius Márton is azon üct6ben irá könyvét az ls·
tennek cselekedetiröl és az anyaszentegyháznak tisztulásar61, melyet Argentoratumban nyomtattanak ld 1527. esztendőben.

Hogyha penig az esztendőket megszámlálod , melyekben ezek egymásra!IJS hadakozianak, meglátod. hogy mostan telik bé az negyven eszte ndő, melyhen tévelygett a
nép a pusztában. Meghitod a napoknak is negyven szá·
mát, melyekben a mi fejünk, a Krisztus. éhezvén éS,szom·

jéhozván2SS késérgettetett'!81 a sátántól a pusztában. Es immár közel vagyon az üdö, melyben az Antikrisztus pusztájából az igért földre kell mennünk, megszabadulván az

,

•

•

ördögnek késérgetó!Sl csalárdságitól, hogy örvendezhessünk
a Krisztus igéretiben, melyeket az pusztának romlása után
mondott hogy meglesznek.
Az örömnek esztendeje pedig, melyben minden szolgák az ö elvesztett jószágo kra térnek vala, nem heába
volt,~ hogy Islen parancsolatja szerint mindenkoron elmulhatatlanképpenÖII az ötvenedik esztendő volt. Melyet
az Krisztus is megtartván, az ő feltámadása után ötven
nappal bocsátá el a szent lelket, mellyel tanította és vigasztalta az övéit. Ennek az órömnek esztendeje is majd eljő
minekünk is lélekben és akkor szabadul unk meg teljességgel az Antikrisztus fogs.igából, megtér\'én az mi elveszett
jovainkra,t'il' amaz apostali anyaszentegyházra, kit az ördög
igen megpusztitott9 volt és az Krisztus helyeit ó uralkodott
Mostan vagyon annak ötven esztendeje, hogy Luther
Márton fel kezdé bontogatni Mll a Krisztus koporsói!, melyekben az örök életnek megnyerése helyeztctte tik~ vala,
tudniillik bucsuban, purgatoriumban, misében és szentelt

•
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vizben_ Mert Krisztus slük'\ ~
után ezerötszáztizenhét esztend őben kezde Lu ther ezek ellen támadni, melynek mostaJl ötven esztendeje vagyon , kit hogyha hozzávetendesz"1
az 1517 esztendőhöz, teszen 1567 esztendőt, kiben mostan
vagyunk. Mindezeknek penig az végében hét számM va gyon, mely mindenkor szent volt mind az nap számbans mind az esz tendőben , mind pedig az hetedik hónapban.
De ugyan ez dolog is meg mutatja ennek közel való vol -

tát, melyet megmondottanak a prófeták, 'postalok (2. Thess. 2)
CS Szent János az Ő látásában ( IB. részében) az Antikrisztus romlásáról. Megtetszik immár az állal men etel mind az
egész Babylonon, és a végé rő l szinte az eleire jutottunk, az
hitnek fondamentomára az egy Atya lsten felöl, az Jézus
Krisztusról és az apostali keresztségről. Es mikoron hangosban- megzendülendD'· az trombita és eltörettetnek az korsók,

melyekben vagyon az lámpás, az Krisztus, akkor osztán
meg kell rettenni minden marliánitáknak és el kell vesz nitz
mindenféle fegyverekkel egyetemben. Mely dolognak elvégezését 1570. esztend őre várják az hivek. Mert a babiloniai fogságnak is hetvenedik esztendő volt vége, melyben
ennek ís végének kell lenni. Luther Márton és Zwinglius
az O vallásokat az Augusta-beli gyúlésben 1530. esz te nd ő 
ben adák ki, elbocsátván azt mind az egész világra ; azonképpen az lsten az 6 evangéliomát megtisztitván az Anti krisztusnak rú tsá.gától, 1570. esztendőben jelenti ki éppen
mind az egész világnak és azt égi jegyekkel megbizonyítja,
mint szinte az apostali anyaszentegyházban cselekedett. Ez
penig negyven esztendő a Luther és Zwingliu~ 1530. esztendejétől fogva. Sírnak osztán akkoron a Babllo~nak kalmárkodói az ő orszagoknak elpusztulásán, az mmt me~
vagyon irva a Szent János látásárólrll irt könyvnek 18. re-

-
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szében. Akkor leszen a zsidóknak megiérések, amint meg
vagyon mondván a prófétáknál sok helyen (Ose. ~. Ro~ . 2.1.).
Akkoron prédikáltatik a Krísztus evangéliuma IS Iga7..án mind e széles világon, amint őmaga megmondotta,
melyet még nem láttu nk, hogy beteljesedett volna.· Mert
Luther az evangéliomnak csak vala mi részét nagy zúrzavarral tani*otta , az mint az ö postillája megbizonyitja és
az kenyeres- Krisztust a bálványokkal egyetemben nagy
haragosan oltalmazla Zwinglius ellen.
Azonképpen Zwinglius egyebekkel egyetemben jóilehet nagy részbOl,· de nem tisztán eképpen tanítá minde ·
n estől fogva az evangeliomat, mert az egy állatu, három
személyü Lstent, a megtestesült és kétszer született Krisztust hitta segítségül Lutherrel egyetemben, melyek az An tikrisztusnak szemfényveszlési voJtanak. De még a keresztségben is oltalmaza az ellene mondást,!01 mely semmi nem
egyéb, hanem büvölés-bájolás és babonaság. Annakokáért
az lsten az Antikrisztus Babilonát nem akarta égi jegyekkel megerősíteni az apostali tudomány ellen, mert ördögi
hazugság volt. De mikoron amaz evangéliom tiszta leszen,
melyet Krisztus prédikálotrw és az apostolok vettek, fon dálván azon az anyaszentegyházat, lehetetlen dolog, hogy
az lsten az ó fiának igéreti szerint az ő mennyei tudomá nyának bizonySligára mennyei jegyeket is nem10l adna ,
amint szinte az apo:;tolok idejében volt. Mert a Kri sz~us
ezt mondotta az ő ta nítványinak : ~ Akik énben nem hisznek - úgymond - ilyen dolgok követik- azokat, hogy
ördöget üznek és új nyelveken szólnak ," Szent Jánosnak
16. részében : • Valak i énbennem hiszen - úgymond ez cselekedeteknél, melyeket én mívelek, nagyobbakat cselekedik .•

-
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Nemcsak az aposlalok ;; j.'re mondotta pedig ezeket
a Krisztus, hogy meglesznek, de egyaránt minden ó hiveinek igérte. És bizonyára az apostalok után is sok üdövel Jöttenek eféle!t mind a zsidók között s mind az pogányok és mind a köznép közöU , amint meg vagyon irva
az apostaJi cseleked etn~1 irt kö nyű nek aJ1 tizedik es tizenkilencedik részében.
Ezt igérik az apostalok is az megkereszielkedóknek,
hogy ha hisznek a megfeszült Krisztusban és annak nevében megkeresztelkednek , Szentleiket vesznek, mely dolog valóképpen beteljesedett. Nem hagyja azért heába most
is az Úri:-Ien ez igéreteket, hogy higgyenek az ö eva ngéliomának.
Hogy pediglen ez ideig mi köztünk ezek meg nem
Jöttenek, ez volt oka,lIIiI hogy még ezideig az anyaszentegyház nagy setétségben volt az Antikrisztusnak kl1lömbkülömbféle serege miatt es az Atya lsten, az Izraelnek Istene, az ö fiával egyetemben meg nem esmertetett. Innét voU, hogy igaz, hit, sem YOIl, mert 'nem
"esmertük,
~:dbe n hil ni kellett volna. Amaz igaz keresztség sem volt,
z mennyei ujOililWt stntetésnek bizonysága, mely az hitel együvé köteleztetett.:!I'II Ez oka voU azért, hogy az mü
tudományunk mennyei jegyek kel meg nem bizonyittatott
s mind addig sem bizonyittatik pedig, mig ki nem megyl1nk az Antikrisztusnak pusztájából.
Nem nagy dolog voll az Antikrisztusnak is uralkodni
minekutána amaz igazságnak lelke megszünt csudát tenni.
Mert az igaz hitnek és az keresztségnek helyette krisma
azaz kenet szállott voll bé, az Krisztus helyébe gyertya,
szövétnek, setétseges világosság.an Az evangeliomnak, e mennyei sónak helyébe e földi rothadandó só szerzettetetL

,
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És miérthogy ez bolondságok az ördögnek fejenkénf3"
rabjaivá és vakokká teszen vala, azokáért az Antikrisztus
is s:\rral keni vala bé az embereknek szemeit, hogy még
az ördöget se látnák és kereszth(myássat' " t éhl'~ vala a
hamis keresztségre, mely babonas..íggal mennyit hasznáttanak, megmutatja e jelen való dolog, h olote'~ a Krisztusnak és al: őtőle szerzettetett keresztségnek ilyen e rőse n
mond ellene mind ez világ.
De mint a sátán a Krisztusnak lelkét megoltotta'" az
hamis tudománynak behozásával, azonképpen mikor az
evangélium megtisztul a Krisztus lelkével, melyet lassanlassan naponként látunk, akkor osztán az Antikrisztus
megölettetik, (amint mondja Ézsa iás tizedik és tizenegyedik részében, Szent Pál a 2. Thes. 2. ire'). Senki ne gondolja, hogy egyéb Krisztus szájának lelkével ölettetik meg
a sátán , hanem amellyel az apostalok a pogány népeket
a Krisztusnak esmeretire téríteUék. Nemcsak az evangéliomnak külső prédik:i.lása az, hanem az bel ső erő, melyet
az Úr indit fel az ő hí veinek szivökben , csudatetellel azt
megerősítve n, amint meg vagyon irva Szent Márknál 16.
reszében és az apostali cselekedetuen. Nem kell <Izért a
zsidókna k és a pogányoknak térésérelli is egyéb lelket
várni ennél. Bizonyos dolog ez, hogy el kell immár romolni e Babylonnak, melyben a lelki foglyo k tartatnak.
Annak okáért Szent János látásáróli!ll; irt könyüben\W); az
ó-testamentomn ak minden jövendölését a BabylonnCl k pusztulásáról surtuna szerint együvé számlálja és pél daképpen
ugyanazon beszédekkel ez Antikrisztus országá nak elveszésere sz abja ."~ Melyet hogyha valak i meg akar látni , olvassa meg ez ide alá va ló~ helyeket ennek pusztulásáról
és az anyaszentegyháznak megépitésérOI. A többi között
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lássa meg Jeremiásnak 51., Apoc. 18. részét. Mely dologra példát adok itt teneked , hogy ehezképest is temagadtól is több helyeket kereshess a szentírásból
Jeremiae 5 1. caput.
Apoca!. IS, caput.
A Babilonból való kimeversu 4.
nésre intés - versu 6. 45.
"
A Babilon romlásáról való
versu 2.
prophetia - versu 8.
"
A Babilonn ak pusztulásán
versu 9.
való siralom - versu 34. 54.
•
A híveknek örömek versu 20.
versu 46.
"
A Babilon pusztulásának
ugyanazon jegye - versu

,

vasak lesznek, az haragos vad bestiák nem ártnak és oly
békessé6" leszen , hogy soha osztán semmi háborúságnak
helye ne legyen .3 1
Szent János Apocal. 18. 20. mindezeket kisebb helyre
szoritván, rőv id szóval ugy mondotta ki, hogy az Antikrisztus megölettetik és a sátán megkötöztetik. Mert miképpen az lsten minden jónak oka és kiadój a3l! az Krisztus
által, azonképpen e világnak ördöge oka és sze rzője 3Z
Antikrisztusnak. Semmi nem egyéb ám a Szent János látása,

•

hanem az ó-tesfamentombeli prophetiáknak rövid summája,
melyekben megirattattanak jóvendóképpenllU az Izraelre következendő

63. 6 4.
•
versu 21.
Lá sd meg továbbá Esa. 47. versu 7. 8. A Szent·Já·

nos látásának 18. részét, ver. 7. 8. Ugyanezekben megtátod a Babilonnak
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bájolóit. ~

Azonképpen lásd meg Ezech. prófétá nak 39. részét
ver. 17. 18. Szent János látás. 19. részét, ver. t 7. 18.
19. Meglátod Ezekielnél az anyaszentegyháznak oly épülését, ki még s.1hasem volt, Ezsaiásnál is (l l) és Micheasnál 4. 3. reszében.
Lásd meg annak utána az anyaszentegyháznak újulásá rót való prophetiát Es. 65. ver. 17. t8 . 19. Apoe. 21.

-

ver, 4. Ezech. 40. 4 1. 43. Apoe. 21.
Vesd össze az Ezsaiás prófétának 35. és 60. cap. lés]
Apocal. 21.

Az próféták oly békességről mondanak nekiink jövendöt, mely soha még nem volt , me~ .. kkor minden ~egy
vernek el kell veszni és megégettetm, a szablyákból szantó-

•

,

veszedelmek és azoknak 8abiloniában való fog-

sagok, annak utána megszabadulások és az anyaszentegyháznak mcgépülése. Ugyanezeket irja Szent János is, mondván, min em ű veszedelmek szállnak az anyaszentegyházra és
miképpen az babiloniai parázna személy fogságra vivén,
megrészegíti az pogány népeket az Ö paníznaságának borávaL Továbbá megirja ezt is, miképpen szakad le az Babilon tornya, az hivek miképpen vitettt"tnek ki , miném ú
csodálatosképpen ujittatik meg az anyaszentegyház, miképpen kötöztetik meg a sátán ezer esztendeiglen, ki. még ez
világon soha ez mái napignl kötözve n~m voll. Es innét
volt, hogy az szabadon járó sátá ntól Eva paradicsomban
megcsalattatnék, és az igéretnek földén mindenféle bálványozáson= hordoztatnék az Izrael népe és az Krisztus eljöveteli~ után minden szentségek raboltatnának az Anti krisztu s bálványi álta l, melyek még ez ideig sem tisztulhattanak ki , az mint szemünkkel jól látjuk. De miképpen
az lsten mindeneket betöltött az ó-törvé nyben, valarn icsodák
a régi Babilonról meg voltJnak mondatván, azonképpen
bizonnyal várják az !livek, hogy e mostani Antikrisztu s
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országa is megromol, kiváltképpen holott~ látjuk, hogy
immár nagyobb részén által mentünk és szinte a kapuján

vagyunk a Kanaán földének. Ez okáért igen rohannak mindenek mireánk, hogy vissza vonjanak 3Sö , mint szinte Farao
cselt::kedlk vala Izrael népével, kit soha el nem bocsátott
olna, ha a Verestengerben nem lett volna veszése.
Tud juk, hpgy az Úristen semmit el nem kezdett, kit
el nem végezett volna. Miképpen megszabadilá Izraelt
Fárá6lól, által vivén ótet a Verestengeren és megszabaditván külömb-külö:nbféle fogságból, főképpen a Babyloníából: véghöz viszi immár e mostani cselekedeiii is, melynek immár jobb~ részét elvégezte és ezt e dolgot dícsírik és magasztalják óbenne mindeneknek felette mind a
próféták s mind Szent János az ő látásában, hogy az
övéit meg szokta szabadítani az Isten.
Nagy fogság ez, nehezebb a több ideig való amaz
régi babiloniai fogságnál, mert ezer és egynehány száz
esztendőné l többet tartott. Nem kicsiny leszen azért abból
való megszabadulás, hanem nagy és csudálatos, amint az
ide alá jegyzett:l31 prophetiákban meglátod. De ennek kiváltképpen való summája megvagyon az Ezsaiásnak 1 t.
részében , mellyel megerősítletik az Apocal. 18. 20. részében való mondás a Babilonnak romlásáról, az sátánnak
megkötözésér61 és minden háborúságnak megcsendesítésérOl, melynek oka az Antikrisztus volt. Ez Ezsaiásnak ll.
részéből vötte Szent Pál is a beszédeket, melyekkel azt
mondja, hogy megölettetik az Antikrisztus a Krisztus szájának lelkével (2. Thess. 2.). Ugyanazon Ezsaiásnak 11.
részéből megláthatod, hogy e mi üdőnkre tartoznak a mcgújulásról való ígéretek, miérthogy a második megszabadulásról emlékezik, melyet másod kéz:l3! felemelésének ne-
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vez. Tová bbá szól az Izrael maradékinak minden nemzetséger61:J3,1 való egybegyüjtéséről, mely ez világnak négy
szegén vagyon. Az Izrael népe pedig elszakadozván, soha
széllyel nem os·dott, hanem csak az Krisztus halúla ulán.
I-Ionn ét !l1cgletszik, hogy ez megépülés az mi üdönkre
tartozik, melyben eloszloUan<1k mind ez széles vihlgra és
az Jeru zsálem elpusztult, nem az elm ult üdőre, mert akkor n Krisztus jöveteliben lll békességben és épen voltanak az ígéretnek földében nz Izrael népei. Annalmtána
emlékezik a :aszlóról is, melynek fel kell emeltetni az
pogányok között és annak felemelésére üszvegyíilní az
Izraelnek. Soha nem emeltetett ennek eWtte zászló az Jzf<lelnek az pogányok között, hanem az pogányoknak emeltelelt az Izrael népe között Jeruzsálemben. Mert Sionból
jött és az zsidók közú\ vagyo n az üdvözítő, Emlékezik
Efraimnak és Judának ábrázatjában~ az híveknel{ megbékélésekról, mert nemcsClk n hívek között voltanak eddig
visszavonások, de még azok között is, kik az Krisztus
nevét viselik. Mostan pedig, amint látjuk, nemcsak az község, hanem még annak elölj,irói es őmClgok között nagy
erős gyúlölséggel vetélkednekUII él tudományról és nem
hogy az békeSSégrő l gondolnán<.lk va lamit, avagy hogy az
fegyverból szántóvasat csiná lnCin ak, de ha lehelne, még a
pennat is kopjáv,j változtatnák.
Mely dolog megmutatja, hogy az háboruságnak oka,
a s:l!:ln, meg nem kötöztetett még ez ideig, ki az apostolok idejéb ~ n viJágoss.1gnak angyalává változtatja v<1la
mag.ít és síván 3J7 keresi vala, Clkit b~nyelhetne, am int Szent
Péter mondja, és ki az apostolok után nagy bálványozá.
sokat hozolt bé, melyeknek a pog,iny népek között mind
eddig helye volt, es ki a mi fejünknek, az Kriszt usnnk
4

1

I

helyében az tévelygésnek fejét, az Antikrisztust hozta az
anyaszentegyházba , ki mostan is uralkodik Ó-!3abiloniában.-

Ugyanazon II. 35. részében ezt mondja Ezsaiás az anyaszentegyház felOl: "Senkit az nem üldöz, senki a szent hegyen
meg nem ölettetik, mert egy hitetlen sem megyen bé többé
abba az anyaszenlegyházba" (Jerem. 50. loel. 3. Apoc. 21.).

Megirja Ézsaiás a fa rkasokat is, kik nem ártnak a
bárányoknak, megszü nnek a feneva dak és elvesznek a fegyverek, kit nemhogy láttunk volna az Antikrisztus idejében,
de még azok is sokat öltenek meg az tudományért, kik
keresztyénekrek vallják magukat. Amint Luther idejében
és Zwingli us idejében Tiguromban, Calvinus idejében peniglen Genevában Servetust na gy rettenetesen égettették
meg, ki 3Z fondamentomnak, az egy Atya Istennek, e rős
és húséges tanitója vala. Azonképpeu f-Ielvetiában Berna
nev ú városban ezen mostani 1567. esztendébeu megölet·
tefék Gentilis Bálint, ki olasz nemzet-- vala.
Szent Pál is ez Ezsiás irásából vötte azt, mikor azt
mondja (2. Thessal. 2.), hogya Krisztus szájának lelké·
vel meg kell ölettetni az A::tikriszlusnak. Mely irásban
megmutatja Ézsaiás, hogy még elé nem jötF az meg·
épúlésnek ideje, hanem vá rni kell az Antikrisztus romlása
utá n,UI mikor az babiloniai kalmárkodók sirlán jajgatnak az
O örömöknek elveszésén. (Apocal. 18. versu 9. 13. 15. 16.)
Megirja Ézsaiás a Babilonból való kime~ést is, mint
szinte az Egyiptusbelit. Mert miképpen az Uristen min ·
den emberi erő Ilélkül csodálatoské ppen kihozta az é né·
pét Egyiplus iöldéből , mind Fáráólól s mind egyébié le
veszedelemből , azonképpen megszabadit immár minköt is
az lelki Babilonból és az Antikriszt usnak meg kell ror.·
tatni a Krisztus szájának lelkéveiMI minden emberi erő

I
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nélkül. És a ményémú U1 öröméneket mond Mojzes az 6
második könyvének 15. részében, hogy énekleU a zsidó
nép az Egyptu sbeli megszabadulás után, ugyanazonró\'"
emlékezik Szent János is az Antikrisztus romlása után
(Apoc. 15.). Tizenkilencedik részében is pediglen hasonlatos hálát adnak az Istennek az megszabadultak, amint
mondja Szent János.
A próféták semmiról gyakortabb nem emlékeznek,
mint az anyaszentegyháznak jövendó épüléséról ésezmeg·
lérO liraelnek'" Jeruzsálembe való gyölésérOI. Amint Krisztus mondja, hogy letapodlatik Jeruzsálem a pogányoktól,
mely pusztaság csak addig tart - úgy mond -- mig
beleljesednek az pogányoknak idejek. MásuU pedig azt
mondja az lzraelbelieknek. kik nem akarják vala ótet hallgatni : .Ime, az tu házatok puszta leszen mind add!g,
mig azt nem mondjátok, hogy áldott az, aki jött az Urnak nevében. w Mert akkor dicsirik a Messiást , kit annak
elótte átkoznak vala. Felemeltetik a Krisztus, az Izrael
zászlója az pogányok között, amint meghallók Ezsaiásnak
ll . részéből , mely immár elkezdetik, mert feltámad lassan·
lassan a Krisztus az Antikrisztus sok koporsójából az ő
híveivel egyetemben.
Nem kicsiny jele ez dolognak, hogy még az anya·
szen tegyház ez Babilonból éppen meg nem tisztult, és nemhogy az megtisztulásról való esmeret bőséges volna (melyról Ezsaiás 1. és Jerem. 3 1. részében szólt), de inkább
még a keresztyének között is oly nyilvánvaló tévelygések
ótalmaztatnak, és az lsten beszéde oly foganatlan köztek,
hogy egy nehány ezer közül sem találnál egyet, ki volta·
szerinf" igaz keresztyénnek mondattathatnéJ.., noha annak
nevét viselik mindnyájan.

"
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Látj uk az apostali anyaszentegyházban, mely virágzó
voll a tudomfl ny,m mel)' foga natos és erös az lsten beszéde
ugyanannyira, hogy Szent Péter egy prédikációjára ' htíromezer ember tert Krisztus esmeretire. (Act.2.) Ményémü l l '
volt penig akkor az hit és a szeretet, megláthatod ugyanazon részé ból. "~ De senki ne csudálja azt, miérthogy sem
Krisztus, sem az ó tőle szerzettetett keresztség nem pré·
dikáltatott ugy miköztünk, amint az apostalok idejébell,
mely tudományra mikor egyenlő akarattal térendünk, meglátják az hívck, hogy semmi nem igértetett oly az apostnlók nak, ki még minékünk is meg nem adattatnék. De
erröl másszor többe! szóljunk.
Mostan esak e dolgoknak summáját akartuk a ke·
reszlyéneknek eleibe adni, hogya megigédeteti anyaszent·
cgyh.iznak épülését ne csak várják, de kérjék is az Istent, hogy hamar beteljesedjék, ennél inkább peniglell ,
hcgy immár szinte elöttünk vagyon az idö. Semmit nem
kezdett lim el az lsten, kit el nem végezett volna. Soha
nem volt az Isten népcnek oly hosszu ideig való fogs.iga.
kinekiUl szabadsága és öröme nem lett volna. Az Égyip.
sbeli fogság után megadaték az Izrael népének a tejjel
és mézzel folyó ígéretnek földe. A babiloniai fogs<ig után
megadaték az új Jeruzsálemnek épülése, mely örömmel és
vigassággal teli vala, amint megírja Nehemiás próféta és
Esdras könyvében. Gondolod·é azért, hogy minket is meg
nem szabadítana a mi kegyelmes Atyánk az Antikrisztus
markába beszoríttatott Babilonából ? Megslabadít, atyámfia, és 111cgnyugotja:::.o az Ur az ó hiveit, az ki az cgyúgyüeket mondja bódogoknak lenni, kik majd elveszik CI
földet, melyet ez ideig nagy kegyetlenséggel és fegyverr..:l
uirtanak az hitetlenek. Látod, azért, hogy az együgyü<.!k·
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nek igértetett, hogy senki ne gondolja az Úrnak eselekeJ etit emberi eróvel hogy le n ne. ~,l EI kell minekü nk Péterrel egyetemben az kardot tennünk, mert ak i fegyverrel
ker es i ,~4 fegyve r miatt keH elveszni, az . Krisztus mondása
szerint. Meg kell immár vMnunk ez Urnak cselekedetit,
eleitól fogva végig mi legyen, az Babilonból és a madi~
ni lá któl való megszabadul:isl. ahol csak egyedül az Ur
hadakozik, miképpen szinte régen, mely historiáról Ezsaiás
kétszer emlékezik (cap. 9. lD., ahol az megépülésról szól.)
Miképpen penig az babilon iai pusztu l;'ls után még
fondamentolllot is újat kellett vetni az uj Jeruzsálemnek,
az Izrael népének, azonképpen mi rajtunk is szinte azon
d010g történt, holott az Antikrisztu s semJ1li cikkely t helyén nem hagyott volt az tudom~!1yban. És az mini <Ikkor oly l<egyetlen ell enség volt, hogy egyik kézzel magát
kellett ótaImazni, másikkal építeni: szintc azo nképpen vagyunk mostan. An nak felclte nagy so k patvarkodásokat~
gondolnak vala, tudniillik hogy az Izrael népe elhasonlanékx.! a királytól, I11cgliltaná az adót, mindent II1cghábori.
ta na és mind a többi, ~ kikkel az Krisztust is k<'t rhoztatják vala, mikor halálra menendő vala.
Miképpen azért, At} (1111fia, keresztyén, senlll1it akkor
nem árthatá nak az ő sok patvarkodásokkal az hatalmas
lsten ellen. ki az ő népének a szükségnek idején gondjokat viselte: azonképpen Iloha minekünk is mostan sok
boswságot és szidalmat kell elszenvednü nk , de mindazáltal nem h,igy ez nyavalyába n az mi Istenünk, hanem
mcgszabadit az Antikrisztusnak lelki rabságától. Nem ké·
sil< penig ezzel az lsten, miérthogy immár szinte az kapuj<ln vagyunk az Babilonnak. Senki ne kételkedjék;J.,\(l azért
ebben, hogy az Úristen el nem végezné az Ő mun káját.
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Ebben azért az egy magasságbeli Istenben, Krisztusnak atyjában, mennynek és földnek teremtöjében (Act. 17.)

erös hittel hiszünk, legelószer , ;!TJI) miérthogy csak ó egyedül az ö mértékhetetlen:>l ' irgalmassága szerint idvezitött
minket az újonnan való születésének, mosogatásának;l(J! és

[HARMAD RÉSZE.]

szent léleknek megújításának általa, melyet mi reánk büségesen öntött a mi megidvössitónknek,- Jézus Krisztus-

•

nak általa.

Szcnt Jánosnak tizenhetedik reszeból ez mondásnak : . El: IZ örök eleI.
hogy megismerjenek teg edet eSlk cgye-,
diil Igaz Istennek és a kit elk iJ ldetltl.\l'
aZ Jezus Kri sztust" magyarázatja a kl)zcnstges egyenlő erle[mü t~nltóknak
frdtly orsdgbana.;a vallá50knak bitonyságára és crósitésérc az egy Aty~.lstenr61
és ez 6 flárül a Jézus Krisztusról és
ezeknek IZ 6 szent Lelkéről .

[2.1 az Atya Istennek Fiárul.
Annakutána hiszünk egy urunkban, Jézus Krisztusban, kinek általa mindenek vadnak (I. Cúr. 8.), magas-

VallástéleI.

11 .1

az egy Atya·lstenről.
Hiszünk egy Istenben, ki amaz Atya, kiből mindenek
vadnak és mi ó benne (I. Cor. 8.), ki egyedul fő (Jud.
1.), felséges és magasságbeli~ (Act. 7. Luc. 1.), csak
egyedüt láthatatlan, egyedül bölcs és egyedül hatalmas (J.
Tim. 1. Rom. 16.), csak egyedül mindeneknek fetelte vató
lsten (Eph. 4.). egyedüt igaz lsten (Joan. 17.), egyedül
Jehova Atya, kinét több nincsen (Esa. 45.), egyedül a mi
megigazutásunknak kutfeje és vitágosságoknak atyja (Tit.
3. Jacob. 1.), mindeneknél nagyobb (Joan. 10.), egyedül
Atya és Krisztusnak feje (L Cor. ll.) és azon Krisztusnak
Istene és Atyja (Joan. 20. Math. 27.)

l

"1gbeli Istennek Fiában (Luc. 1.), mely az Atya Istennek
erójével árnyékoztatván~n, fogantatott szent Lélektü! a SZli z
Máriának méhéhen (Luc. 2. Math. 1.), mely Krisztusban
az Atya lsten az utolsó időkben magát megjelentette
(Heb. 1.)
Ezt ez Istennek fiát sem láthatatlannak, ' sem halhatatlannak, sem mindenelmek fe lette való Istennek, avagy kiból mindenek volnának, sem ómagától való Istenek soha
nem valljuk lenni. De inkább ezen Krisztust hisszük, hogy
volt, miképpen mostan is, Istent I sh:ntől, vil;:igos.1gfotJ világosságtól, igaz Istent igaz I s t entől, bölcset a bölcstől,
teremtőt teremtőtől és halhatallant halhatallantól:Jn:, mondjuk, az Alya Istentő l , ki se nkitől nem függ, kinek e Fiu
e világnak vége után alája vettetik és nem imez avagy
ama termeszeti szerint csak, de mindenestől fogva (I. Cor.
•
15.) Es abban az Istennek Fiában hiszünk, ki ó maga
(Szenf Jánosnál 14.) kisöbbnek mondja magát lenni az ó
Atyjánál.
Egyenlőnek kedig Jzért hisszük lenni és mondatni,
mert az Atya lsten minden ő lstenségét teljes voltával
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nckic rcszcsilctteYA CS adot! nckie minden hatalmat mennybCIl éS e földen , cs ezen ő nát angyaloktól és embereklól illl jdlat ni akarta. (Mat. 28. Heb. 1.)
Valljuk azért a Jézus Krisztu:s[tl lenni Islennek ama
egyetlen egy Fiának, kiröl az Atya Isten mennyből kétszer tanubizonyságot tött (Matil. 3. 17. Luc. 3,) és akit
régen asszonyiállat magvából Ádámnak megigért volt (Gen.
3.), annak utána patriárkáknak3ljl Ábrahámnak ágyé kából
(Gen. 12. 18. 23. 26. !tem Act. 3. Ecet. 44 .), Dávidnak
kedig az ő magvából. És amely egyetlen egy felól minden próféták jövendóltenek, és akit az apostolok annak
utána férfiúnak (Act. 2.) és embernek (I. Tim. 2.), második Adámnak (I. Cor. 15.) mondnak, mely ember Krisztusi Istennek fiának a centurio nak átala az írás nyilván
vallja, hogy volt,oot mondván "Bizonyába ez ember Istennek Fia vala.' (Mar. 15.) Ki felól Mojzes es prófétált,
mondván: • Prófétál támaszt ti nektek az lsten a ti atyátok fiai kezül, hasonlatost hozzám ' (Orut. 18. Act. 3. 7.)
Mely felól Kereszte lő János es tanubizonyságot tött, mondvjn: .Utánam jú a férfiú.' (Jo . 1.)
Ezt azért e látható Krisztust mondjuk az atyától egyetlen egy sz ületetnek~ lenni (Jo. 1.), melynek I~ivüle más
nincsen (Es. 45.), egyetlen egy közbejárónak és itilójének
[eleveneknek és hoHaknaktO (ll. Tim . 4.), anyaszentegyhá znak egy fejének (Eph. 5.), ki dicsi rendö Isten örökkel!
(Rom. 9.), ki( imád unk éS 2 polgatunka<! és tiszteljük és
kiben ö rökké bízunk a magasságbeli Istennek öröktő l való
végezése szerint. Valljuk azért Pállal egyetemben (T. Cor. 2.),
hogy semmit mi egyebet nem tudunk, hanem csak a megfeszül tm Jézus Krisztust.
13.! Az Szentlélekről.
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Hisszük a szent Lell<et es lenni az Atya Istennek és
a Fiunak Lelkének (M aL 3. 10. 12. Luc. 4. Rom. 9. I.
Cor. 2. 3. II. Cor. 3. Gal. 4. Eph. 3. Phil. Act. 2.),
mely az Aty;,Hól sz,írm3zik (Joa. 15.) és a Fiunak {Iltnia
adatik az híveknek (Tit. 3.), ki szcreztelött Istentói a mi
gondviselónknek (Jaa. 14 .). Tanító (Lnc. 12.) és lelki ajáll~
dékoknak osztagatója (I. Cov. 12. Hebr . 2.).
Istennek kedig ötet nem merjük nevrwi, mert seholt
az írAs azt nem mivelL m Segitsegre hínia, avagy imádnia "l~
annál inkább nem, mert semmi hitelre való 311l p ~ lda errúl
nincsen, és az Krisztustól eiOnkbe adaltatolt ker.yergesnel~,
imádkozásnak és segítségre való hívásnak módjának nekönlt
elégnek kell lenni. (Matt. 4. 6. Joa. 4. 9. II. 14. 15. 16.
17. Act. I. 4. 12. Eph. I. 6. Hebr. 8.)

Két oka vagyon, amiért ez vallástétel u1<ln Szent Júnos Illond<isának magya rázat ját helyheztetni akarlul~. Elsü,
hogy megbizonyítassék, hogy ez e mi vallásu nk Istennek
igíének m derék~l1 folyásából legyen. Második, hogy akik e
rövid vallásból a mi vallásunknak értelmét e5zekbe nem
vehették, e magyarázatból jobban megérthessék és a7.t1hin
igaz itíletöt tehessenek.
Szentjánosnak tizenkettedik részében így szól a Krisztus:

Ez az örök élet, hogy megesmerjenek ltigedet csall
egyedül igaz Istennek es akit elküldettel, az Jézus Krisztllst.
~

M

Az igiknek sommája ez :

-
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megmagyarázza miném ü dologban helyheztetött légyen a
mi idvességünk és az örök élet, tudniillik az egy Alya
Istennek és az ó Fiána k, a mi Urunk Jézus Krisztusnak

ez három dologról szólunk. Elöször m i n émű tulajdonsá.
gak legyenek, kikkel az atya lsten külömbeztetik""l a Fiútól? Másodszor miné mű kUlömbség légyen az mi tudományunk között és az Antikrisztusnak csinált tudománya
között? Harmadszor micsoda haszna légyen e tudomány-

esmeretiben.

nak?

A Krisztus itt e helyen a könyörgésben behozza 17v a
mi id vességü nknek fondamentomár61

való tudományt és

Hogy kedig ne kételkedjél meghamisilatlan
igal.ságnak lenni- ezt a tudományt, megmutatja ezt az
egész szenlirásnak fo lyása (Mat. 23. Mar. 8. Luc, 9. Joan .
3. 6. 8. 16. I. Cor. 8. Eph. 4. 1. Thim. 2.). A Szenl Pál
C! minden ó leveleiben nem egyebet tanit, hanem az atya

Istent és a mi Urunkat a Jézus Krisztust, mikoron ked·
vet és békességet az Atya Istentói az Krisztus által adatni
kiván. Szent János az ö e l ső levelének l. 2. és 5. részé-

ben em lékezik a társaságról, a min e mű társaságunk vagyon az Atya Istennel és az ó Fiával, a mi Urunk Jézus Kriszt ussal. Hogy kedig nyilván légyen, hogy mi nem

távozunk el az szentírásnak regulájától avagy folyásától,
egymás ellenébe való vetésnek általa megmagyarázzuk a
szentirásból az Atya Istent, az ö szent fiát, a Krisztus Jézust, és a szent Lelket, hogy nyilván megesmerhesd, mit
tanít e felól az Istennek igéje és mit a pápa az Ó sertgével, és hogy e kétléle tudományról ililetet tehess, hogy
ne essék rajtad szent Péternek ama mondása (ll. Pet. 2.)

szidalmazzák azokat, kikel nem tudnak, hogy az ó veszedelmekben t:1vesszenek.
ol

---EIs6 prédikáci ó, az Atya lstenrói.
E prédik,{lcióban három dolgot veszünk

elő,

avagy

Az e!só,ól. Nyilván és minden kételkedés nélkül prédikál az Istennek fia az örök életről és mindeneknek el őtte
minket az ó Atyjának csméretire, mint minden jóknak
klHfejére vezet, mely kútfóból mi reánk az örök Clet és
minden lesti és lelki jók szállnak (Jacob. I. Phili. 3. I.
Thim. 1.). Hogy kedig ez Atya lsten, ki csak egyedül való
és igaz lsten, légyen a Krisztus atyja, az elóljáró3l)t és kevetkezendö igiknek rendi ezt megmutatja. Mert elöl veli,
ezt mondván: "Atyám, eljött az óra, dicséilsJ63 meg a te
fiadat. " cs az igék után mindjárást ezeket veti, mondván: "És mostan dicsöits meg te én atyám engemet. ..
Szól azért az ó atyjáról és azt nevezi egyedül való Istennek.
De hogy efféle tu lajdon nevezetek, kik az Atyának
tulajdoníltatnak, megesmértessenek, az Istennek igéinek
rendiból elO számláljuk a többit es.
Elöszer egynek mondatik, mert egy az lsten, ki megigazitja* a kernyülmetéltettet és a k örnyűlmetéletlent hitnek általa (Rom. 3.). Egy az Islen, egy a közbejaró is
Isten közett és ember közett, az ember Krisztus Jézus.
(l. Thim. 2.) Egy az lslen és mindeneknek atyja, ki min·
denek felett és minde'1eken és mibennünk vagyon. (Eph. 4.)
Halld .,eg Izrael, a te urad Istened egy lsten. (Deu t. 6.)
2. Egyediil való. Egyedül csak én vagyok és küvülern más nincsen. (Esa. 4 5.) Mert nagy vagy te , és csak
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te egyedül csodákat cselekeszel. Lássálok, hogy csak cn
egyedül vagyok és én küvü!em más nincsen. (Deut. 32.)
:3. Magasságbeli. A Melchisedek kedig, Salem királya, kenyén és bort elé hozván (meri a magasságbeli
Istennek papja vala) (Gen. 14.). Hogy megcsmerjék, hogy
úr a te neved, te csak egyedül vagy :l magassá;.:::bcli mind
e földen, (Psa. 82.). Ez n,agy leszen és a magas5ágbcli Istennek Fi,ínak hivattatik. Es a magass<igbeli Istennek ereje
bearnyékoztat tégedet. AlIl1akc. k<iért az mi Ictüled születik,

szentnek és Istennek Fiának hivattatik. (Lucae. 1.)
4. Csak egyedül jó. (Lueae 18.) Senki nem jó, ha-

nem csa k egyedúl az lsten .
.5. Oröllké való. Ami mostan megjelentetött pr6féI.iknak ír,isának általa, az örökké való Istennek végczésc
szerint az hi~nek engedclmére·..·' minden pogányok közett.
(Rom. 16.) Abrahám kedig erdól plántála Belsabéhan és
(lZ örekkévaló Istennek nevét segítségre hivá. (Oen. 21.)
6. Nagy. Várván a bódog reminséget és a nagy Istenn ek és a mi idveziMnknek, a Krisztus Jézusnak eljövelelit (Ti t. 2.1 Ime a nagy lsten , ki meggyözi az mi bölcseségünket [Job. 35.[
7. Aldott, csak egyedü l erős, királyokon va ló kiníly
és uraJ!wcló úr. (L Tim. 6.}
8. Halhalatlan és láthatatlall. Az örekkévaló királynak, ki csak egyedül őm aga halhatatlan és láthatatlan ,
tis7tesség és dicsöség mind örökken örekké. (I. Tim. J.)
9. Ömaga Ur, Júdás levelében.
10. Egy mindenekn ek Atyja. (Mat. 23.) Atyát ne
híjatok magatoknak e f öl dö n ,~ mert egy a ti Atyátok, ki
mennyekben vagyon. Mindenelmek Atyja, ki mindenek
felett és mindeneken és mindnyá junkban mibennünk vagyon.
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(Eph~.

4.) Nemde az Atya lsten mindnyájunknak Atyja-é?
(Malach. 2.) Nagy úr és mindcnck fölött dicsercles és minden Istenek feleU rettenetes. (Psa\. 96.)
Ez egyet/en, magasság beLi, csak egyedül öri.'Íd<év aló igaz l sten. ez a Krisztus nak feje. (L Cur. I l.)

Akarom ezt, hogy tudjátok, hogy min den férfiu nak feje a
Krisztus, asszonyállatnak feje kedig a férfiu , Krisztusnak
feje az lsten. Áldott az Isten. a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyja, ki minket megáldott minden lelki aldom{tsokkal mennyekben a Krisztusban és a miképpen minket
választott ő benne világnak rendelésének előtte,·: hogy
szentek és fe rtelmesség nélkül lennénk szeretetben ö előtte .
(Ephe. I.)
Az lsten a mi Urun knak Krisztus Jézusn ak Atyja.
(L Pet. l.) Áldotl az Isten és a mi Uru nk Jézus Kriszlu sna k Alyja. (Apo. 3.) Aki gyózedelmes leszen, eképpen
ülteztetem""" fe jér ruháb:t és ki nem tórlem az ó nevét az
él ő kenyvból.H és megvílllom az 6 nevét az fn ;,ty:im
elót! és az ó angyali elót!. (Joan. 20.) rchnegyek az én
atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istencm höz tS a ti
Istentekhez.
Sz(unlálhatnék az ó-lestamcntomb61 nagy sok bizonyságokat, dc ez elég legye n.
S amma. Egy az lsten es mindnyájunknak Atyja, ki161 mindenek vadnak és ki mindenek felett és mindnyájunkban vagyon, mennynek és földnek ura , világosságnal,
é, lelkeknek Atyja (Mat. II. Jac. I. Heb. 12.)
JI. A másodikró/.

Semmi nincs nyilvá bban Istennek ígijében, mini az
egy I stenről való tu domá ny, kit mindenkoron (:s mimlenyü ttrA a mi uru nk Jéz us Krisztusnak atyjának mumlja M
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o túle ... (Joan. 8.) Es meg nem esmerék, hogy az
Istenit] mondanája O atyjának lenni. Es ottan, az én Atyám
ilZ, ki engemet dicséit, kit ti ti Istenteknek mondatok lenni.
Második {antithesisj.
Hiszem, hogy miképpen az Atya lsten teremtette a
mennyet és a földet, azonképpen a Fill lsten és a Szentlélek lsten. Ez is Krisztusnak tanítása ellen vagyon (Matt.
ll. Luc. 10.). Hálát adok - ugy mond - tenéked, ki
fötdnek, mennynek teremtője vagy. (Matt. 19.) Ki kezdetben teremté az embert , férfiuvá és asszonyállattá teremté

lenni a szeniirás, és mindeneknek teremtőjének, ki legelőszer is Ádámnak, annak utána Ábrahámnak és egyebeknek igirte az (} fiát. ki az frigytételért, kit tött volt Ábra-

hámmal, Izsákkal és Jákobbal és egyebekkel, atyáknak
Istenének akarta magát hivatni (Act. 2. 3. 8.). Annak
utána ujon nan való nevezetöt

vőn

magának az

üjonnan

való jótételrOl, miérthogy az Izrael fiait az Egyiptusbeli
fogságból kiszabadítá. Végezetre elküldvén az 6 fiát, ki
asszonyállatból lón (Gal. 4.), Atyának nevével mindenütt
az ujtestamentomban hivattatik.
Ezt mikoron az Antikrisztus ki nem vakarhatná az
szentírásból, őmaga fejétől magyarázatol szerze az atyák
és conciliomok által, mondván az egy Istent háromnak és
állatnak, azaz essentiának, avagy aJlatban, avagy három
személyben lenni , mely szemílyek nem állat,3If.! és az három személyt az egy Istenben, mely foldozá~sal az apostoli együgyüség fellord íttaték és Danielnek prófétálása
szeri nt , oly Isten hozatott bé az anyaszentegyházba, melyet a mi atyáink nem esmertek. Hogy kedig ezt az Antikrisztusnak Istenét megesmerhesd, vedd eszedbe az egymás ellenébe való vetéseket, kit antithesisnak3N nevez ű nk.
Els ő antithesis.
Hiszem az Istent az állatnak egyességében egynek
lenni es szemelyben háromnak, azaz hiszek az egy Atya
Istenben , fill Istenben es szent Lelek Istenben, es ez
három : Atya lsten. fill lsten es Szent/elek lsten, egy
lsten. E penig Krisztusnak tanítása ellen vagyon, ki Szent
Jánosnak hatodik részében az Istent egynek és nem háromnak , de ó Atyjának mondja lenni. Mikoron, úgymond,
mindnyájan tanittattak lesznek az IstentóI. Es mindjárást
uUma veti: Minden, aki hallgatja az én Atyámat és tanul

,
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őket.

Harmadik {antithesisj.
Hiszem, hogy ez három: Atya, Fill, SzentJélek egytermészeti'JO" egy állatll, egyenlő és hasolllaios őmagában .
OU semmi elsó avagy utolsó nin csell . Ez es Krisztus
ellen vagyon. (Joa. 7.) Az Atya lstentót vagyok, ugy mond
a Krisztus. (Joa. lD. 14.) Az en Atyám nagyobb nálam nál.
[111.[ Harmadik resze.
Három okért kell minekünk e tudományt igazán tanulnunk. Elsö, hogy megérthessük, min émli gonoszságok és
éktelenségek következnek a sophistáknak az ó ha:lIis
tudományokból, mert nemcsak az Hároms.:1g-egy-lstent kelletik hinnünk , de kényszerittetünk hinni az egyet hároms:ignak, rnely négység lészen. Es niha az h:írol11Sc1got egyes·
ség ben és szem ilyekben való Istent, és viszontag a sze·
milyeket Istenbcn , néha pedig az állniban , avagy az :illatot
;1 szemilyekben.
Micsoda tudomány Ichet szélhez hason lHtosb ennél.
lllclyben néha ezt, néha amazt kényszerítteliink hinni es
minda záltal es Senhl1i1 nem hisz ünk ?!

- 64 Higgyünk azért az egy Istenben, ki prófétáknak és az
" 1>Os!oloknak Istene és ki a Krisztusnak Atyja, ki minket
úgy szeretött, hogy <IZ ó fiát nekünk adta, ki az ó tulajdon fiának nem engcdöttit...,. ki minket magának megengesz·
teJt- :lZ ö fiának !lalfllának általa, ki mindeneket cselekeszik
cs mindeneket ad minekünk ti Krisztusnak, ó Fiának állala.
Ha kcdig így nem hiszunk, kényszeríttetünk egyt':b Istenek-

ben hinni, kik közeft nincsen Atya, sem Fiu ncm adatott
minekü nk, <lIllillCmÜ volt Btt], Moloch, Astarot és e mostani sophishíké: egy-hármas állat, három szemilyú. Mely
Istenek feló l csak egy betű sincs ti szentirásban, de az

egész szcntirás az egy Alya I ste nről teszen bizonysagot,
ki minket lercmtött, és az egy Istennek fíá rúl, az Jézus
Krisztusról, ki min ket 111cgváltott, és az cgy szent Ulekrűl,
kivel megjegyeztettünl<sw az örök ele:rc. Mindene!::.:t azért,
kik e jelenvaló eletre és a jövendőre néznek, csak ez egy
Atya lsten, kitól mindenek vadnak, tekéIletesen szerzette
meg"': a Krisztusnak, 6 fiának általa.
Mit cselekedik hát immár az egy-htirmas, avngy a z
három szemé lyő· lsten, mikoron immár mindeneket. tekellelesen és az utolsó napot is elvégezi az egy Atya Urislcll
az ö fjának . Krisztus Jézusnak, általa, és nem az hármas.
amint Szent Pál (Rom. 2.) tanit?
M:ísodik oka. hogy az Atyának az Ó méltósága épen
Jllegmaradjon~ : mert a próféták, Kriszt us és az apostolok
CSJI, ó nekie lulajdonitnak minden méltóságot. Legelöszer
ill crt csak ö felől e szólnak és csak egyet vallnak földnek
és mennynek tercmtőjének és csak őtet magasztaljá k az
egész ó-testamentomban. Az hit és az kenyergés csak aZ
egy Istenre, mennynek. földnel, teremtőjére igazittalik, és
sCITlIni egyéb módja íJ könyörgésnek az ó-testamentom ban
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nem tahlltatik. Krisztus es kedig (Mal. 6.) ezenre lUl tanit,
mondván: "Mikoron könyöregtck, ezt mondjátok. Mi
Atyánk, ki vagy mennyekben ... Megint (7) • Nem minden, ki énnékem azt mondja Uram, Uram, bemégyen
mennyelmek országába, de aki az én Atyámnak akaratját
I'rívc\i, ki mennyekben vagyon. ~ (MaL 16.) _Valaki vallást
teszen én felőle m emberek előtt, én es megvallom őtet az
én Atyám előtV
(Luc. 10. 23. Joan. 5. 6. 7. 8. 12. 14 . 16.) Egyéb
sok helyeken a Krisztus mindenkoron és mindenütt e méltóságot Atyjának tulajdonítja. Ezt ez igazs<ígot a po:wlbeli
ördeg az Antikrisztusnak általa megfertelmezte"°'. EI6szer
mikoron azt tanította, hogya Krisztus azon lsten, mely az
Atya. Ez okon mívelte ked ig'~, hogy ne esmerjük, ki légyen
az Atya Istcn, mert ezt ó ái1 attá változtatta legel6szer, azonképpen az ő Fiát, kit méÍsod ik szemillyé és két természetű
Istenné tött.
Másodszor azért mivelte, bogy il Illi megigazu lásunknak rendit és módját meg ne érthessük, mert mikoron az
Atya lsten mindeneket cseleködeU az ó fiának általa, és az
ó szent Lelkével a v,ílasztattokat MXI megpecsételte, akarta,
hogy az Atyn, Fiu és Szentlélek azon egy Istcn légyen,
hogya mi megigaz ulásunknak első oká! és kLltfejét beboritanája~'. mikeppen a riliszteusok Ábrahámnak és Jákóbnak kútait beborították és betölieltéktOl •
Harmadszor azért, hogy az igaz könyörgésnek formája
és módja elveszne. Mert amint Krisztus bizonyságot teszen.
(Joim. 4.) ~az Atyát lélekben és igazséigban imádjuk, ~ és
(Joa n. 15. 16.) .3Z Atyának az ö nevében könyergü nk~ :
Antikrisztus kedig azt tanítja, hogy mind az hármal egyetemben imádjuk (tnaga-IQII semmi igaz könyergés közbejáló
s
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nélkiil nem lehet), hogy heteljcsednék, ami Szcnt János
eva ngelista ;1\1:11 IlIoltdalott: Kincl az Aty:1 Ilincse n, ;11I11:'d
:l Fiu sincs. l~s nk i l:1gadja az Atyát ~s ti FiLII, ez nl. Antikrisztus.
liann<ldik okawI, hogy az ellenköz6 félnek az ó ](ivflltképpen való erOsségil eszü nkbe vegyük, meri az Ó vélekcdések nel( fond:l1l1 en I0Illol( cz: A zon neveze icI< tlllnjdoníttntn:lk Al yá nak. Fiunak és a Szentl éleknek, ;lzérl Aty:!,
Fill és SzC'ntlélek ilzon cgy lsten. Hogy e mondás hamis
légyell, Illeglelszik :tz odn·.... fel elósz{lIl1láll Atyíl Istcnnel<
l ulajdonságiról$o. melyek csak az Atyfll1ak illenek. Ezt nyilv:lbban m egerősi tjük a kevetk czendő prédikációb;m . holott
a Finnak tulajdons;:igil, kil( selllmiképpen scm az AtY(1I1al(.
scnl II Fi una k IOlv. a Szc nllélek ncl(!IICIIl ill cnel(, eló SZ:'trtl 1:lljllk.

Szcntlélcknck
punk lelllle.
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tcljes voltával , hogy Illi királyunk és pa-

Nem csoda azért, hogy az örök élet helyheztctöU az
egy Atya IsteIlnek és az ó Fiának, :IZ mi urunknak
Jézu s Krisztusll:Jk esmcreliben. M ert :IZ Atya ez egynek
;'tllala rendelIcIII, hogy örek életet adjon nekünk , miképpen
ő maga mondja: (Joan. 10.) Én jöttem, hogy életek
legyen, és bl1ségese ll legyen, És (RolIl, 5,) Miképpen
egynek :'Jltnlíl jött ;1 bti n ez világra és eképpen elterjedett
mindenekre, II zonképpen egy embernek <1l1ala jöve az
igazság, Az cvallgéliomnak is teljes sOllllllája arra megyenl1l ,
hogy higgy lik a Jézus Kriszt ust Istennek fiilnak lenni és
hivén, Orek éldOI valljunk. Ezek íldaltat nílk e lőnkb e e röv id
beszédbcll. Moshm ezérl egyebeket hátra hagyvá n, e kettő 
rOl szóljunk. Elószer minclIHi ucvezetekkel ékcsiti a szentir;'ls az Istennck Flál, kik sem lazl Atyának, sem a Szentléleknek nem tulajdoníllatnak'fl Masodszor miképpen Cl
elbocs.1t1;tlolt Krisztus kiilembezzen attól , kit az Antikrisztus
az anyitszenlegyh(lzba behozott 'fl

M(lsodil< prédikáció, az Atya Istennek sz cnt Fiáról,

Az dséröl.

az Jézus Krisztusról.

1:::Jsó neveze!, mellyel a Fiu kiilembeztelik az Atyától,
ez: eJ/aUt/elle/öll, M elyhez tödd hozza az egyetleu egy
sziJlellet m mint Joa. I . vagyo n : És !<ittuk az ó dicsőse
g~l, mini az Aly:'ltól egyetlcn cgy sz liletetlnck. Es (Jo:!. I .)
,ygy sz~rcté lsten ez vll:lgot, hogy az O egyetlen egy
rlM ttdn:iJIl, hogy minden. aki hiszcn ó benne, örök élele
!cgyel1.lI.

Minekutána :1 Krisztus elsó hclyt llO és méltós:'lgol
ad .. és lulajdollila az ő Atyj~nak, :1 ZU\(tll ómag:\r61 cs
tanit, hogy llZ apos\H\O\( és mindcn hi vck megeslllerjék
ötel, ki légyell. és Illi tlént ü jókai hozott C vih'tgrwlc .J ekn1i
kedig, hogy O bocsMIalotI :". O :!lyj"l ól C világ.. :!. hogy
C vilag cl ne kMhozzék, hallcm ó altala idveziiljcn. miképpen ílZ :ll1gyall1ílk mondasa tanit : ~ Nevezzed az ő nevél
Jézusnak, mert O szabadílja Ill cg a7. Ó népét :11. Ö blinci101. " Krisztu sll:tl( es nevezi ll1i1g;',1, mert mcgkellettel ölI 017.

M

'~~l/aJdollllo/~ nevezi

Szent P:ll. (Róm. 8.) Ki lulajuon ! 'Ir'tna)( nCIt! engedett, de mi érelliink ad;i 61el.

...''iz('III1(O I('/~ t ól fogantatott.

(Lu. 1.) A szen t Lélek
So

l,
I
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terejd jó es a magasságbeli Istennek ereje bejmyékOl
tégedet. Ennekok:iért ami tetőled születik, szentilek cs
Istennek Fiának hh'attalik, ~ (Matt. 1.) Ne ielj, "edd hozzad
a Mariát. a te jegyesedet. mert ami őbenne foga ntatott,
szent Uleklől vagyon.
Asszonyál/afból löll. (Gal. 4.) Mihen t al időn ek
teljesedése eljöve, elküldé az lsten az ö fia1. ki asszonyátlatból lőn.
Lölt is kihozaf/nloll Dávidnak nwgvdból. (Ar. 13.)
Ennek magvából az lsten igereti szerint támaszta Izraelnek
szabadítót, az Jézust. (Ro. 1.) Az ó Fia felól. ki lött neki
Dávidnak magvából test szerint.
Orekl61 fogva rendelie/ölt'''. (l. Pel. 1.) _Elrendeltetött ez. világnak rendelesenek előtte, megjelentetötl az
utotső időben ti .rettetök.·
Igir/elölt. (Gen. 3.) .Asszonyallatnak magva megtöri
a kigyónak fejét.· (Rom. l.) Mel)' evangeJiomot igirt \"olt
aprófeták altal az ó Fia felől.
Válasz/Dll. (Ba. 42. Mat. 12.) _Ime ez az en szolgám, kit választottam, az en' szerelmesem, kiben megnyugodt az en lelkem. Az en lelkemet teszem reája és ~
nepnek itiletöt hirdet. Q. Pet. 2.) . lme Sionban teszek fo
szegeletes követ, vruasztaVat: és aki hiszen őbenne, meg
nem gyalaztatik, (Mat. 12.)
Megjegyzelte/öll. (Joan. 6.) Cselekedjetök nem annak
az eledelnekUI, amely elvesz, de annak, amely magmarad
az örek eletre, melyet az embemek fia ad tinektek. mert
ezt az Atya lsten megjegyzette, avagy megpecsetleite.
AdaI/a/olt minekünk. (Esa. 9.) Gyermek születött
minekünk es Fiu adatott minekünk. (Joa. 3.) • Ugy szereté tsten ez világot, hogy az ő liát adnája. (Rom. 8.)

-
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Ki az Ó tulajdon Fiának nem engedött, de mindnyájan'r.
mi érettünk ada öteV
Megsunle/relótí. (Jaa. 10.) .. Kit az Atya megszente1t
es küldette ez \ilágra."
Megbizonyiffaloft és nleger ösi'iletótt az IstentóI.

(Act. 2. 10.) Izraelbeli firfiak. halljátok meg e beszédeket.
az I az.areibeli Jezust, & Istentói ti körletök megbizonyittatottUl iirfiat. jeles cselekedetOkkel es csodákkal es jegyekkeL kiket az lsten cselekOdett ó :iltal ti köztotök.
Megkenetteröff. (Ador. 10.) A Názaretbeli Jézust,

miképpen megkente ölet az lsten szent Le.Iekkel es eróvel.
felttimasziafott, (Actor. 2.) Melyet az Islen feltámaszta
megoldvan halálnak keleleitól.
Mrgdicsoilte/ölt. (Actor. 3.) A mi atyánknak Istene
mcgdicsóitöttc az ö fiát. a Jézust.
Felmagasztaltatoff Istennek jobbjá\'alu 1• (Act. 2. 5.)
Istennek jobbján.} felmagasztaltatott es az Atyától 3 Szent-

,

•

Iélök felól \"aló igiretet ve\,e.n, kiöntette ez ajánde.kot,
melyet hallotok es látlak.
En nek az ő fiának adott az lsten éleföl. (Joan. 5.)
l\o\iképpen az Atyaban óm3gában vagyon az e.let, azonképpen adta az ó fiá nak is az életót, hogy legyen őmagnb.1n,
és Imtalnt3t 3dolt neki iH'letel tenni. mert embemek fia.
Tiszlességet es dicsósrgl'í adolt neki. (I. Pet l.) Ki
fdl:ill13sztotta ötet halottaiból és dicsőséget adott nekie.
SUIJllelkt>1 adott. (J03U. 3.) Ennek nem merték szerint :ldja az lsten a lelket.
Halalmal földen es mennyen. (MaL 28.) Adatlafolt
~nlJt!k em minden hatalom mennyen es földen .
N~,,- mindenek felelt. (Phil. 2.) Annakoknert fehna-
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gaszt:1lá ólet az lsten és ada neki nevet , mely minden nevek
felett vagyon.
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nek fejedelmének és jövendó vihignak atyjának és Erna 11I1clneJt , azaz velünk való Istennek.
Ezt ez Istennek fi:it nevezi az Istennek igéje elltbem ek firinak, embernek , firfillllok és testnek , Istennek
bárállyal/ok, Juda nern7..etségéból való orosz/annak.
Dav i d 1II'lIlzctségenck , Mdridnak l1u}!zenek bódog gyü-

Itdetöt tenn.iUl adotl , meri embernek fül. (Joa. 5. )
Ezt az ó fiá t lötte apasfolld. és a mi vall,isunknak
főpapjá/váj szerzette. (Hebr. J.) Ennekokáért. szent alY:1 fiak, a mennyei hivatalban kik részesek v<lgytok, eszetekbe
vegyétek a mi vallásunknak apostolát és papját, a Jézust,

III Öl csellck .

ki híva nnak1tl , aki ötet elrendelte, miképpen Mojzes minden ó házában.
Orökktivaló pappa tötte ötet. (Hebr. 6.) Ahova az
elöljáró Jézus mi érettünk bémene, örekkévaló pap lévén
Melkisedeknek rendi szerin!.
Mindeneken örökessé löUe és szerzette. (rlcbr. 1.)
Kit mindeneken örökessé tött.

Eleveneknek és holtaknak itilóvól<::l szerzette. (Ac. 10.)
Mert Ó, ki szereztetött itilóvé eleveneken és holtakon.
Tölte ótet szegeletes kóve. (Act. 4.) Ez a kti, mely
megvettetett az építöktöl, ti tüll;!tek , ki szegeletes kövé lött.
(I. Pet. 2.) Im.Sionpan teszek fó szegeletes követ. (Psalm. 11 7.)
Amely követ megvetettek az ép ít ők, e l őn szögeletös kövé,
az úrtól lött ez és csodálatos a mi szemünk előtt.
Ez Istennek fia, a Jézus Krisztus lött minekünk Istentói
bőlcsesegiink es igazságunk. (I. Cor. 1.)
E7.. Jé7..llst, kit ti megöltetek a fán felfüggesztvén , ez
az, kit az Iskn az ó jobbjával fellllagasztalt. (Actor. 5.)
Ez e fiu adatott mi nekünk IstentóI, hogy mi vigoss..igunk'~· legyen. Igazságnak doktora, mester, próféta, a
mi lelkünknek ptisztora, kőzbejaró , az mi betegségünKnek
orvosa, a mi lelkünknek pispeke. Pispekke és pásztorra ,
nagy pappá és örekkéva/6 kirdllyá tötte. És ez a gyermek, kinek hívattatni kell vala hatalmas Istennek, békeség-

-

j
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E fcljl1l megmondott I1cvezetök nem illenek a láthatatlan Istenhez. kinek fia az Jé7..lls Krtsztus és eleven és latható képe. Mert :im az egy lsten, Izraelnek, Ábra hámnak ,
Izsáknak és Jákóbnak I st e LJ ~ soha nelll fogantatott, sem
nem születött. senkilt11 nem rendelteltetti, senkitül nem
választatott, nelTl küldette!ett , selll nem szenteltetett , sem
nem keneHetölt, sem fel nem magasztaltatott, senkitöl semmit
nem völt. nem kezbejáró, ni ncsen Istene, sem aki feje volna.
Ez e Nazaretbeli Krisztus Jézus birja mennyországnak ,
pokol nak es h<llálnak kulcsai\. Illert ónck ie adatott minden
hala10111 mennyen és c földen cs minden nevek felett való
név (Apa. 2. Cor. 15. Ephe. I. Mal. 28.)
E t a n l!~i g llal< hasznn ez, hogy II Babilo niabeli zúrzavnrtúl magunkat el vonjuk, melyet az Antikrisztus behozott ,
mikoron az Atyá t, II Fiut és lISzentlelket azcnegy Islennek rendelte lenni. E7.. egyetlen egy KrisztusI. ki minekünk
küldctt etcll, kez[inkböl kivötte, hogy ,IZ ö jótéteminyét meg
Ile eS ll1 e rh es~ iik , és eképpen semmivé tévén az egy közbejárót, nagy sok veszedelmes dolgokat hozott bé az anyasze ntegyházba. Es mikoron ez t a Jéw st, ki a mi váltságULl knnk egyetlen egy arn, minekünk megtagadta, nem nagy
dolog volt az ö érdcmétöl és elégtételétöl ölet megfosztani
és a keresztyéneket ötL1le miÍsuvá vinni és sok közbej:írókal támaszta ni.

-
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IJldsik rór~.

A mi I(risztusunkról, az Atya Istennek egyetlen egy
fiá ról mit prédikál a szentírás, meghallottuk. Mosüm imllliÍr

halljuk meg az AntikrisztusMk csimlIt tl1 dományéH, mely az
Istennek igéjével ellenkezik.
Legelőször azt vflllja, hogy e Jézus Krisztus nem neJllzeHetett az Atyától, hanem 6magától való lsten, miképpen
az Atya a mennyben. kedig szem il)', az Aty<itól születöW·\1 .
Másodszor ez egyetlen egy születeUel nem vallja Istennek ama szerelmes fiának lenni , mely Dávidnal~ magvából
hozattatolt ki (Act. 13_1, de örekhil fogva az Atyának
úl1aijából nemzettetett, melybe :12 Atya őm a gát nizvén, az
ó állatjál~~; öntette es ómag{!lloz hasonlatos tiíJ! öreld ó!

íogva nemzett.
Harmadszor az Istennek Fia, ki fogan tatott Szentlélekt6l és született Szű z Mélriálul, mely nekünk adatott és
nekünk küldettetött, hogy ez Istennek nem tulajdon Ha ,
hanem idegen. A másik kedig, mely az Aty,í nal< állat júból
hozattalott ld , hogy az az Istenn ek tulajdon fia. Szent PM
ellen szól, meli~ (Rom. 8.) azt mondja: "Mely lsten az
ö tulajdon fiának nem engedött, de mindnyáj unkcrt adi a
ótet. " Azt nevezi lsten tulajdon Fiúnak, am elyet miérettünk
halálra adott, ~ Az ó teste adaHatott kedig halálra miérettünk_ · (Mal. 26. Luc. 22. L COL J J. Jű. 6.)
Negyedszer azt vallja, hogy ez Istennek fia nem löll .
Mert azt ineklik a Patrem-ban: Geni/w" , ilOn. fac/lIlIl,
azaz nem zettetött, de nem lött. Ez is kedig Szent Pál ellen
vagyon (Gal. 4.): Mikoron az idönek teljesedése eljöve ,
elküldé az Isten a~ ö nM, mely lön asszonyállatbó\.
Öledszer azt vallja, hogy ez Istennek fia meg 11I~J1I
bizonyíttatott , nem igírtetött, nem aduttatott, meg nem szen-

,
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teltetötl, nem kedveltetett, meg nem kenettetett, sem fel
nem Wmasztatott, sem nem dics őiHelött és fel nem magaszlaltaloll m.
Hatodszor hogy se nkit ő l soha semmit nem vött,
miérthogy olya n őm agától való lsten, miképpen az Atya,
és mindeneket bir. Krisztus ellen vagyon, ki azt vallja,
hogy mindeneket az ő Atyjató! völt és hogy az Atya cselekedj őben n e a cselekedetöket.
Hetedszer ;l p,'lpa Krisztusa és mely fiat ö az Atyának
úllatjából nenF, az sze nvedhetetlen, halhatatlan, nem neveködett időbe n és bölcseségben, sem ncm sirt, sem nem
éhezett, sem nem hasonlatos mi hozzánk mindenben, büntöl
megválva, sem meg nem feszítfetött, sem Illeg nem holt.
Krisztusnak ellene vagyon, ki prófétáknak irásából bizonyitja, hogy őnekie szenvednie kellett és meghalnia. (Luc. 24.)
És erről tesznek a próféták ta nubizo nyságot. (Act. .10.)
Nyolcadszor azt vallja, hogy ez nem akkoron kezdett
lenn i, mikoron foganlatott Szcntlélektől és szü!e!öU S z ű z
Máriától, de hogy a testnek előtt e és kivüle volt és az
atyálmak ó- törvényben megjelent. Az ir:is ell e n·~. (I. Johan 5.
Hebr. L 2_l
Kilencedször, hogy nern ez v:lIlol1 meg min ket az ö
vcrével, miérthogy Istenn ek fiának nz cl állat jával egyetemben sem mi vCre nincsen.
Tizedszer. Ez e fiu a megfeszült Jézus Krisztus, kinél
egyebet Szent P;:il (I. Cor. 2.) prédik,iHanin nem tudotL
De a p.\páé nem Jézus Krisztus, sem meg nern feszíltelött.
mert az seHI nem idve z itő, sem nem közbejMó.
Tizenegyszer. A püpa Kriszt usa ellenl,ezik ezzel, kit az
Alya .lsten menn)"blil nekünk ajánlolt. Ezt n látható!' ó
fi~lt mutatta uo, lllond ván : ~ Ez 3z én szerelmes fiam.· Ezok:i-
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ert, hogy az Antikrisziussal egyetemben ne almodollunk

Istennek valami más fiáról, mely avagy ebben volna, kit
az Atya lsten muta lOU, avagy ezzel együtt, és hogy bizony.
nyal higgyük lstennek szerelmes íiának ezt lenni, akit az
Atya lsten nekünk megmutatott, és az kiben az ó lelke
n('kie megnyugodt, és meiyben e világot magának meg·
engesztelte : ehhez azért ez Istennek egyetlen egy fiához
ragaszkodjunk, elhagyva n azt, kit az Antikrisztus ez elött
behozott az anyaszentegyházba Istennek igéje kivu ll.11.

Harmadik prédikáció, a

S zentlélekr ő l.

Nagy nyilván es egyúgyúképpen megmutatta az Krisztus
3Z mi idvességünknek fondamentomát lenni az Atya lsten·
nek és az ó maga esmeretit~. kiket miképpen magyarázzaQ:i
az Istennek igéje és mit tulajdonit nekiek, ennek el őtte
való két prédn'.a.cióban elő szamiáltuk. Revidedön a Krisztus
Jézusban, ki az ut, élet és igazság, hinnünk kell. Mert amint Szent Pát taniJbiwny5ágot teszen ielöle: (2. Cor. 1.) ~ Míndenek őbenne ugy ugy és nem nem. Semmi kétséges,
semmi tétovázó dolog nincsen őbenne , de mi nden igaz és
nyílván való.·
Vödd eszedbe a kűlómbezést. Az Istennek Fia erre
tanit, mondván: "Ez az örek élet, hogy megesmérjenek
tégedet csak egyedúl igaz Istennek és akit etküldettét az
Jézus Krisztust. .. Athanasíus kedíg és akik őtel követik,
ellen ke ző dologra tanít, mondván: ~ Valaki akar idvezülni ,
szükség mindeneknek előtte. hogy a keresztyéni hitet vallja."
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A keresztyéni hit kedig ez, hogy az háromságot egyességbcn Ol éz az egyességet háromsagban tiszteljük.
De mi cz harmadik hesl..édünkben előszer lássuk meg,
miért az Krisztus itt semmi emléközetöt nem tészen a Szentlélekről 'l';. Másodszor Istennek igéje szennt mit kelljen hin·
nünk a Sze n tlélek ről. Harmadszor az Antikrisztus mit tani·
tolt a S zentlélekről, hogy az igazat az hamisságtót meg
tudjuk választani.
Az e/séró/.
Három kiváltkép~n való oka vagyon, hogy a Krisztus
itt nem emlékezik a Sze n tlélekről. Első, mert nem őmagá ·
tól való lsten, sem nem harmadik szemily az háromsagban,
de az Atyának és az Fiunak lelke. (Gal. 4.) Elbocsátá az
lsten az ó Fiának telkét a ti szivetekbe. (Rom. 8.) Ha az
Istennek lelke lakozik tibennetek, mert akinél Krisztusnak
lelke nincsen, az nem övéQll. (Matl 3.) Es lálá az Istennek
telkét aIás7.átl"án mint agalambol. (Mat. 30.) Nem ti
vagytok, kik szóltok, de az én Atyámnak lelke, aki liben·
netek vagyon. (I. Cori nth. 2.) Minékünk kedig megjeten.
tötte az lsten az ö lelkének általa, mert a lélek mindeneket
vizsgál , még az Istennek mély dolgait is. És nem vöttétek
ez világnak lelkét, de azt a lelket, mely Istentől vagyon.
(I. Cor. 3.) Nem tudjátok·e, hogy Istennek templomi vagy·
tok és az Istennek lelke lakozik li bennetek? (2. Cor. 3.)
Istennek levele vagytok, mi h11ünk szolgáltatott és irattatott
nem tentá val, hanem étó Istennek le lkévet ~. (Eph. 3.) A
dicsóségnek Atyja adjonAt tinéktek, hogy megerősedjetek
az ö tetkének áttata a belsó emberben. (Phil. 1.) Tudom.
hogy ez énnekem idvességemre leszen a ti könyergéstek·
nek általa és a Krisztus Jézusnak lelkének szolgáltatasának
általa.

-
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Második4.1ll, mert az Istennek fiai nak választásának
lelke. (Ro. 8.) Nem vöttétek megint szolgálatnak Jeikét
félelemben, de \'etlétek Istennek fiainak választásának lelkét, kiben kiáltunk, mondvá n: Mi Aty,ínk (Oala. 4.)
Mié.rt hogy Istennek fiai vagytok, az lsten. bocsátta m az
ö fiának lelkét a ti szivetekbe. (J. Jo, 3.) Es aki megtartja
az ő parancsolatját, őben n e lakozik és 6 öbenne : és
erről tudjuk, hogy mibennünk lakozi k, mert az ö lelkébel
adott minekünk (Rom. 3.) Hogyha annak lelke, aki feltámasztotta a Jézust halottaiból, tibennetek lakozik, megeleveniti a ti hala ndó testeteket is.
Harmadik oka, mert él Szentlélek az örek életnek
részesitóje és b e p ecse tl őj e , mert az Alya lsten az ö
fiának általa ezt közli mivelünk és pecselli az örök d~l nek
örekségét mibennünk. (2. Cor. 1.) AI\i megjegyzeH minket és a léleknek zálogát adta a mi szivönkben. (2. Cor. 13)
A mi urunk Jézus Krisztusnak kedve és az Istennek szerehue és a Szentléleknek részesülése legyen mindnyája n
tivélelek. (Eph. 3.) És meg ne szomoritsátok az Istennek
szent Lelkét, kiber] bepecsételvén vagytok a megváltságnak
napj<iraU2 • (2. Thess. 2. Jaa. 3. 14 .)

111:lnak cs a magass.igbeli lsten crcjcnck, örekkcvaló lelkének
és ki Istenn!?'k titkait vizsg:'llja, ;lj;"L ndékoknak osz!<lg:Jtójti!lak, kinek-I,dnek mind <L1ninL akarja. (I. Cor. 12. Exo. 8.
Lll. II. Hebr. 8.)

Ezt e Szentlelket ;lZ ir,ís egyetemuen Alytinak és
Fiunak lelkenek mondja lenni en neko"'íért. mert al'. Isten
ótet nem mérték szednt adta ;l Krisztusnak, de úgy mint
őhile ö rekösinek~l.1. Mert őtet kente meg az Isten igazsügnak olajával minden ó !eleim kezett. (Heb. 1. PS;l!. 45.)
Ez ez Istennek Lelke tanító, doktor és jóra igazgat u.
minden Isten v;Hasztotti nak vignsztalója. Az hiveket vigasságossá'~ teszi, bátors<lgoss.í és az igdzságnak v:ll1ásában
erőssé. Kedvet Cld neldek és ékesen való szó lást"~ (Luc.

ll

12. Mait. 12.)

A másodikra/o

Az Istennek igéjéból és jó l elk i esme r etből és tekilIetes hitból ezt valljuk a Szemlélek felöl, hogy Isten nek
lelke, mert I sten től vagyon , <lmint Szent Pál apastal mondja:
(I. Cor. 2.) És az Atyától származik, avagy jó. (Jo. 5.)
Az I stenről jó, bocsáttatik es kiontatik, az hivekn ek adatik
szolgáknak és szolgálóknak, az lstcn[nek] engedőkn e k és
ötet kerőknek. És azert nevezi ötet az irás Istennek ajj nd~k;inak. (Joe. 2. Act. 5. Luc. 2.)
Valljuk ótet lenni Istennek ujj{mak, erősségé n e k , halal-
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Ez ez Istennek Lelke teszi a7. embereket ]sten nel<
fiai v:"I, bű n es embereket poenitentia tartóváll \ viszen cl
Krisztus Jézusnak társas.-igára és egyességére, mely Krisztus csak őmaga nem választoU f~a az Istennek, hanem
tulajdon és egyetlen egy születte. Es innét hivattatik IstenIlek választott fjainak lel kének, mert minekünk tantl bizonyságot teszen az Istennek hozzánk való jó akaratjáról.
meJlyel nlinket az Atya lsten :lZ Ő szerelmes fi<íban befogadott , hog)' minekünk atyánk len ne. Könyergésre való
bizodalmat ad min ekünk, sőt a könyergésre tanit, hogy
félelem nélkül kiálthassuk: ~Abba pater, mi Aty:i nk "
(Ro . 8. Gál. 4.) Azonképpen mondaitatik zálognak és a
mi örekségünknek pecsétilnek] , mert e világon zarándo
kok ar lévén és a megholtakhoz hasonlatosok, m e nnyekbő l
úgyelevenit minket, hogy bizonyosak vagyunk Istennek
h űséges örizeti alatt bátorságban lenni m a mi idvességflnket. És onnét mondatik életnek es az igazságáért.
v

I
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MiérUlOgy kedig ez Ó titkon való öntezésével az
igazságnak gyüJllölcsére kész it'-'O. gyakorta mondatik víznek.
mini Es. 55. 44.: Minden szo mjohozók jöve t ek~~ 1 a vizekre
és kiOntcm az én lelkemet a szomjohozókra és a folyóvi zeket a szárazra. avagy a földre. Jóllehet hogy néha
lisztil:is nak és mosogattisnak erejétól neveztetik annak,
mini Eze. 36.25, holott az lsten tiszta vizeke! igér, kikkel
az 6 népél az ó rúiságoktól megtisztit.-l:.:! Hogy kedig , IZ
Ó kedvének vizével megö nteztetvénl.:. "l az életnek erejében helyheztet és megtart, innét neveztetik olajnak és
kenetnek.
Megint, miérthogy a mi kivánságunknak gonoszságit
untalan k oho l ván~:.I és égetvén, gerjeszW. . . a mi szivönket
Istrlltlek szerelmére és kegyes élei nek igyekezeti re, ettü l
lez] cselekedettii i méltán nevezteti k tliznek. Annakutána
úgy adaltalik elónkbe, mint egy kútfó, ahonnét mireánk
származnak , avagy áradnak l11Índen mennyei gazdagságok.
Avagy Istennek kezéneko:.o , mellyel az ó hatalmasságát
1111 veli, mert az ő erejének hatalmass.1gával, avagy az ó
leheUeIivel úgy lehelli az mennyei életet, hogy immár nem
mimagunkt úl vezérlettlet]ünk , dc az ó igazgatásával és 1110Zgal:isával vezérlettetünk , és ha v<ll<lmi j,) dolgok vadnak
mibe.nnünk , azok az Isletlnek keavé nek cselekedési a mi
urunknak Jézus Krisztusnak általa. A mi saját dolgai nk
pedig nem egyebek, hanem a mi elménk nek setétsége és
szi"önknek tekiletlensege.
Az harmadikról.
Ezt a SzentIeiket soholt (l szentirás nem mondja
Istennek. Arról sincs semmi ige, nem es tanit arra a szent·
irás, hogy a Szentlélek teremtette men nyet és földet és
kngert. amint az Antikrisztus ezt tan itja az ó társaivrll
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orcátlanul és vakmeróképpell vallja. Mutassa meg ezt az
h it e t ő Anti krisztus, nem gyanokodásokkal4-" ;, nem vélekedések kel. nem csinált beszédekkel""", sem kedig haszontalan
következésekkel, de bizonyos. i g a :~ és nyilván való Istennek igéj ével. mondjuk, ezt nUltassa meg, hogy n próiét:ik,
apostolok. avagy ő maga a Krisztus valahol a SzentIeiket
Istennek mondta volna lenni, avagy hogy harmadik szemily
lött volna. Annak felette mutassa meg ezt is, hogy valaki
a próféi<ik kezül , patriárkák avagy az apastolok kezül hitt
volna a Szentlélekben,. segi~gre hítta volna , tisztelte volna.
avagy áldo~ott volnn neki. Ezt az Antikrisztus soha Istenn!."'k igéjétől meg nem mutatja, hanem csak conciliolllokból, atyákból és n hamis vallásokbóL !<ikn ek inísinak,
hogy higgyün k, ketelesek-lOO nem vagyunk. Sót Pá! ll paslali al egyetemben azt mondjuk , hogy ha az angyal meny·
nyekból más cvcll1géliolllOt prédikál<ma, hanem akii prédikáJoIt_lkl , álok legyen- o
Igaz tehát, hogy az Antikrisztus sem N\ojzesból. prófétákból. evangéliolllból. sem az apost<llok inisából soha az
ó csinált tudomány,it meg nem oltalmazza. Meri ezek ez
három örekkévaló I st e n ekrő l , ki k mindenben egyenlók cs
egy módon mindenl1<ltók. soha semmit nem tud tana k, sem
nem hallott,ik, hogy hi'l rm an vo lminak földnek , m~nnyn ek
terem töi. Ezeket 5011<1 ók nem esmérték. Antik riszt usé tah6t
és <! pokolbeli ördeg hazugsága . kivel az egy és egyedi\!való igaz magasságbeli Istent és azt, aki t minekünk kü ldett.
az Jézus Krisztust és ezek nek idvességes esmeretit Istennek igaz itileti szeri nt szívenkból kivc::,ztelte;G'.
Ha keresztyének vagyunk , Istennek iiai nak juhai vagyunk az ó kedvé böl. Megelégedjünk lahát ez egyetlen
egy mesterünknek tudomilllyával és beszédével. és a pró-
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fét:'tknak és az npostaloknak hitiben tIlcgmandjunk, mert
: om örekkévaló es egyenlő Isteneket, három tcrCI11CZ ck J1.I T
.
I d' '"
töket nem lanilnak, kiknek egyenlo tisztessege {,
ICSOSC -

UTOLSÓ RÉSZE.

ek vagyo n, es cgy es azon állatok. Távozl assuk cl <I zért
~z hazugsflgokat és ellene álljunk fl papának. mert ezek

Tandcsadds, miképpen

hiv ke-

rCSZI)'én enny i! sok \'éllelkcd~kból~(I:.
nll:gs1.~badul ván, at Igaz értel embcn meg·
maradhasson és Idve5ségének utában bát·

mind az ó kohiibó\lrol költenek.

..'
A Krisztussal azért egyetemben az (:gyed ul v:110 magass.igbeli Atya Istent hirdessük. és tiszt.eljük. és az ö szcrelmes fiá t, a Jézus Krisztust, kl Szcntlelcktol fogantatott

ron JlIrhassan.

es születött a szűztől.
. .. .
.
A Szentlelke! az irás szerin I és Istennek 19cJenck Iga z
tudom ánya szerin! higgy lik , hogy legyen , kinek . erejével
cs hataimasságának erősségével minden gyarló 111.v~ket az

Atya lsten az álnok és hatalmas ördög ellen, e Vilag ellen
és test ellen es pokolnak minden ö hatalma ellen fegyverbe
fe Jöltez(c!.
Semmi hamis nevezetet és tisztességet a Szenlté:lcknek tulajdonitani nem kell , mert nem ~yönyerk.edi~
hazugs~go kb?n, sem hizelkedesekben. ~ karomlástol. Irto'
zik, bálv:'! ny lenni nem akar. Maradjunk meg azert ez
igaz tudományban es elégedjünk meg ~éle. .
•
Amit Istennek igéjéből őfelöle ertunk es az o cseleItedeti felöl hisszük övének lenni, és kivánjuk m agu nkb~n
erezni~i\4, Ill~gu nkat örizven, hogy ölel, a Illi. r~I~. és i~tentc;
len életünkkel meg ne szomorilsuk és I1nll.l lullk olet e
ne lÍzzük

~t

?

I

Valamikoron az Úrnak egyházá ban visszavonások es
külembezó értelmek támadnak az tudományban, sokakban
kételkedés támad az igaz anyaszentegyházról, hogyhavagyon-é valami igaz anyaszentegyház, avagy nem. Nagy
sokakban kedig meglankad az hit és megszünik a könyer.
gés. Hasznos dolognak véllOk ennek okáért lenni, hogy
megmutassuk ezt, noha lesznek efféle visszavonások az
anyaszentegyházban, minJazlál1talis vagyon es meg nem
szü nik lenni az igaz anyaszentegyház. Annakutána keresztyén embernek mit kelljen mívelni és jó leJkiismt:retfel mit
kelljen követni, hogy idvességének dolgában kárt ne valljon.
Nem tagadhalni ezt, hogy 37.0k közett, kik Krisztusnak nevével dicsökednek és az ö igéjének igazs.:igát vallják es kevetik, hogy efféle visszavonások ne legyenek. Megtagadjuk-é azért az igaz anyaszentegyházat közettek lenni~\
melyet az Úr lsten az 6 igéiével egylJegylijteni és idvezíteni akar 7
Szent Pal az elsó levélben, kit a Corinthusbelieknek
irt, sok visszavonásokat és tévelygésekel szamlál eló, kik
vollanak abban a gyülekezetben, mely szent és Krisztusnak
vérével megmosogattatott, vá lasztatott és hivattafott vala :
6

-

82 -

mindazáltal nem tagadja az anyaszentegyházat közettek
lenni. Es jelenti . hogy az egyházi szolgák, noha külell~bezó
módon építnek a fondamentomon, mindazáltal az Urnak
napja és a túz mindennek cselekedetit, minemű leend, megjelenli. Jóllehet hogy oz barátok és a pápai doldorok álta l
meghomályosíttatott voll mind széllyel~68 az Ist:!: fel?1 való
igaz tudomány és az homályosságnak maradéki mmd ez
ideiglen maradtanak közettünk : mindazáltal az idvességnek
fondamentoma épen megmaradott a keresztyéneknél és
mindenkoron a kegyes emberek nek az ö lelkiesmeretök
megnyugodt ebben. Ez az ó akaratja, aki engemet elbo-

csátott, hogy minden, aki látja a fiu~ és hiszen öbenne, el
ne vesszen, de örek életet vaJljon~:O. Es úgy szereté Isten ez
világot, hogy az 6 egyetlen egy fiát adn. érette, hogy minden,
aki benne hiszen, el ne vesszen, de örek életöt valljon. Ha ez
igazsághoz veUettének411 emberi lelemények az három Istenről ,
ki k őmagoktúl való Istenek, a kettős Krisztusról es a több
dolgokrúl : mit tudott azokrúl a szeginy és tudallan község.
mely egyúgyú keppen csa k az egy Atya Istenben hitt és az ő
Fiában, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Es noha az emben
leleminyeket, kik az igazság mellé vettettének, mostan az
Úrnak napja és a tűz megjelenli4 >2 : kicsoda kételkedik ezért
az Úrnak egyházárúl ? És ki tagadja azt a gyü lekezetöt
Istennek egyházának lenni , amelyben efféle tusakodások
vadnak ? Ha az Istennek lelke minket mindjárást megszál.
lana, teljességgel újonnan születtetnénk , kétségnélkül nem
jutnánk ődö szeréne" eképpen az hitnek minden cikkelyinek igaz értelmére az ilyen nevekedésekke1 4;'. De rniérthogy
az hit Istennek ajándéka, ő adja az mennyit kinek akar
adni és mikoron , ha a lusakodásokért és az értelemben
való külembezésnek mivoltáérl tagadjuk lenni Istennek egy·
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házát, azt kell mondanunk, hogy az Izrael nepe közeH nem
volt az igaz anyaszentegyház, miérl hogy annyi sok szer·
zelre szakadtanak vala Klisztusnak eljcvetelinek előtte.
Ezt nem azért sí.ámhlljllk eló, mintha az anyaszentegyházat valami láthatatlan avagy Plalonak vélekedése szerint, valami elmében gondolt gyülekezetnek akarnók magyarázni, de azért inkább, hogy megértsük, hogy efféle tusakodások Istennek egyhálát sem mivé nem teszik és az idvezülendóknek seregét el nem törlik. Megmarad azért Istennek eg) háza mind ennyé sok tu sakodásban is es az Istennek igaz serege, mely az ó igéjének. tisztaságát követi és
abban marad meg, akarhon legyen. Es miérthogy az lsten
épiti a mi idvességünket az Krisztus ál1al, méltán kérdetik,
minenni uton kelljen járnur.k, hogy idvezűlhessünk.
Mindeneknek elötte helyen kell ezt hagynunk , hogy
semmi emberi szerzések és semm in e mű következé se k~;~ nem
szükségesek az idvességre, mert valami szűkség az idvességre, minden befoglaltatott a próféták és az apostolok
irásiban bűségese n. és ennek okaért int minket a Krisztus,
(Joa. 5.), hogy csak az iráso kra s iessü nk~7G , mely irások
egyedül csak bizonyosak és igazak, és ezért mindenkoron
szemünk elótt legyenek. Mely dologrül erös bizonys..'lgink
vannak. (Matt. 24 . Rom . 5. II. Tim. 3. II. Pet. I. Esa. 8.
Psal. 79. és egyebütt.) Csak az Istennek igéjében kell a:ért
megnyugodnunk és senllnit azon kivöl nelll kell sem hinnünk, sem cselekednünk , avagy rendelnünk.
Másodszor, minem ü itilettel kelljen élnü nk"; az irásoknak igaz értelmének keresésében? Kettő azért a dolog, kivel
s7entirásnak igaz értelmét találjuk : a Szentlélek és az lsten·
/l ek igéje.
A Szentlé l ekrő l tan ubizo nystigu nk vagyon (Jo. 8.) Ha
6'
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az lsten a ti atyátok, miképpen nem'· ismeritek az én
bes7.édemet"! Miérthogy bizonyos dolog e7., hogy nem
választaUu nk, hogy Istennek fia i legyünk, ha nem az Szentlélek általIJI. Mely dolgot mihenrao megnyerü nk, a Krisztus
iH ez helyen bizonyságot teszen, hogy azér~l esmerhetjük
meg az 6 beszédét egyéb idegen beszédtOl, hogy minekünk
nyilván legyen. Ezen értelemmel szólott, mondván : Az én
juhaim esmerik az én szóIllat és nem mennek idegen pásztor után. Kétségnélkül Szentlélek álta l leszünk Krisztusnak
juhai, melyek az hamisat az ígaztú l meg tudják választani
és az irásnak igaz és tul ajdon értelmét találnil8!. l. Cor.
3. így szól az írás: Az okos ember nem érti az lsten
dolgait, nem is értheti, mert bo londságnak tetszik őnekie,
de a lelki'" mindeneket megítél. És ugya nottan : Istennek
lelke a mélységeket vizsgá lja. A Krisztu s is azt mondja: Az
vigaszt.ló Szentlélek, akiket szólta m tin ektek, mindeneket
eszetekbe juttat"'. Szent János es az OlevelétJen a7.t mondj' :
A kenés megtanit mindenekre. Semmire jó azért azokna k
beszéc'ök, kik azt mondják, nem mindenn ek adatott választásnak lelke, kivel igazat a hamislúl megválaszlhassa. Pál
apastal azt mondja, v.lakik istennek fiai, Istennek lelkétól
viscltetnek~' avagy igazgattatnak. És nincs senki oly keresztyén, kinek az lsten annyi lelkeefotl nem adna, hogy a
szenti rásból meg nem érthetnéje, mícsodák szükségesek neki
idvességére, csak a sze ntirást meg ne vesse, mert igaz a
Krisztusnak igérete : Keressétek és meglelltek, zergessetek
és megnyittatik tinektek.
Az második, kivel mint egy bizonyos jellel élünk a
szentí rásnak igazán való megértésében, az Istennek igéje.
Mert az írásnak egyik részérOl, mely homátyosb, végezött
dolog"', hogy más irás állat, mely nyilvábban vagyon,

-

I

l
t

1

85 -

avagy világosb, magyaráztassék. Az lsten adta az ö egyházának az ó-testamentomot, kinek méltósága állhatatos·;
de miérthogy az új-testamentum annak az ö világossága,
és miképpen kOlembezzen egyik a másiktúl , tudni kell,
egybevetvé n ő k et, megtetszik az igazság. Irván vagyon a
Thessalonicabeliek felOl (Actor. 17.), kik Szent Pál tanitásál hallgatván, írásokból ludakoztauak, hogyha úgy volna,
avagy nem, akit Páltúl halloitanak. Ágoston doktor is a
keresztyéneknek tudományá ról való könyvben ta nítja az ő
prédi ká torát , hogy az irásokat egybevesse. Nem igazítja
az atyák irásira, hogy azokból é rt ek ezzék'~, mi legyen az
igazság, avagy a dekretomokra, avagy egyéb emberek szer7.ésére. Mert miképpen az atyák, kiváltk éppen az fstenrOI
való hitnek cikkelyiben önnen köz tek~lil külömbeznek, miképpen változtatják, e lő vesz ik és meg elhagyják az ó magya rázatjokat, és niha egy ik a másik ellen támad, helye
leszen, az hol megmutat juk. Az conciliomokra nem kell
futni , mert miképpen azok tévelygettenek, az ó cselekede[ekböl megtetszik.
Az Arminiában való concilium mindenestől fogva ariánosok mellett volt. Eph esusban má sodszor lött concilium
Eutichest ótalmazta. Calcedon beli annyira esett volt, hogy
a római főpap n ak , Leo n evő n ek azt az tisztességet akarta
ad ni , hogy k öze nsége~ pispek lenne, de az szent ember
(mert ncm vala oU) ezt hall ván, semmiképpen nem engede
annak.
Az conciliomban is, kit Szent Cyprianus l ő tt volt,
felette igen tévelygettenek, mikoron azt végezék . hogy
am ely eretnekeket az kőzen ségös anyaszentegyháznak ki vőJ e
rnegkereszteltenek volna , ha megtérnének, hogy másodszor
megkereszteljék 6ket'0!. Consta nciabeli zsinat ebben egye-
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hogy az Urnak vacSOJ aját felszegvén adják az

községnek .
Több nagy sok tévelygéseket elóhozhalnánk, kik az

zik a dolgot, testi és emberi okosságnak itiletit gyakorta
öszve elegyitik. Ennekokáért az ó értelmeknek nem kell

engedni, hanem ha nyilván megtetszik, hogya szentirással

ft

egyetértenek. Nemde Péter nyilván vétkezett vol na-é, ha

Pál apastal meg nem feddette volna? Ha ílyen apastol
vétkezhefött mit nem gondolhatunk az

erőtlen

emberek

felól, kiket gyakorta láttunk, hogy az ötesli értelmektő l
viseltetnek? Mindenek azért vetekedés nélkűl a szenlir<isnak
próbájára vitettessenek ; főképpen az által, úgymint bizonyos
dolog által iliIjük a bizonytalan dolgokat és az tekiJIetes
irásnkk általa végezzünk a kétséges dolgokról.
Miképpen hogy az Istennek igéje tekilletes és igaz és
örekké megmarad, azonképpen az emberek ~olga bizonytalan és mindenkor sántikál, avagy ingadoz. Es ezeket nem
úgy kell érteni, mintha valaki tisztességét akarnók kisebbíteni , avagy az anyaszentegy~áznak méltóságát elvenni. De
abban munkálkodunk, hogy ami az Istené, ne tulajdonittassék embereknek. Mindenkoron azért a keresztyéneknek
szemek elött legyen e mondás: Ha valaki szól, szólja az
Istennek beszédét. És ha a mennybéli angyal egyébképpen
prédikállana, hanemmi ne a szentirásban vagyon, átok legyen.
Ez a második részéről elég legyen, mert efféle jelekkel
tudakozhatunk a szentírásnak igaz értelméről. Immár az
hannadikra menjünk.
Harmadszor tudnunk kell, miképpen szerezhessünk
magunknak Istennek igéjének igaz értelmére való lehelsé-

get. Ami az első magyarázóra niz, kit il ~zentlélekn~k
mondottunk \cnni. Könyergéssel kell cselekedm, mert DáVid
igy könyergett : Uram,. nyisd meg az. én sz~meimet, hogy
láthassam a te tervinyednek csodáit. Es tamts meg engemet a te előtted való megigazulásra. Adj értelmet énnékem
és tudakozom a te parancsolatidról-, és számtalan efféle
(Psa\. 11 9.). Igaz azért, amit ezen próféta ielkialtvá n mo nd:
Bódog az, kit te tanilandasz, Uram. ~
Szent Pál könyereg az ő leveleiben az szentekért,
kiknek a leveleket irta, hogy adattassék nekiek lelki bölcseség és értelem és világos szemek az Istennek akJratjának megesmeésére. Szorgalmatosan azért könyergésben
kell embernek magát foglalni""', es bizonyos legyen Krisz·
tusnak igireti szerint, mivel inkább az én mennyei Atyám
az Ó slent Lelkét adja azoknak, akik ötúle kerik.
Ami az Istennek igéjére néz1l.i, mikoron itildet akaru nk
felöl e tenni , ~ nem kicsiny gondviselés kivántatik abban,
hogy egyik inls! a másikka l egybe hozhassu k es az álta l,
amely világosb, magyarázhassuk azokat, kik homályosb értellluiek. Ennek okáért inti vala Pál apastal az Ó Thimoteusa!, hogy az irás olvas.1sban foglalatos lenne. Ömaga
es, mikoron Rómában fogva volna, kivaná, hogy Troadesből I<üldenék meg az ó könyveit neki és az hártyákat,
kiket ott hagyott volt Ezekből megtets1.ik nagy bün nek
lenr.i , ba a tanitók és az lanulók sem nem imádkozna k,
sem a mi n émű szorgalma tosság és gondviselés kivántat.ik
a lanitótúl és az tanulóktúl, gondot reá nem viselnek. Es
e mostani id őbe n nagy sokakban megbántjat~ az igazsjg~
rúl való értekezést az ö tulajdon és saját itilefek, kivel
megerősítte tvén, menn ek a szentírásnak olvas,isara''':. Le
kell azért lenni a :jaját tulajdon itéJeteket és bé kell menrli
M

conciliOlnok által hozattaUának bé az anyaszentegyházba,
miérthogy emberek, kik az concili umban rendelik és vége-

,
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a szentirásnak olvasásáratM, és tanuljuk meg ezt , hogy az
irásnak bizonyságit erőszakka l ne vonjuk az mi vélekedésünknek értelmére.

Negyedszer szükség. hogy az egész szentirásnak som mája szemü nk el őtt legyen és minden irásnak bizonyságit
bizonyos célrel.e vigyük, hogy az tanításban és tanolásban
ne tévelyegj ünk.
Hogy kedig ez lehessen és idvességünknek bizonyos
és állhatatos fondamentomát érthessük, kiben megnyughassunk, minden egyéb disputációkat és emberi csinálmányokat elhagyván, ami szü kség idvességünkre, rövid
summába béfogla ljuk , és mit kelljen kiváltképpen hinnünk,

,

megmagyarázzuk.
Elószer Istennek minden akaratja az ó- és uHestamenlomban jelentetöU meg, kinek az ö külembezését jól
kell eszü nkbe vennünk, mert valam i az ó-testamentomban
külsőképpen

példáztalott, az az újban beteljesedött, mert

az törvínynek vége az Krisztus. És az törviny következendő dolgoknak árnyéka, az Krisztus kedig állatja.
Ezeket jól meg nem gondolván és eszekbe nem vévén,
nagy sok tévelygések hozattaUanak az anyaszentegyházba!.OO.
Legelöszer a teremtés es az Istennek külső cselekedeti , mely az Atyáé, tulajdoníttatott az Fiunak és a Szentléleknek. És eképpen az irás ellen három teremtök, kik
egyenlőképpcn ört:kkévalók és egyenlők, hozattattanak bé.
Másodszor a Krisztusnak lelki országa és az ó jótétele eltemeUetöU. Mert mikoronl>O! csak ö az egyetlen egy
úr, kinek általa mindenek vadnak, ki az ó-testamentomban
megigírtetölt és az új-testamentomban megadatott: mikoron
az egy állatu Istenek vallották lenni, mely egy állalu Istent
az Atya Istent mondták lenniOOl , és mikoron aZ,Jn te remtő-
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nek vallották, nem esmerhették meg, hogy ö légyen az, k!
lelki életet büségesen hozott volna és az Ö jótéteminyét az
ó lelkének erejével és hatalmával nagyobb búséggel öntette
volna ki, hogynemmint az ó-testamentomban volt.
Másodszor az ó-testamentomnak könyvei arra tanítnak minket, hogy a mi atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak
és Ják6bnak Istene nem ama hármas Isten, kit az Antikrisztus behozott, hanem a Krisztus Jézusnak atyja, ki az
6 megmondhatatlan jóvoltából az ő parancsoló beszédével
a földet és a mennyet és mindeneket, kik azokban vadnak,
teremtett és mindeneket az ő bölcsesége és akaratja szerént
cselt:kedött és cselekeszik.
Ha rmadszor, hogy az Atya Isten telemtötte az embert,
vele köze!;rén az ó nagy jóvoltát és bölcseségét, evégre,
hogy az lsten ő általa megesmertessék és tiszteltessék.
Igirtetett vala kedig az áldott mag, ki az Krisztus
Jézus, a mi első szüleinknek. Adámnak és annakutána
pátriflrkák nak, prófétáknak és ki rályoknak evégre, hogy
a búnnel{ és halálnak kegyetJenségétól megszabadittatnának
mindnyájan azok, kik igaz hittel ő beléje oltalná nak. És
az Istentói sokszor előhozott igiretck semmit egyebet nem
tanit nak, hanem hogy a Krisztus Jézus volna az, ki az
áldást clhozandó volna é~ ki az ördegnek országát elrontati1ája. Ezt fogln\ta bé röviden Szent János, mikoron ezt
mondja: Ezért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördegnek cselekedetit megrontsa.
Ez igireteknek az időnek bétcljesedésében meg kellett
teljesedniek. De akezben;.o.:l az Istennek népe, hogy a
bünnek megesmerésére és a közbejjrónak jótéleminyinek
elfogadás{lra taniitassék es vitettessék, törvény alat! és
kül őmb-kü l ömbféle ceremoniák alat! őr iz tetik vala, ml:iyek
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mind :1l jövendó dolgolHlfIk <lrnyéki és képei vollanal<.

Ezek

Su rtlll1:l

szerin: adattatnak

el ő n kbe ill

ó-testamenlumnak

könyveiben. A z új-testamentum az 6-testamentull1l1<lk vihigoss.íga ~S m3gj'ar:\iatja, lTIert nyíln hl ta nit, hogy az áldott
mag a Kriszt us J~zus, ki llIil.ekünli: adat ott. Sőt megjelente-

lött, hogy ó az igaz b,inl ny es e vil:\gert v<lló áldozai. killt! k
jl~a ! a az Ai)" l lsten minket magIInak megengl!:iZtell. ki az
ó n~r~ n ek kic)ll lásH val az atyának haragját megengesztelte
és :Ikeppen Istennek fia iv:í. v,il aszlattunk, hogy .1Z Atya
Istcnnek

örekrsi es

:1 Krisztusnak örekes bírsai lennenic

Ez Istennek jót.!:ternényi, kit az Krisztusban és (ll Krisztus
tlllalminekünk adott, ki es lH~ n ek elménkb01 es nem jutná[nakl

eszünkbe, hogyha az Aly:l Isten :I Z Ó jóvoltából azok,lt <l
mi szh'ünkben meg nem pecsételnéje .IZ Ó sze llt Lelkének
álbla. Adja azért az ű kegyelmességéból lTlilH~·kün l{ az ö
szent Lelkét. kinek általa megpecsételteiünk az örek eleInek
reme nys~g~rc és az elveszhetetlen öreksegre, me.ly mine·
künk szerezteteU mennyekben. Ennek az ó szenl Lelkének
ál!31n az Atya lsten hat hntóké ppen ~selek e sz ik mibennü nk
és az igélzs:ign:lk zseng~ i t mllbtja Illi :Ulalunk. hogy lestfm·
ket megölvcn, lélekben járjunk 6 előtte új életben és hitünket
szeretetnek cSl!lekedelivel megmutassuk.
Az ú}teslamentu!I1 azért nyilván jelenti :1 mi megiga·
zulásunkllnk módját és :1II11:lk kútfejét Istennek szerelmét
mondj:l1l6ol lenni, melyet az ö fiában megm utatott és az 6
szent Lelkének általa a mi slivönkbe öntött , hogy mind
egész e cselekedetl:mmeglllulatlassék, hogy nem mi lólünk ,
hanem az Istennek kegyelmességébOI származik, hogy sem·
mit ne d ic~eked h ess ün k a mi cselekedetii nkröfm.
Az Krisztust ajánlja minekünk az Atya lsten. Eros
hittel higgyük azért, hogy mi'lekl'lnk adatlatolt, hogy böj·

,
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cseségllnk, lIIegszentelesl'l nk es v:il ts:\gunk legyen, mert
ennek kivü le és e nélkül senki I<edves nem lehet az Aty::!
Istennel. nem is vagyon a menetele ó hozz~ja. El szerez·
tetett az Atya IstentóI. hogy minekünk IIH::sterün\, legyen.
fópapu llk. közbt!jaróuk, gondviselóuk, idvességünlc clelü nl,.
és valami szükseg idvess'::günkre, hogy mind azokat bősé·
gesen Obt!nnc talál hassuk . Ennek adtn az lsten a! itiletöt,
ez szcrezlelüH az Istentói, hogy elevenek nek es holtaknnk
birajok legyen és hogy az hivek nek életö! ndjon. az hitet·
len eket keoig hogy örek hilre vesse.
Ez az egész szenlirásnak sll lll m:i.ja. Valaki ezt erós
hiltel fogadja. ezt az Atya lsten bépeLSétlette örek életre.
Dispu l<l1jallak az emberek valHlllig akarj:'!k, keressék az
Isl'cIIJlc!< ill1,ltjanak elrejtett voltál , hanyj:ik-vessék a sze·
milyeknek sok<ls:igM és forga~s:lk :17. okosságnak bölcsesé·
gét, dl' ez az örek éleI. hogy cS<lk tegedet egyl!(hil való
Istent esmérjenek és akit elkütdettél. az Jézus Knsztusl. Ak i
ezt his.zi. idvei iilt, I~S valaki más evangéliolllol predikntand.
avagyehhel vabmH mgaszt<l ud, Istennek ililctit viseli:.o~.
Mind :1 két fel. tlldniillik a tan itók ~S tanu!ók 311leg
ez határban !1lilradt:lIlak, ep volt az anyaszentegyh:íz. Ennek
után:! is jó üllap:ltb:m lesziink, IHI :t szentírásnak egyiigyli.
ségere szokt atjllk magunkat. Pocllit~llti:H és az Aty:1 lsten·
hez való Il1 cgtérést. és a Kris.dllsban való hitet prédikálja
minekünk nz inis. Mi t h<l:5zn:llminekü n;'; id\'ességüll!,re, ha
szinte megérthetnék is, Ill i legyen az bten az ó ;iIIatj:ib:l11
és miképpen <IZ ltílro!ll szemíly vagyo n HZ egy ,illat ba n,
miképpen Isten nek fia .• 1 masodik személy i.i rű klól fogva
nemzettel il, nz Atyl'ma k :illalj;\ból és hogy ez ket ternll.~·
szelli, melynek kiki""" mind Illegtartja :IZ ö tulajdons.ig,ít:
mindaz:lltnl is a szemilynek egy voltáért valami az egy
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természetrő l

mondatik, a másiknak is ugyanazon tulajdoníttatik? És hogya Szentlélek harmadik szem ily az Istenségben, származván az Atyátúl és a Fiutúl, és hogy ómagátú l
való lsten , mindazáltal hogy nem az állatot kell imádni,
hanem az {'g y Istent ?
Ezek ha szinte igazak volná nak is és megérthetnők is,
nem szü kségesek üdvességünkre. Miért hát, hogy eképpen
viaskodunk , széles ez világot tűzze l- vassal bétöltjük, holott
nem t:llált ... tnak az Istennek igéjében ? Bizonyában az idvességnek uta könnyü és igyenes és Istennek igéjében világosan adatik el őnkbe, az apaslolok prédikációján* egynihány
ezeren tértenek meg egyszersmind. Szent Pál is azt kivánja,
hogy az anya:izentegyházban egyik szóljon, a többi ítélje.
Ha ez kifeshetetle n~ 1O zúrzavar, tudniillik az egy állatu Iste nről , három szemé l yrő l és a Szentléleknek vélekedő származásárlil vo lna az idvesség nek úta helyh eztetvén, senki
eddig nem idvezülhetött volna, mert ezekről mind disputáltanak eddig és disputálnak és a dolog mégis abirónak
itéleti alatt vagyon és leszen.
Miképpen azért mind a tudósoknak , mind az tudatlanoknak szeretniek kell az Ó idvességeket és az lörökl
élelöt , azonképpen erÓS és bizodalrnos part jok vagyon,
ahova siessenek, tudniillik az Istennek igéjének tisztaságára
és egyugyüségére, kinek igaz magyarázatjat így találják
meg, amiképpen immár megmondatott.
Az együ gy ű népek kedig, kik irást nem tudnak, vegyék
eló az apastoli credot és a Krisztustúl szereztetött imádságot. kihen semm i nincsen az egy állatu Istenről, se m az
három Istenekrúl, kik egyek és egyenlőképpen örekkéva ló~I!. De legelószer prédikáltatik az egy Istenben való
h itről, ki földnek, m ennyn~k terem tö ie, kit miképpen kell-
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jen tisztelni és esmérni az ő tulajdonságiban, megmutattatott. Másod helyen helyheztetik az egy Úr Jézus Krisztus,
az Atya Istennek egyetlen egy fia. Hogy kedig megérthessük, ki legyen az egyetlen egy Istennek fia, mindjárást
utána vettetik: ki fogantatott Szen tl él ektől, születött Szuz
Máriától, és ami kevetkezik. Ez a mi idvességünknek igaz
fundamentoma és ezen e fundamentomon épittetött meg
az anyaszentegyház. Az ó-testamentumban prédikáltatik az
egy Istenben való hit, melyll földnek-mennynek te remtője,
az új-testamelltumban kedig hozzája tétetik, hogy higgyünk
az Jézus Krisztusban is és ötet segítségre híjuk. (Johan. 14.
Hebr. 7.)

•

Az Credonak utolsó részében az hilnek cselekedeti
számláltatnak eló, a Szentléleknek megadása és az ő megpecsételtetése', (mert senki nem mondhatja az Jézus Krisztust, hanem a Szentlélek által) , az híveknek gyülekezeti,
mely azért mondatik szentnek, mert megtisztíttatott és megmosogattatott a Kri~ztusnak vérével , bűnnek bocsánat ja,
testnek feltámadása és az örek éleI. Miképpen pedig Péter
apostol (Acto. 1. 3.) Szentléleknek nevében keresztelkedni
magyarázza, hogy Szentléleknek aji1ndékát venni6 1~ légyen,
azonképpen megengedjük hinni a SzentIeiket is, mert nyilván hisszük, hogy az Atya lsten az ó fiának általa mi bennünk pecsétli a mennyei élelnek örekségét és bizonyában
a hitnek módja nyilván magyaráztatik meg a szentírásban,
men hiszünk a~ Atya Istenben mint abban , akitől mindenek vadnak, hiszünk az Istennek fiában nem mint az Atya
Istenben, akitől mindenek vadnak, de úgy, mint egyetlen
egy mi főpapunkban és közbejarónkban, kinek általa mindenek vadnak. Hisszük az Szentleiket is, nem hogy hitünket helyheztetnünk kellene, mint valami harmadik személy-
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ben és ld Omag:Uól va ló Ist CI] vo ln a ;' I~. de azt hisszük,
hogy ::ll lsten ezt a7 6 lelkét adja minék űn k és OáU:!la
indítja fel az mi !';zOvönket. h.;gy mcrjűnk kiáltani, mondván: wMi Atyánk ...•
A könyergésnek módja, mcly KrisztusWI szereztetöH,
nyilván vagyo n. Vadnak :1 patriárkáktLll, prófétákIL]], Slcnl
királyoklúl, Krisztustlll és az apastoJoktúl maradott imádságok, kikk I bálron CS jó lel kiesméreltcl Cl iletünk . 1~logy
kedig e7 utolsó időben valók~11 cJtnvozván e kOnycrgésnek
igaz regulájátúl és az hMomságot egybe kölvc n, kűzbcjft ró
nél kOi imádják, avagy kOl On az három szemilyt, mindeniket Omag~na k~'·, - tévelygctlenek. Miéll hogy kedig scm
parancsolatunk, sem ígéretünk nincsen , sem va lami könyergésl1ek módja, hogy II Szen tIeiket segítségre hinök és neki
könyeregnénk, sokkal idvességesb és az örck életnek
megtartására jobb az együgyű kÖllyergésnek módját megtartanunk, kit a Krisztus Szent Mán:énál (6. Luc. 6.)
elő nk be vetOtt.
Miérthogy kedig a Kriszt us inkább sZabta magá t a
zsidók közeli való köz~éghöz, hogynemmint a fa rizeusok hoz ~ ez egyúgyúkép pell" '~ tanítotla Oket, en nekokáért
ereje iS a cselekedetnek l11egmutallatik, mert nl mondja:
.. Nagy sokan 3Z kezség kezOl M h űnek Obenne. ~ Azért mi
es, miképpen kelljen nekik az ó dolgokban eljárn iok és
az igazságnak eSl11éretihen nevekedniek, itt e helyen megmutatni nem haszontalan dolognak véltOk lenni.
Legel6szer munkálkodjan;lk abban, hogy hiv pí'isztorok
légyen, ki mind ludományí'iban, mind kegyes életéhen
próbált légyen, melyet"" szorgal matosan éS kivansolggal
hallgassanak. 1~5 miérthogy nehéz megil Ini, kinek vélgy~n
Igaz tudománya és kinek nincsen, c jelekrOl mcgcsmérhcl nl :

'
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Elószcr valnnlll mond, és ... :l\nmll 1:11111 , hogyh:1 nyil
v:lnvnló Islennek ígéjével~ mcgblí'ony itjn, és ha minden
tnnitás:l az hitnek :'Ign zntja szerint vagyon, :Ivngy nem. I la
kedlg az kOzenséges eml> r kn k vél kedésekhöz I :tgnszkodolt és igaz ililct nélkíi l V:J I:HUIt Inl:'! 1 :J II wgy:lr:'lzókn:l l,
mindeneket béve~ze n , s I11ml Igaz fOlld:lIl1cnloma nincscll ,
senl a blbli:1nak ir;lsil nem tudja , ennekok:l(:l't Igaz tanl lónak és a lanításra III Itól1:lk Ile ... éliék lenni, mert p:lr:lncso\.:l1unk vngyo n, hogy II tÖl vl nylc s ri le5tame ntllmra
siessiink. A%Onk~ ppc n , ha v:llnkl sról, szólj:1 Istennck
beszéd ~t. (~S az Istennek igéje b6s~gescJl lakozzék II
bennelek.
Másodszor Illeg kell latnl, miképpen rendell e :IZ Ó
llJ.1ga életit és az ó h:l1.flbnn vn lók éL Mert miképpen 1/4;1zgalhat j;J :IZ ;JZ Istennek egyl1:'!zfl t, kl :tz 0 111:IW1 hazn nr pére
gondol l'lelll viSCn Affélékel Pál ap:lst:11 az hitlennél :1I:'1 hhv;JlólI:lk mondj:1 Icnl1i.
Utolszor, ;11111 kOí'.enségcsképpen /I1l lJdcncltre II 'z,
szükség. hogy 3Z ő hllinck bizonys:'lg,télcl ' nyil vá n légyell ,
h:'ltr:1Vctvé n minden egyéb homályos <.lIspul:ícf(Jk:lt és 11 :1szonlal:lI1 velekedéseket. M eri kiv:'! n\:lllk, hogy 1111 ünk l
jó cselekedetekkel mcgm ul:lsslJk, és az hil oly l égye:~ , III ly
szeretet nek :'Ihaja cselekedjék.
- :1IIlint Szent Pál szól
A lI1értéklelösség kcdig minden cmberek elOtt nyilvá ll
légyen. Ne is hOlcselkeuj fink :lfelettl>a, :ul1enny lrc 8z jjk s~g .
CselckedeWnkbcn j~ l emherség és fgnzs:1g UJ cgte~sé k , hogy
eképpen jó vitézkedésl vHézkcdJünkla \ lIlegl:1 rl ... áll :lZ Ig:l?
hitöl és :1 jó I ·Ikiesméretöt.
•
t::::l c lű n l~ be n e regul:1! mcgt:lrl v(lrl, h/zonyoRok Jcgyn llk,
hogy nell! heá ha vlléz k edlfín l~, dc hogy SZ rczletelt lIun ékOJlk az fgar.ságll:lk koron:'iJ:l, melyet :Hl w1.1{{az hlró mcgad
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minékünk a napon~ . Mert felöltezteHefünk, ha mezítelenen
nem találtatunk. Megemlékezzünk mindenkoron a Szent
Pálnak mondásárlll : Megjelent a mi idvezít ő urunknak,
Krisztus Jézusnak kedveVIt' minden emberekhöz, tanítván
öket, hogy az istentelenséget és e világi kivánságokat meg·
tagadván , e jelenvaló világon gyózanon~l, igazán és isteni
fé lelemben éljünk, várván ama bódog reménységet és meg·
jelenését a nagy Istennek dicsőségé nek és a mi idv öz ílő
Jézus Krisztusunknak. (Tit. 2.)
Utolsó részet, ezt rövideden akaduk ide vet"i. Nem
is kételkedünkr.!ll, hogy ezek kegyes és istenfélő embereknek nem használnak. Es bizonyában a Szent Pál intése
szerint minden visszáltatásoktúl:'~ magunkat megvonnók,
ha e határok ban maradnánk meg; de ez utolsó időnek
vénségében v~ló nyughatatlan emberek még a jó mondásokat is szidalmazzák és semmit igaz és bizonyos dolognak nem vélnek lenni , valami az ó agyokból nem születött.
Nem csuda azért, ha ennyi sok viss zavoná ~ ok támadnak.
Es miérlhogy így kell megpróbáltatni az híveknek hitinek,
nem kell a híveknek ezen megháborodniok:'aI., meri lészen
az idő , melyben ők e késérletben''''1 el nem esnek, de
felemeltetnek, mely időben a győzedelmes Kriszt us az
Antikrisztusnak koporsójából mil,éppen kél fel. meglátják
vig orcával és tiszta lelkiesmérettel. Azonkezben~, miért·
hogy ezek sem fegyverrel, sem feny egetésekkel nem vitet·
nek véghez, kérjük a mi ellenközOinket, hogy az Istennek
igéjéből cselekedjenek velünk, mert eddig az ő irások, kit
láttunk , oly volt, ki semmiképpen a mi elm énket el nem
vonhatta az Istennek igéjének együgyüségétől és az ő e rős
és állhatatos fondamenlomálúl. Miképpen Istennek akaratjából hamar való napon= nyilván való irásunkkal Illeg-
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mu tatjuk, hogy e dolog igy vagyon és az irásokat, kiket
az Ő v~lekedéseknek ótalmazáslÍra erőszakkal vonnak . megmatiya ra 7.luk. A békességnek és mi nden vigasztalásoknak
Istene töltse bé <I mi szivönket az Ő igazságaval, hogy
ő be nn e cggyé lehessiink. Amen.

•

7

-

Az ellenkezóknek egyik

erősségére

való felelet.

Az angyalok szólnak mint lsten es isteni cselekede~
teket tulajdonitnak ómagoknak, mint Mózes e/só köny~
venek 21. 22. reszeben irva vagyon: kevetkezik hát,
hogy ez az ang val es másutt, hol effeLet cselekeszik,
stennek erökkévaló fia légyen, mert ezek a cselekedetek
a teremtett állatokhoz, az angyalokhoz nem il/enek.
Felelet.
Efféle haszontaJ::m következések semm it nem bizonyitnak.
Ha azt akarják, hogyefféte beszédeknek helyt adjunk, Istennek nyilvánvaló igéjével bizonyítsanak. Legelőszer kedig:
hogy ez az angyal Istennek fia volt, avagy Krisztus. Ha
Krisztus volt, hát még akkoron szüleltetött. Ezeket az
evangélisták az új~testamentomban az Szűz Máriától sz ü~
letött Jézus Krisztusról magynrázzák és bizonyitják, nem
ezen ki vú! valami más Huró!. Az szentirás nyilván mondja
hogy az lsten régentén az ó·testamentomban szólott a pró~
féták és az angyalok által. utolsó időben kedig az ó fiának
általa (Heb. l . 2.). Krisztus altal kedig hogy szólot! volna az
ó~testame ntomban. sohoU nem mondja az irás, miképpen az
evangélisták bizonyit ják : (Mar. 12. 13. Act. 7. és Szent János·
nak első részében) A törvény Mózes által adattataU. a kegyelem
és az igazság a Jézus Krisztus általlött. Annak felette a Jézus ,
Krisztusról való igiretek ezt bizonyit ják (Gen. 3. 22. Deu. IS.

,
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Heb. 3. 7.). Miképpen azért az lsten az angyalok által
szólt. azonképpen azok által bizonyságot is tött őmaga
felOl és nevét velek közlötte. Ezt kedig ezokért miveHe.
hogy az ő parancsolatjának nagyobb becsületi legyen azok~
nál , a kikhöz követségben bocsátotta. miképpen Gedeonnak
historiájából megtetszik, mert ez kétségbe esett vala az 6
élete felól. mikoron a Jehovának angyalát látta volna,
mintha veszedelem nélkül aira nem tekinthetett volna , mert
az lsten az ó jelem·oltát az angyalok által mutatja vala.
mellyel avagy megrettenti vala az ellenséget, avagy az övéit
segiti vala, miképpen ez Mózesben nyilván meglátszik,
kinek általa Faraót megrettenté, az ó népét kedig megsza~
badit•.
Azonképpen Szent Lukácsnak második részében a
pásztoroknak jelenté meg az angyal Kriszt usnak születését
Bethlehemben. Mindazonáltal a pásztorok azt vallják. hogy
az Úr jelentötte meg önekiek, holott az az angyal sem
Isten , sem Kriszt us nem voll. Azonképpen Szent Lukácsnak
első részében, az apastali csele ked etrűl irt k e nyünek~ 12.
13. 23. részében.
Nem kell hát ezen csodálkozni, hogyha isteni dolgo~
kal cselekedlenek. Nemcsak az angyalok. úgymint Istennek
követi ezeket m<1goknak tulajdonitották, kik állal az lsten
mindeneket cselekedett az ó-testamentomban, hanem még
a prófétáknak es isteni hatalo m tuJajdonittatik, a miképpen
Jerem iásna k elsó és tizedik részében irván vagyun , és
azonok tulajdoníttatnak az apastoloknak is (2. Cor. 10.).
Azonképpen PáJ apastaJrú l (Act. 26.) mondallat ik, hogy
választolIMG. hogy az va koknak szemeket megnyissa es az
ö rd eg n e l~ setétségéböl az Jslenhöz térilse. Azonképpen ónekiek tulajdoniItalik az bünnek Ill egbocsi\lt.sa, földen és

"
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mennybzn való megkötezésW , mennybe való béhocsátás és
abbúl való kírekeszlés, ördcgnck rabságára való adás. Ezek
mind lstenhöz iIIendO cselekedetek , mert IstentóI küldetvé n
és Istennek követi lévén, az hatalommal ékesítletnek meg,
mellyel a Krisztus az ó Atyjálú l, és hogy nemcsak intsék
a népeket és feddjék, vigasztal ják, de ugyan az ördegnek
es adják, mely csak lsten tiszti.

Holott penig azt mondják, hogy az ó-testamentom·

ba~ az angyalok az embereket megáldották, mely óhozzáJok. nem ülik. szüksegluJppen következik azért, hogy

a Knsztus volt az az áldó angyal.
Felelet.
Az :J-lestamentomban a Krisz!Usról ezt nem olvassuk.
M ózes il K risztust előnkben tá,masz[vún az első igiretben ,
O fclól~ azt mondja: "Az ass7..onyállatnak magva megrontja
a kigyó na k a fejét ~, - jóvendóról szól és megáldaltatnak
jövendőben, az új-testamentomban kedig úgymint jelen-

A kik lsten követségét hordozzák és isten i tiszteket
viselnek, Isteneknek neveztetnek (Psalm. 8 1. és Joa n. 10.).
A követeknel< tulajdonittatnak isteni cselekedetek, mi nt
M ózesnek második könyvének 32. részé ben, hogy ó hozta

való! mo ndja Péler apostal (AcI. 3.), hogy az A!ya Is!en
ótel elkü ldette, hogy minhl megáldjon.

ki a népeI Égyiplusnak fogságáb ól, holott az Islen őmaga

Oe ha szinte az ó-le'ilamenlomban áldott volna a
Krisztu s, sem mi! avval nem bizo nyit hatnak az egy állatu
Istenről, mert Jákob pátri,ííka és Izsák az ó fiait megáldolták, nér! egy sem volt ezek közül lsten. Nagyobb
ked ig. hogy az angya lok nemcsak áldnak, hanem ugyan
jól cselekednek az emberekkel, ő rizik, ótalmazzák, megmentik és elvesztik, miképpen Sodomának, Faraónak és
Sennacheribnek historiájából nyitván vagyon.
V iszontag ezt forgatják :

hozla ki. Azonképpen Mózes szentelte fel a papokat az
isteni szolgá laira. (Exod. 28.) Azonképpen a szentek itélik

meg ez világol. (f. Cor. 6.)
Pál osztogal lelki ajándékokal (Rom. 1.), az apastolok
ez világnak világossági.
A z apastolok vet ik meg az
mentomát. Az evangélium iliI
(Joan. 14.)
Ezek kezül egy sem lsten
cselekedeteket tulajdonit az irás

új Jeruzsálemnek fonda(Joan. 12.) meg tisztít.
azért, noha efféle isteni
ónckiek.

Az angyalokat imádták, ennekokáért nem az angyalok voltak azok, hanem a Krisztus.

Az egy Jehova islennek ne,ét látjuk, hogy sok állatoknak lulajdoníttatikt•18 , mint (Gen. 22.) a Moriah hegyinek (Exod . J 7.), az oltárnak, kit Mózes építöH, az engeszteló

ládának (Exod. 27. Nume. 10.), Jeruzsálemnek (Ezech. 47.).
Ezek közül azért egy sem Jehova lsten, hanem az 6
jelenvoltáért, avagy hogy ott jelentötte meg ön nen magá t
a Jehova lsten, avagy szólt, avagy valam it cselekedett.
Semmi hát, amit az Ó okoskodásokból és következésekból
találnak : "azért az angyal Istennek örökkévaló fia volt stb."

,

Felelet.
Efféle vélekedésekbóJ szá rmazott következések semmit
nem bizonyíInak. Mutassanak nyilvánvaló irást, miképpen
mi megmutatj uk, hogy az Istennek fia, a Jézus Krisztus,
ki sz ületett Szűz Milriáfól, hogy ez imádtalott es nem más
ebben, vagy ezen kü vel>3ll. Hozzanak nyilvánvaló irást arról
és megállunk azon.
Gyakorta még az emberek es imádtattanak, miképpen

~
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Jákob az Ezsaut, az ó atyjafiát. Egy sem va la azért közülek
Krisztus. A követeknek nagy tisztességgel vagyun k, de nem
az követekért, hanem azokért, kiknek követi.
Azonképpen mikor az lsten az ó jelenvoltát az angyalokban mutatna meg, szólna és mindeneket mívelne: a
jelenvaló lsten, nem az angyalok imádtatik vala. Az ó-testamentomban, holott az árnyékoknak helye volt, távol lévén
az árnyékoknak teste, a Krisztus, sok dolgok szenvedtettenek el, melyek most elvetteftenek, holott a Krisztus megadatott, melyben az Atya lsten önnen magát mi nt egy
eleven tükörben megmutatta. E nyilvánvaló Szent Máthénak 5. 6. és 19. részében, az törvénynek magyarázat jában
és az elválásban, Szent Lukácsnak hatodik részében az
ellenségeknek szeretetiról [való] parancsolatjában.
Ezeket azokért mondjuk, kik innét akarják a megholt
szenteknek imádkozásokat er ősí teni, holott az új-testamentomban Péter és az angyal nem hagyják magokat imádtatni, miképpen (Act. 10. Apoe. 22.) irvá n vagyon.

JEGYZETE K.
1. Kegyelmességét ... ke vdnunk.
Erdélyi liilnek ma már szin te mag)·uta·
lan, pedig: ,a hidegnek én jó orvossá·
gát tudok ' (Arany)' s Erdélyben is : .má·
ját kérek, édesanyám. '
2. fstennek templomdnak. A régi
nyelvben a birtokos jelzó birtokos jelzöJe
ls fölveszi a ·nok, -nek ragot.
3. épit/eüre, am. épiilésére. A régi
nyelvben épp oly közönséges képzés volt,
mint a vele sokszor egyértékii ·ds - es.
6. egyttgyitképpen, am. egyszeníen.
7. rövideden. Elhomályosult·d ki·
csinyitő kcpzó nyomatékos ism"Uése. Vö.
kisded, azta t.
8. épitetet. Ugy~notyan képzés al
épll igéből, mint épűfef az ep iifbril . Ma
inkább epfUsl v. /ölépűfes{ mondanánk.
A Ny. 5z.·ban ismerctten.
9. melyik légyen . latinismus,
10. ennek az ö /id r(il, annak az

ö igÜI, ebbeli ez tudomtillyball.
Kedvelt SZ>lkapcsolat Davi dnál.
II. kiadaltatotf, am. kiadatott. A
szenvedő ige a régi nyeli' ben sokszor
Htszeresen is fölvestl a képzöjét.
12. keresztyen . Dávidnál mindi
Ilyen alakban. A helyesirásnak cgy~b
kén l nincs hi tf elckezete. A ker eszteny és
keresztyén közli kiitönbségtételnek semmi
értelme sincs.

13. Vö. 10.
14. b(icsiilhessed. Ö,ző ilakok Davidnál : \'I1U, tölt , lőtl , böcsiil, mlhöz,
minköl, klsöbb, teremtött, kllvclkö t ik
stb., de ezekben scm következetes: néha
IIgyanazon lapon van v61t és vedd.
15. 'tJissza'tJonyds. Ily ala kban gya·
kori a regi nyelvben.
16. sokoknak, am. sokuknak, közülök soknak.
17. szttvek, am. szivök.
18. (innet magdi, am. önmagát.
19. utan, am. iltján. A birtokos sze·
méLyragok j betüje,
mint Szinnyei ki·
mutatja (Nyr. 1888.) - eredetileg csak
a magánhangzón v~gzödö szótövek utáni
hiátus betöltésére szoLgáit s csak innen
terjedt át a máss,1 lhangzós tövekre is.
20. bdtron, am. bálran.
21. itiletei, de hátrább jUtó biro.
22. kttlőmbei, am. mást, egyebet.
23. rcményljttk. A régiscgben nem
ritka hangtorlódás.
24. dlhössége, am. dül!össege.
25. megótalma z. Ily alakban Já·
ratos a régi nyelvben. A megoldoz is
oudonia a HB.·ben.
26. kirdlyanak. Olv. ki rállyának.
27. (jr(Jmek, am. örllmök v. örömü k .

28. Lalinismus.

- - - - - -,
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29. hololI. Eru4 az ert!dt!t/ hdyhatjfOlÓ jclenl ~ben.

,'Iai megt!ngt!d ó jdt!ntW t CSlk k(';sóbb "'Pia.

V~. p'ropt! ut ius/us meus. egtess,,$ ut ~h'a t or mt!U5. d brachia
rr.u popuJO$ indiOlbunl Úlio1) 51. 5.

30.

3 1. Latinos ace. cum inJ.
32. Ertsd.- ICI'el)'egnek, akik van·
j.U: __ ••

33. terc'lr.tijében, am. teremtÖj,lben.
34. egyagyü, am. egyszerü. Vo.

Nreh'eml~ke:nl\.)

telme a

65.

dl u. Ma is: ideig lenes.

49. ki/ese/hetetl. Igen kedl'tlt

35. apos/olinak, am. apostolainak.
A több b'rlokra \'onatkozó hirtokos rag·
nak ere deti alakja i.

36. ki/61 es ki dItat: a quo és per
J

közv eUen, másik

~

köz-

sro-

képe a XVI·- Vl/. század rnagy uJának a
bunból, zUrl.il\·arból, menlsegból, "él~ke
dtsból. veszélyból stb. való kif~Ié3. Ma
kit/Onla.tcozósllok mondanók.

50. miérthogy. Mert a miertbdt rö-

37. ebben ez.

Ugyan ol)'an kapcsolat, mint Clbban az. BIzonysig 3 nel'elő
nC\'mási eredete mellett.

Erd élyi fülnek, mely slt'reli inni. toOl
van szokva, ketszeresen visuatttszó a
tárgyailan tanflo/t. Vo. 92. 391.

53. Oratio obI. hatl'isa.

43. Értsd: Ábra há m, Dáv id
magvának,
44. állal, 11m. lény.
45. zurzavar, zUrta-zava/ta·
Davidn'l min dig 1I)'en mélyhangu alak·
ba n.
46. behála/, am. h:\ló\'al beled, el·
homályosit.

74, nlrgrepfdeztenek. Teljesehb

tt lt, arn. szüle tett.

alakja a töhb. 3. személyü mulinak. Torockón meg cl. sót ~z irodalomban is:
Elhullt~nak legjobhjaink (Vörösmarty.)
'/5 . =end61Ili, ~m, donnem.
76. purgatorio".,ot, . dc m.iishelyt
plJrcatoriomat. Amaz m:! szekelyu.
77. Il'sli's kenyér. Olyan kenyér,
mely K. \·aló$.igos teste. Vö. 599.
78. Kifesies. \'0. 49, j.
79. mellyék-k::pors6, am. szomszédos. nellette ln'Ó. a két cgymismelleu i koporsókuzü!azcgyik.A Nr. S~.-bln
nincs meg. Érte:me : Zwingli n~hclt':n
tudla feltömi az igazsagot e1temető
egyik koporsót, mi is alig sZ3badulhaum k
a m:iiikbó\.
80. brdultrw:i, .:lm. indul::i. inditlat ni.
81. el/iitettdett, am elhitetetl.
82. szerzetes ::sitMk am. farize!Isok.

55. /uitra vetuen, am. meg\'e:vé n.
56. egybe való csat/ás, am.
57. l'g)'ae, ,t1I1. együn;. Vö. lU !.
58. melynek egyik sem volt
igaz, am. egyike. A régi nyel\' az egyik-

illandó jehóje; jelentése: vas kos, terjede1mu, tUIes, nagy, egesz, telju.

Oh'. tdmadh;lsson?

s'liHttlt-

39. Latinismus.
40. okossdg, am. furflng.
41. mely epDtesnek . . rendit ..
megmutalunk. Birt. szemtlyragu táTgy
42. dnék, a szentirásnak csaknem

•

72. h J/o/t, am. ahol. Vö. ~9.
73.fel ncttimad/UlS5a.'1 . Vö. 182

egybecsatolás. Vö. I'gyüé való elegyité$.

mell ett alanyi ragozás.

igéknek suttogasá·

am. ill hatul. Hol
kcrdésre ma is gyakr2n fel~liin k hova
kérdesTc fc.lelJ ragokkal. \'iI. Simonyi
i\lagyar Hat:i!ozók.
7 1. ellr.vi, a feltámadiis jelzője.

52. Saj tóhiba . Ol.". nehn.

~m. f rtelmU. Vö min6,
mcl)' régen minemó (= mi-nemu) \'olt.

38, "'telm6,

'öJall.i.lIli

70. ide /ui tra,

1·ldült.

54. igér/eteu, am. igért,

D~Í\'id

Vnh:nilyes fokozó ér~or;ib~ n is lehelett.

"'al, am. igcket suttogva.
66. h lssi t :l.dorari.
67. maga, am pt!dig. pt!dig hal.
68. a..: egy dl/a!u három személyek, "r"kké7.'G16k es egyenlő
islensegfick. l;llinos appositiol>
59. L.ftetr.i, am. t~teinL

51. tanított, hogy higgyenek.

6. j .

quem. Egyik
"elitó ok.

47. La tinos következményes
mondat.
48. ideig, am. egy ideig, aliqu~m.

Uo.

et együk-nek, rgyikojük-nek értette. III
·ik uedet ileg binokos személyrag.

•

59. oly

\'011. Az olyan módhalározó
Taggal bóviilt.
60. istenhez egyen/Ö. Vö. Simonyi : Magya! hal.
6 1. azon lsten, am. egy isten, egyuon lsten
62. /01, dOjóen'V ól ... !'l övc ndór

63. cilnaksdgos, am ilnok. A sd·
gos képző ma oknélküli SZÖSzJI'Orllásno1k
látszik. ,edig rcgente a felsólokot jelenteile
(Vo. Ehrenield-code.x. Zoln ai:

•

83. iraltatott, am. IrJtoll. vÚ. I I .
84. halra 'Vetvén, am. f~!rev :lV~n,
elhagyl'lÍn

85. "ogy mar: per specicm. qaasi.
minteb~'.

Vö.

~y.

Sz.

86. és mikor az igaz.sagn.ak
lelke legyen: ct cum unius \'eribuls
spiritus (anlmll~~ sit. "hgy arul : s jMfehet . .. ,·on.

87. Illeg volt iraltalvan.

\'0. : I.

83.

88. IIitnek 'UulJaslit,

am. hil\'a l·

lásl.

89. brmllek mcgbocsanarjdról,
3m. Inegbocsá t.is.ttÓl.
l; il·tsleh megbocstJnik

R~ndes l.épl~S

a

Ig~bóL

90. kiWle, ~III. nél \l:ü1.
91. az egy ... Is/ennek és Jézus Kris2 lus/mk 'i.'illllisáerl gen 01>].

92. Idben CI parancso!. hogy
hi g~yll n k Vö. 51.

93. ta/ltit. A tehat régies formáj a..
Az ld -t jelentó hál szónak eg)' elhomá·
lyosult mutaló nc\'massal tVO. IO-\'a)
\'aló összetétele. lit még cs.3k félig-meddig kOtÓ$Zó.
94, hiteM, am. culárd .

9:5. letki tanito, Vö. Jelkipámor.
96. karosma: chrism.1. Vo. 310.
9 ;'. ki/56,. m l;ü1su.
~8 . mikorOll ... 'Volna; cum
esset.
9 9 . dbrli.:afjdt:

k~pét.

100. liiI/ga, Vo 6i.
JO l. semmM. Vo .1 UjnyeM k:ir-é
I'Cll/aI. A . ~1I -~é mg D.hidn:!1 s :iltalaba n ~ régi nyell'ben re ndesen II n':ikül
áll.

~

-

102. rgyllgyl1sé,lj::
VO. 6. j.
100. VO .

~1R . a pn r~ 

105. gy/I n/(}fesélJen c$z//I'k. V().
eJ O~ g Jm lbbtll h~J.11111 t vt C

106. oltan, fllII . l~g(lU . fl~U'n .
107. /Nrk, lJoJ{Y Il e; II"CO Ile.
108. rrlr vola. ltég,es u ólJslIlód.
jdcnttl t ; 10rl 1II~8' 1 érle. abb.' JM, ~zon
VAn , nb hAII l ~t,1(l . neki AtlJa 'ungi\( Slll·

109. II aszndll . .. fl bfírlllck borstlrtflljdrll. 11 mb,t}IJ nnnlogM j ~rn .
110. (SengrId : CStugc1\yd.

I I J. kinek . II. k/-t ~ n!JtI nyelv
nCl1lu~k fizc lII ~l)'r e

éJ Iell e és vonni kot·

' .111 ,

112. Isl /'nl ktfromlásokka/ : 13 _
l én · k4'olnl~llOkkal .

11 3. L. lll.
11 4, Vö. 112.
I J 5. slJvl'gek leverve. Vo. szem

IA UllnAclo :
tetsze tt

129.

n~ l)-Ckt(jJ

szdcs

U,'· lI ete lt,

13 1. bódog,

~ · ny~ fl

órll,

fclfl ll cte c_ Vö. IiIleM ~ m . CSRló.
11 7. Isl,-.,/; káromlást, 11I11. lstcn
U .omlh l. vo. 11'2.

11 9. k lJnylJrgl>ftetdl , nm. Mny(\.
IeJ/lelete

120. állal. v o. ,II ,
12 1. mim/a uUlal azért, ~m. (Ic
uirl ,

mlnd~1I1d[ Cll .

122, zlir-za'1l(ub . II~ Ilyen kll1.~ [l'
fok 111Cll ny.ko.1 ~ .tgl nyelvben. A
Ittbb I. crcd(tlLeg $Itph \'olt Vö. 15 1.

nnk.

150. me/y dolgoi megjelen/IJI/k,
InI. mely et 'negJclcnWnk, c dolgot meg.
Jclcnljiik. V,I. IS7. 391.

bu ldog. ,\ régies
I n(:lkiLlJ Ai nk cmlé k(:t 6r1.l n UődOI.( SlCillU .

151. éktelcnbtJ/. Vö. 112.
152. közlJnséges l/1Igyomál/yá·
'tlal, arn. par;tnC$Av~l, rendclet~vel.

mé lyl1~V.

1:.12.

l!'IJa ngéllom/lál mást ~111

ts

~m. f pl)en Il eln

~nt.

OermnulsmllS ? Ny. 51. ·bnn IsmNctl cn .

138. e/litkott, am. tLtkos.
339. ó-/oroény , nm.

ó-tcstnmel1 '

hun.

140. kIllOn/)lizleletl, ~m. \'nn meg·
klll llnb01.tet vc.

1'11 . állatlli. Vö. ÁLlnt~ ötzenl négy
nlRbA r(losl (,\. Any.)

14 2. láll/a s,loltak , nm.
II/mod, a m. kclt lked k.

Inl~!tAk,

/smlt kötös 6sc ~z /smtg~nl.

154. l (jrokokllek Ili/ek . VII. 27.
155. I/cvd. Vö. US. 61.
156. érlelmé/dl, am. véJemény~

Régies.

134. 'tIlI/anllli,

165,

hogy az flnya.s:enlrcy háznak sem 71i ábrázatja nem
tetszelt meg. P-rlclrn ~ : ~~ nny ~sze nl'
egyUzon nem látszott meg, hogy any ~ 
s1.t:n lcgyhh. A lelulk-nek Idlulk. ja/tOn/k Jelentése v,)11 réger!.
166. ha/odékba. maradtak, am.
meg ncm ke!dódtek. elhala utódta k Ny.
5z.·ban I$rneretlen.

167. k ezdeti. f..zt ~z ~1~kJál a 3 .
u. bl !lokosr~gnak Igen gy~kran h~S!11&IJa a népnyelv. Sc szeri, se sdma.
168. k tJllyvéll lia/ó, ain . könyvéhu Ir I.
169. summa, 3111 . Ö:ls!cloglal",s.

170. kezdetének ncveztetni.

II
kud itt segédige. m~gis lölve$z l a s!en·
vcdó alak ot.

171.

t61.

'.

157. gyal/akad/ak Naziallze·
nl/s hoz. arn. g)'. N.-ra. 1.. Ny. ':'!.
158. meghamisitiis, ~n1. rn egd!ohh, Imrnl ssAgilnnk khuIIMCils.1.
159. veNk, 11111. lIouilk löl?
160. juulnagy. S~Ok si!g le lcn mon.
d~n!, hogy nem L /ell/Manl.
16 1. hagy/ak há/ra : prn etermitterc, ve rn .1thliisslge n. Vö. Ny. Sz.

102. L. 93. j.
163. Am. hitcikkelyekröl.
164. rcndelt, nm. al api tolt, szerI CU.

lIégtzésl kezdélIek lel/ni,

am. határo!.

172. szerez,

153. ismeg v. ismég. II meg/III

eVA ni/clJum n" egycbet .

133. ingyen sem,

107

klllysurft Ig ~ n e k légieJ a lakja.

14 7. Vö. 141.
148. mi ndjárst. Mil . mlndjár.1st.
149. i ~/oridkllak, .,nl. hlstolljk.

li Cit! be-

117 . tIIhfletfe, ~111. cll1o lon d IIOIl I' ,

Itk~ 1

hennc

II

R~.

136. " evOl/ke/. Vo. 33, liS.
137. beoslromlotlak: cl ndrlngcn.

116. OIlIIyha, nm. nllllylrR. Ösu c-

145. lámall, am. keletke;d k. VII
14'2.
146. késurítlelénk. Nem sajtóhiba,

kót y~ .

g cn be/m t vettc k cl VAInm!!.
UJ/e Vö. 1115

R~gl tlj III versio, vII. I!s

klt • csIl.m&J.in vbe1t 5.1rkan tyiIJ:lt . (lIos·
vaL)

tntlonulllY. am . eS1. tcl cn,

' /Iyd) ilO cm-

1~.III1'c .

esmértenck.

n~peknck

130. lJ/ I/e " egye /l lIbb al/.

jlJvemlóképPc'L fII'!gmo!i_

daliák ~m. mtgjOvendOllék. Vö. 306.
144 . es klt a z alyák !iem

125. LatinOi> S1.Órcnd.
126. t. i. a pa radicsomnak.
127. fesli : co rporelIS. Az em ber
Itsl/ lt lkts u Ehren le!d codCJ:1 cn. (Ny.
Sz.)
128. népe/w ek . .. ItélteteIt. Kon .

\'l11nnnl. VÖ
sz~l1Il1k : ,zánt, hlmló : h ln l.
135. e/JujJ,; pcnc.tro. Vö. Ny. Sz

sző,

143.

lel.

.!:I.j,

-

J 23. feljebb, ft rn . l nk ~bb, Jobb~n .

124. megjertezJeI. ~rn . rnegftll6t.

d lctomb ~ n

lett

I

106 .-

cgys zc rii s ~g .

104 !'runtlicsf) f/Jbafl ,

J t lJ

I -----

8111 .

halárol.. meg~na

plt.

173. szó/van, am szóltokban, h.
szÓln~k.

174. egyenesség: ooncordantl~ .
Ol:>crclnillmmung. Vö Ny. S!.
175. jelet/e igen. 0Y8korl kapu()lal :I régi ny eJvben.

176. prédikál/al/i. Ma ls V.ln

S!O-

lali/ ü szólJ "nl.
t 78. varas. Régen vdras (am. v",r_
ml bi ró) \'011 8 vdros. Vö. hllus.

179. és hogy semmi veté/kedésné/, gyli/6/ségllll / és par/lJlés-

mU egyéb nem volll a. _ Er tcJme :
hogy serm,,1 egy éb I m~s),

hnl1crn csak

vt t ~l ked és.

180. tudományban,arn . tudomány
ról, I. lelól.

181. Vö. 1,~ :-.
182. megsokasadJanak. WJ, 14:
183. 'i.t!riÜ:.vén, zm. \'rritf kez-

,,"1.54. bü7c.:1lf:.n e. Vö. 176. j.
185. megóEszelés v. megbeszéllis, am. rel3iio. \'ö. Sy. S:.

186. P.í·t <il lCgi nyd1;
n~1t

u

Ulinyelvek

n en:élyre ~~tlooztalj:lk

187. me/y irtistiban az Men
jelól 'Való Iwmis okoskodó tudományt megjelente/L V6 ]50.
188. esrnig. L.. leJ.
189. k i tudCs és az Istennek
iga zságnak. a ós oltalmazója v oli,
<lIlL :lZ IS!. II

igu5igil\3k. ". l5te:Ii igaz-

u gr.zlL
i SO. tur akozó : ~tato;"
191. nCi.ö: L 38., ( 4., 155.

192. L2t:nc5 szerk.
193. megkamisiJ, ::n.

kimutatja,

bog)' h.1m is.

i. 9-t. \'0. Vir sa,'jentissimus,

Cicero.
195.

váiaszlássai,

am. kritib\'al·

196. írtisoknok, zm. iW3l111k
i 97. oggas:ÚJlja TTUlgál: am.
UWí m.:ig. t, zgg6dI"_ ' Ui'e/l jelen tésben

b r:Jttdlen

.21

N}", SzAIz a

i 98. rendelés. va.

\"ersr tlldelé:s :

WS:poiitio c;:arminum..

199. epéti, 2m. épiti.
200. miérIhog)'. am. mi:lthogy,
merthogy.
fundamen~
tum t (O'al'oinl ,'an Doi\'idllil Vtn egyébká;t TIgllróKII is.

201. jondc.mentum.
2f!Q.

a (túl,~. 1ÓI e.

-

ICB -
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203. penig. Kam éleon tam észcfú

2 i 6. feked/Onk v. feket/l1nk ?

szó. Dlvl dnál még Im lig, ktdt g. ptdlr
alakban fmd ll! ciii.
204 . osz tan, tm. ontin. Vii. N/.

A v. ut/ek pufecuun.ara nélve vő. T.
M. Sy. 266. I.
2 17. 11U!gmutaw nk. Vö. 136.
2 18. felllimasztá. VCi. t~2. 145.

s,.
205. elfordulás,
le6iilb ,

am. ft llo:'dlllú,

mz~lu.

206. rakás, am. épület va. Ny. Sz.
207. meg romol, e/romel. am.
lW'zeomli k. rcm:b2 d úl.
SZŐI·tgben al-

kulmatosnak irvt. am_ Hiú, taláLó

2 W. Antik ris::t:Js, .azaz az

rCszbe~

221. eligazit, t m. rendbe !ud,

222. derék

szerént való, am.

igazi, ,·aló:l i. dereku.

J23. Z wing/iust és egyebeket.
i:;az

Krisztus ellen va ló ham is Krintl15.-

2 1 i. h2, am.

\'ajjclII. Vo. Én ne mzetem, ha .... fAra" y: Súcheny! ~mL)

212. kegyeimességének." SZÖI'tgben kegye/mess/gnek.

2 13. eli j att. 'Im . dJött.
214. nem hágy minp.el IS. am_
minket

Iul.

tl$riiL

208. oda fel. VCi. 70.
209. alka/nuUos, a

219. derék. Vö. 42.
220. valamely részibö/, am. lil -

~ b~gy.

2 15. mindnyájan. Ma tbOOt az
allltban tUk az alanyra vCf"..:nkozh3ti k :
mi (mindny.á}llnl, li .mindnyiían), ök.
fmindnyáían) s hat.á rozó..vol!át m.!r alig
erezz:::';. Rigen InUbb anAAk érezték s

a.zén bHz( lhettek igy : hogy mt g;1ligosi\son m indn}·4j.tn (am. mi ndny'jll nlr..Jt),
kerl ek titekd m:ndn)'!jan ,Virg. C.) stb.
L ~)'. S z. (Arra is gondothaWnk. hogy
a mi mindnydj an-t eg}'liges kil!jttésnek
érezte 2 nyelv s llzéri ragOl U igy: minket
mjndnyi jan, nekünk mlndnráj an stb.)
A I:etUn-ne! LlIpm igy vagyunk: ruIInt df.iknál ... agyon... átJá« u t i,
kttten nekiúr. hzí,,>,o:;J. De im egy dol·
got mondh'lwk ~k nek/tk kel/Ill (N y.
Sz.) t'..a ISlt n mfnktt ket/UI Wzvcbir.
( K6repkori gaJd.)

Az egyéb II régi ny eh·be:J Slemélyre u
vooatkoÜ1atotl .

224. S ennek az ö fi a. Vö. ID.
22.5. s urzettett, a m. szerzett.
226. kik . Értsd : $emmit, semmi
szer~t,

kik •. .

227. mi/tóság. am. te kintély .
2'28. vastagság, am. finnih:.do,
robur. Vö. Ky. Sz.
229. praktika, am. muhin.atio.
230. öszvii. A ! u h'égi t·nek 4, ü
utAn ö-Je való I·jltow'! erd ekes hangtan i s.1jiwg. mdy nydvemJékeinlr. köwtt II Bécsi és "ffinchen j codcxben.
nyelvjMisaink kötött 11 g öcseíibcn. csángóban és torlY-'klriban van m eg. DA,id·

njl Cs.1k egy-ki i sroban esz!elb eló.

231. maga. vö 67.
232. kereszlluinyás, am. kereszIvelá.

jobb, hanem: egyib, mb .

238. álLat. Vö, 4 ;
239. hitnek vallásinak, am. hitval!Asnak..

'2 40. hogy nui.s ni/kal nem szú.kOLkIJdank, am. hogy muu nem uoruJun~

241 . 'tIarázsolás. Ily

ala~n I$.-

mctwen a Ny, Sz.-ban .

'242. ludyen ne maradjon, am..
meg ne .iilíOn, elpusz tuljon.

243. ki/Jen. i Laz anyaszent egyházNO .

244 . fTUisunnét va/d. Mol is így
a legtöbb erdélyi nycJvjiir.uban

245. ennelwkáirt, am. aÚt1.
246. nagyobb ,észét elmente
vo/na a pu.szúílUlk. lntran,itiv ige
uan~itiv
nyel~'

ítlentéslml.

,,\a

csak. a

költői

enge4hell meg . Ny. Sz.-ban i5me _

rellen.

247.
248.
'249.
250.
válva,
35 1.

szava által.

a m. szzától.

mig, am. mig.

és ...

PO::lgyol.a mon datiÚÚ5.

Józsidtól és CaJeblóL megam. J. és C- lú·, t telével.
az

ó gyermekek. am gyer-

mekeik .

252 sZiÍllott. vo, KIre n M! a va_
g}'on ?

253. eszönkben. Vö, 38., 6 1_, 15S.

233. ktJte/ezés. a w. im pliatío. ll·
gamen. Vö. Ny. St .

234. lees/enek.

am_ ÖUleomlOItalt.

Vö. Ny. S z.

141.

254. ka/dette, am. kil ldo!ltte.
25.5. rrugkérruljék. am. megkÚII lelji k, kikémIdjék.

235. klJrnyl1l. A mai nydl·h35zn'·
lalból kikoplalU

236. rÚlSágos. vö_63.
237. kalömb nt m U I tesLi. bogy

~

k.iszoriuma a kiJ,ül.

. 256. gydnUJlcsében. a m. gyiimlll.
cs.!:b61. Vö. :05.

-

110

kOdlet.

158. kivánsogtira, am. megkil'ánu.tra

259. fólIadnagyokkal. Im. a fő
I·udókkel. "\"'6. 100.

260. megemísztelblek, am.

el-

puutultak.

261. tlJrtent. 011". t~rtint.
262. Értelme: Csak az urvacsorai bor kérdése tisziázódott.
263. mind fejenként, am. küIOn·

,-

vitába _ mondanók ma.

tes kenyiT.

279. Marpurgum: :-'I:lrburg;
Tigurom : Zü rich.
280. De trinitatis erroribus.

300. nagy részból, am . nagy r';sz-

"'"30 1. ellene mondást.

281. magyarázatit az újtesta·
men/omra, t. i I·onatkozó magyará-

len·

26f. ezen egy Udóben,

am. azon·

időben.

267. ezek ez kemek, am. ezek a
ktmelL

268. ijeszték d,

282. egymcisra hadakoztanak.

305. ilyen dolgok kovetik aUJkal,

Rendes I·onzat a flgi nyelvben. VII. Ny

am. ilyen dolgok kllvdkeznek azokra.

S"

306. mondotta, hogy meglesznek, am. igérte. Vö. 143.
307 . ktJnyti, v. kenyü a klJnyv·

hozl'án, A $lom-éh második fele a gyomrot jelento Joh ősszel'on t alakja. VII. Simonyl: Magyar nyelv. 367.
284, késerget. tulajdonké ppen késlrlgel,

ritts.

286. elmulhatailankeppen: un-

270. Értsd: minket, kik azo k-

Ny. Sz.

IUgen az el6bbi alak voll gyakoribb.

272. megle/szelt, am. nyildnl'a16d lelt. Vö. 165.

273. Szinie igyen, am. szintig.)',
wntügy; szint~ ugy, am. uintügy.
274. egyarcin/, am. eg}1ormán.
275. vetelkedések, am. \"etfJkedé·
sei. \'11. 25\.

275. nyomtatott am. nyomatott.

nek régI alakja, mint nyel~-nek a nye/ü,
Brassai b~csi megpróbálta föltámnsztani
óket, df termeszetesen sikertelenül.
308. ez voltak. Sajtóhiba, olv. ez
I·olt oka.
309. klJteleztelelt, am. k~ttetelt.
3 10. krisma, vag}' kri~ma, (lzaz
Tunel. máshelyt korosma. VII, 00.

285. nem hiáha volt, .. . hogy
volt, am. nem hiában voll SZ6sUlpo-

311. selétseges vi/ágc sscig. VII. 63.
3 12.fejenkénl, lom. eapltulatim. vi·

287 . jó, am. satus. commodum VII.
Ny. Sz,

288. megpusztit. am. devasto. Vö.
290, helyhezteltelik , am. helyez..
tetik. VII. II.

291. hozzávet, am. hozzá ad.
292. szám, am . szá mjcg}', numerus
293. nap számban , !l~m am
ordo. series.

294. hangosban. VII. ,:12.
295. megzendaIend. A fuL perl.nak leleI mez.

296. veszni, am. veszn iök.
297. látás, am. jclenc.s,

,

ritim. VII. Ny. Sz.

313. kereszlluinytis. VII. 232.
314 . léh, am. halo. halito, spiro.
Ma csak a leheli alakban bóvfill'e ~t 10-

mondat.

322. kiadó, am. editor. 1\ Ny. Sz. nem
említi.

323. megiraltaltanak ;lJven •
döképpen, am. megj6sol tatlak.
324. ez mái napig. Az aranyossze ki nyelvjárásban ez mái napIg elő
325. bálvánvozáson,

t.

i.

hololI, am. melyben. Vo. 29.
megolt, am. kiolt, cxllnguo.
irt, t. i. l evc1~ben .
lérésére, am. hogy meglérje-

nek. megtérhessenek.

319. az A. országaI/ak elveszésére szabja. Vmit v mire szab,
regi magyar szólás.

ke·

resztül.

326. eljCveteli, am. eljövetele.

VI).

167.

327. h%lt. vo. w.
328. visszavon, am. visna térIt.
329. jobb "esllét, am. nagyobb
részét.

330. töH ideig való, am. töb b
ideig ta~tó.
331. ide aló jegyzet/o Vö, 70,
332. másod, ~m. második.
333. az Izrael maradékinak
minden nemzetségér6L való egybegyiijtésiról, am. Izrael minden nemzetségr61

v~ló

m.1radéki nak eg)·begy.
jtiveteliben, ~m. jll\'etelekor.
ábrázaljdban, am. képében.

334.
335.
336. vetélkednek a ludomtinv·
rÓI, am. vit~ l kozn~ k, dispuU!l'I~k

vább.

315.
316.
317.
3 18.

320. ide alá vaM. Vö. 70
321. legyen. LaUnoskövetkczményes

régiség.

Vö. 176.

bedingt.

271. kazdagscig, am. gazdagság.

elltn·

303. pridikálott, olv. prédIkállott.

Ultit

am. elijeszték.
269. megbtisutvcin, am. meghara·
guddn. VII. l\"yllgle Mát)'h bus hadát
Btnnek büszke l·ár3.

nak maradéki vagyunk.

am.

mondds/.

283. szomjehoZ'iJán, am. szomju-

264. Érlsd: ... Erasmusnak ls·
en (s Krisztus iS'.leTetcnek gyű·
mölcsét adá.
265 . Udeben, am időben. VO. idét-

egy, ugyanegy

298. melyet még nem {állunk,
hogy bételjesedctt volna. Vö. 538.
299. k envere.~ Krisztus. Vö. les-

271. Confessio August.
278. sztilla beszédre. Ereszkedett

257. gyenyerkMtet, am. gyOn}'Of-

111

a tu·

domány lel61.

337. siván. Si. si,,: rugia, ploro.
VO. Ny. Sz.

339. ki olasz nemzet vala.
KoloZ$I"Ar vIdékén ma is : Miféle nem:tet vagy"

340. eló nem jiitl, am. el nem
jOli.

-

1I2 -

-

34:. /I.1::~m ;·';rr.i k~'Jl ro • .4n ·
tJkn s-uu ro""flc~ u!li;L \'J:~roi

L. Rel:!\. suipli ?dri
ID~ Uf!\"tg fordit....'-i.t

am. \*' ",!amire.
3 4:!. lLlJ:j~!., -UI. ldt-éttlil. lclk~

360. It'gelds::u

lI\aQ,.

......

3-f.3..minyi.::ui. am alta$1i.\ló 3!10.
'CJfJ..:<J.7ró1. UL iJg)~.

3-14. 11

3.;5.. l1L.~ /::roe r.ei. 3m..

u·

rH:I rirtDleIÓ «pilla

3t6.

t!Oitu.s..:~rUrJ. !lm.

.

\uutip-

,-

ln.! -

I.ttinn.k

\'.I~~ÓS!~. \'4.

'"361. mirMkM utlefl.

t. i. al :\ ~t. C:5elekede-

A vightttt-

{6I-l1cl tgjiitl il c/Olfd?:at.Jtlali stt!. an;,I.,.
giij.inl kdflkuhtleu .
362. mosogatds.
~ fm'Uaum
,~"••w.uttioo.i:!! et mKI\.-;uionis Spiritus
5.UlctL Rtful. suipli P. -"tli! A. 3.

va.

,,..
..
. : o bumb.-an
,):) ...
arnyeJUJZlalNn

uo...

tt ipsi'otS

m~tJ·!Jt!j)/j,;. .l!:l. mq:'l)"Ugt.ll~ Reg ... _tgJtyrrgojtj:1. \ '11. 1'> y SI..

365. Vö. cre:iimu$ eundem fuisse (:.<SequI;' {!eum de d!o. lumt!n
de iumine, deum \'crum de d~o

350.

351. Ertsd: látod.. 3zért ("an
az~. h.ogy ... igirle:ett. hogy • ..

,-era. sapielHcffi de sapie.nte. crea-

:,.,\'" i:l'~f. l l .1 -JgJ. igna!.
3f.3. p Jt>.""{lTkOOJs.. :l::l. fraus, d0-

totem c1~ creatore et immort:lk m
t:!e immonali. Uo.
ki$. \'ó. X~·. $.l.
3$6. VCi. quia $ll:!m illi d i"ini- '. áifüso"lla."!ik to kird/I·tól, tatem cum omni plenimdine pate.r
~ m$1....... Jit ~"i\'3l
communic:n;t. Uo.
;)55. is lfU-:d D tJbDi. cl- s 3
3:;:1. t. i. megig1!rl.
3" . \·ö.l:l,uern Chris:u:n homi356. SU.k: roP k:~r!lktdjd ...,
Mg}' .. d tt~"1J \·i>ge::ne. .-\ me!-- nem Dd filiulD fui~e di:iwe p~

,"""

a...

.no

y ;iJ~"

cemuri.:ln\!m scriptur.J pronunL.l-

ltd!(

SlÓt

\·ii..

~~!;:SD

is:

q-~

ple<"'7m:!S1.lt lltSl:>
k-t/tIktdiJ: ~ ~
~~usf Vő. uti::.b.3:l

,,..,i/::.', q::t:.

35f. ei;,.-nldettél, a m. elkn;!!öt-

t.e.1.
;w:.;r.siges egyuló irUÚftS ~i:&,,lk Erdc'!>".:'JTs::dgbc.."! <:>.;!/f.s..'&.al: bi:tmsJgdra,
s.~. Li

.IlIL U

e: dé1~i lmlt.iri::s

1r.ItlO:

""1js;i.

~ bi..."tXIjs:ig:o.~

350. mlgiss;:gbeli : a!tiss.imus..

Uo".

QWonJnI el mor::l-.lrum.

~r L \ ";i.

qui

1St bened.c tu~

in

secula . Uo.

3n.

apoIgatu."!k,

=. osc:b ~ur.

314. YÖ. et hunc crucifixu m.

Uo_

3 rigiftgben es I. népnyeh "boell.
V,'ósriniilq .I 3. ~emél}'llek iltal ;',!>

nd< ml jObOOn twlgzant k az anlilhe-sisnek, \"3.bmint ..\gnesnt k. AIbtt-.net.,
bon\'édck.

sidsaból magyu!Wi:llók. TUI. ~ufO' N)~

376. hitelre w /o. am. hi ld ~ fid~

d ign.l.

377. igiinek, .Im. i~jmek.
378. deTek. v a. 42.
379. bihOZZIl, am. eIótIkbe i mtj".
380. ne kirelkedje/ . . . lenni.
utinism l1$.
.tilt. m q l.:\i:oobQ.z tt ti lt.

38"2. el6/j dro , a m. döbbi.
383. dicsiils meg, am. d icsői tsd
meg.•-\ d btlv nW! SoIjtóhibiból maradt
d. Gg)' IlKIIJdtík b; irtik, d néltiiJ.
"' .1

•.

.. m egrga:u. am. igu.ti:

rectificio. Va. Xl'.

sz.

laL,

385. '15. ad obeditionem fide i.
386. VO. Ka rolinal : Es senkit
e föld ön :\tyJloknak ne nevuzetek: men egy a ti Atyátok, ki
mennyben vagyon.
387. <ailagnak undelisinek
elölte. Vc.. Kin;Jlin:il: minu dó:lt t \ ;_
üg:'iak fund.lmentuml ieh·enttntk.

(U<)_

ul.

fel6!t4l1ettm

389. keny"böl, am. köny\·ool.
~90. mir:de:fyilJl \'. mind enütt. Vo.

39f. IMndja.

A.c ilydl Wg)'U 1.l.I.

lot Ktftésl: (An.aJOgi.a a CJOIIWWttttu.
Ikbe? 5 1 LJ .I mdlercde6ó umud
alU KIi.ls anaJogiJjfmk m'g):"MÚU; tit
mood
ól mon4j.1 _ til m-ondjl.

+

39&. D.n titlresunak. Kolmy.-'iri fill·

39 ..1. tgvteTmesuii,

'iIL

tJD1er ..

mé$ulli.

388.. éJ/le:adem.

309. \"J. unigt.nitum.
' -o.....,..
-, k-"I maö3 t.. Vo,v.
.;}/
Siv\"egnO.
iudi~m

392. mti}' szemilyek nem til·
ID.t : qlllt , ; tnM non sunt.

381. kill6mbe...-tdik , Im. tiil6mbG-

tin.$-.

\ i.'Ul! t

374. Vo. q uod id nullibi unqU2m fec:erit scriptura. Uo.
375. hinia. imddnia, k6lOll$~ es
fonni};:

am.. ser'lIIiX.

, lUllmo.

•

;I

A 3..-\

363. mi:gid"'<lf1$sitó \". id-:1lJ:Úi6.

perl. \"llt'ib, o.., I&u:.ill.
~~·U •

~1~1ii
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395. nem enged611 .- IIU11lKptJdt.
395. magdnak ~genge.szte/t :
sibi rtCOncili.ni t.

396. megjegyudei/ünk,
jtgyuttttÜDk: qoo
\itll m.

110$

3m. d.

ob$;ignamur om

397. szer.:etU meg: pu~t.
3 . személyö. Vö. 38. 64. stb.

399 A1dsodik oka. hogy . . .
megmaradjon. Ertelmt : m1sndik ob,

,.nw:

meg ~dl mandni,. UO mil·t lhagy
I prófoétü .. . .-\ hov , mtrl-t el bd\·tt
k U tttpel: cserilt. S ~:Wld.1 ClUSl,' III
Illthorit.-s p;!tris UbCSl ma.'e:lI : pr1)-

ph<!u c enim . ..

400.

am. ene.
401. megferte~, .tm. meg.
Itttóltdtt :. ttc. upil. ~ \"tr.I • • ClP. v.
u.e1lTi!,

-10-1. Eltsd: ezt pedjg azért
tette, hogy ...

-103. Ok. \·álasztotiakat.

10-1. beboritanéja: destrue.rel
-W5. betöltették. am. beföltötték. \"ö. 388.
406. maga.. L tii.
-107. Vel. 399.

. -108.tl\'lI:S

oda jd. Loatin:s bd)'ttt bngw U bi ..........
...........,.... 1IlI.II1 ua .

409. A lulajdonsag az döszam.
lalt. nem az .-\1)a lsten Vö. a
8

-
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Brassai kifigurazta Rövid Magyarok TOrténeiét.
410 helyt, am. he!yel.
411. rendelte: staCuerit donare.
41 2. arra mégyen: eo recldit. De
"era . .. ("ap. V.
41 3. unigenitus.
414. sza/ettet, am. szülött-et.

415. Orektól fogva rendeltetnIt :
prae«lgnlius.

21 6. Operarnini cibum non Qui
perit, sed qui permanet.

417.
418.
419.
420.

mindnyájan: Vö. 215.
approbalum virum .
jobbjaval : dextera.

név, olv.

nevet : (Ii. adolt) nomen supra o mnia nom ina. Csaltanós bi:wnyiték a melldt, hogy a magyar S,l0veg a forditás.

421. Durva lalinismus.
432. qui fidelis est ei: ki hív
annak.
423. iti/óvó, am. itél6jé vé.
424. -vigossdgunk, ol\'. vllégoss.f.gunk : ut sit

IUl

nostra.

425. de ::ecundo.
426. Értsd: úgy pedig mint
személy, az Atyától szIlJeiett :
Quatenus vero est persona, natum esse ex nypostasi patris.
427. az ó állatját öntelte :
esseniiam suam tr3nsfuderlt.
428. mely, am. ki.

429. sem . .. fel nem magasztaltatott: nec glorificatum.
430, VO. Quem visibilem quoqur:
demonslravit et nobis commendavit.

43 1. IstenI/ek igéje kivff{ am.
nelU I. igéje alapjAn.

432. Latinismus. VO. Simplicissime Christus fundam ent um salutis proposuil el ea m in Dei
palris et sui cognitiolle collocavit.
434' egyesség, am. egység.
436. miért a Krisztus itt semmi emléközetót nem tészen. Ké rdö mondai a vonatkozó mondat
szórendjével : quare nullam hic
mentinem Spiritus Sancti Chrislus faciat.
436. Si quis autem spiritum
Christi non habet, hic non est
illius De falsa .
437. ministrala a nobis et scripta
non atramentro, sed spi ritu Dei
yivi. De laisa.
438. Adjon, olv. adja. Ut det nobis
corroborari per spiritum slln<;tum. Ertsd:
Adlon L meg et"6~ést.

439. t. i. oka. Quia est spiritus adoptio nis fil iorum Dei.
440. bocsátla, am . bocsátotta.
441. est communicatio et obsignatio vitae aeternae.
442. in die redemptionis.
443. std ul heredi omnium
re rum a sc constitulo.
444. prae consortibus suis.
445. vigasságos, bátorságos.
Vo. 63.

446. ekesen való szólást, am.
eloquentiam.

,
t

~
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447. facit nomines peccatores
agt>nles poenilentiam.
448. szarándok. Régen SZ-$~eI eJ-

ficina.

tették, nem ~-vcl . Vo. S~ala megye.

kedéstkWl.

449. Lalinismus : ut cerH simus
salutem mostram in luto esse.
450. Quoniam vero arcana sua
irrigatione ad germina justitiae
prolerenda nos foecundai.
451. jlJvetek, 3m. vt nUe. VO. Boldogok eljOvclek. (Sylve.ster).

452. megtisztit az 6 népet, t.i.
minket. Hogy "alób:ln ezt érzi tárgynak,
bi:wnyitja a köv. mond3t : az élelnek
erejében hcJyhe~ttl és mcgtarl. (t. I.
minket.)

453. megönteztetvén,

otv. !:leg-

öntO!\'én l I. minket.

454. koholVán : excoquendo.
455.gyerjeszti, am. gerjeszti. Ily
alakban gyakoria tafáJ/uk nyel\'cmléke.
Inkben. VO. gyenge: genge. VO' 360.

456. Csak a latin eredeti leszi
érthelövt!: denique describit ur
nouis quasi fo ns vel Dei manus.
A describitur-nak el6nkbe adatik
mint J'alami és neveztetik vala
minek jelentései contam inálódnak.
457. gyanokvdásokka/.- ooniecIuris: találg3Us.
458. csinált beszéd: syJlogismus.

459. kele/esek lIem vagyullk:
adstrid l non su mus.
460. anathem a sit.
46 1. kivesztette. am. kii rtatu.
402 . az: 6 kedvébö/; ex grali3
Ipslus.

463. az ó koháböl: ex illius of.
465. vé/kedlJSlJkból, olv. véle466. hogyha vagyon-é? am. vajjon
van-é 1

467. Lalinismus.

468. mind széllyel, am.

$~crte

széllyel.

469 maradéki, am. maradványai.
470. valljon. A vall igén~k régen
halJtt, am. bir, jelentése "oll
471. vel/eltenek, am.jilruUak,adat.

"k.
472. megjelenti, 3m. nyilvánvaló"ii teu l.

473. IIdé szerént, am. lassanként,
idó"el. Idd surinl voId : temporarius.
VO. Ny. Sz.

474. nevekedésekkeJ, t. i. a hitben.
az igaz

"all:isban

való

neveked~l,

gyar~podá$Bal.

475. klivetkezés, am.kl:lvetkezlelés
476. siessIJnk. Pregnáns kileJe!és.
a properat leheten ~ dajkája.
477. iti/eltel él, am. It~lkezlk.
478. mikeppen nem, am. hogy
nem. Kérd és.
479. Értclme; a Szentlélek al.
tal leszün k Istennek fiaiva.
480. millent, am. mihelyt.
481. azért ismer, am. arról, azon,
abból.
482. Értelme: a Szentlélek altal találjuk meg az irasnak igaz
értel me!.
483. lelki, oh·l. élek.
484. Szórend: A Szentlélek
8'

-
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mindcneket esze tekbe j uttat, akiket (t. i. amiket) szÓ lt:un .
485. viseltetnek : tl ucun lur. lenmh u.

48 . annyi lelket, all1 . érl elmet.
487. mint egy. Még nem egy szó.

488. végezJtt do/ag,

.1m. tiszla

489. áIllUl/alos, ~I". ~ lI.1 ndó.
490. értekezik, ani. scru tntllr.
491. öt/nen ktJzfek : mag uk kOz t.
492. l: rtsd : hogy masodszor
megkeresz teljék az eretnekeke I,
ha II1 cgtérnénck .
493. mcgegyesIJI, .1111 . megegyez.
494. kiJflyergésbefl kell magát

embem ek foglalni. Gennanlsmus:
sleh Ins Gebei lasse n.
495. Ertelme : ami l. igéjél il-

leti .
496. megbrintja, .1111 •
gMolJa

~Z

497.

Igllzd gról v:lló

.1 kll t1 ~lyozza,.
IlI d:l ko~ődtis t,

mennek az olvasására,

am. logMk n

49A. be

oIVJ sás~ hoz .

mell/ti a szentirásnak olvasásártl, nm. eingehell
au f ... , belc kc\l mél ycdni. Gcr k!~1l

111 II II iS1I1 liS.

499. cé/re, am. célm. Olykor ma gashnngu még PhmAnym\1 ls.
500. jt l meg nem gondolván ,
eszekbe ncm vévén, . . . hozaI tatlak. Lati n abI. absolnlusos
1lIouda!okra emlékezi et.
SQl . mikoron : CII IlI . Lallntsmns.
502. Ertsd : s ez egy állatu

Istent Atyaistennek mondt:'!k.

503. fl ke~ben .llrn . .1 k"zbe n . llz~ln\l .
504. Accus cum illL
505. mifld egész e cselekede/.
R':gles Slórencl.

vo.

-

520. Olv. község közül hivének.
521. melyet, alll. ki t.
522. Olv. Istennek nyilv()nvaló
igéjével. Vö. 409.
523. Ne is bö/cseikedjenek a
feleit. Nem .1 nemeI durflhtr m <l lnn t)s~g
Jilrnlos mflsn. ha nem azonfeUII az érlelme.
524 . vitézkedést vitézkedjlJnk.

mind széles c: vi-

I ~go n .

506. dicsekedllessflflk a mi cse/ekedetflnkr61. 1..1llnI5 mU$: glort.1rl de
nlt'lun rc.

507 . IstenI/ek lll/elit viseli, nm.
I. i. vonja magá ra. szenvcd!.

508. melYllek kiki.

melynek
(t I. ~ kt l l er rn ~S1.c tll ck) lulndcgylkc.
vagy .11111nl régen mondlilk , lulndegylk.
(:rdekes mwlogl.1. melyel a mindegyi kben levö birt. slcmelymg clllont.1lyosllI~sn tetl lehetövé VÜ. 58.
nm

Ked vel t stlllsztlkai din

525. a napon,

t I.

t:rtsd : Ha c zürzavarban, t. i .
az egy áll atu I st e nrő l , három sze;'I

Szcntl élckll ck sz:'!t -

mazás:\ról való vélekedésben volna
h c lye ~ve az idvesség úlja .. .
513. //lely. II a ~ lsten.
514 . megpeczelteteSt; SAJtóhi ba.

5 15. Vö. 504 .
51 6. és ki 6magáfól való /slen volfla , am . és mint 1'111 3 111 1 ÖIllAgAlól vnló I ~ tenbe n . Az ily tIIdll bel:kell
lőnévi mellékm ondat IgeI! gyAkori 06·
vldn6!. LAtin h:ltils nnk Ili tszlk .

517. Személy re vountkozik; Illa
kontl/k-nak mondanók.
51 8. 6magdnak, Am. IUr sleh .
Oerrnn nlsmus.

519 . VO. 6.

II

1I~ llOn.

528. nem kél elkedlJlJk. hogy ...
flem használnak. vo. 356.
529. visszállalás,' eon l rove" I~ .
Vo. Ny. Sz.

nmc.lyböl nem lehel klfes leni. VO. ,19.
2 11 . Po ngyola
szerke!<ztés.

é.s

alon

455.

Mil Inkábll prl:d l kdclóJ~ r.1

m é l y rő l

:1111.

D:lvidn~1.

526. kedv ,' gr3 ti ~.
527. gyózalloll, arn . jÓ1.3Uon. Vo.

509. meglet a prédikdciój d" .

510. klj esl/etellen zlirzavar ,
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530. mcgháborodik : perturbor.
Vö. Ny . Sz.
53 1. késérlelben , am. kls(:rh':she.n.
532. azol/kezben , arn. aközben.
533. hamar való napon. OlyanfOrma pleonas rnus. m!nl : akkol Időben .
egyszer időben . akkor l ~ Jban . Vö. KerI én: Analogla ~ rllond.11nelkeszltsben.
534. kenyllnek, Vö. 307.
535. azonok, 11111. ugyanazo k.
536. vá/asztalt, arn. választva v~n .
537. megkiJtezés, :un. m egk őlözés.

538. Az egy Jehova Isten nek

nevét látjuk, hogy sok ál/atoknak
tII lajdollillalik. Kedvelt ~ttraell 6s szerkelel D.1vldnill.

539. ezell kllvel,

am. ezen kivűl.

Arnnyosszé ken ma is ezen kfi}e/.

